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 Ġslamoğlu Tef. Ders. MAĠDE SURESĠ (001-013) (37) 
 
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
  

“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
 Sevgili Kur‟an dostları bugünkü dersimize muhteĢem Kur‟an 
ülkesinin yine muhteĢem bir kentine girerek devam edeceğiz. MuhteĢem 
Kur‟an ülkesinin bugün gireceğimiz muhteĢem kentinin suresinin ismi 
Maide suresi. 
 

Maide suresi, eldeki tüm sağlıklı verilere göre Kur‟an ın en son 
nazil olan pasajlarını bünyesinde barındırmakta. ĠniĢ zamanı olarak farklı 
rivayetler bulunsa da veda haccı dönemlerini söyleyebiliriz ki yaklaĢık 
Nübüvvetin sonuncu, yani 10. yılı. 

 
Adı gök sofrası anlamına geliyor ve adını surenin içinde bulunan 

112 ve 114. ayetteki Hz. Ġsa peygamberin duasından alıyor. Surenin 
muhtevasını kısaca verecek olursak, insana sorumluluklarını hatırlatan 
bir sure. Öyle baĢlar yani insanla baĢlar. Ġnsana hitap ederek baĢlar ve 
Allah‟la biter. Göklerin ve yerin hükümranlığının Allah‟a ait olduğunu 
beyan ederek noktalanır. Ġnsan- Allah iliĢkileri adeta ilk ve son ayeti ile bu 
sureye bir leyt motif gibi, bir dip akıntısı gibi hakim olmuĢtur. 

 
Ġnsan niĢanına iliĢkin genel geçer hükümler koyar sure. Allah‟ın 

hükümlerinin insanlar tarafından bir takım sübjektif akıl yürütmelerle 
değiĢtirilmemesini tebliğ eder. Yahudi ve Hıristiyanların ahlaki ve politik 
olarak dost edinilmemesini, bu açılardan onlarla sırdaĢlık ve yoldaĢlık 
yapılmamasını tavsiye eden sure, aynı zamanda insanlığın değiĢmez 
değerlerini temsil eden Ümmeti Muhammed‟e de; YahudileĢmeyin, 
HıristiyanlaĢmayın tembihinde bulunur.  

 
Bu iki sapmanın, bu ifrat ve tefritin, bu iki akidevi ucun uzağında 

durmamızı emreder. Onun için de alametlerini sergiler. Daha önce 
Müslüman olan Ġsrail oğulları, ne yapmıĢ ta YahudileĢmiĢ. Müslüman 
olan Ġsa peygamberin Ģakirtleri ve takipçileri ne yapmıĢta, ne olmuĢta 
HıristiyanlaĢmıĢ sorularına cevap olabilecek bir takım ayetler serdeder. 

 
Yine de bu sure içerisinde özellikle 40 lı ayetler, ki 48. ayet bunun 

mihverini temsil eder, tüm dini yapılara ortak çağrıda bulunur ve onları 
tanımamızı ister ve en son olarak surenin muhtevasına iliĢkin 
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söyleyeceğim Ģey, adeta Kur‟an ın da ser ayetlerinden biri olan ve birçok 
sahih rivayette Kur‟an ın son vahyi sayılan, Kur‟an da son indirilen ayet 
olarak nitelenen; 

 
..elyevme ekmeltü leküm diyneküm ve etmemtü aleyküm 

nı'metiy ve radıytü lekümül Ġslame diyna.. Maide/3 
 
Ayeti, yani bu surenin 3. ayeti adeta bu surenin de maksadını verir. 

Bu surede yer alan muhtevanın insanlığın değiĢmez değerlerini temsil 
eden Ġslam ümmetinin, Ġslam ümmetlerinin son temsilcisi Ümmeti 
Muhammed‟e; “ĠĢte Allah size din olarak teslimiyeti seçti.” Denilir. Ve 
dinin Allah‟ın, insanlığın mutluluğu için gönderdiği bu büyük öğretinin 
tamamlandığını ve bu öğretiyi eğer hayata aktarırlarsa insanların ve 
insanlığın mutlu olacağını, dünyevi ve ebedi saadeti yakalayacağını ima 
ve ihsas eder. Bu kısa açıklamayı yaptıktan sonra sureyi tefsire 
geçebiliriz. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
Rahman, Rahim Allah‟ı adıyla. 
 
Allah dediğimiz zaman varlık siliniyor, tek bir varlık kalıyor. Adeta 

her Ģey yok oluyor O‟nun varlığında. Ama Rahman ve Rahim dediğimiz 
zaman varlık O‟na bağlı olarak, O‟na bağımlı olarak geri geliyor. O‟nun 
rahmetinin, merhametinin, Ģefkatinin bir ifadesi olarak insan bu kez de 
yaĢamak istiyor. Senin rahmetine muhatap olmaktır yaĢamak diyor. O 
zaman yaĢayayım diyor. Var olayım, var olayım ki ben de rahmetinden 
bir eser alayım diyor. 

 
 
1-) Ya eyyühelleziyne amenû evfu Bil 'ukud* uhıllet leküm 

behiymetül en'ami illâ ma yütla aleyküm ğayre muhıllis saydi ve 
entüm hurum* innAllahe yahkümü ma yüriyd; 

 
Ey iman edenler, anlaĢmalarınıza tam olarak uyun... Ġhramlı iken, 

avlanmayı helal saymamanız Ģartıyla ve size bildirilenler müstesna, 
otyiyenler (koyun, sığır, keçi, deve gibi) size helal kılındı... Muhakkak ki 
Allâh dilediğini hükmeder. (A.Hulusi) 

 
Ey o bütün iman edenler, Akidlerinizi ifa ediniz. “Ġhrama girdiğinizde 

avı helal saymamanız Ģartıyla” size en‟am behaminin (ehil hayvanların) 
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atide, (aĢağıda) okunacak olanlardan maadası (baĢkası) helal kılındı. 
ġüphe yok ki Allah ne isterse hükmeder. (Elmalı)  

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû Allah doğrudan kendisine iman izafe 

edenlere hitap ediyor ve diyor ki ey iman iddiasında bulunanlar, iddianızı 
ispat etmek istiyorsanız eğer, evfu Bil 'ukud sözleĢmelere sadakat 
gösterin. 

 
Ukud akid‟in çoğuludur. Akit 3 baĢlıkta incelenebilir. 
 
1 – Ġnsanla Allah arasındaki akit, sözleĢme. 
 
2 – Ġnsanla kendi ruhu, kendi öz benliği arasındaki sözleĢme. 

Vicdanı, fıtratı, aklı ve iradesi arasındaki sözleĢme. Bu doğal 
sözleĢmedir. Tabii sözleĢmedir. Birincisi ontik sözleĢmedir. Ontolojik 
sözleĢme. Ġnsanın var oluĢu Allah‟tan bağımsız olmadığı için ontolojiktir 
Allah – insan sözleĢmesi. Yani bedihidir, peĢinendir. Bu sözleĢme 
dıĢında hiç kimse yoktur. 

 
Ġkinci sözleĢme dediğim gibi doğaldır. Fıtrı sözleĢmedir. Çünkü size 

verilen irade, size verilen fıtrat, size verilen akıl, aynı zamanda Allah‟la 
bir sözleĢmedir. Yani onlarla, size verilen bu Ģeylerle sizin aranızda bir 
akittir. Bunları bozmayacağınıza, bunları tahrip etmeyeceğinize, 
mahvetmeyeceğinize, aklınızı salim olarak kullanacağınıza, fıtratınıza 
ihanet etmeyeceğinize, iradenize ihanet etmeyeceğinize dair kendinizle 
iradeniz arasında zımnen bir sözleĢme vardır. 

 
3 – Ġnsan toplum arasındaki akitler, sözleĢmeler. Ki buna evlilik 

akti, nikahtan tutun, ticaret sözleĢmeleri siyasal sözleĢmeler, bey‟atlar ve 
daha bir çok sosyal sözleĢme, yani tüm insanlar arasındaki sosyal, ticari, 
siyasal, bireysel sözleĢmeler hep bunun içine girer. 

 
Gördüğünüz gibi ey iman iddiasında bulunanlar, evfu Bil 'ukud 

tüm sözleĢmelerinize riayet edin. Tüm sözleĢmelerinize sadakat gösterin 
derken ayet, aslında insana, dürüstlüğü, sadakati, en büyük, en çaplı bir 
fermanını göndermiĢ oluyor. Hiçbir sözleĢmeyi dıĢarıda 
bırakmamacasına tabii ki meĢru ve makul sözleĢmeyi. Onun için ukud 
denilince, akitler, sözleĢmeler denilince; Birincisi Allah‟a karĢı, ikincisi 
insanın öz benliğine karĢı, üçüncüsü insanın çevresine ve toplumuna 
karĢı girdiği taahhütler verdiği sözler aklımıza geliyor. 

 



uhıllet leküm behiymetül en'ami illâ ma yütla aleyküm size 
belirtilenler dıĢında ot obur hayvanlar size helal kılındı. 

 
behiymetül en'am aslında sığır cinsi hayvanlar demek ama, bu 

eksik çeviri olarak kabul edilebilir Türkçeye, çünkü davar cinsi 
hayvanlarda affedersiziniz, helal kılındığı için ot obur demek daha 
kapsamlı bir tercüme olduğu için öyle tercüme ettim. 

 
Peki böyle muhteĢem bir giriĢin arkasından hemen etle ilgili, 

yiyeceklerle ilgili bir konuya neden girdi ki diye sorabilirsiniz. ğayre 
muhıllis saydi ve entüm hurum bilin ki ihramlı iken avlanmanız helal 
değildir. Evet, neden girdi, böyle muhteĢem bir giriĢin arkasına, yani ot 
obur hayvanları yememiz çok mu çok önemliydi diyeceksiniz. Problemi 
makro ve mikro beraber alırsanız, o zaman anlarsınız. Unutmayın hayat 
küçük Ģeylerden oluĢuyor. Unutmayın evler kumlardan yapılıyor. 
Unutmayın insan hücrelerden kuruluyor. Ve unutmayın dokunuz 
hastalanmadan organınız hastalanmaz. Unutmayın ölüm hücreden 
baĢlar. Onun için de burada sınırlar çiziliyor, sınırlar. 

 
Niçin çizer Allah sınırları? Allah‟ın sınır çizmesi, iradeyi imtihan 

etmesidir. Eğer sınır çizmeseydi iradeyi nasıl imtihan edecekti. Eğer sınır 
koymasaydı imtihanın kıymeti ne olacaktı. 

 
Tabii iĢin bir baĢka tarafı var, bundan sonraki ayetlerden bir kaçı 

daha uzun uzun ayetler hep yeme içme ile ilgili hükümler içeriyor. Çünkü 
Ġnsan davranıĢlarıyla, insanın yedikleri arasında doğrudan bir iliĢki var. 
Ve hepsinden öte Allah bize bir Ģuur vermek istiyor. O Ģuur da Ģu; Ġyi ve 
kötünün tanımını bana mı yaptıracaksınız, yoksa her biriniz kendi 
kafanızdan mı yapacaksınız. Bana ne kadar güveniyorsunuz diyor 
cenabı hakk burada.  

 
Bana ne kadar güveniyorsunuz. ĠĢte iman budur. Ġmanı 

sınamaktır bu. Rabbim, iyi ve kötüyü sen belirle. Ben senin belirlediğin iyi 
ve kötüye kayıtsız Ģartsız uydum. ĠĢte burada çizilen sınırları öyle basit 
bir biçimde, literal anlamı ile, sadece satırları okuyarak değil, satır 
aralarını, satır gerilerini hakiki, anlamıyla okuyarak algılayabiliriz.  

 
innAllahe yahkümü ma yüriyd Söylediklerimi nasıl da doğruluyor 

yetin son cümlesi. ġüphesiz Allah, iradesinin gereğini emreder. Öyle ya, 
iradesinin gereğini emreder. Ve asıl olan da insanın, Allah‟ın iradesine 
ram olmasıdır. Kayıtsız ve Ģartsız teslim olmasıdır. Ve Ġslam budur. 

 
 



2-) Ya eyyühelleziyne amenû la tuhıllu ġeairAllahi ve leĢ ġehrel 
Harâme ve lel Hedye ve lel Kalâide ve la Âmmiynel Beytel Harâme 
yebteğune fadlen min Rabbihim ve rıdvana* ve izâ haleltüm fastadu* 
ve la yecrimenneküm Ģeneanü kavmin en sadduküm anil Mescidil 
Harami en ta'tedu* ve teavenu alel Birri vet Takva* ve la teavenu alel 
ismi vel 'udvan* vettekullah* innAllahe Ģediydül 'ıkab; 

 
Ey iman edenler! ġeairAllâh'a (Allâh niĢanelerine, Allâh'ı 

çağrıĢtırana - hissettirene), haram aylara, Beytullah'a hediye olunan 
kurbanlıklara, özel gerdanlıklı kurbanlara, Rablerinden bir fazl ve rıdvan 
isteyerek Beyt'e gelenlere, hürmetsizlik yapmayın... Ġhramdan 
çıktığınızda avlanabilirsiniz... Mescid-i Haram'a (daha önce) girmenizi 
engellediler diye bir kavme olan nefretiniz, sizi haddi aĢmaya 
sevketmesin... Birr ve takva üzere yardımlaĢın; zulüm ve düĢmanlık 
üzere yardımlaĢmayın... Allâh'tan (yaptıklarınızın sonucunu yaĢatacağı 
için) korunun... Muhakkak ki Allâh, ġediyd ül'Ikab'dır (Ģiddetle kötülüğün 
sonucunu yaĢatandır). (A.Hulusi) 

 
Ey o bütün iman edenler. Ne Allah‟ın Ģeairine, ne Ģehri harama, ne 

kurbanlık hediyelere, ne gerdanlıklarına, ne de Mevlalarının gerek fazlını 
ve gerek rızasını arayarak Beyti harama doğru gelenlere sakın 
hürmetsizlik etmeyin. Ġhramdan çıktığınız zaman isterseniz avlanın sizi 
mescidi Haramdan men ettiler diye bir takımlarına karĢı beslediğiniz kin 
sakın sizi tecavüze sevk etmesin Birr-ü Takva üzere yardımlaĢın. Günah-
ü taaddi üzere yardımlaĢmayın. Allah‟tan korkun çünkü Allah‟ın ikabı çok 
Ģiddetlidir. (elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû Ey iman iddiasında bulunanlar, 

iddianızı ispat etmek istiyorsanız eğer, la tuhıllu ġeairAllah Allah‟ın 
sembollerine, ve leĢ ġehrel Harâme kutsal aya, ve lel Hedye 
kurbanlıklara, ve lel Kalâide ve onlardaki gerdanlıklara, ve la Âmmiynel 
Beytel Harâme yebteğune fadlen min Rabbihim ve rıdvana ve 
rablerinin ihsan ve rızasını isteyerek beytül harama koĢanlara karĢı 
saygısızlık etmeyin. 

 
Hemen Yukarıdaki ġeairAllah Allah‟ın sembolleri üzerinde kısaca 

durmak istiyorum. ġeair, sembollerdir. Biliyorsunuz her inanç sisteminin, 
ideolojinin, öğretinin kendine has sembolleri olur. ĠĢte bayraklar 
devletlerin sembolüdür. Paralar devletlerin sembolüdür. Haç 
Hıristiyanlığın sembolüdür. Orak çekiç Marksizm‟in, Marksist ideolojinin 
sembolüdür vs. veya Sovyet ideolojisinin sembolü idi.  

 



Allah‟ın da sembolleri var. Ezan bir semboldür. Kâbe bir semboldür. 
Hacer ül esved bir semboldür. Merve ile safa arasında Sa‟y, min 
Ģeairilillah Allah‟ın sembollerindendir diyor Kur‟an. Haccın kendisi bir 
semboldür. Tamamen komple bir semboldür. Namaz bir semboldür. Her 
sembolün, sembolize ettiği bir hakikat vardır.  

 
Semboller zarflar gibidir. Sembolize edilen hakikatleri ise mazruflar, 

zarfın içindeki mesajlar gibidir. Eğer zarfın içini boĢaltırsanız sembolleri 
gereksiz hale dönüĢtürmüĢ olursunuz. Sembollere ihanet etmiĢ 
olursunuz. ĠĢte sembole iki tür ihanet olur. Ġki tür hakaret olur;  

 
1 – DıĢarıdan hakaret, 
2 – Ġçeriden hakaret. 
 
Ġçerden hakaret, o sembole sahip çıkan, çıktığını iddia eden 

insanların sembolün içini boĢaltmaları. Sadece namazın Ģekline sarılıp 
namazı ayağa, hayata kaldırmamaları, namazı diriltmemeleri, namazı bir 
yaĢama biçimine dönüĢtürmemeleri. Haccın içini boĢaltmak, sadece 
turistik seyahate dönüĢtürüp, Ġbrahim‟i, Adem‟i, Hacer‟i ve Ġsmail‟i 
yaĢamamak. ĠĢte hac sembolüne hakaret. 

 
Yine ezanın içini boĢaltmak. Ezan muhteĢem bir çağrı. Öyle bir 

çağrı ki, bu çağrı minarelerden sembolik olarak yapılır yoksa bu çağrı 
insanın her an ruhuna yapacağı Allah‟a doğru bir çağrıdır. 

 
ĠĢte bunun gibi eğer orucun içini boĢaltmak, içi boĢalmıĢ bir oruç 

diyet hükmünde olacaktır. Onun için bir içerden ihanet olur sembollere bir 
de dıĢarıdan. DıĢarıdan ihanet ise sembollere hakarettir. Sembole 
hakaret, sembolün sahibine hakarettir. Onun için Allah‟ın sembolüne 
hakaret, doğrudan Allah‟a hakaret kabul edilir. 

 
Burada ki; ve leĢ ġehrel Harâm Kutsal aya saygısızlık etmeyin. 

Kutsal ay, cahiliyyeden beri devam eden bir örftü. Belki Ġbrahim‟in kökleri 
olan bir örftü. Hacc aylarında savaĢ olmasın ve hüccac yani hacca gelen 
inanmıĢ insanlar rahatsız edilmesin diye ortaya konulmuĢ bir gelenekti, 
Ġslam bu geleneği kaldırmadı. Bu geleneği içselleĢtirmedi de ama kendi 
ilkeleri ile çatıĢmayan bu gibi geleneklere dokunmadı. 

 
Ġslam bu manada Kur‟an mesajı, bu manada ayıklayıcıdır. 

Süpürücü değil. Onun için makul ve meĢru hiçbir geleneği süpürmedi. 
Olduğu gibi bıraktı. Ama bazılarını içselleĢtirmedi, bunu da 
içselleĢtirmedi. Ve kendisine mal etmedi.  

 



ve lel Hedye kurbanlıklara Allah‟a adanmıĢ kurbanlıklara Yani eğer 
bir Ģey Allah‟a adanmıĢsa ona dokunmak, ona hakaret etmek, ona ihanet 
etmek, Allah‟a ihanet etmek anlamına geliyor. Onun için Rabbimize hiçbir 
el uzanamaz. Ama Allah‟a hakaret etmek isteyenlerin, Allah‟a hakaret 
edemediklerini görürsünüz. Fakat Allah‟a ait olan Ģeylere hakaret 
ettiklerini görürsünüz. Allah‟a küfretmek isteyenlerin, Allah‟ın emirlerine 
küfrettiklerini görürsünüz. Allah‟ın sembollerine küfrettiğini görürsünüz. 
Bunu görürseniz emin olun ki hiç tereddüt etmeyin ki o Allah‟a küfrediyor. 
Eğer Allah mekandan münezzeh olmayıp ta onu bulacağı bir adres olsa 
veya varacağı kapısına bir yer olsaydı, gidip küfrünü Allah‟ın huzurunda 
dökecekti. Ama onu yapamayınca, onu beceremeyince Allah‟ın 
sembollerine küfrederler. Onu gördüğünüz zaman mutlaka inanacaksınız 
ki Allah‟a küfrediyor. Devam ediyoruz; 

 
[Ek bilgi; Atlanan kısım. ve lel Kalâide ve la Âmmiynel Beytel 

Harâme yebteğune fadlen min Rabbihim ve rıdvana. 
 
..ve Kabe'ye doğru gelenlere, Rablerinden hem bir fadl (dünyaya 

ait bir ticaret) ve hem hoĢnutluk ümit ederek ziyaret kastedenlere 
hürmetsizlik etmeyin. Yani bütün alametlere hürmet edin, hürmeti terk 
etmeyin. Bu cümleden olarak haram aya savaĢ ve nesi' (haram ayı tehir 
etmek) sûretiyle riayetsizlikte bulunmayın, hediye kurbanlık ve 
gerdanlıkların hürmetini ihlal etmeyin, diğerlerinin sevk ettiklerine hücum 
etmeyin. Kendinizin kurbanlık götürüp, ona bir niĢane takmanız da 
ihramlının yapacağı iĢlerdendir. Öyle ise bozmayın, derhal elbisenizi 
çıkarıp ihrama girmekle ve bundan sonra bunların etlerini sadaka olarak 
vermekle bu hürmeti koruyun. Hem ziyaret, hem ticaret kastıyla Kabe'ye 
gelenleri yasaklamayın, hacıların yolunu kesmeyin. Kabe'ye dıĢardan 
gelenler de Mekke'ye ihramsız girmesin. (Elmalı)] 

 
ve izâ haleltüm fastadu Hac ile ilgili sorumlulukları yerine 

getirdiğiniz zaman avlanınız. Burada Hacc, bir mahĢer provası. Özellikle 
Hacc sırasında baĢka zaman helal olan Ģeylerde yasak olur. Çünkü 
dediğim gibi Hacc bir mahĢer provası. MahĢerde insan ava çıkar mı? 
MahĢerin provasında boğaz mı gelir akla.  

 
Orada mahĢeri yaĢıyorsun. Hayatının sınavını veriyorsun.  
 
Orada yüce mahkemenin huzurundasın. Orada Ademsin,  
 
Orada Ġbrahim‟sin. Ademsin ki cennetini yitirmiĢsin. GitmiĢsin 

kapısına Allah‟ın, sözleĢmeme sadık kalamadım demiĢsin, boynunu 
bükmüĢsün.  



 
Orada Ġsmail‟sin Kurban olmaya gelmiĢsin. 
 
Orada Hacer‟sin teslim olmuĢsun. Orada av mı gelir akla, 
 
ĠĢte aslında ihramlı iken helal olan bir takım Ģeylerinde yasak 

olmasının hikmeti sana Adem, sana Ġbrahim, sana Hacer, sana Ġsmail 
rolünü oynatmak için. Yani sembolün içini doldurman için. 

 
ve la yecrimenneküm Ģeneanü kavmin en sadduküm anil 

Mescidil Harami en ta'tedu Sizi Mescidi haramdan alıkoyanlara olan 
hıncınız, onlara saldırganlık yapmanıza yol açmasın. 

 
Dünyanın en değiĢmez ahlaki ilkelerinden birini koyuyor Kur‟an. 

Zulme maruz kalmak, zulmetmenin gerekçesi olamaz. Müslüman hiçbir 
gerekçe adına zulmedemez. Yani Allah adına zulmedemezsin. Sizin bir 
Ģeyi yapınca meĢrulaĢtıracağınız en yüce niyetiniz Allah için olabilir. 
Fakat Allah için zulmediyorum derseniz, Allah‟a karĢı en büyük hakareti 
etmiĢ olursunuz. 

 
Gördüğünüz gibi gülünç bir Ģey çıkıyor ortaya. Onun için bir 

hadiste; Zulmü kendi nefsime dahi haram ettim.  Buyuruyor Cenab‟ı 
hakk. Ya da Rabbimizin dilinden ilhamen Resulallah öyle buyuruyor. 

 
Zulmü ben kendi nefsime dahi haram ettim. Kaldı ki insanlar..! 

Onun için eğer size bir kötülük yapılmıĢsa, bu kötülüğü siz de zulme 
dönüĢtürmek durumunda değilsiniz. Çünkü siz Müminsiniz. Siz zulmü 
onaylamak, zulmü yerleĢtirmek için değil, zulmü kaldırmak için varsınız. 
Varlığınızın sebebi yeryüzünde zulmü silmektir. Onun için de burada 
dünyanın en genel geçer ahlaki ilkesi müminlere hatırlatılıyor ve hemen 
arkasından deniliyor ki; 

 
Vettekullah zulümden uzak kalmanın en büyük garantisi Allah‟a 

karĢı sorumluluğunuzun bilincinde olmaktır. Eğer bu bilinç içinde 
yaĢarsanız ancak o zaman zulümden uzak durabilirsiniz. * ve teavenu 
alel Birri vet Takva erdem ve takvada onlarla dayanıĢma içinde olun. ve 
la teavenu alel ismi vel 'udvan kötülük ve düĢmanlıkta değil. erdem ve 
takvada onlarla dayanıĢma içinde olun. kötülük ve düĢmanlıkta değil. 

 
el Birri erdem anlamına gelir. Siz bu anlamları çoğaltabilirsiniz. 

Takva sakınmak anlamına gelir.  
 
Birr, emirdir diyebilirsiniz. Takva, yasaktır diyebilirsiniz.  



 
Birr, yapmak zorunda olduğum Ģeyler, Takva ise sakınmak 

zorunda olduğum Ģeyler diyebilirsiniz. 
 
Birr, Allah‟ın hakkını Allah‟a iade, Takva ise kendi hakkından 

vazgeçmektir demiĢ arifler. Yine arifler; 
 
Birr, Ģeriatın emirlerine kayıtsız Ģartsız uymak, Takva içgüdüye, 

insanın öz benliğine, nefsine uymamasıdır demiĢler. 
 
Ama ben, Birr i fıtrat Ģuuru, Takva‟yı ise Allah Ģuuru olarak 

nitelendiriyorum. 
 
Birr insanlık Ģuurudur insanın içindeki. Erdem o dur ve her insanda 

Birr, örtük biçimde bulunur, erdem. Bu erdemi kimisi öldürür, kimisi 
diriltir. Erdem, imanla en canlı noktasına taĢınır, küfürle ölür. Onun için 
erdemi insanda dirilten, insanda insanlığı dirilten Allah Ģuurudur. Allah 
Ģuuru ile insanlık Ģuuru bir araya gelince o insan mütekamil bir insan 
olur. O insan kapasitesinin sınırlarına dayanmıĢ bir insan haline gelir. 

 
 [Ek bilgi; Atlanan cümle; vettekullah* innAllahe Ģediydül 'ıkab; 
Allah dan korkun çünkü Allahın ıkabı çok Ģiddetlidir. (Elmalı)] 

 
 
3-) Hurrimet aleykümül meytetü veddemü ve lahmül hınziyri ve 

ma ühille li ğayrillahi Bihi velmünhanikatü velmevkuzetü 
velmüteraddiyetü vennetıyhatü ve ma ekeles sebu'u illâ ma 
zekkeytüm ve ma zübiha alen nüsubi ve en testaksimu Bil ezlam* 
zâliküm fisk* elyevme yeiselleziyne keferu min diyniküm fela 
tahĢevhüm vahĢevni, elyevme ekmeltü leküm diyneküm ve etmemtü 
aleyküm nı'metiy ve radıytü lekümül Ġslame diyna* femenidturre 
(femenizdurre) fiy mahmesatin ğayre mütecanifin liismin 
feinnAllahe Ğafûrun Rahıym; 

 
Size ölmüĢ hayvan eti, kan, domuz eti, Allâh'tan gayrı adına 

boğazlananlar haram kılınmıĢtır. Ayrıca boğularak, dövülerek öldürülen 
veya bir yerden düĢerek ölen veya derisi yüzülerek öldürülen veya vahĢi 
hayvan tarafından parçalanmıĢ olan veya tapınaklardaki dikili taĢlarda 
kesilmiĢ olan hayvanların etleri de haramdır. Fal oklarıyla (veya bu 
amaçlı araçlarla geleceğe dönük) kısmet aramanız da! Bütün bunlar 
fısktır (yoldan çıkmaktır)... Bu gün hakikati inkâr edenler, sizin Dininizi 
geçersiz kılma konusunda umutsuzluğa düĢmüĢlerdir... Artık onlardan 
korkmayın, benden haĢyet edin... Bu gün sizin için Dininizi ikmal ettim 



(Din konusundaki bilgilenmenizi), üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve 
sizin için Din (anlayıĢı) olarak Ġslâm'a (Allâh'a tam teslimiyete) razı 
oldum... Her kim açlık dolayısıyla çok zor durumda kalırsa, haramı helal 
saymaksızın bunlardan yiyebilir. Muhakkak ki Allâh Ğafûr'dur, 
Rahıym'dir. (A.Hulusi) 
 

Size Ģunlar haram kılındı: ölü, kan, ınzir eti, Allahdan baĢkâsının 
namına boğazlanan, bir de boğulmuĢ, yahud vurulmuĢ yahud 
yuvarlanmıĢ, yahud süsülmüĢ, yahud canavar yırtmıĢ olub da canı 
üzerinde iken kesmedikleriniz ve dikili taĢlar üzerinde boğazlananlar ve 
zararla kısmet paylaĢmanız, hep bunlar birer fisk (yoldan çıkıĢtır) bu gün 
kâfirler deninizi söndürebilmekten ümidlerini kestiler, onlardan 
korkmayın, yalnız benden korkun, iĢte bugün sizin için dinininiz kemale 
yetirdim, üzerinizdeki ni'metimi tamâma irdirdim, ve size din olarak 
islâma rıza verdim, Ģu kadar ki her kim son derece açlık halinde çaresiz 
kalırda günaha meyl maksadı olmaksızın onlardan yemeğe muztarr 
olursa elbette Allah gafur, rahîmdir. (Elmalı) 

 
 
Hurrimet aleykümül meytetü size Ģunlar haram kılınmıĢtır. Ölü 

hayvan. Veddemü kan. Ölü hayvan belli, açıklamaya gerek yok 
kesilmeksizin ölmüĢ, kendiliğinden ölmüĢ tüm hayvanlar. Veddem bir 
baĢka ayeti kerimede  dökülmüĢ kan. ve lahmül hınziyr Domuz eti 
haram kılındı. ve ma ühille li ğayrillahi Bihi Allah‟tan baĢkası adına 
kesilenler size haram kılındı. 

 
Allah‟tan baĢkası adına kesilmek, ister veli, ister Ģaki olsun. Hatta 

ister peygamber adına kesin fark etmiyor. Ġsterse firavun adına kesin. 
Çünkü Allah‟ın hakkını gasp etmiĢ oluyorsunuz. Allah‟a ait olan bir Ģeyi 
Ġnsana vermiĢ oluyorsunuz ki bu düzlem değiĢmesidir. Bu temel 
kaymasıdır. Halık halıktır, mahluk, mahluktur. Yaratan yaratandır, 
yaratılan yaratılandır. Allah‟a ait bir hak, kula devredilemez. O kulun 
kimliğine bakılmaksızın. Onun için Allah ilahlığına hiç kimseyi ortak 
etmez. Böyle bir teĢebbüs Allah‟ın lanetini celbeder. 

 
ĠĢte burada söylenmek istenen, satır arasında verilmek istenen ruh 

budur. Allah‟a karĢı ihanet etmeyin. Allah‟ın hakkı olan Ģeyleri, O‟ndan 
gasp edip baĢkalarına devretmeye kalkmayın. 

 
Tabii üzerine hiçbir Ģeyin ismi söylenmemiĢ olsa, hiçbir Ģey adına 

kesilmemiĢ olsa bu et yenir mi diye sorulmuĢ, veya ne adına kesildiğini 
bilmediğimiz ama baĢka bir Ģey adına kesildiği konusunda da elimizde 
herhangi bir delil bulunmayan etleri yememiz caiz midir diye 



sorulduğunda, bu soruya Ġslam fakihleri iki farklı cevap vermiĢler evet ve 
hayır gibi.  

 
Ben eĢyada asıl olanın mubahlık olduğu ilkesince ve dinde 

zorluğun olmadığı genel kurallarına dayanarak bu gibi Ģeylerde 
yenilmesinin ruhsata mebni olduğu, yani yenilmesine cevaz verileceği, 
ama alternatifi varsa Ģüpheden kaçınmak için daha temiz ve garantili 
olanların yenilmesi gerektiği yönünde görüĢ beyan edebilirim. 

 
Velmünhanikatü Boğulan, velmevkuzetü dövülerek öldürülen, 

velmüteraddiyetü düĢerek ölen, yuvarlanarak ta anlamına gelir. 
Vennetıyhatü boynuzlanarak öldürülen, bir baĢka hayvan tarafından 
öldürülen, ve ma ekeles sebu'u illâ ma zekkeytüm ya da henüz canlı 
iken kestikleriniz hariç, vahĢi bir hayvan tarafından parçalanan 
hayvanlar. ve ma zübiha alen nüsubive putperestçe semboller üzerine 
kesilenler. Bütün bunlar size haram kılındı. 

 
Yukarıdakiler açık, ama yine bu putperestçe semboller üzerine 

kesilen hayvanlar. Gördüğünüz gibi fiziki ve bir takım maddi gerekçelerle 
izah edemediğimiz noktalar var. Allah‟tan baĢkası adına kesilmesi, 
hayvanın etinde ne gibi bir değiĢiklik oluĢturur. Putlar adına kesilmek, 
putlara sunulmak..!  

 
Gördüğünüz gibi ayet sadece maddemize ve aklımıza hitap 

etmiyor. Çünkü Allah‟ın maksadı insanın sadece dünyasını değil, aynı 
zamanda ukbasını da mamur etmek. Çünkü Rabbimiz insanı sadece 
akıldan müteĢekkil bir varlık değil, aynı zamanda derya gibi bir manası 
olan, ruhu olan, kalbi olan bir bütüncül varlık olarak muhatap alıyor.  

 
Onun için de bu yasakları bir takım hijyenik gerekçelere 

indirgemek, Allah‟ı anlamamak demektir. Öyle olsaydı Kur‟an da ilk 
bulacağımız yasak, zehir içme yasağı olurdu. Oysa ki bulamıyoruz onu. 
Onun için değerli dostlar, iĢte surenin giriĢinde Allah‟a verdiğimiz akde 
riayet etmemizin emredilmesi, irademizin sınanmasıdır demiĢtim, iĢte 
budur iradenin sınanması. Yani aklım ve havsalam henüz kapasitesi 
algılamaya yetmedi dediğiniz emirleri gördüğünüzde;  

 
- “Ben anlayamadım ama Ya rabbi, sen emrediyorsan mutlaka 

benim için hayırlıdır.”  
 
Ġmanda odur zaten, yoksa ortada iman olmaz ki, zehrin zararlı 

olduğunu herkes bilir. Zehrin zararlı olduğuna iman edilmez. Bu abestir. 
Bu cümle yanlıĢ bir cümle olur. Zehir insana zarar verir. Bu abes bir 



cümledir. Ama iman olması için bazen, illetini anlayamadığınız, fakat 
Allah‟a güveninizden dolayı Allah bizim için hakkı ve hayrı diler. ĠĢte bu 
güven, bu imandan dolayı Allah sizin iradenizi sınava sokar ve size öyle 
not verir. 

 
Burada da biz iç içe geçmiĢ görüyoruz. Tabii ki hiçbiri hikmetsiz 

değil. Allah‟ın Hikmetsiz bir emir ve yasağı yok. Ancak insan aklı ve 
havsalası bazen bu hikmetleri kavrayabileceği gibi, hatta bu hikmetlerden 
bir çoğu ayetin bizatihi metnin kendi içinde bulunur. Ama bazen de 
bulunmayabilir. O da bir sınavdır. Onun için de kimse kalkıp diyemez ki 
“Domuz etini mikroplardan, triĢinlerden ayırt ederiz, temizleriz, 
dezenfekte ederiz ve yeriz,” diyemez. Bu bir sınavdır ve dediğim gibi 
Allah‟ın talimatları, beĢeri kanunların talimatlarına benzemez. Kitabına 
uydurularak ihlal edilemez. Allah ile muhatap olmanızın anlamı da budur. 
Çünkü Allah kalplerin özünü bilir. 

 
Nüsub Nasıbe nin çoğuludur. Her tür putperestçe sunuĢ ve sunak 

anlamına gelir. Yasakların hikmeti; Ġyi-kötü, güzel-çirkin belirlemesini 
Allah‟a atfetmektir. ĠĢte bu yasaklar budur. “Ya rabbi, iyi ve kötüyü sen 
belirle.” 

 
Neden, biz belirlesek ne olur? Her insan sayısınca iyi ve kötü 

çıkarda ondan. Çünkü insan iyiyi ne ile belirleyecek. Ġnsanlığın ortak ve 
salim bir aklı var, doğrudur. Bu amme vicdanı, insanlığın ortak tecrübesi. 
Bu Allah‟ın ayetlerinde de bir ayettir aynı zamanda.  

 
Onun için yeryüzünün her tarafında tecavüz tecavüzdür. Hırsızlık 

kötüdür. Yeryüzünün her tarafında cinayet cinayettir bu doğru. Ama 
bozulmuĢ bir fıtrat kendi vicdanına ihanet etmiĢ bir insana, katilliği ve 
caniliği kendisine bir meleke haline getirmiĢ bir insana siz, yaptığı bu iĢi, 
zevk alarak yaptığı bu iĢi kötü diye nitelendiremezsiniz. Niteletemezsiniz. 
BozulmuĢ bir fıtrata iyi ve kötü belirletilemez. O zaman insanlar kendi 
eğilimlerine, zaaflarına, içgüdülerine, Ģehevi arzularına göre iyi ve kötü 
tespit etmeye kalkarlar.  

 
Hatta geleneklerine, göreneklerine eski Yunanda olduğu gibi. Eski 

Yunanda Hırsızlık büyük bir meziyet sayılmaya baĢlamıĢtı toplumda. 
Hırsızlık yapanları kutluyorlardı. DüĢünün bir toplum bile bazen kötüyü iyi 
hale getirebiliyor. Toplumsal bir konsensüs oluĢabiliyor kötünün iyiliği 
konusunda. Onun için iyinin daima iyi kalabilmesinin garantisi insan 
olamaz. Ġyinin daima iyi, kötünün daima kötü kalabilmesinin tek garantisi 
var, o da ilahi yasalardır. 

 



ve en testaksimu Bil ezlam ayrıca geleceğe iliĢkin zar atarak 
kehanette bulunmanız. Gelecek için çekilen fal oklarına bir gönderme bu. 
Bu nedir? Gayba tecavüz. Allah‟ın hukukuna tecavüzdür. Haddini 
aĢmadır yani. Geleceğe iliĢkin olmamıĢ olan olaylar hakkında oturup ta 
kehanette bulunmaya kalkmak, Allah‟ın hududuna ve sınırına tecavüz 
etmek olarak ele alınmıĢ. zâliküm fiskum Bütün bunlar birer 
sapmadırlar. elyevme yeiselleziyne keferu min diyniküm Bugün inkara 
saplananlar dininizi terk edeceğinizden umutlarını tamamen kesmiĢlerdir. 

 
Ayet hemen indiği ortamda yaĢanmakta olan genel psikolojiyi bize 

verdi ve müminlere artık aĢağılık psikolojisiyle hareket etmeyin, kendi 
sembollerinizi, kendi hayat tarzınızı hakim kılın. Kendi hayat tarzınız 
doğru olandır. Onun için düĢmanlarınızdan yılgınlığa ve korkaklığa 
kapılarak ve hatta onlar önünde aĢağılık duygusu duyarak kendi iyilerinizi 
ve güzellerinizi niçin kapatasınız ki. Bu bir güven aĢılamadır. Aynı 
zamanda ayetin bu cümlesi. 

 
fela tahĢevhüm vahĢevni ĠĢte o güven aĢılamanın zirvesi geldi; O 

halde onlardan korkmayın, yalnız benden korkun. ĠĢte güvenin zirvesidir 
bu. Allah‟ın garantisi. Ġyiyi yaĢama, iyi hayata hakim kılma, Allah‟ın 
gönderdiği insanlığın değiĢmez değerleri olan Ġslami kuralları hayata 
geçirme konusunda neden korkuyorsunuz ki. Neden gocunuyor ve 
çekiniyorsunuz ki. Kimden utanıyorsunuz ki. Eğer korkmanız, 
çekinmeniz, utanmanız gereken bir zat varsa o bellidir, Allah. Hem 
Allah‟a inanacaksınız, hem de doğruyu yapma konusunda baĢkalarından 
utanacak, korkacak, gocunacak, çekineceksiniz. O zaman inancınızda 
bir problem var demektir. Bu problemi bulun ve ayıklayın. 

 
elyevme ekmeltü leküm diyneküm ve iĢte Ģah ayeti, ser ayeti 

geldi surenin. Hatta Kur‟an ın. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. 
ve etmemtü aleyküm nı'metiy ve size olan nimetimi tamamladım, ve 
radıytü lekümül Ġslame diyna ve Allah‟a teslimiyeti sizin için yaĢam 
tarzı olarak seçtim, benimsedim. Allah‟a teslimiyeti, Ġslam‟ı..! Evet..! Ġslam 
= Allah‟a teslimiyet. Sizin için yaĢam tarzı olarak benimsedim. 

 
Kur‟an vahyine nokta koyan ayet bu. Resulallah‟ın vefatından 

yaklaĢık 81 ya da 82 gün önce, hicretin 10. yılında, zilhiccenin 9. günü 
Arafat‟ta indiriliyor bu ayet. 

 
Ġnsanlığa Allah‟ın son tenezzülü, Allah insan konuĢmasının son 

formu olan Kur‟an iĢte orada tamamlanıyor. Ve bu ayetin mesajı çok 
açık. Ey insanlık, Allah‟a karĢı duruĢunuz teslimiyettir. Eğer mutlu olmak 
istiyorsanız baĢka da çareniz yok. 



 
Ġslam kiĢinin Allah‟a karĢı bireysel duruĢudur. Ġslam Tarihsel bir 

toplumun, bir zümrenin, bir grubun ismi değildir. Kur‟an da ki tüm Ġslam 
kavramları, insanın Allah‟a karĢı duruĢuna bir atıftır. Onun için hangi 
zümreye mensup olduğunuz iddiasının hiçbir önemi yok. DuruĢunuzun 
önemi var. Allah‟a karĢı duruĢunuzun. Teslim olmuĢ bir kul gibi mi 
duruyorsunuz, yoksa asi birsi gibi mi. ĠĢte sizi Ġslam edip etmeyecek olan 
odur. Yoksa astığınız yaftalar, taktığınız rozetler, benimsediğiniz isimler 
değil. Çünkü Ġslam sadece bir gömlek değildir, isim değildir, üniforma 
değildir.  

 
Ġslam bir hayat biçimidir. Bir duruĢtur. Hayatı algılayıĢtır. Bir yaĢam 

tasavvurudur. Bir alem görüĢüdür. Bir yaĢam tarzıdır. Onun için de Ġslam 
Allah‟a karĢı kayıtsız Ģartsız teslimiyettir. Sizin kendiniz için ne dediğiniz 
değil, Allah‟ın sizin için ne dediği önemlidir. Allah sizin için teslim oldu 
diyorsa, siz Müslümansınız. Allah‟ın kime teslim oldu dediği ise iĢte bu 
metindedir. ĠĢte önümüzdeki bu kitaptadır. 

 
femenidturre (femenizdurre) fiy mahmesatin ğayre mütecanifin 

liismin Geri konuya döndü kim günaha gönüllü karıĢmaksızın, gönüllü 
koĢmaksızın, kendisini günaha gönüllü atmaksızın, hayati bir zaruretten 
dolayı zorda kalırsa, feinnAllahe Ğafûrun Rahıym; iyi bilsin ki Allah çok 
bağıĢlayandır, merhamet menbaıdır. 
 

Yukarıda yasaklanılan o yasakların formel hale getirilmesini 
istemiyor. Yani parmak ayı gösteriyor, aya bakın parmağa değil. Demek 
istiyor. Onun için de o yasaklar sizin iradenizi ve imanınızı, Allah‟a 
teslimiyetinizi sınamak içindir. Yoksa sizi açlıktan öldürmek için falan 
değil. Eğer zorda kalırsanız, darda kalırsanız, Allah sizi onlarla bilmiyor. 

 
Burada bir sınav var. Kendi vicdanınızda Allah‟a karĢı bir sınav 

vereceksiniz. Allah‟ı ne kadar ciddiye alıyorsunuz, kendinizi ne kadar 
ciddiye alıyorsunuz. Budur problem. Yoksa zorda kalırsanız, darda 
kalırsanız Allah sizi açlıktan öldürmek istemiyor. Onun için bu yasakları 
sadece görünen Ģekliyle değil, arka planı ile algılayın. Sadece satırları 
değil, satır aralarını okuyun. Allah sizi zora koĢmak istemiyor. 

 
 
4-) Yes'eluneke mazâ uhılle lehüm* kul uhılle lekümüt 

tayyibatü, ve ma allemtüm minel cevarihı mükellibiyne 
tüallimunehünne mimma allemekümüllah* fekülu mimma emsekne 
aleyküm vezkürüsmAllahi aleyh* vettekullah* innAllahe seriy'ul 
hisab; 



 
Sana, kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar... De ki: "Size 

güzel - temiz gıdalar helal kılınmıĢtır... Bir de Allâh'ın size talim ettiğinden 
öğrettiğiniz, alıĢtırıp eğittiğiniz avcı hayvanların, sizin için tuttuklarından 
yeyin ve üzerine Allâh ismini zikredin... Allâh'tan korunun..." Muhakkak ki 
Allâh Seriy'ul Hisab'dır (seriy'ul hesap = açığa çıkanın sonucunu bir 
sonraki anda oluĢturan). (A.Hulusi) 

 
4 - Sana soruyorlar: Kendileri için halâl kılınan ne? De ki sizin için 

bütün pâk nimetler helâl kılındı, alıĢtırarak ve Allahın size öğrettiğinden 
öğreterek yetiĢtirdiğiniz avcı hayvanların da size tutuverdiklerinden yiyin 
ve üzerine «besmele» çekin ve Allah dan korkun, çünkü Allahın 
muhasebesi çok süratlidir. (Elmalı) 

 
 
Yes'eluneke mazâ uhılle lehüm Kendileri için neyin helal 

kılındığını sana soruyorlar. kul uhılle lekümüt tayyibat cevapla, temiz 
ve güzel olan her Ģey size helal kılındı. 

 
Tayyibat temiz ve güzel olan diye çevirdim. Kim belirleyecek 

dostlar temiz ve güzel olanı? Yukarıda da gelmiĢti. Kim belirleyecek? 
Ġnsan mı demiĢtim değil mi. Neresinden belirleyecek insan belirlerse 
tayyibatı, temiz ve güzel olanı, nasıl belirleyecek, neresine bakacak.  

 
Bir ayyaĢ içkinin neresine bakarak karar verir? ġimdi bir ayyaĢa 

belirle te bilir misiniz içkinin temiz ve güzel veya çirkin olduğunu. 
 
Peki bir eroinmana ne dersiniz eroinin iyi ya da kötü olduğunu 

belirletmeye. 
 
Bir zaniye zinanın hayır ya da Ģer olduğunu belirletmeye 

kalkarsanız ne olacağını düĢünüyorsunuz. 
 
Ya da cinayet ruhuna sinmiĢ bir caniye, cani ruhlu birine, bir 

despota cinayetin iyi ya da kötü olduğunu nasıl belirle te bileceksiniz. 
 
Allah‟a belirletirseniz mutluluğa erersiniz. BaĢka çareniz yok. BaĢka 

çareniz yok..! ĠĢte bunun için burada tayyibatı Allah belirler. Oksa insan 
belirlerse Ģehvetinden, içgüdüsünden, zaafından belirleyecektir. Bence 
en iyisi zaafı olmayan, bütün bunlara ihtiyacı olmayan, bütün bunlara 
tenezzül etmeyen, yemeyen, içmeyen, evlenmeyen, zaaf taĢımayan, 
beĢeri zaaflardan hiçbirini bünyesinde barındırmayan, bütün bunlardan 
münezzeh olan, mutlak olan ve mutlak güzelliğin yaratıcısı olan, yarattığı 



güzeli ve yarattığı çirkini çok iyi bilen Allah‟a belirletmek en mantıklıca iĢ 
olacaktır. 

 
Aynı zamanda burada Tayyibat esas olanın mubahlık olduğuna da 

bir atıf var. Dinde böyledir. Fıkıh usulünün genel kurallarından biridir. 
Dinde esas olan serbestliktir. Onun için bir Ģeyin yasaklığına delil istenir. 
Ama serbestliğine delil istenmez. Yasak değilse o peĢinen serbest kabul 
edilir. Hatta hatta bazı müfessirlerin bize aktardığı bilgilere göre bu 
soruları soranlar, mesela burada Yes'eluneke diye baĢlıyor. Sana 
soruyorlar. Bu soruları soranlar, bize helalleri belirle diye sormuĢlar o 
niyetle. Ama Allah tersini yapıyor. Sadece haramları söylüyor. Yani 
soruyu yanlıĢ soranların sorusunu düzeltiyor. 

 
Onun için aslında onlar kendi elleri ile kendi ellerine ve ayaklarına 

zincir vuracaklardı. Lakin Cenabı Hakk Kur‟an ın bir baĢka ayetinde ifade 
ettiği gibi, yarattığı her bir Ģeyi insan için yaratmıĢtır. Ġnsanın emrine 
amade kılmıĢtır. Ġnsanın emrine amade kılmıĢsa, bu o Ģeyin serbest 
olması için yeterli delildir. 

 
ve ma allemtüm minel cevarihı mükellibiyne tüallimunehünne 

mimma allemekümüllah Allah‟ın size öğrettiği bilgi sayesinde eğittiğiniz 
avcı hayvanlara gelince, fekülu mimma emsekne aleyküm onların, 
sizin için avladığı her Ģeyi yiyin. O dönem için ve dünya yaĢadıkça var 
olacak olan doğal bir yiyecek edinme yöntemidir av. Ne olursa olsun. 
Dolayısıyla bugün için de farklı alanlara taĢınıp, farklı alanlarda bir çıkıĢ 
noktası olarak kullanılabilir. Ama o günün insanı için ifade ettiği anlam 
çok daha önemli tabii ki. EğitilmiĢ av hayvanlarının tuttukları ile ilgili 
hüküm içeriyor ayet. vezkürüsmAllahi aleyh ama üzerlerine Allah‟ın 
adını da anın.  

 
Vettekullah Yine geldi. Mikro planda bir hüküm verdi, makroya 

taĢıyıverdi hemen bunu. Tüm olayların, zamanların, zeminlerin, 
coğrafyaların, tarihlerin üstüne taĢıdığı ve yine o müthiĢ levhayı 
gözümüzün önüne açıverdi; vettekullah..! Allah‟a karĢı 
sorumluluğunuzun bilincinde olun. Bunu yaparsanız ancak onları 
yapabilirsiniz. Kendinizi ciddiye alırsanız Allah‟ı ciddiye alırsınız. 
Kendinize karĢı sorumluluk hissi duyarsanız, insanlık sorumluluğunu 
taĢırsanız Birr‟i yani, takvayı da taĢırsınız. Allah bilincini de taĢırsınız. 
innAllahe seriy'ul hisab; Hiç Ģüphe yok ki Allah‟ın hesap görüĢü çok 
dakiktir. 

 
 



5-) Elyevme uhılle lekümüt tayyibat* ve taamülleziyne utül 
Kitabe hıllun leküm* ve taamüküm hıllun lehüm* vel muhsanatü 
minel mu'minati vel muhsenatü minelleziyne utül Kitabe min 
kabliküm izâ ateytümuhünne ücurehünne muhsıniyne ğayre 
müsafihıyne ve la müttehıziy ahdan* ve men yekfür Bil iymani fekad 
habita ameluhu, ve huve fiyl ahireti minel hasiriyn; 
 

Bu gün size güzel - temiz tüm gıdalar helal kılınmıĢtır... Kendilerine 
hakikat bilgisi verilmiĢ olanların yemekleri size helaldir... Sizin 
yemekleriniz de onlara helaldir... Ġman eden kadınların iffetli olanları ile 
sizden önce kendilerine hakikat bilgisi verilenlerden iffetli olan kadınlar 
da, mehrlerini vermeniz (nikâhlamanız), zinadan uzak durmaları ve (gizli) 
dost tutmamaları Ģartıyla, size helaldir... Kim imanın Ģartlarını ve 
gereklerini tanımayıp, hakikati inkâr ederse, elbette onun yaptığı iĢler 
boĢa gider ve o, sonsuz gelecek sürecinde hüsranda olanlardandır. 
A.Hulusi) 

 
Bugün pâk nimetler sizin için helâl kılındı, hem mümîn kadınların 

hür olanlarıyla sizden evvel kitap verilen ümmetlerin hur kadınları da 
iffetlerinizi muhafaza ederek, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın 
kendilerine mehirlerini verip nikâhladığınız takdirde size helâldir, ve her 
kim Ģeriatın ahkâmını tanımazsa her halde bütün iĢlediği hederdir ve 
âhirette o, hüsranda kalanlardandır. (Elmalı) 

 
 
Elyevme uhılle lekümüt tayyibat Bugün temiz ve güzel olan her 

Ģey size helal kılınmıĢtır. ve taamülleziyne utül Kitabe hıllun leküm 
Üstelik, kendilerine daha önce vahiy gönderilmiĢ olanların yiyecekleri de 
size helaldir. Yani ehli kitabın, meĢhur ifadesi ile kestikleri yiyecekleri de 
size helaldir. ve taamüküm hıllun lehüm ve sizin yiyecekleriniz de 
onlara helaldir. vel muhsanatü minel mu'minati vel muhsenatü 
minelleziyne utül Kitabe min kabliküm ve “SON VAHYE” inanan iffetli 
kadınlar ile sizden önce kendilerine vahiy verilenlerin iffetli kadınları, 
devam ediyor ayet; izâ ateytümuhünne ücurehünne muhsıniyne 
ğayre müsafihıyne ve la müttehıziy ahdan Kendilerine mali güvence 
vermeniz ve onları meĢru olmayan yolla, ya da gizli tutma yöntemine 
baĢvurmamanızla birlikte, yani baĢvurmamak Ģartıyla nikahlamanız da 
size helal kılındı. Evet, uzun bir cümle, yani ehli kitabın kestikleri size 
helal kılındı yiyecekleri, sizin yiyecekleriniz onlara helal. Ehli kitabın iffetli 
hanımları size helal kılındı. Tabii ki Ģu Ģartlarla; 

 
Kendilerine mali güvencelerini vereceksiniz. Onları meĢru olmayan 

yolla tutmayacaksınız, ya da gizli dost tutma yöntemine 



baĢvurmayacaksınız. Yani ahlaki kurallar. Bu nasıl olsa bizden değildir 
diye cinsel sömürü ve obje aracına dönüĢtürmeyeceksiniz kadınları bu 
aynı zaman da bu anlama gelir. 

 
Lakin daha derin bir anlamı var bunun. Deforme olmuĢ imanı dahi 

ciddiye alıyor Kur‟an ehli kitabı ayırarak. Yahudi ve Hıristiyan 
hanımlarına verilen bu özellik, onlara tanınan bu izin daha doğrusu aynı 
zamanda bir ayrıcalıktır. MüĢrik hanımlara tanınmıyor. Bu ayrıcalık 
neden? MüĢrik hanımlarla, Yahudi ve Hıristiyan bir hanım, veya onların 
hükmünde olan ve kitabi sayılan daha baĢka dini zümrelere mensup 
hanımlar neden ayrılıyor, farklılaĢtırılıyor sorusunun baĢka bir cevabı 
yok. Allah deforme olmuĢ imanı dahi ciddiye alıyor. 

 
Evet, yukarıdakiler, Tevrat‟ta da yasak aslında. Bakınız yukarıdaki 

sayılan tüm yasaklar Tevrat‟ta da yasaklanmıĢtır. 3. ayetten beri 
yasaklanan, Domuz eti, ölü, kan ve buna benzer Ģeyler Tevrat‟ta da 
yasaktır. Ve yine bu ayette geçen gizli dost tutmalar, onlar da Tevrat‟ta 
yasaktır. Zina Tevrat‟ta yasaktır.  

 
Peki Ġncil‟de Hz. Ġsa‟da; ben onları iptal etmek için gelmedim diyor, 

icra etmek için geldim dediğine göre Ġncil‟de, aslında Tevrat‟ın yasakları, 
Ģer‟i yasakları aynen Ġncil‟de de korumuĢtur. Peki bugün ne demeli 
Domuz etini niçin Hıristiyanlar seve seve hem de kutsalmıĢ gibi 
yiyebiliyorlar daha doğrusu? Sanki bir alameti farika oluyor. Ġçki neden 
serbest hale geldi ve daha bir çok yasak..! Bunun sebebini Hz. Ġsa‟nın 
mesajını bozan Pavlus Hıristiyanlığında aramak lazım. 

 
Pavlus‟un Hz. Ġsa‟ya yaptığı en büyük ihanet, Hıristiyanlığı 

ĢeriatsızlaĢtırması olmuĢtur. ġeriatsızlaĢan bir din hayata müdahil 
olmaktan vazgeçmiĢ demektir. Hayata müdahil olmayan bir din artık 
etken değil edil gendir. Hayata müdahil olmayan bir din, onun bunun 
elinde oyuncaktır. Artık o din değildir. Din olası için hayat tarzı önermesi 
lazım. Hayatta boĢluk tanımaması lazım. Onun için bugün Hıristiyanlık 
bir di olmaktan daha çok bir külttür. Onun içindir ki kendisine inanmıĢ 
gözüken kitleleri doyuramamakta, manen besleyememekte, tatmin 
edememekte ve onlar, ona inanmıĢ kitleler tatmin olmak için bin bir türlü 
Ģeyin arkasına koĢmaktadır. Ve onun içindir ki en akıl dıĢı, en sapıkça 
ideolojiler, akımlar Avrupa‟da ortaya çıkmakta. Çünkü korkunç ve derin 
bir manevi buhran. Ruhlarındaki boĢluğu doldurmak için olmadık iĢleri 
yaptırtmakta. 

 
ve men yekfür Bil iymani fekad habita ameluh yine yukarıdaki 

mesajı tamamlayan bir mesaj bu, kim imanı inkar ederse, aynen tercüme 



ediyorum takdir kullanmadan, kim imanı inkar ederse onun ameli boĢa 
gitmiĢtir. ve huve fiyl ahireti minel hasiriyn; O ahirette zarara 
uğrayanlar arasında yer alacaktır. 

 
Ġmanı inkar 2 manada ele alınabilir, 
 
1 – Problemli de olsa dini zümrelerin Allah‟a imanı yok sayılamaz. 

Bu Taberi‟nin Katade‟den naklettiği sebebi nüzul rivayetinden de 
çıkarıyoruz. Diyor ki sahabeden bazıları,  

 
- Biz ehli kitabın kadınları ile nasıl evleniriz, onlar bizden değil..!  
 
ĠĢte bunun üzerine diyor Katade, Taberi naklediyor; Bu ayet indi. 

Yani bunu imanı inkar olarak ele alıyor. Ġmanı yok saymak, tekfir 
düĢüncesine taban tabana zıt bir ayet. Siz Yahudi‟nin deforme olmuĢ 
imanını dahi inkar edemiyorsanız, ya bir müminin imanını nasıl inkar 
edersiniz. Binlerce müminin imanını sizin mezhebinizden, sizin 
meĢrebinizden, sizin mektebinizden, sizin partinizden, sizin 
tarikatınızdan, sizin cemaatinizden değil diye nasıl inkar edersiniz. 
Allah‟tan korkmaz mısınız. Nasıl müminleri tekfir edersiniz hariciler gibi. 
ĠĢte o mesaj aynı zamanda veriliyor. 

 
Yine bunun ikinci manası takdir edilen takdir edilerek, bir lafzatullah 

takdiri ile verilmiĢ müfessirler tarafından; “Kim Allah‟a imanı inkar ederse, 
ve men yekfür Bil iyman yerine ve men yekfür el iymani billahi. Ama 
bu öyle değil. Ayette böyle değil. Onun için Allah‟a imanı değil, imanı 
inkar ederse. Bu takdir hem iç bağlam, hem dıĢ bağlam tarafından 
onaylanmadığı için 1. anlamı ben daha isabetli buluyorum. 

 
 
6-) Ya eyyühelleziyne amenû izâ kumtüm iles Salati fağsilu 

vucuheküm ve eydiyeküm ilel merafikı vemsehu Bi ruusiküm ve 
ercüleküm ilel ka'beyn* ve in küntüm cünüben fattahheru* ve in 
küntüm merda ev 'alâ seferin ev cae ehadün minküm minel ğaitı ev 
lamestümün nisae felem tecidu maen fe teyemmemu sa'ıyden 
tayyiben femsehu Bi vucuhiküm ve eydiyküm minhu, ma 
yüriydullahu liyec'ale aleyküm min harecin ve lâkin yüriydu li 
yütahhireküm ve li yütimme nı'meteHU aleyküm lealleküm teĢkürun;  

 
Ey iman edenler... Salâta doğrulduğunuzda yüzlerinizi ve dirseklere 

kadar ellerinizi su ile yıkayın; baĢlarınızı mesh edin ve iki topuğunuza 
kadar ayaklarınızı da yıkayın... Eğer cünüp iseniz bütün vücudunuzu 
yıkayın... Eğer hasta olmuĢsanız veya bir sefer üzere iseniz veya sizden 



biri tuvalet ihtiyacını gidermiĢ olarak gelirse yahut kadınlarla yatmıĢsanız, 
su da bulamamıĢsanız; temiz toprağa teyemmüm edin... Yüzlerinizi ve 
ellerinizi ondan mesh edin... Allâh size güçlük oluĢturmak dilemez, fakat 
sizi arındırmak ve "HÛ"nun nimetini sizin üzerinizde tamamlamayı diler; 
tâ ki Ģükredesiniz (değerlendiresiniz). (A.Hulusi) 

 
6 - Ey o bütün iman edenler! Namaza kalkacağınız vakit yüzlerinizi 

ve dirseklere kadar ellerinizi ve baĢlarınıza mesh edip her iki topuğa 
kadar ayaklarınızı yıkayın, cünüpseniz tas tamam yıkanın, eğer hasta 
veya seferde olursunuz veya biriniz hacet yerinden gelir veya kadınlara 
dokunursunuz da suya gücünüz yetmezse o vakit de temiz bir toprağa 
teyemmüm edin: niyetle ondan yüzlerinize ve ellerinize mesh eyleyin, 
Allahın muradı sizi sıkıntıya koĢmak değil ve lâkin o sizi pam pâk etmek 
ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor ki Ģükredesiniz. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû Ey iman iddiasında bulunanlar, izâ 

kumtüm iles Salati fağsilu vucuheküm ve eydiyeküm ilel merafik 
namaza kalkacağınız zaman yüzünüzü ellerinizi ve dirseklere kadar 
kollarınızı yıkayın. 

 
Bu ayet abdest ayeti diye yanlıĢ olarak bilinir. Adlandırılır daha 

doğrusu. Bu isimlendirme yanlıĢ. Abdest almanın bu ayetle baĢlamadığı 
da belli. Bu ayetler nübüvvetin son yıllarında nazil olan ayetler. Oysa ki 
müminler namaz kılmaya baĢladıkları günden itibaren abdest alıyorlardı. 
Onun için namazla birlikte baĢlamıĢtır abdest, bu ayet isim olarak abdest 
ayeti olarak adlandırılmamalı. Daha doğrusu bu ayet, teyemmüm 
ayetidir. Teyemmümü farz kılan ayet Kur‟an da bu ayettir. 

 
vemsehu Bi ruusiküm ve ercüleküm ilel ka'beyn ve ellerinizle 

baĢınızı mesh edin ve bileklere kadar ayaklarınızı da. Ne yapın? Mesh 
edin, ya da yıkayın. 

 
Burada Ġslam tarihinde ki en büyük fıkhi tartıĢmalardan birinin 

mesnedi olarak görülmüĢ bu okuyuĢ. Onun içinde Ġslam‟ın Sünni yorumu 
ile, Ġslam‟ın ġii yorumu, bu ayeti okuyuĢ Ģekline göre iki ayrı görüĢe 
ayrılmıĢlar. Bu görüĢlerin dayandığı nokta da Bir tek hareke. Daha 
doğrusu atfın nereye yapılacağı. Buradaki atıf vav harfi. Yani V bağlacı. 
V bağlacı; ercüleküm , ya da ercüliküm kelimesini, ayaklarınızı 
kelimesini, hemen kendisinden önceki Ma‟tufun Aleyh‟ e mi bağlayacak, 
kelimeye mi bağlayacak, yoksa daha öncekine mi.  

 



ġia, Caferiler, Zeydiler, Ġmam Taberi, Sahabe‟den Ġbn Abbas, Hz. 
Enes, ve Hz. Ali‟den iki görüĢte var zaten gelen ve daha baĢka sahabiler, 
un‟u hemen öncesine bağlayarak ercüliküm olarak okumuĢlar. Kesra ile. 
Onun için de ayağı mesh etmeyi farz kıldığını söylemiĢler ayetin. Yani 
çıplak ayağa farz olanın mesh edilmesi baĢla birlikte vemsehu Bi 
ruusiküm ve ercüliküm ilel ka'beyn biçiminde okumuĢlar. Ellerinizi ve 
baĢınızı mesh edin ve bileklere kadar ayaklarınızı da mesh edin 
biçiminde.  

 
Bunun karĢısında Ġslam‟ın Sünni yorumu ise un‟u yani Vav 

bağlacını hemen önündeki, kelimeye değil, daha önceye atfetmiĢ onun 
içinde; ve ercüleküm okumuĢ. Onlar da ayağı çıplak mesh etmek yerine, 
Resulallah‟ın mesh ettiği ile ilgili haberleri, mes üzerine yani mest üzerine 
(ayaklara giyilen su geçirmez ayakkabı.) mesh olarak almıĢlar ve çıplak 
ayağın yıkanması gerektiği söylemiĢler. O görüĢe varmıĢlar. Yani sadece 
burada Ġslam‟ın ikisi de Kur‟an a dayanan, ikisi de kendince delilleri olan, 
ikisi de eĢit ağırlıkta olan bu yorumlarını size tarafsız olarak aktarmıĢ 
oldum. 

 
Yine ayeti kerimede geçen Vav‟lar bir baĢka fıkhi problem ortaya 

çıkarmıĢ, aslında Basra ve Kufe dil okullarının farklılıkları bu. Ayetteki 
Vav bağlaçları mutlak cem mi ifade eder, yoksa takip ve tertip mi ifade 
ederler tartıĢması olmuĢ. Yani, önceki cümleden sonra gelen ki gelen 
cümle, bir sırayı da farz kılar mı. 

 
Ġmam ġafi, tertip ve takip için olduğunu söyleyen dilcilere uymuĢ 

vav‟ın, bağlacın, onun için de abdestin ayetteki sıra ile alınmasının da 
farz olduğunu söylemiĢ. 

 
Ġmam Ebu Hanife ise, Hayır, vav sadece bağlaçtır, mutlak biçimde 

bir araya getirir demiĢ onun için de sıralamayı farz görmemiĢ. Devam 
ediyoruz. 

 
ve in küntüm cünüben fattahheru eğer cünüp olmuĢsanız baĢtan 

ayağa temizlenin. ve in küntüm merda fakat eğer hastaysanız, ev 'alâ 
seferin yada yolcuysanız, ev cae ehadün minküm minel ğait yahut ta 
doğal ihtiyacınızı gidermiĢseniz, ev lamestümün nisae yahut kadınlarla 
birlikte olmuĢsanız, ki burada da bir farklı anlama var Ġslam fakihleri 
arasında. O da bir kelimenin lamestüm dokunmak demektir. Le me se 
den gelir, mecaz mı, hakikat mi tartıĢmasına girmiĢ Ġslam müçtehitleri.  

 
Dokunmanın hakikat manası, literal, kelime manasını alan Ġmam 

ġafi, kadına dokunmanın abdesti bozduğu sonucuna varmıĢ, oysa ki Ebu 



Hanife ki gerçekten de isabetli olan o olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü 
burada mecaz olarak kullanılmıĢtır. Bizim dilde bile böyle kullanılır. Yani 
özellikle hususi aile ahvaline ait bu gibi durumları beyan ederken üstü 
örtük mecaz kullanılır genelde. Onun için Ġmam Ebu Hanefi de bunu 
mecaza hamlettiği için dokunmakla abdestin bozulmayacağını, bu 
dokunmaktan kastın birlikte olmak olduğunu söylemiĢ. 

 
felem tecidu maen ve su da bulamıyorsanız, fe teyemmemu 

sa'ıyden tayyiben femsehu Bi vucuhikümve eydiyküm minhu o 
zaman niyet üzere, fe teyemmemu nun içinde niyet anlamı olduğu için 
ben böyle bir anlamı tercih ettim. Niyet üzere temiz bir toprağa ellerinizi 
sürün. femsehu Bi vucuhikümve eydiyküm minhu ve onunla 
yüzlerinizi ve kollarınızı mesh edin. Teyemmüm bu kadardır. Niyet üzere, 
maksat belli olarak, yani yere düĢerek ellerinizi yere koymak değil tabii, 
maksatlı olarak bir toprağa ya da toprak Çinsi. Her türlü taĢ olabilir, 
kireçte dahil, kum da dahil. Ellerinizi koyarak kollarınızı sıvazlıyorsunuz 
mesh ediyorsunuz. Yüzünüzü mesh ediyorsunuz.  

 
Peki abdest temizlik aslında değil mi. Yani Abdest bedenin, namaz 

ruhun ve aklın yıkanmasıdır. Doğru. Gerçekten de Ġslam‟ın çift boyutlu 
öğretisinin en harika örneklerinden biridir abdest ve namaz. Abdest fiziki 
arınmadır, namaz manevi arınmadır. Abdest bedeni arınmadır, namaz 
ruhi ve akli arınmadır. Birbirini tamamlar bunlar. Abdesti ve guslü 
gerektiren tüm hallerde zarurete binaen teyemmüm edilir.  

 
Ancak burada verilmek istenen satır arasındaki çok daha farklı bir 

Ģey. Toprakla temizlenilir mi, suyun yaptığını yapar mı diyeceksiniz. 
Hatta toprağı kirleten bir Ģey olarak görürüz örfte. Biz Ģu anda. Tozlu 
topraklı deriz mesela. Tozlarını aldın mı deriz, toz bile rahatsız eder.  

 
Evet, teslimiyeti sınamadır. Zarfa mı bakıyorsunuz mazrufa mı. 

Biçime mi bakıyorsunuz öze mi, kabuğa mı bakıyorsunuz çekirdeğe mi. 
Yahudiler gibi formelleĢtirmemek iĢi. Allah‟ın sizden istediği su sabun 
değil. O sizin için. Allah‟ın sizden istediği teslimiyet.  

 
Bu bir Allah bilincidir. Dini törenselleĢtirmeyi reddetmektir iĢte bu. 

Bu YahudileĢmeyi redir. Onun için teyemmümün içine sinmediği insanlar 
bilirim. O zaman siz içinizi değiĢtirin. Problem o değil ki. Problem sizinle 
Allah arasındaki iliĢkinin her birinde sürdürülebilmesidir. Yani Allah‟tan 
bağımsız bir hayat anınız olmasındır. Budur. ĠĢte Allah bilinci budur. 
Buradaki teyemmümün maksadı da budur. Yoksa Allah sizin ne 
namazlarınıza, ne oruçlarınıza, ne de abdestlerinize ihtiyaç duyar ve 
O‟na ulaĢmaz da. Sizin ihtiyacınız var. 



 
ma yüriydullahu liyec'ale aleyküm min harec sözlerimi 

tamamlayan Ģey geldi. Allah sizi zora sokmak istemez. ve lâkin yüriydu 
li yütahhireküm ve li yütimme nı'meteHU aleyküm lealleküm 
teĢkürun; fakat sizi pırıl pırıl yapmak ve nimetlerinin tamamını size 
bahĢetmek ister ki Ģükredenlerden olasınız. 

 
Evet diri olursa insan kazanır. Yani Allah ile insan arasındaki iliĢki 

diri olursa bundan insan kazançlı çıkar. Onun için Allah‟ın tavsiyesi iliĢkiyi 
diri tutmaktır. Yoksa sizi ille de suya sabuna dokundurmak değil. Ama 
suya sabuna dokunmayı küçük görmeyin temizlenmek için su 
kullanımının en düĢük düzeyde olduğu bir toplumu, temizlenmek için su 
kullanımının yeryüzünde gelebilecek en yüksek düzeye çıkarmak sosyal 
ve toplumsal bir devrimdir. Bu da ayrıca sosyal olarak incelenmelidir. 

 
 
7-) Vezküru nı'metAllahi aleyküm ve miysâkaHUlleziy 

vasekaküm Bihi iz kultüm semi'na ve eta'na* vettekullah* innAllahe 
Aliymün Bi zatis sudur; 

 
Üzerinizdeki Allâh nimetini ve sizi onunla bağladığı sözleĢmeyi 

hatırlayın; hani "ĠĢittik ve itaat ettik" demiĢtiniz... Allâh'tan korunun! 
Muhakkak ki Allâh içinizdekilere, onların Esmâ'sıyla hakikati olarak 
Aliym'dir. (A.Hulusi) 

 
7 - Allahın üzerinizdeki nimetini ve sizi «iĢittik, itaat ettik» dediğiniz 

vakit bağladığı misakını unutmayın, Allah dan korkun, çünkü Allah bütün 
sinelerin künhünü bilir. (Elmalı) 

 
 
Vezküru nı'metAllahi aleyküm ve miysâkaHUlleziy vasekaküm 

Bihi iz kultüm semi'na ve eta'na ve hatırlayın Allah‟ın size olan 
nimetini, ve iĢittik ve itaat ettik dediğiniz zaman Allah‟a karĢı kendinizi 
bağladığınız taahhüdü hatırlayın. 

 
Allah‟a verilen misak demiĢtim ki fıtrattır. Vicdandır, akıldır, iradedir. 

Ve dostlar insanın adaleti gerçekleĢtirmesi, ancak Allah ile sağlıklı iliĢkiye 
girmekle mümkündür. Eğer Allah ile sağlıklı iliĢkiye girmemiĢse, Allah‟tan 
bağını koparan bir insanın adaleti gerçekleĢtirebilmesi mümkün değildir. 
ĠĢte bütün bu mesajları bu ruhla okumak ve anlamak lazım. 

 



Vettekullah Onun için iĢte yine geldi levha. Allah‟a karĢı 
sorumluluğunuzun bilincinde olun. innAllahe Aliymün Bi zatis sudur; 
KuĢku yok ki Allah kalplerin içini, özünü bilir. 

 
 
8-) Ya eyyühelleziyne amenû kûnu kavvamiyne Lillahi Ģühedae 

Bil kıst* ve la yecrimenneküm Ģeneanü kavmin alâ ella ta'dilu* ı'dilu* 
huve akrebü lit takva, vettekullah* innAllahe Habiyrun Bi ma 
ta'melun; 

 
Ey iman edenler... Allâh için dosdoğru durun, âdil Ģahitler olun... Bir 

topluluğa olan nefretiniz sizi adaletsizliğe sevk etmesin! Âdil olun, bu 
anlayıĢ korunmaya daha yakındır... Allâh'tan korunun! Muhakkak ki Allâh 
tüm fiillerinizi (onların yaratanı olarak) Habiyr'dir. (A.Hulusi) 

 
8 - Ey o bütün iman edenler! Allah için duran hâkimler, adâlet 

numunesi Ģahitler olunuz ve sakın bir kavme buğzunuz sizi adaletsizliğe 
sevk etmesin, adâlet edin takvaya en yakın olan odur, Allah dan korkun 
muttaki olun çünkü Allah her ne yaparsanız habîrdir. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû ey iman ettiğini iddia edenler, iddianızı 

ispat etmek istiyorsanız, kûnu kavvamiyne Lillahi Ģühedae Bil kıst 
Allah için Hakkı ayağa kaldırarak adaletin timsali olun. Evet, adaletin 
timsali olun. ve la yecrimenneküm Ģeneanü kavmin alâ ella ta'dilu ve 
birilerine olan nefretiniz sizi adaletten sapmaya sevk etmesin. 

 
Yer yüzünün en çaplı, en muhteĢem erdemini söylüyor Kur‟an. 

Daha ne yapsın Kur‟an. Onun için Kur‟an sadece bir zümrenin değil, tüm 
insanlığın mesajıdır. 

 
Bakınız hiç kimseyi ayırmadan söylüyor. Ġnsana hitap ediyor. Ġman 

edenler diye baĢladı ayet ama, Ģurada getirdiği ilke herkesi kapsıyor. Ve 
diyor ki; Birilerine olan nefretiniz, sizi adaletten sapmaya sevk etmesin. 

 
Tevhid, Ġnsan – Allah iliĢkisinin, adalet, insan – insan iliĢkisinin 

eksenidir. Ġlahi mesajın iki amacı vardır. Ġnsan Allah arasında Tevhidi, 
yani akide de tevhidi, Ġnsan – insan arasındaki adaleti gerçekleĢtirmek 
için Allah insanla konuĢur. ı'dilu* huve akrebü lit takva adil olun. Bu, 
Allah‟ın denetimine girmenin en kestirme yoludur.   

 



Burada ki takva‟yı bir önceki takva‟dan farklı çevirdim, çünkü farklı 
olduğuna nüans olduğuna inanıyorum aynı ayet içerisinde. Onun için 
Allah‟ın denetimine girmenin en kestirme yoludur. Adalet. 

 
Vettekullah bakınız aynı cümlede iki takva geldi. ĠĢte burada kin de 

standart olarak çeviriyorum. Artık Allah‟a karĢı sorumluluğunuzun 
bilincinde olun. innAllahe Habiyrun Bi ma ta'melun; ġüphe yok ki Allah 
bütün yaptıklarınızdan haberdardır. 

 
 
9-) Ve'adAllahulleziyne amenû ve amilus salihati lehüm 

mağfiretün ve ecrun azıym; 
 
Allâh, iman edip imanının gereği fiilleri ortaya koyanlara (Ģöyle) 

vaat etmiĢtir: "Onlar için mağfiret ve aziym bir mükâfat vardır." (A.Hulusi) 
 
9 - Allah o iman edip Salih amelleri yapan kullarına Ģöyle va'd 

buyurdu; Hem mağfiret var onlara hem ecri azîm. (Elmalı) 
 
 
Ve'adAllahulleziyne amenû ve amilus salihat Allah inanan ve iyi 

iĢler yapanlara, lehüm mağfiretün ve ecrun azıym; günahlarının 
affedileceğini ve muhteĢem bir ödüle kavuĢacaklarını vaat etmiĢtir. 

 
Öyle değil mi dostlar, sınır tanımayan ilkeler, kimlik ve aidiyeti aĢan 

ödüller getirir. Eğer o ilkelere yapıĢırsanız kimliğinize bakmaz, hangi 
zümreye mensup olduğunuzu sormaz. O ilkelere yapıĢana kimliğine 
bakmaksızın ödül verir. Yeter ki ilkeler karĢısında dürüst davransın. Ama 
ben falancalardanım dersiniz. Lakin ilkelere yapıĢmazsanız, ilkeleri 
çiğnerseniz, sizin iddianızı ciddiye almaz Allah. Tersi olur yani. 

 
 
10-) Velleziyne keferu ve kezzebu Bi ayatina ülaike ashabül 

cahıym; 
 
Hakikati inkâr edenlere ve (Esmâ'nın açığa çıkıĢı olan) 

iĢaretlerimizi yalanlayanlara gelince; iĢte onlar cehennem halkıdır. 
(A.Hulusi) 

 
10 - Küfredip âyetlerimizi tekzip edenlere de Ģu: Onlar ashabı 

cahîm. (Elmalı) 
 
 



Velleziyne keferu ve kezzebu Bi ayatina inkara sapan ve 
mesajlarımızı yalanlayanlara gelince; Mesajın devamı; ülaike ashabül 
cahıym; iĢte onlardır cehennemlik olanlar. 

 
 
11-) Ya eyyühelleziyne amenüzküru nı'metAllahi aleyküm iz 

hemme kavmün en yebsütu ileyküm eydiyehüm fekeffe eydiyehüm 
anküm* vettekullah* ve alellahi fel yetevekkelil mu'minun; 

 
Ey iman edenler... Üzerinizdeki Allâh nimetini hatırlayın... Hani bir 

topluluk ellerini size uzatmaya (zarar vermeye) niyetlenmiĢti de, onların 
ellerini sizden çekmiĢti... Allâh'tan korunun! Ġman edenler, Allâh'a 
tevekkül etsinler (hakikatlerindeki El-Vekiyl isminin, gereğini yerine 
getireceğine iman etsinler). (A.Hulusi) 

 
11 - Ey o bütün iman edenler! Anın Allahın üzerinizdeki o nimetini 

ki bir vakit size bir kavm el uzatmayı kurmuĢtu da o bunların ellerini size 
dokunmaktan menetmiĢti, siz hep Allaha korunun ve müminler yalnız 
Allaha dayansınlar. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenüzküru nı'metAllahi aleyküm siz ey 

iman edenler, hatırlayın Allah‟ın üzerinizdeki nimetini..! Bize sesleniyor 
ve diyor ki; iz hemme kavmün en yebsütu ileyküm eydiyehüm fekeffe 
eydiyehüm anküm Hani bir toplum size el uzatmaya kalkıĢmıĢtı da 
onların elinden sizi kurtarmıĢtık. 

 
Ayetteki literal anlam sanki bunun tarih içerisinde bir sebebe mebni 

olarak indiğini ihsas ediyor. Ki Batn-iNahle olayı, ya da Gavres bin Haris 
adlı bir insanın başarısız suikastı dile getirilir bu konuda. Ama hiç biri de 
zamanlama olarak ta tutmuyor. Bu ayetin inişi onlardan söylenilen şu üç 
olaydan da çok sonra. Kaldı ki her zaman için geçerli olan bir mesaj.  

 
Allah bize hep rahmetiyle, hep lisanıyla muamele etti ve imanımıza 

uzanan elleri son kertede engelledi. Engelliyor, biz bunu görüyoruz. Biz 
müminler eğer imanımızın bedelini ödersek, imanımızın saadetini değil 
ukbada, dünyada dahi sürdüğünü görüyoruz. Onun için bu ayetin 
anlamının sadece tarihsel olaylarla sınırlamak mümkün değil. 

 
Vettekullah Yine o büyük levha açıldı. Allah‟a karĢı 

sorumluluğunuzun bilincinde olun. ve alellahi fel yetevekkelil 
mu'minun; Ve müminler artık yalnızca Allah‟a güvensinler. Yetmez mi..! 
eleysallahu bi kâfinabduhu Allah kuluna yetmez mi. Güvenilecek, 



tutunulacak, sığınılacak barınak arıyorsanız Allah yetmez mi. Eğer Allah 
yetmiyorsa size ne yeter. 

 
 
12-) Ve lekad ehazellahu miysâka beni israiyl* ve beasna 

minhümüsney aĢere nekıyba* ve kalAllahu inniy meaküm* lein 
ekamtümüs Salate ve ateytümüz Zekate ve amentüm Bi rusuliy ve 
azzertümuhüm ve akradtümullahe kardan hasenen leükeffirenne 
anküm seyyiatiküm ve leüdhılenneküm cennatin tecriy min tahtihel 
enhar* femen kefere ba'de zâlike minküm fekad dalle sevaes sebiyl;  

 
Andolsun ki Allâh, Ġsrailoğullarının sözünü aldı... Onlardan on iki 

temsilci bâ'settik... Allâh Ģöyle buyurmuĢtu: "Ben muhakkak sizinleyim... 
Salâtı ikame ettiğiniz, zekâtı verdiğiniz, Rasûllerime iman edip onlara 
yardımcı olduğunuz; Allâh'a karz-ı hasen ile borç verdiğiniz takdirde, 
kötülüklerinizi sizden silerim; elbette sizi altlarından nehirler akan 
cennetlere koyarım... Bundan sonra sizden kim hakikati inkâr ederse, 
gerçekten yolun ortasından sapmıĢtır." (A.Hulusi) 

 
12 - Celâli hakkı için ki Allah Beni Ġsrail‟den misak almıĢtı ve 

içlerinden on iki nakıb göndermiĢtik ve Allah buyurmuĢtu: haberiniz olsun 
ben sizinle beraberim, celâlim hakkı için eğer siz namazı kılar, zekâtı 
verir ve Resullerime inanır, kendilerine kuvvetle yardım eder ve Allaha 
karzı hasenle ikraz muamelesi yaparsanız elbette tarafınızdan 
kabahatlerinizi kefaretlerim ve mutlak sizi altından nehirler akar 
Cennetlere korum, bundan sonra da içinizden her kim nankörlük eder 
küfre saparsa artık düz yolun ortasında sapmıĢ, kendini zayi' etmiĢ olur. 
(Elmalı) 

 
 
Ve lekad ehazellahu miysâka beni israiyl* ve beasna 

minhümüsney aĢere nekıyba ĠĢte onlar arasından 12 lideri 
gönderdiğimiz zaman Allah Ġsrail oğullarından da kesin taahhüt almıĢ, ve 
kalAllahu inniy meaküm ve buyurmuĢtu ki kuĢkusuz ben sizinleyim. 
Sizinle birlikteyim. lein ekamtümüs Salate eğer salatı doğru dürüst eda 
ederseniz, ikame ederseniz. 

 
Neden böyle bir ayete girdi, konuya girdi, diyeceksiniz hemen 

değiĢiverdi. Dedim ya bu ümmete en büyük mesaj; Ey ümmeti 
Muhammed siz de Müslüman olan ümmeti Musa gibi YahudileĢmeyin. 
Yani Allah‟a verdikleri ahdi, sözü, sözleĢmeyi bozanların baĢına ne 
gelmiĢ bakın da ona göre davranın demektir. Onun için daha önce 



alınmıĢ, daha önce yapılmıĢ bir sözleĢmeye ihanetin ne getirdiğinden 
tarihsel bir örnek veriliyor. 

 
lein ekamtümüs Salate ama önce yukarıda nakiyp var. Gözetici, 

araĢtırıcı, casus demek. Yine 12 rakamı var orada üsney aĢer . Burada 
ayetteki 12 rakamı Ġslam kültür tarihinde adeta bir tabuya dönüĢtürülmüĢ. 
12 imam geleneği biraz da buradan yola çıkarak oluĢturulmuĢ. Bu 
konuda hadisler nakledilmiĢ. 12 nin kutsallığı adeta vurgulanmıĢ. 12 
rakamına bir kutsallık varilmiĢ. Oysa ben bunu bizim kültürümüzle, Ġslam 
kültürü ile değil de daha çok Ġsrail oğulları kültürü ile alakalı görüyorum.  

 
lein ekamtümüs Salate eğer salatı doğru dürüst eda eder, salat 

dedim yani namaz denedim. Aynen korudum. Yahudilerin salatı ikamesi 
nedir ki. Ne ola ki. Bu, bu surenin 1. , 6. 7. ve bu ayetinde ki akit ve 
misakla doğrudan ilgilidir dostlar. Kuran dostları.  

 
Buradaki salatı ikame. Namaz Allah‟ın sembollerinden bir 

semboldür. Sembolize ettiği Ģey insanın varlığının eksenine Allah‟ı 
almasıdır. Salatı ikame dine destek anlamına gelir aynı zamanda. Yani 
sembolik olarak kıldığınız namaz aslında dine desteğin sembolüdür. 
Allah‟a imanı dine ve Allah‟ın mesajına desteğin sembolize edilmiĢ 
halidir. Eğer namazı kılan bir insan Allah‟a, peygamberine dinine ve 
mesajına destek vermiyorsa, namazla dalga geçiyor demektir. Kur‟an ın 
ifadesinde olduğu gibi. Maun suresinde; Elleziyne hüm an Salâtihim 
sahun, Elleziyne hüm yuraun;Maun/5-6 Onlar namazı gösteriĢ olarak 
kılıyorlar, sırf Ģeklini eda ediyorlar demektir. Eğer desteğe 
dönüĢtürmüyorsa ki ben hemen ayet numaralarını vererek geçeyim;  

 
[Ek bilgi; "HÛ" ki, sizi (oluĢmuĢ benlik-bilinç) karanlıklarından 

Nûr'a (hakikat ilmi yaĢamı) çıkarmak için size salât (tecelli) eder ve 
O'nun melekleri (Esmâ kuvveleri) de! Hakikatine iman etmiĢlere 
Rahîm'dir. Ahzap/43  

 
"Kesinlikle Ben, evet Ben Allah'ım! Tanrı yok, sadece BEN! 

Bana (Esma özelliklerimi açığa çıkarma iĢlevinle) kulluk et! Beni 
hatırlaman için salâtı yaĢa!" Taha/14 

 
Sana vahyolunan BĠLGĠ'yi (Kitap) oku, bildir; salâtı ikame et... 

Kesinlikle salât fahĢadan (kendini beden kabulünün getirisi olan aĢırı 
davranıĢlardan) ve münkerden (Sünnetullah'a ters düĢüren Ģeylerden) 
uzaklaĢtırır... Elbette ki Allah zikri (hatırlanıĢı) Ekber'dir (Ekberiyeti 
hissettirir)! Allah ne hâlde olduğunuzu bilir. Ankebut/45] 

 



Hep bu ayetleri bu söylediğimle karĢılaĢtırırsanız bu tefsirimin ne 
kadar isabetli olduğunu görürsünüz ki salat Kur‟an da düğün anlamına 
Hud/87. ayetinde kullanılmıĢ. Onun için salat insan varlığının en geniĢ 
anlamda Allah‟a adanmasıdır. 

 
ve ateytümüz Zekate arınmak için karĢılıksız yardımda bulunurlar. 

Evet, zekat, yani salat insanın varlığının Allah‟a adanmasıdır demiĢtik 
değil mi? Zekat ta insanın mal varlığının Allah‟a adanmasıdır. Malın ve 
varlığın. Hadise budur. 

 
ve amentüm Bi rusuliy, onun için salat ve zekat çoğu yerde yan 

yana gelir. Devam ediyor ayet, ve amentüm Bi rusuliy ve 
azzertümuhüm elçilerime de inanıp onlara arka çıkarsanız eğer, ve 
akradtümullahe kardan hasenen Allah‟a da güveninizi ispat için gönüllü 
olarak bir borç verirseniz, aslında bu borç sadece Allah için borç vermek 
anlamını taĢımaz, o da içinde var.  

 
Niçin? “Allah için yapılan her Ģey Allah‟a açılmıĢ bir kredidir.” 

Ama Allah‟ın size açtığı bir kredidir asıl. Allah size kredi açsın için siz 
Allah‟a kredi açarsınız. Allah‟ın sizin kredinize ihtiyacı yoktur fakat sizin 
Allah‟ın kredisine ihtiyacınız vardır. Siz kul kadar açarsınız, Allah için 
hiçbir Ģeye yaramaz. Ama Allah, Allah kadar açar onun için sizin çok 
iĢinize yarar. 

 
leükeffirenne anküm seyyiatiküm böyle yaparsanız ne olacak? 

Kesinlikle kötülüklerinizi örterim. ve leüdhılenneküm cennatin tecriy 
min tahtihel enhar ve sizi içerisinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. 
femen kefere ba'de zâlike minküm içinizden her kim de bundan sonra 
inkar ederse, fekad dalle sevaes sebiyl; kesinlikle o doğru yoldan 
sapmıĢ olur. 

 
 
13-) Fe Bi ma nakdıhim miysakahüm leannahüm ve cealna 

kulubehüm kasiyeten, yuharrifunel kelime an mevadı'ıhi ve nesu 
hazzan mimma zükkiru Bihi, ve la tezalu tattaliu alâ hainetin 
minhüm illâ kaliylen minhüm fa'fü anhüm vasfah* innAllahe 
yuhıbbul muhsiniyn;  

 
Ahdlerini bozmaları ile onları lânetledik ve kalplerini katılaĢtırdık 

(anlayıĢlarını kilitledik)! Kelimelerdeki mânâları asıl anlamlarından 
saptırırlar. Uyarıldıkları hakikatlerden haz almayı unuttular... Pek azı 
hariç, onlardan daima hainlik görürsün... Onları affet, aldırma! Muhakkak 
ki Allâh ihsan sahiplerini sever. (A.Hulusi) 



 
13 - Sonra bu misaklarını nakzettikleri içindir ki biz onları lânetledik 

ve kalplerini kas katı ettik, kelimeleri yerlerinden oynatarak tahrif ederler, 
ihtar edildikleri hakikatlerden hazz almayı unuttular, içlerinden pek azı 
müstesna olmak üzere onlardan daima bir hainliğe muttali' olur durursun, 
yine sen onlardan affet ve aldırma, çünkü Allah ihsan edenleri sever. 
(Elmalı) 

 
 
Fe Bi ma nakdıhim miysakahüm leannahüm ve cealna 

kulubehüm kasiyeten daha sonra sevgili dostlar akıbeti söylüyor. Daha 
sonra ne oldu biliyor musunuz? Bu kesin taahhütlerini bozdukları için 
onları, yani YahudileĢen Ġsrail oğullarını rahmetimizden dıĢladık ve 
kalplerini katılaĢtırdık. 

 
Ġsrail oğullarının YahudileĢmesine bir atıf ayet ve Muhammed 

ümmeti uyarılıyor. Allah ile sözleĢmenizi bozmayın, YahudileĢirsiniz. 
Kalpleriniz katılaĢır. Kalpleriniz katılaĢırsa artık vicdanınızın sesini 
duymaz olursunuz. Vicdanının sesini duyamayan Allah‟ın sesini, vahyin 
sesini nasıl duysun. Çünkü vicdan da bir vahiydir. 

 
yuharrifunel kelime an mevadı'ıhi ne yapmıĢlar ondan sonra, 

artık kalpleri kararınca? ġimdi onlar kelimeleri bağlamlarından kopararak 
çarpıtıyorlar. Kelimeleri bağlamlarından koparmaya..! Nisa/46 da 
iĢlemiĢtim. Hermonotik tahrif yani yorum tahrifi yapıyorlar. Tahrip, 
doğrudan Kur‟an ı tahrip etmek demek değildir. Vahyi, mesajı tahrip 
etmenin bir baĢka yolu da var. Yorumla tahrip edersiniz. Allah‟ın 
kastetmediği bir manaya çekersiniz, Allah‟ın kastettiği manayı da 
görmezden getirirsiniz, iĢte Yahudi tahrifi olur bu. Bugünkü yapılan tahrif 
genellikle budur. 

 
ve nesu hazzan mimma zükkiru Bih Üstelik kendilerine 

hatırlatılan hakikatlerden bir kısmını da unutmuĢ durumdalar. ve la 
tezalu tattaliu alâ hainetin minhüm illâ kaliylen minhüm Çok azı 
dıĢında hep onların ihanetine uğrayacaksın. En genel kural. Yaratıcısına 
verdiği söze ihanet edenin, insana ihanet etmemesi düĢünülebilir mi? 
ĠĢte burada da onu söylüyor. Ey Muhammed ve ey müminler, onlar 
Allah‟a ihanet ettiler. Size ihanet etmelerine niçin ĢaĢırıyorsunuz. Aynı 
Ģey bugünkü hainler için de geçerli. Allah‟a ihanet edenlerin insanlara 
verdikleri sözü tutacaklarını sanıyor musunuz. 

 
fa'fü anhüm vasfah ĠĢine bak ve onları bağıĢla. innAllahe 

yuhıbbul muhsiniyn; Çünkü Allah güzel davrananları sever. 



 
Umarım güzel davrananlar arasına bizi de katar ve umarım biz onu 

severiz o da bizi sever. Sevgiyi sevgiyle yaratan, insanı seven ve 
insandan sevilmeyi isteyen Allah, sevilmeye en layık olandır. 

 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ġslamoğlu Tef. Ders. MAĠDE SURESĠ (014-034) (38) 
 
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
  

“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 

Sevgili Kur‟an dostları geçtiğimiz ders Maide suresinin ilk 
sayfalarını iĢlemiĢtik. ĠĢlediğimiz bu ayetlerde bir dip akıntısı gibi Allah‟la 
insan arasındaki misaka dikkat çekilmiĢti. Allah-Ġnsan arasındaki bu 
sözleĢmeye ihanet etmememiz ima edilmiĢ ve tarih içerisinde Allah‟a 
karĢı sözünü bozan Ġsrail oğulları örneği bu ümmete bir ibret vesikası 
olarak sunulmuĢtu. ġimdi de aslında bir layt motif olarak bir dip akıntısı 
gibi bugün iĢleyeceğimiz ayetlerde de Allah insan arasındaki bu ezeli 
sözleĢmeye göndermeler yapılıyor.  

 
Geçen dersimizde iĢlediğimiz ayetlerde verilen YahudileĢmiĢ Ġsrail 

oğulları örneğine bugün iĢleyeceğimiz ilk ayetlerde kendilerini Hz. Ġsa‟ya 
nispet eden fakat ona nispetleri Sahih olmayan Hıristiyanlara dikkat 
çekiliyor. 

 
 
14-) Ve minelleziyne kalu inna nesara ehazna miysâkahüm fe 

nesu hazzan mimma zükkiru Bih* feağreyna beynehümül 'adavete 
vel bağdae ila yevmil kıyameti, ve sevfe yünebbiuhumullahu Bi ma 
kânu yasne'un;  

 
"Biz Nasarayız" diyenlerden de söz almıĢtık! Bunlar da 

hatırlatıldıkları Ģeyden bir hisse almayı unuttular... Biz de onların arasına, 
kıyamet süreci baĢlayana kadar düĢmanlık ve nefret saldık... Allâh onlara 
ne üretip oluĢturduklarını gösterecektir. (A.Hulusi) 

 
14 - «Biz, Nasarâyız» diyenlerden de misaklarını almıĢtık derken 

bunlar da ihtar edildikleri hakikatlerin bir çoğunu unuttular, biz de 
aralarına Kıyamet gününe kadar sürecek buğz-u adavet bıraktık, yarın 
Allah onlara ne sanatlar yaptıklarını haber verecek. (Elmalı) 

 
 
Ve minelleziyne kalu inna nesara ehazna miysâkahüm Biz 

Hıristiyan‟ız diyenlerden de kesin bir taahhüt almıĢtık. Yani daha önce 
YahudileĢen Ġsrail oğullarından taahhüt almıĢtık, onu iĢlemiĢtik. Biz 
Hıristiyan‟ız diyenlerden de taahhüt almıĢtık buyuruyor rabbimiz. 
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Burada biz Hıristiyan‟ız diye çevirdim ama doğrusu biz Nasara‟yız 

demem lazımdı. Çünkü nasara ile Hıristiyan arasında fark var. 
 
Nasara, Kur‟an ın seçip benimsediği bir isim. Yardımcılar demektir. 

Hani Hz. Ġsa‟nın dilinden Ģöyle bir ayet iĢlemiĢtik daha önce; “kale men 
ensariy ilAllah” Allah‟a giden yolda bana kim yardımcı olur diye sormuĢtu 
Hz. Ġsa da, etrafındaki havariler; “kalel Havariyyune nahnu ensarullah.” 
(Alu Ġmran/52) Havariler demiĢlerdi ki Allah‟a giden yolda senin 
yardımcıların bizleriz.  

 
ĠĢte ona bir gönderme olarak Kur‟an, nasara ismini tercih ediyor. 

Fakat diyor ki; Biz nasarayız diyenler, ama nasara olmayanlar, yani 
gerçekte Hz. Ġsa‟nın yardımcısı olma fonksiyonunu kaybedenler.  

 
Niçin kaybettiler? Çünkü bırakınız onun getirdiği mesaja yardım 

etmeyi, onun getirdiği mesajı kirlettiler. Onlar sadece iddia ediyorlar. 
Yardımcılık iddiasında bulunuyorlar. Yoksa onların Hz. Ġsa‟nın 
yardımcılık iddiası, ispatı mümkün olmayan bir iddia. Onlar Hz. Ġsa‟nın 
Muharrifleri. Onun içinde biz nasarayız diyenler, nasara olanlar değil. 
Nasara olanlar gerçekten Hz. Ġsa‟nın eliyle gelen ilahi mesaja yardım 
edenler. Hani Kur‟an da Yasin suresinde kıssası anlatılan, Antakya‟ya 
gönderilen elçiler gibi. Havariler gibi. 

 
Peki Hıristiyanlık ismi nereden çıktı diyeceksiniz: Hıristiyanlık; 

Hristos, krist isminden evrimle yoluyla aramca dan Yunancaya, 
Yunancadan Latinceye ve Latinceden de batı dillerine geçerek bir takım 
değiĢikliklere uğramıĢ Hz. Ġsa‟nın isminden mülhem bir kelime. Aslında 
bu ismi ilk defa ona, onun müntesiplerine verenler dostları değil, 
düĢmanları. Yani Hıristiyan ismi, Hz. Ġsa‟nın inancının düĢmanları ve 
inkarcıları tarafından ilk defa kullanılıyor, hem de tahkir anlamına, 
hakaret kastıyla.  

 
Nerede kullanılıyor. Ġncil‟in Resullerin iĢleri bölümünden 

anladığımıza göre Antakya‟ya davet için gelen Barnaba ve arkadaĢı 
Pavlos. Ki bu Pavlos, Hıristiyanlığı daha sonradan tahrif eden Pavlos 
değil. Yani bizim de hem Ģehrimiz olan Tarsus‟lu Poll değil. Bu Pavlos 
Hz. Ġsan‟ın gerçekten döneminde yaĢamıĢ olan havarilerinden olan 
Pavlos. 

 
ĠĢte havari Barnaba ile Pavlos Antakya Halkını imana çağırmak için 

gittiklerinde Antakyalılar, ilk defa Antakya müĢrikleri, putperestleri; Ġsa‟nın 
adamları manasına kullandılar bu kelimeyi ve düĢmanın kullandığı bir 



ismi tercih ettiler daha sonradan Hıristiyanlar kendilerine. Yani bu Ģu 
anlama geliyordu, düĢmanınızın sizin için kullandığı ismi, kendinize 
seçmek. 

 
ĠĢte bu manada Kur‟an ın kullandığı nasara çok daha tanıyıcı, 

vasfedici olarak öne çıkıyor. Çünkü isimler ya manipülatiftir tanımlayıcı, 
ya da tanıyıcı, tanıtıcıdır. Hıristiyan ismi tanımlayıcıdır. Yani karĢıdakini 
dıĢarıdan tanımlayıcı bir isim. Oysa ki nasara, onun bir vasfıdır. Tanıyıcı 
bir isim. Onun için de Kur‟an nasara ismini tercih ediyor. 

 
Ayeti kerimede biz nasaradanız diyenlerden de misak aldık 

buyruluyor. Yani sözleĢme yaptık. Ki Allah her vahiy gönderdiği toplumla 
zımni bir sözleĢme yapmıĢtır. Çünkü Vahiy göndermek bir sözleĢmedir 
aslında. O toplumu muhatap almaktır. O toplumla Allah arasında zımnen 
bir antlaĢma, bir akit yapılmıĢ demektir. Bu akit vahye karĢı duyarsız 
kalmayacaklarına, Allah‟ın mesajlarının gereğini yapacaklarına, Allah‟ın 
elçisine layık davranacaklarına iliĢkin bir ahittir. Eğer bunun tersi 
davranırlarsa Peygamberlere karĢı ihanet ederlerse iĢte o toplum, Allah 
la olan sözleĢmesine ihanet etmiĢ sayılmaktadır. Misak daha öncede 
üzerinde durduğumuz gibi Allah insan sözleĢmesi ki maidenin baĢından 
beri ele alınan bir konu.  

 
fe nesu hazzan mimma zükkiru Bih Onlarda kendilerine 

hatırlatılan hakikatlerden bir kısmını unuttular. Ki Yahudiler içinde, 
YahudileĢen Ġsrail oğulları içinde bu geçmiĢti. Onlar da kendilerine 
gönderilen hakikatlerden bir kısmını unutmuĢlardı. feağreyna 
beynehümül 'adavete vel bağdae ila yevmil kıyame Bu yüzden onları, 
aralarında kıyamet gününe kadar sürecek düĢmanlık ve nefrete mahkûm 
ettik. Allah kendilerine indirilen vahyin bir kısmını kasıtlı ya da kasıtsız el 
altı eden, unutan, hayattan dıĢlayan, vahye ihanet eden bir topluma 
böyle ceza veriyor. 

 
Tabii ayette; onları, aralarında kıyamet gününe kadar sürecek 

düĢmanlık ve nefrete mahkum ettikten kasıt nedir diye sorulacak olursa, 
aslında bu bir kan davasıdır. Onlardan kasıt, bir anlayıĢa göre 
Yahudilerle Hıristiyanlar arasındaki kan davası. 

 
Nedir bu kan davası? Hıristiyanlar kendi peygamberlerinin katilleri 

olarak görürler. Kendi peygamberlerine iftira eden insanlar olarak 
görürler ki bunda da pek haksız sayılmazlar. Ama aslında iĢin doğrusu 
Hıristiyanlık Yahudilikten farklı bir Ģey değildir. Onun içinde tüm Ġncil‟ler 
Tevrat‟ı da içerirler. O nedenle ahdi cedid ve ahdi atik, Kitab-ı mukaddes 
ismi altında bir kitapta toplanır. Eski Ahit Tevrat, Yeni Ahit Ġncil‟dir. 



Dolayısıyla peki ne den kan davası? ĠĢte bu sorunun cevabı bu ayetin 
satır aralarında gizli. 

 
Aynı zamanda Ģu manaya gelir. Hıristiyanların kendi içerisindeki 

kan davalarına da delalet eder. Ki Hıristiyan mezhepleri kendi içlerinde 
ortadoks, heterodoks kiliseler savaĢını hatırlayalım, uzun yüzyıllar 
boyunca çatıĢmalar yaĢamıĢtı.  

 
Nasturi, Yakubi, Süryani ve Kıpti kiliselerinin kadim dönemlerde, ilk 

dönemlerde Hıristiyanlar tarafından, yani resmi kabul görmüĢ Katolikler 
tarafından nasıl çizgi dıĢı ilan edildiğini ve yok edilmeye çalıĢıldığını 
hatırlayalım. Ki daha sonra aynı Ģey Ortodokslarla Protestanlar, 
Protestanla Katolikler arasında yaĢanacaktır. Özellikle Protestan- Katolik 
savaĢlarını Mesela Fransa‟da ki bir gecede 30.000 insanın doğrandığı 
sen Bartelomi katliamını hatırlayalım. 16. yüz yıldaki. 

 
Yine günümüzde de süren Ġrlanda da ki Protestan Katolik savaĢına 

dayanan, mezhep savaĢına dayanan ve hala sürmekte olan savaĢı 
hatırlayalım. Dolayısıyla ayette söylenen Ģey bugün bile sürmekte. Gerek 
Hıristiyanlığın kendi içindeki mezhepler arasındaki bitmez tükenmez 
savaĢlar, gerekse Yahudilik ve Hıristiyanlık ki birbirinin devamı olan bir 
öğretidir. Ve hz. Ġsa; “Ben yeni bir Ģey getirmedim. Ben eskiden 
söylenmiĢ olanları yeniden tebliğ etmeye geldim.” Diyordu. Onun için 
ben türedi değilim diyordu. 

 
ĠĢte bu çerçeve de düĢünüldüğünde Hz. Ġsa bir Ġsrail oğulları 

peygamberidir. Onun için de ayeti kerimedeki cenabı hakkın; onları böyle 
cezalandırmasının hikmeti üzerinde duracak olursak tek kelime 
söyleyebiliriz. O da Dinlerini parça parça, param parça etmeleri bir baĢka 
ayetin ifadesi ile. Dinlerini paramparça edenler, sonunda birbirine 
düĢmeye mahkum olurlar. Çünkü kaynak birliği yoktur. Kaynak birliğinin 
olmadığı bir yerde düĢünce birliği nasıl olur.   

 
Bu noktada Müslümanlar Allah‟a ne kadar Ģükretseler azdır. 

Kaynak birliği vardır. Kur‟an ları tektir. Yeryüzünde kızılı, karası, beyazı, 
Asyalısı, Afrikalısı Avrupalısı, Amerikalısı her bir müminin evinde ve 
yüreğinde okunan Kur‟an,tilavet olunan Kur‟an aynı Kur‟an dır ve bunun 
da büyük bir mucize olduğunu nasıl inkar ederiz. Ve Allah‟ın bu ümmete 
müthiĢ bir yardımı olduğunu nasıl görmezden geliriz. Bu kaynak birliğine 
rağmen niçin müminler hala tek vücut değil diyecek olursanız, iĢte bu 
noktada Allah‟ a verecek cevabımızın olmadığını düĢünüyorum. 

 



DüĢünün ki kaynak birliği olmayan, 3.000 tane Ġncil‟den söz ediyor 
dinler kritikçiler. 3.000 Ġncil. Ġznik konsülüne bunun 300 ü gelmiĢti. 300 
küsuru. Oradan sadece dört Ġncil, kanonik Ġncil çıktı. Onaylanarak. 
Üstelik konsülün üyelerinin bir çoğuna rağmen Ġmparator Konstantin‟in 
baskılarıyla çıktı bu karar konsülden, Ġznik konsülünden. Buna rağmen 
onlar dahi kendi aralarında birleĢebilirken, kitabı bir, kıblesi bir, nebisi bir 
olan müminlerin paramparça olmalarının hiçbir izahı elbette ki yok. 
Allah‟a sunulacak bir mazereti de yok. O nedenle burada dönüp bu 
ayetin aslında bu ümmete bir ibret olarak sunulduğunu düĢünmemiz 
gerekiyor. Sizden öncekiler dinlerini param parça edince hayatları da 
parçalandı. Birlikleri ve dirlikleri de bozuldu.  

 
Peki bu ümmet kaynak birliğine rağmen neden böyle oldu? Çünkü 

bu ümmetin kitabı bir di ama kitaptan ayrı düĢmüĢlerdi. Bir olan kitaptan 
ayrılınca paramparça oldular. O zaman her yürek ayrı bir yana gitti. 
Zihinler parçalandı, kalpler, duygular, düĢünceler parçalandı. Çünkü Bir 
olan Kur‟an dan almadı ıĢığını yürekler. Bir olan Kur‟an yüreklere 
sinmedi. Hayatlara sinmedi. Eğer Kur‟an kendi müntesiplerinin hayatında 
hayata dönüĢse idi o zaman siz bu soruyu sorabilirdiniz.  

 
Kur‟an a rağmen neden böyle diye. Ama Ģimdi soramazsınız, 

çünkü Kur‟an yok ki hayatlarında. Kur‟an sızlık tan dolayıdır derim ben bu 
parçalanmıĢlık. Ġnsanların hayatına Kur‟an ı hakim kılın, onlar 
birbirlerinden hiç haberdar olmadan, biri Ģark‟ta biri garp‟ta iken dahi aynı 
olaylar hakkında aynı yorumları yaptıklarını göreceksiniz. Çünkü aynı 
noktadan bakmakta ve aynı yeri görmektedirler. Dolayısıyla 
parametreleri aynıdır. O parametrelerden bakınca görüĢleri de aynı 
olacaktır. 

 
Tabii ki bu farklı düĢüncenin yokluğu anlamına gelmiyor. Her bir 

Ģeyi tıpatıp birbirinin aynısı düĢünsün, aynısı olsun anlamına da 
gelmiyor. Bu Allah‟ın bir ayetini, zenginliği yok etmektir.  Bu manada 
ihtilaf, farklılık zenginliğimizdir. Ama benim söylediğim Ģey temellerde 
birlik. O temelleri de Kur‟an dan alan için geçerlidir bu. 

 
feağreyna beynehümül 'adavete vel bağdae ila yevmil kıyame 

Bu yüzden onları, aralarında kıyamet gününe kadar sürecek düĢmanlık 
ve nefrete mahkum ettik. Bunu tefsir etmiĢtik. ve sevfe 
yünebbiuhumullahu Bi ma kânu yasne'un; Zamanı gelince Allah 
kendilerine yaptıkları her bir Ģeyi haber verecektir. 

 
 



15-) Ya ehlel Kitabi kad caeküm Rasulüna yübeyyinü leküm 
kesiyren mimma küntüm tuhfune minel Kitabi ve ya'fu an kesiyr* 
kad caeküm minAllahi nurun ve Kitabun mubiyn;  

 
Ey hakikat bilgisi verilmiĢ olanlar... Hakikat bilgisinden 

gizlediklerinizin birçoğunu size açıklayan ve birçoğunu (gizlemenizi de) 
affeden Rasûlümüz geldi... Gerçekten size Allâh'tan bir Nur ve Kitab-ı 
Mubiyn (açık seçik Sünnetullah bilgisi) gelmiĢtir. (A.Hulusi) 

 
15 - Ey Ehli kitap, Ģimdi size Resulümüz geldi, kitabınızın 

gizlemekte olduğunuz bir çok yerlerini sizlere beyan ediyor, bir çoğundan 
da geçiyor, iĢte size Allah dan bir nur, bir parlak kitap geldi. (Elmalı) 

 
 
Ya ehlel Kitab Ey kitap ehli, kad caeküm Rasulüna yübeyyinü 

leküm kesiyren mimma küntüm tuhfune minel Kitabi ve ya'fu an 
kesiyri Kitaptan gizlediğiniz birçok hakikati size açıklamak ve bir kısmını 
da bağıĢlamak amacıyla elçimiz gelmiĢtir. 

 
3.000 den fazla Ġncil‟i hatırlayınız biraz önce söylemiĢtim. Ġznik 

konsülünü hatırlayınız. Burada o zaman kitaptan gizlediğiniz bir çok 
hakikatle neyi kastedildiğini de anlarsınız. O Ġncil‟lerde neler vardı acaba. 
Niçin yaktılar. Niçin yok oldu. O yok olan Ġncillerde iĢte bu hakikatlerden 
bazıları gizlenmiĢ olmasın. YitmiĢ olmasın. Ki bugün dahi bunu bulmak 
mümkün.  

 
Martin Luter‟in Helenceden, Yunancadanilk kez tercüme ettiği 1682 

Ġncil‟inde olan kimi bölümler, bugünkü Ġncil‟de yok. O orijinal ilk tercümeyi 
bizatihi orijinalinden kontrol eden bir alimden dinlemiĢtim, “Onda 
gördüğüm bölümlerle bugünkü Ġncil‟leri karĢılaĢtırdığımda bazı 
bölümlerin ve bazı pasajların bugünkü Ġncil‟lerde yer almadığını 
gördüm.” Daha 1682 ile bugün arasında bu kadar fark olursa siz 
düĢünün daha geçmiĢ dönemlerden kalan Ġncil‟lerden neler acaba 
KaybedilmiĢtir. ĠĢte o kastediliyor kitaptan gizlenilenlerle. 

 
kad caeküm minAllahi nurun ve Kitabun mubiyn; ĠĢte size 

Allah‟tan bir ıĢık ve net bir mesaj ulaĢmıĢtır. Nedir bu? Elbette son vahiy 
olan Kur‟an ın mesajı, onun nuru. 

 
Kur‟an mesajı hepimizin de bildiği gibi, çağlar üstü, zamanlar ve 

zeminler üstü, kavimler ve dinler üstü bir mesaj. Onun için Kur‟an kendi 
bünyesinde daha önceki tüm vahiylerin özünü toplamıĢtır. O nedenle de 
Kur‟an mesajı evrensel mesajdır. Ġnsanlığın değiĢmez doğrularını ve 



değerlerini bünyesinde barındırır ve Kur‟an çoğu yerinde doğrudan 
insanlığın tamamına hitap eder.  

 
Ya eyyuhen nas..! Ey insanlık..! diye Hitap eder. Kendisini 

insanlığın bir üyesi gören herkes Kur‟an ın muhatabıdır bu manada. 
Onun için Kur‟an kendisini insan sayan herkese hitap eder. 

 
 
16-) Yehdiy Bihillahu menittebe'a rıdvaneHU sübüles selâmi ve 

yuhricühüm minaz zulümati ilennuri Bi izniHĠ ve yehdiyhim ila 
sıratın müstekıym;  

 
Rıdvanına (insandaki Esmâ hakikatiyle tahakkuk kuvvesi-melekesi) 

tâbi olanları, Allâh hakikatleri olan Esmâ özellikleriyle, hakikate erdirir; 
onları Esmâ bileĢimlerinin elvermesiyle karanlıklardan nura çıkarır ve 
onları doğru yaĢam yoluna yöneltir. (A.Hulusi) 

 
16 - Allah bununla rıdvanı ardınca gideni selâmet yollarına 

doğrultacak ve izni ile onları zulmetlerden nura çıkarıp doğru bir yola 
koyacak. (Elmalı) 

 
 
Yehdiy Bihillahu menittebe'a rıdvaneHU sübüles selâm Devam 

ediyor yukarıdaki ayetin konusu. Allah, O‟nun rehberliğinde kendi rızasını 
gözetenleri, kurtuluĢ yollarına ulaĢtırır. Ġle Yani sübüles selâm kurtuluĢ 
yolları. 

 
Dikkatinizi çekerim yolu değil. ĠĢte biraz önce zenginliğimiz dediğim 

o Ģey. Ana yola çıkan bir çok tali yol vardır. Onun içinde tali yollardan 
birini kutsayıp diğerlerini yok sayan yanlıĢ yapmıĢ olur. Benim tali yolum 
falancalarınkinden yücedir, ya da hepiniz kapatın benim tali yoluma gelin 
diyen büyük bir yanlıĢ yapmıĢ olur. Ana yola çıkan tüm yollar, doğru yola 
çıkmıĢ demektir. Onun içinde Ġslam ilkelerinin ıĢığında kendisine bir 
hayat tasavvuru benimseyen her müminin aynı üslubu ve usulü 
benimsemesi mecbur değildir. Buna zorunluluk yoktur. Onun için Kur‟an 
da sübül ifadesi daha baĢka ayetlerde de gelir.  

 
Yolları, Selam yolları. Bu da çok anlamlı. Selam, hangi Türkçe 

karĢılıkla karĢılayabilirim ki. VarıĢ desem eksik, huzur desem eksik, 
mutluluk desem eksik, kurtuluĢ desem eksik. En iyisi hepsini birden 
diyelim. Hem barıĢ, hem mutluluk, hem kurtuluĢ, hem huzur. Maddi ve 
manevi. Dini ve dünyevi. Fiziki ve metafiziki. Hem iç huzuru hem dıĢ 
huzuru. Hem duygu, hem düĢünce, hem hayat sükuneti. Bütün bunları 



kapsayan muhteĢem bir kavramdır Selam. Onun için Ġngilizcede karĢılığı 
yoktur Selamın. Belki Arapça Selamın karĢılığı Almanca da Hail belki 
olabilir. ĠĢte Ġbranice de Ģalom. Sami dil ailesinden olduğu için. Ama 
hiçbir kelime Selam‟ı tam manada çeviremez. Onun için hem kurtuluĢ, 
hem huzur, hem mutluluktur Selam. 

 
ĠĢte kurtuluĢa çağıran yollar. Mutluluğa, huzura çağıran yollar ve 

tabii ki saadete, baĢarıya çağıran yollardır. ve yuhricühüm minaz 
zulümati ilennuri Bi izniHĠ Rahmetiyle onları karanlıklardan aydınlığa 
çıkarır.  

 
Evet, vahiy bir rahmettir dostlar. Allah insana tenezzül ederek vahy 

ederek rahmet etmiĢtir. Eğer rahmet etmeseydi, aslında insana akıl 
vermiĢti, irade vermiĢti, fıtrat vermiĢti. Bunlar yeterdi. Ama Rahmeti 
gazabını geçtiği için Allah bunlarla yetinmeyip insana bir de vahiyle 
konuĢtu. Tenezzül buyurdu. Onun için vahiy mahza rahmettir ve bu 
rahmetle onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. 

 
minaz zulümati ilennur karanlıktan değil çünkü karanlık tek 

olmaz. Çok olur. Birçok karanlıklar vardır. O nedenle de bir karanlıktan 
çıktığınızda sevinmeyin, girdiğinizin ıĢık olup olmadığından emin olun. 
Yoksa bir baĢka karanlığa girebilirsiniz. Karanlıkla aydınlığı, karanlıkla 
nuru Ģuradan ayırabilirsiniz. Karanlığın kaynağı olmaz. IĢık varsa 
kaynağı vardır. ĠĢte o kaynakta vahiydir. Onun için kaynaktan mahrum 
olan gözü olsa da göremez. Çünkü vahiy IĢığa benzer. Akıl ise göze. Akıl 
tek baĢına gözdür. Eğer ıĢık olmazsa tek baĢına göz, görmek için yeterli 
değildir. IĢıkla göz birleĢtiği zaman görme olayı gerçekleĢir. ve 
yehdiyhim ila sıratın müstekıym; Ve dosdoğru bir yola yönlendirir. 

 
 
17-) Lekad keferalleziyne kalu innAllahe HUvel Mesiyhubnü 

Meryem* kul femen yemlikü minAllahi Ģey'en in erade en yühlikel 
Mesiyhabne Meryeme ve ümmehu ve men fiyl Ardı cemiy'a* ve 
Lillahi mülküs Semavati vel Ardı ve ma beynehüma* yahlüku ma 
yeĢa' * vAllahu alâ külli Ģey'in Kadiyr;  

 
And olsun ki "Allâh, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler hakikati inkâr 

etmiĢlerdir! De ki: "Eğer Meryem oğlu Mesih'i, Onun anasını ve 
yeryüzünde kim varsa hepsini birden helâk etmeyi dilerse, kim Allâh'a 
karĢı koyacak bir kuvvete sahiptir?"... Semâların, arzın ve ikisi 
arasındakilerin varlığı Allâh (Esmâ ül Hüsnâ özelliklerinin açığa çıkması-
seyri) içindir! Dilediğini yaratır! Allâh her Ģeye Kaadir'dir. (A.Hulusi) 

 



17 - Kasem olsun ki küfretti Ģunlar «Allah o Meryem‟in oğlu Mesih» 
tir diyenler, de ki: Eğer Allah Meryem‟in oğlu Mesihi ve anasını ve Arzda 
bulunanların hepsini helâk etmek murad ederse ondan kim bir Ģey 
kurtarabilir, bütün Göklerin ve Yerin ve aralarında ne varsa hepsinin 
mülkü Allahın, dilediğini yaratır ve Allah her Ģey'e kadîrdir. (Elmalı) 

 
 
Lekad keferalleziyne kalu innAllahe HUvel Mesiyhubnü 

Meryem Allah, Meryem‟in oğlu Mesih‟tir diyenler, kesinlikle küfre 
sapmıĢlardır. 

 
Nedir bu dostlar, böyle diyenler var. ĠĢte nasara iddiasında olup ta 

HıristiyanlaĢan Müslüman Hz. Ġsa‟nın takipçileri böyle HıristiyanlaĢtılar. 
Ġnsanı ilahlaĢtırarak HıristiyanlaĢtılar. Ġnsanı ilahlaĢtırmak insanoğlunun 
en eski zaaflarından biri. Eğer doğru adrese kul olmazsa, kul olacağı 
yanlıĢ bir adres bulmakta gecikmez insanoğlu. Çünkü bir yere 
kapılanmak Ġnsanın tabiatında var. Bir Ģeye tapınmak insanın tabiatında 
fıtratında kodlanmıĢtır. Eğer doğru bir Allah‟a, doğru bir biçimde kulluk 
etmezse, yanlıĢ ilahların önünde yerlere kapandığını görürsünüz. Onun 
için Allah insanı sırf kendisine kul olmaya çağırmakla Ģerefini kurtarmıĢtır 
insanın. Yoksa insan kendi Ģerefini iki paralık etmek için hazır kıta 
beklemektedir. Hemcinslerine kul olmak için can atar. Hatta kendisinden 
daha aĢağı olan eĢyaya kul olmak için can atar. 

 
Bazen yüceleĢtirerek, yücelterek yapar bunu. Kendi cinsini yüceltir. 

Bu yücelttiği peygamber olabilir. Hiçbir Ģey değiĢmiyor. Eğer siz bir 
insana ilahlık yakıĢtırıyorsanız, onun peygamber olması sizi mazur 
göstermiyor. Ġlahlık yakıĢtırılan bu noktada hiçbir töhmete maruz değildir. 
Onun suçu yoktur. Hz. Ġsa beni ilah edinin dememiĢtir. Ama ona ilahlık 
yakıĢtıranlar sadece Allah‟a iftira etmiyorlar, aynı zamanda ilahlık 
yakıĢtırdıklarına da iftira ediyorlar. Ona 3 ten biri, tanrının oğlu, teslis 
akidesinin 3 ukmumundan biri olarak bakmak, aslında Hz. Ġsa‟ya 
yapılmıĢ en büyük hakarettir. Zulümdür. Zulüm bir Ģeyi yerinden etmektir. 
Bir insanı insan olmaktan çıkarıp ilahlık mertebesine yükseltirseniz, o 
mertebeyi vermek isterseniz ona aslında o insana zulmetmiĢ olursunuz, 
çünkü yerinden etmiĢ olursunuz. 

 
Bunun bir baĢka tezahürü de var. Bir insanı hayattan dıĢlamak, onu 

örneklik kurumundan dıĢlamak istiyorsanız iki Ģekilde hareket edersiniz;  
 
1 – Ona hakaret edersiniz. Küçümsersiniz, onu aĢağılarsınız. ĠĢte 

YahudileĢme dediğim Ģey bu. Yahudiler peygamberlerini aĢağıladılar. 
TaĢladılar. Öldürdüler. 



 
2 - Hıristiyanlar ise peygamberlerini yücelttiler. ĠlahlaĢtırdılar. 

Ġkisinin de ortak noktası Ģuydu; Ġkisi de peygamberi hayata taĢımadılar. 
Hayattan dıĢladılar. Örnek alınabilir bir kiĢi olarak görmediler. Onun için 
peygamberimiz bu iki ifrat ve tefrit, bu uç noktadan uzak durması için bu 
ümmeti uyarmıĢ ve buyurmuĢ ki; “La tutruni kema etriyepne Meryem. 
Beni de Meryem‟in oğlunu uçurdukları gibi uçurmayın. 
OlağanüstüleĢtirmeyin. Fein nema ene abdün. Ben sadece bir kulum. 
Fe kulü Abdullahi ve resulühu deyin ki o Allah‟ın kuludur ve elçisidir.” 

 
Bu harika vasiyet, peygamber vasiyeti, HıristiyanlaĢmama ve 

YahudileĢmeme çağrısıdır. Ne Yahudiler gibi beni aĢağılayın, çünkü ben 
bir peygamberim, Rasulühu, O‟nun elçisiyim. AĢağılamayın. Beni bir ara 
kablosu seviyesine indirmeyin. Ben size hayatımla örneğim. Çünkü 
peygamberim. Ama Hıristiyanların yaptığı gibi de ilahlaĢtırmayın. 
Uçurmayın, olağanüstüleĢtirmeyin. Çünkü Abdullah. Allah‟ın kuluyum. 
ĠĢte bu harika denge iki uçtan, ifrat ve tefritten uzakta harika bir dengeyi 
kurmak demektir akidede. 

 
kul femen yemlikü minAllahi Ģey'en in erade en yühlikel 

Mesiyhabne Meryeme ve ümmehu ve men fiyl Ardı cemiy'a De ki; 
Eğer Meryem oğlu Mesih‟i ve onun annesini ve yeryüzünde yaĢayan 
herkesi helak etmek isteseydi kim Allah‟a engel olabilirdi ki..! Ayet açık. 
Tefsire ihtiyaç duymayacak kadar açık.  

 
Ayetin belki vurgulanması gereken boyutu Ģu. Muhataplarına 

mantıki delil sunuyor. Muhataplarına Ben Allah‟ım ben ne dersem o olur 
demiyor, akıllarına hitap ediyor ve diyor ki; Siz birini tanrılaĢtırırken 
düĢünmüyor musunuz, eğer Allah tanrılaĢtırdığınız o kiĢi üzerinde 
herhangi bir tasarrufta bulunacak olsa kim engel olabilir, mani olabilir. ve 
Lillahi mülküs Semavati vel Ardı ve ma beynehüma zira göklerin, 
yerin ve onlar arasındakilerin otoritesi Allah‟a aittir. 

 
Bu da yine mantıki bir delildir. Göklere ve yere hükmü geçen Allah 

için bir insan nedir ki. Onun için siz, gökleri ve yeri yaratan Allah 
dururken nasıl olur da bir insanı ilahlaĢtırır, ona tanrılık atfedersiniz.  
yahlüku ma yeĢa' O dilediğini halkeder. vAllahu alâ külli Ģey'in 
Kadiyr; ve Allah her Ģeyi yapmaya muktedirdir. 

 
 
18-) Ve kaletil yehudü vennesara nahnü ebnaullahi ve 

ehıbbauHU, kul felime yüazzibüküm Bi zünubiküm* bel entüm 
beĢerün mimmen haleka, yağfiru limen yeĢaü ve yüazzibü men 



yeĢa'* ve Lillahi mülküs Semavati vel Ardı ve ma beynehüma* ve 
ileyhil mesıyr; 

 
Yahudi ve Nasara: "Biz Allâh'ın oğulları ve O'nun sevdikleriyiz" 

dediler... De ki: "Öyle ise sizi niçin suçlarınız yüzünden 
azaplandırıyor?"... Hayır, siz de O'nun yarattığı bir beĢersiniz... Dilediğini 
mağfiret eder, dilediğine azap eder... Semâların, arzın ve ikisi 
arasındakilerin mülkü Allâh içindir... DönüĢ O'nadır! (A.Hulusi) 

 
18 - Bir de Yehud ve Nesârâ «biz Allahın oğulları ve sevgilileriyiz» 

dediler, de ki: öyle de niçin size günâhlarınızla azap ediyor? Doğrusu siz 
onun yarattıklarından bir beĢersiniz, dilediğine mağfiret ediyor dilediğine 
azap, Göklerin ve Yerin ve aralarındakilerin mülkü bütün Allah‟ındır, 
nihayet dönüĢ de onadır. (Elmalı) 

 
 
Ve kaletil yehudü vennesara nahnü ebnaullahi ve ehıbbauHU 

Yahudiler ve Hıristiyanlar; bizler Allah‟ın çocukları ve sevgili dostlarıyız 
dediler. 

 
Asabiyet, tek kelime ile. Böyle çok büyük ve gerçekten Allah‟ın 

gücüne gidecek kadar büyük bir iddiayı bir toplum ancak gözü taassupla 
kör olursa yapabilir. Taassup gözü kör ederse bir toplum, diğer dünya 
toplumlarından ayrıcalıklı olduğunu sanır. Oysa ki Kur‟an böyle ayrıcalık 
iddialarının tümünün üstünü çizer.  

 
Onun için de tarih içerisinde bu konuda, asabiyet konusunda en 

tipik ve en ileri örneklerden, en aĢırı örneklerden biri, YahudileĢen Ġsrail 
oğullarıdır. Onlar asabiyette o kadar ileri gittiler ki Allah‟ın değiĢmez 
değerleri olan Ġslam‟ı millileĢtirdiler. Milli din haline getirdiler. Ġçini 
boĢalttılar, ırklarıyla doldurdular. Onun için de Yahudi olmakla Ben-i 
Ġsrail‟e, yani Ġsrail oğulları kavmine mensup olmayı eĢitlediler. Irkı din 
haline getirdiler. 

 
Dahası, Kitabı millileĢtirdiler. Allah‟ın o vahyini, mesajını milli kitap 

haline getirdiler.  
 
Dahası Allah‟ın peygamberi olan Musa AS. ı ve diğer 

peygamberlerini milli önder haline getirdiler. Hatta bir çoğunu öldürdüler 
ve Yahve‟yi, yani Allah‟ı, Milli ilah haline getirdiler. Sanki sadece Ġsrail 
oğullarının Allah‟ı. Ki hemen Yeremya kitabından nakledeyim, Tevrat‟tan, 
“Ġsrail benim oğlumdur.” Yeremya kitabından aldım aynen böyle. “Ben 
Ġsrail‟in babasıyım.” Allah‟a bunu bile söyletmeye kalktılar. Bu nasıl olur 



diyeceksiniz, eğer kendinizi kutsarsanız. BaĢkasını yok sayarsanız. 
Kendinizi hakikatin ölçüsü bilirseniz, Ġçinize kapanır, kapalı havza 
toplumu kurarsanız, dıĢınızda ki hiçbir alternatifi görmezseniz, iĢte o 
zaman olacağı budur. Kendinizi kutsamaya baĢlar, baĢkalarını da yok 
sayarsınız. BaĢkaları, yani goim, Tevrat‟ın Ġbranice ifadesi ile goim. Hem 
yabancı, hem kafir anlamına gelir Ġbranice de. 

 
Ġlginçtir, mesela Tevrat‟ta goime faiz verebilirsin diyor. Faizle para 

verebilirsin. Tefecilik yapabilirsin goime. Niçin çünkü öteki. Ama 
Yahudi‟ye yapamazsın. Böylesine Ahlaki ilkeleri dahi ayırmıĢlar. Ahlaki 
ilkeleri dahi kendilerine ve baĢkalarına diye iki standart geliĢtirmiĢler. 
Çifte standart. ĠĢte taassup bunu yaptırır.  

 
Her türlü ulusçuluk aslında bir tür YahudileĢmedir. Ve bence ilk 

ulusçu, ilk ırkçı, ilk asabiyetçi, yanlıĢ kullanımıyla millet ve milliyet Ġslami 
dir. Bir dine inananların tamamı anlamına gelir. Millet‟e Ġbrahim. Ġbrahim 
milleti diye geçer Kur‟an da. Ama bugün yanlıĢ kullanılıyor Millet ve 
milliyet. Onun için ulusçuluk anlamında kullanılıyor milliyetçilik. ĠĢte bu 
manada yanlıĢ kullanımla ilk milliyetçi, ilk ulusçu Ģeytan diyebiliriz.  

 
Nasıl yaptı bunu? Ben ondan üstünüm dedi “ene hayrun 

minhum.” Üstünlük iddiasını kendisinden kaynaklanan bir amele, güzel 
bir eyleme değil de, yapısından kaynaklanan yapısal, ontolojik bir değere 
atfetti. Neden dediğinizde, Kur‟an da öğreniyoruz; “Beni ateĢten 
yarattın, onu ise çamurdan. AteĢ çamurdan üstündür de ondan. Ben 
üstünüm.” ĠĢte bu ilkel bir materyalizmdir. Yani maddeyi esas almak 
üstünlük ölçüsü olarak. ĠĢte bu manada ilk ulusçu Ģeytandır.  

 
Oysa ki Ġnsan kendi dahli bulunmayan bir Ģeyle övünemez. Erkek 

olmakla övünülmez. Çünkü sizin seçiminiz değil. Kadın olmakla 
yerinilmez. Beyaz doğmakla övünülmez, siyah doğmakla yerinilmez. 
Bunlar sizin seçimleriniz değil. Türk olmakla, Kürt olmakla, Arap olmakla, 
Ġngiliz olmakla övünülmez. Ya da yerinilmez. Övünülecek bir Ģey varsa o 
da; Allah‟a karĢı sorumluluk bilincidir. Takvadır Kur‟an a göre.  

 
Kur‟an evrensel övünç ilkeleri getirir. Bu evrensel övünç ilkeleri, 

sizin kazandığınız değerlerdir. O zaman övünebilirsiniz. Çünkü dahliniz 
var. Siz kazanmıĢsınız. Onunla övünün. Kazanmadığınız  değerlerle 
övünmeye kalktığınızda iĢte o zaman çatıĢma baĢlar. ĠĢte o zaman 
ontolojik bir takım değerleri üstün değerler olarak algılama baĢlar ki, 
materyalizmin ilkel bir biçimidir.  

 



kul felime yüazzibüküm Bi zünubiküm De ki; neden günahlarınız 
yüzünden sizi cezalandırıyor eğer Allah‟ın dostları iseniz, oğulları iseniz. 
bel entüm beĢerün mimmen halek aksine siz onun yarattığı 
insanlardan birilerisiniz. Herkes gibisiniz. yağfiru limen yeĢaü ve 
yüazzibü men yeĢa o dilediğini, dileyeni -Aynı zamanda iki manaya 
gelir- dilediğini, dileyeni. Evet, vermek dilemeseydi, dilemeyi vermezdi. 
Aynen bunun gibi. Dilediğini, dileyeni bağıĢlar. Dilediğini, dileyeni 
cezalandırır. ve Lillahi mülküs Semavati vel Ardve ma beynehüma 
zira göklerde ve yeryüzünde ve her ikisi arasındaki Ģeylerin tümü 
üzerinde hükümranlık Allah‟a aittir. ve ileyhil mesıyr; ve dönüĢ onadır. 
 
 

19-) Ya ehlel Kitabi kad caeküm Rasulüna yübeyyinü leküm alâ 
fetretin miner Rusuli en tekulu ma caena min beĢiyrin ve la neziyr* 
fekad caeküm beĢiyrun veneziyr* vAllahu alâ külli Ģey'in Kadiyr;  

 
Ey kendilerine hakikat bilgisi verilmiĢ olanlar... Rasûllerin arasının 

kesildiği bir süreçte, size gerçekleri açıklayan Rasûlümüz gelmiĢtir... 
"Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi" demeyesiniz (diye)... ĠĢte size 
müjdeleyici ve uyarıcı (Rasûl) geldi... Allâh her Ģey üzerine Kaadir'dir. 
(A.Hulusi) 

 
19 - Ey Ehli kitap! Peygamberlerin arası kesildiği, bilinemez hale 

geldiği bir fetret zamanında bakınız size Resulümüz geldi, tatlı ve acı 
hakikatleri size beyan ediyor, bize ne beĢaretle sevindirecek bir müjdeci, 
ne ihtar ile gocunduracak bir inzarcı gelmedi demeyesiniz, iĢte size hem 
BeĢîr, hem nezîr bir Peygamber geldi, ve Allah her Ģey'e kadîr. 

 
 
Ya ehlel Kitab Ey kitap ehli; kad caeküm Rasulüna yübeyyinü 

leküm alâ fetretin miner Rusuli en tekulu ma caena min beĢiyrin ve 
la neziyr* fekad caeküm beĢiyrun veneziyr Peygambersiz geçen uzun 
bir aradan sonra, bize müjdeci ve uyarıcı da gelmedi demeyesiniz için 
uyaran ve müjdeleyen elçimiz, hakikati açıklamak üzere gelmiĢtir. ĠĢte 
size de geldi diye mana verirsem daha doğru olur. ĠĢte size de geldi. 
Yani kendinizi bu son mesajın muhatabı değilmiĢ gibi algılamayın. Bu 
son mesaj aynı zamanda size de mesajdır. 

 
Yukarıda uzun bir aradan sonra ibaresi var. alâ fetretin miner 

Rusul peygambersiz geçmiĢ uzun bir ara. Hz. Ġsa ile Resulallah 
arasındaki ara kastediliyor olsa gerektir. Gerçi Ġbn. Arabi Füsus ul 
Hikem‟inde Halit bin Sinan isimli Resulallah ile Hz. Ġsa arasında bir 
peygamberden söz eder ve ona müstakil bir fash ayırır füsusta. Ama tabii 



bu mevsuk olmadığı için geçiyoruz. vAllahu alâ külli Ģey'in Kadiyr; zira 
Allah her Ģeyi yapmaya muktedirdir. 

 
ġimdi sevgili dostlar Kur‟an ın bu hitabından anladığımıza göre 

Kur‟an tüm insanlığa hitap etmekte doğru. Yine Ģunu da anlıyoruz, tüm 
kavimlere, milletlere elçi gönderilmiĢtir. Onu anlıyoruz ayetten. Ve Kur‟an 
da yine Fatır/24. ayeti mesela; ve in min ümmetin illâ halâ fiyha 
neziyr;Fatır/24 Hiçbir ümmet yoktur ki onlara da bir uyarıcı gelmemiĢ 
olsun. Bu noktada Kur‟an ın bu konudaki mesajı açık. Tüm ümmetlere 
Allah mesaj göndermiĢtir. Ki; Ve lekad beasna fiy külli ümmetin 
Rasûlen.. Nahl/36 Ayeti de buna delalet eder. Ki; Her ümmete biz bir elçi 
atadık, gönderdik diyor Kur‟an. Kur‟an ın peki ulaĢması eğer mümkün 
olmamıĢsa Kur‟an ulaĢmamıĢsa ne olacak. Çok ilginçtir. Bu noktada 
cevabı En‟am/ 19  suresi veriyor. ..ve uhıye ileyye hazel Kur'anu 
liünziraküm Bihi ve men belağa.. En‟am/19 Diyor ki bana bu Kur‟an 
vahyedildi. Niçin? liünziraküm Bihi sizi onunla uyarmam, sizi onunla 
inzar etmem, korkutmam için. Ama asıl vurgulamak istediğim; ve men 
belağa UlaĢtığı kimseler. UlaĢtığı. UlaĢan, kimse. Ya ulaĢmazsa? O 
zaman demek ki Mefumu muhalifinden yola çıkarak, Ģu mu Allahualem, 
en doğrusunu Allah bilmekle birlikte söyleyebiliriz ki; Kur‟an ulaĢtığı 
kimselere yükümlülük yükler. Eğer ulaĢmamıĢsa Kur‟an ın içeriğinden 
onları sorumlu tutmamız mümkün değil. Ki biz tutmadığımız gibi Allahu 
alem Kur‟an ın kendisine ulaĢmadığı kimseleri Allah‟ta Kur‟an ın 
içeriğinden sorumlu tutmayacaktır. ve men belağa O halde kimi sorumlu 
tutacaktır. Onlara ulaĢtırması gerekip de ulaĢtırmayanlar. Görevini 
yapmayanlar. Asıl sorumlu onlar olacaktır. Devam ediyoruz; 

 
 
20-) Ve iz kale Musa li kavmihi ya kavmizküru nı'metAllahi 

aleyküm iz ceale fiyküm enbiyae ve cealleküm müluken, ve ataküm 
ma lem yü'ti ehaden minel alemiyn;  

 
Bir zaman Musa, halkına Ģöyle demiĢti: "Ey halkım, üzerinizdeki 

Allâh nimetini hatırlayın; içinizde Nebiler meydana getirdi ve sizi melîkler 
kıldı; âlemlerden hiç kimseye vermediğini (insana has olan yeryüzünde 
halife olması bilgisini) size verdi." (A.Hulusi) 

 
20 - Bir vakit de Musâ kavmine Ģöyle demiĢti: Ey kavmim, Allahın 

size olan nimetini düĢünün, zira içinizde Peygamberler vücuda getirdi ve 
sizi mülûk yaptı, ve size âlemînden hiç birine vermediği Ģeyi verdi. 
(Elmalı) 

 
 



Ve iz kale Musa li kavmihi Bir zamanlar Musa halkına, ya 
kavmizküru nı'metAllahi aleyküm iz ceale fiyküm enbiyae ve 
cealleküm müluke ey halkım Allah‟ın size lütfettiği nimeti hatırlayın, ki o 
aranızdan peygamberler çıkarmıĢ, sizi kendi özgürlüğünüze sahip 
kılmıĢtı.  

 
Aslında buradaki ve cealleküm müluke sizi melikler yapmıĢtı 

ibaresine özgürlük anlamını veren ben değilim. Sahabeden itibaren tabiin 
müfessirlerinden itibaren bunun bizatihi özgürlük manasına geldiğini 
mesela Razi Süddi‟den naklederek vurgular. Onun için krallık anlamına 
gelmese gerektir. Krallık anlamını verirsek ayeti tahsis etmiĢ oluruz. 
Burada kendi özgürlüğü ellerine verilmiĢ toplum demektir. 

 
ve ataküm ma lem yü'ti ehaden minel alemiyn; ve baĢka hiçbir 

topluma vermediğini size vermiĢti. Allah gerçekten de baĢka hiçbir 
topluma vermediği yeryüzü iktidarını Ġsrail oğullarına vermiĢti ki, Bakara 
suresinde hatırlatılır; Yâ benî isrâîlezkurû ni‟metiyelletî en‟amtu 
aleykum.. Bakara/47 

 
Ey Ġsrail oğulları, üzerinizdeki nimetimi bir hatırlayın hele, ben size 

nimet vermiĢtim, sizi nimete gark etmiĢ, boğmuĢtum. ve enniy 
faddaltüküm alel alemiyn; ve sizi tüm insanlık içerisinden seçip 
çıkarmıĢtım, yüceltmiĢtim. Öyle oldu. Bir soykırımdan kurtuldular, Allah 
onları soykırımdan kurtardı ve yeryüzünde lider kıldı gerçekten. Ama 
onlar ihanet etmekten geri durmadılar. Ki Kur‟an onu da vurguluyor ve 
diyor ki; 

 
 
21-) Ya kavmidhulül Ardal mukaddesetelletiy ketebAllahu 

leküm ve la terteddu alâ edbariküm fetenkalibu hasiriyn;  
 
"Ey halkım, Allâh'ın sizin için yazdığı (takdir ettiği) Arz-ı 

Mukaddes'e (kutsal vadi) girin, eskiye dönmeyin; yoksa hüsrana 
uğrayanlar olarak dönersiniz." (A.Hulusi) 

 
21 - Ey kavmim, haydi Allahın sizin için yazdığı Arzı mukaddese 

girin ve arkanıza dönmeyin ki hüsrana düĢerek berbat olursunuz. 
(Elmalı) 

 
 
Ya kavmidhulül Ardal Ey halkım, Ya kavmidhulül Ardal 

mukaddesetelletiy ketebAllahu leküm ey halkım Allah‟ın size vaad 
ettiği kutsal topraklara girin. Ki bu topraklar Filistin toprakları. ve la 



terteddu alâ edbariküm fakat sakın irtidad etmeyin. Ben akidevi 
manasını tercih ediyorum onun için de irtidat etmeyin, inancınızdan 
geriye dönmeyin anlamına geldiğini düĢünüyorum. fetenkalibu hasiriyn; 
yoksa kaybedenlerden olursunuz. 

 
 
22-) Kalu ya Musa inne fiyha kavmen cebbariyn* ve inna len 

nedhuleha hatta yahrucu minha* fein yahrucu minha feinna dahılun;  
 
Dediler ki: "Yâ Musa, muhakkak ki orada zorba bir halk yaĢıyor... 

Onlar oradan çıkıncaya kadar biz oraya asla giremeyiz... ġayet oradan 
kendiliklerinden giderlerse, o zaman biz gireriz." (A.Hulusi) 

 
22 - Ya Musâ, dediler: Orada bir kavim var hepsi cebbar, onlar 

oradan çıkmadıkça biz oraya giremeyiz, Ģayet çıkarlarsa biz de gireriz. 
(Elmalı) 

 
 
Kalu ya Musa inne fiyha kavmen cebbariyn Onlar ne dediler peki 

Hz. Musa‟nın bu çağrısına? Ki Allah‟ın çağrısı bu. Çıktıkları, Yusuf 
peygamber döneminde terk ettikleri ülkelerine geri dönecekler. Çünkü 
firavunlar döneminde köleleĢtirilmiĢler. ĠĢkencelere ve jenosite maruz 
kalmıĢlar, soy kırıma maruz kalmıĢlar. Artık kendi topraklarına geri 
dönecekler. Kadim topraklarına ve baĢlarında peygamber darmadağının 
olan Ġsrail oğulları boylarını toplayıp onlara bir kimlik veriyor. Bir kiĢilik 
veriyor. Artık firavun toplumunun kölesi kulu haline gelmiĢ bu topluma 
özgün bir kimlik aĢılamaya çalıĢıyor. 

 
Peki onlar ne yapıyorlar? ĠĢte onların tavrı. Kalu ya Musa inne 

fiyha kavmen cebbariyn Onlar, ey Musa dediler, unutma ki orada zorba 
bir halk var. ve inna len nedhuleha hatta yahrucu minha onlar oradan 
uzaklaĢmadıkça biz kesinlikle oraya girmeyeceğiz. fein yahrucu minha 
feinna dahılun; ama eğer uzaklaĢırlarsa iĢte o zaman gireriz. Dediler. 

 
 
23-) Kale racülani minelleziyne yehafune en'amAllahu 

aleyhimedhulu aleyhimül bab* fe izâ dehaltümuhu feinneküm 
ğalibune ve alellahi fetevekkelu in küntüm mu'miniyn;  

 
Korktukları toplum içinden gelen Allâh'ın in'amda bulunduğu iki 

adam Ģöyle dedi: "Onların üzerine kapıdan girin... Ona girdiğinizde artık 
muhakkak ki siz galiplersiniz... Eğer iman edenler iseniz Allâh'a tevekkül 



edin (hakikatinizdeki El-Vekiyl isminin özelliğinin, gereğini yerine 
getireceğine iman edin)." (A.Hulusi) 

 
23 - Onların o, korktukları kimselerden Allahın nimetini imanına 

kavuĢturduğu iki er çıktı dedi ki «üzerlerine hücum edin kapıyı tutun bir 
kere ona girdiniz mi muhakkak galipsinizdir, haydin Allaha mütevekkil 
olun gerçekten müminlerseniz. (Elmalı) 

 
 
Kale racülani minelleziyne yehafune en'amAllahu 

aleyhimedhulu aleyhimül bab Allah‟ın lütfuna mazhar olan ve ondan 
korkanlar, korkanlar diyor ama, biz Allah‟tan korkanlar olarak 
algılamalıyız diye düĢünüyorum. Arasından iki kiĢi onların üzerine 
kapıdan gidin dediler.  

 
Bunun açıklamalarında, Tevrat‟taki açıklamalarında bu Ġsrail 

oğulları Ģehre ana kapısından değil de, Ģehrin bağlarının bostanlarının 
bulunduğu arka tarafından yağmalayarak gitmek istiyorlardı diyor 
kaynaklar. Onun için de ahlaki bir zaafla bir toplumu ele geçirirseniz, 
aslında siz orada tükenmiĢ olursunuz. Orada hiçbir mesaj 
götüremezsiniz. Çünkü daha baĢında emniyetinizi zedelediniz. Güveni 
yok ettiniz. 

 
Belki burada da vurgulanmak istenen o; Siz bir mesaj 

götürüyorsunuz, siz bir misyon toplumusunuz. Misyonunuz var. Siz 
bağları bahçeleri talan etmek için Ģehrin arkasından değil, kapıdan, yüz 
yüze, mertçe girin. Bu aynı zamanda da bu manaya gelse gerektir. fe izâ 
dehaltümuhu feinneküm ğalibunzira unutmayın siz oraya girerseniz 
galip geleceksiniz dediler.  

 
O iki kiĢi. Ki sayılar da, Tevrat‟ın sayılar kitabında YeĢu ile Kalep 

olduğu söylenir o iki kiĢinin. Ki o kadar sayıya baliğ olan Ġsrail oğulları 
içerisinden sadece iki kiĢi çıktığı söylenir sadık olan. Gerisi, gerisi mi? 
Gerisi hep dökülmüĢ. 

 
Aslında firavunun köleleĢtirdiği bu insanlardan kimlik ve kiĢilik 

kaybolmuĢ. Hz. Musa onlarda bir kimlik ayağa kaldıramıyor, onları 
kendine getiremiyor. Onun için problem firavunun köleliği altında 
kimliksiz ve kiĢiliksiz, silik bir toplum olma problemi. 

 
fe izâ dehaltümuhu feinneküm ğalibun zira unutmayın siz oraya 

girerseniz galip geleceksiniz. ve alellahi fetevekkelu in küntüm 
mu'miniyn; eğer gerçek müminlerseniz artık yalnızca Allah‟a dayanmak 



zorundasınız. Tabii o iki kiĢinin topluma sözü. Peki onlar ne diyorlar? Bu 
iki kiĢinin bu güzel öğüdüne, Ģahsiyetli olun kiĢilikli davranın, onurlu 
davranın, bir kimlik sahibi olun tavırlarına karĢı onları tavrı ne? 

 
 
24-) Kalu ya Musa inna len nedhuleha ebeden ma damu fiyha 

fezheb ente ve Rabbüke fe katila inna hahüna ka'ıdun;  
 
Dediler ki: "Yâ Musa, orada oldukları müddetçe biz oraya ebeden 

girmeyeceğiz... Git, sen ve Rabbin; ikiniz savaĢın! ĠĢte burada 
oturucularız." (A.Hulusi) 

 
24 - Ya Musâ, dediler: Onlar orada bulundukça biz oraya ebadâ 

giremeyiz, haydi sen rabbinle git ikiniz harb edin biz iĢte burada otururuz. 
(Elmalı) 

 
Kalu ya Musa inna len nedhuleha ebeden ma damu fiyha 

berikiler ise ey Musa dediler, onlar orada bulundukça biz asla oraya 
girmeyeceğiz. fezheb ente ve Rabbüke fe katila o halde sen ve Rabbin 
gidin ve savaĢın. Tam YahudileĢme alameti. Sen ve Rabbin gidin 
savaĢın. inna hahüna ka'ıdun; iĢte biz Ģuracıkta sizi bekliyoruz, 
oturuyoruz. 

 
Cevapları bu oldu. Ben arılar ile sinekler arasındaki farkı 

hatırlatmak isterim. Onlar sinek olmaya taliptiler, arı olmaya değil. Onun 
için bal yapmak gibi bir niyetleri yoktu. Bal yapmak için çiçek çiçek 
dolaĢmak gerekiyordu. ÇalıĢmak gerekiyordu, koĢmak ve terlemek 
gerekiyordu. Onlarsa, siz bal yapın biz yiyelim diyen sinekler gibi idiler. 
Ganimetçiydiler. BaĢkalarının yaptığı bala konarlardı yemek için. Onun 
için de mikrop taĢırlardı. Hastalığı hep oradan oraya yayarlardı.  

 
Unutmayın sadece bala konmaz sinekler. En pis Ģeylere de 

konarlar. Çünkü kimlik ve kiĢilikleri yoktur. Bal arısıyla sinek arasındaki 
fark iĢte budur. Burada da onlar sinekliğe razı oldular. Arılığa değil. Ve 
cevapları ne oldu; 

 
 
25-) Kale Rabbi inniy la emlikü illâ nefsiy ve ehıy fefruk 

beynena ve beynel kavmil fasikıyn;  
 

(Musa) Ģöyle dedi: "Rabbim... Muhakkak ki ben, sadece kendime 
ve kardeĢime söz geçirebiliyorum... Artık bizimle o fâsıklar (inancı 
bozulmuĢlar) topluluğunun arasını ayır." (A.Hulusi) 



 
25 - Dedi: Yarab, görüyorsun ben nefsimle kardeĢimden baĢkasına 

söz geçiremiyorum, artık bizimle o fasıklar kavminin arasını ayır. (Elmalı) 
 
 
Kale Rabbi inniy la emlikü illâ nefsiy ve ehıy Musa dedi ki; 

Rabbim, sözüm kendimden ve kardeĢimden baĢkasına geçmiyor. 
SerzeniĢte bulundu. fefruk beynena ve beynel kavmil fasikıyn; O 
halde bizimle Ģu sapkın halk arasındaki farkı gözet diye yalvardı. 

 
 
26-) Kale feinneha muharremetün aleyhim erbe'ıyne seneten, 

yetiyhune fiyl Ardı fela te'se alel kavmil fasikıyn; 
 
Buyurdu ki: "Artık orası onlara kırk sene haram edilmiĢtir... 

Yeryüzünde ĢaĢkın ĢaĢkın dolaĢacaklardır... Artık sen de o fâsıklar 
(inancı bozulmuĢlar) topluluğu için üzülme." (A.Hulusi) 

 
26 - Buyurdu ki artık orası onlara kırk yıl haram kılındı, oldukları 

yerde sersem sersem dönüp duracaklar, artık acıma o fasık kavme. 
(Elmalı) 

 
 
Kale feinneha muharremetün aleyhim erbe'ıyne seneten Peki 

Allah‟ın cevabı ne oldu? 
 
Sevgili Kur‟an dostları burası gerçekten de tarih içerisinde 

toplumsal terbiye açısından çok ilginç bir örnek teĢkil ediyor. Aynı 
zamanda Allah‟ın bir yasasına da delalet ediyor. Okuyalım; Allah Ģöyle 
icabet etti onun duasına; “O halde onlar o topraklardan kırk yıl 
mahrum kalacak. yetiyhune fiyl Ard Evet, yetiyhune fiyl Ard.Ve 
ĢaĢkın ĢaĢkın yeryüzünde dolaĢmaya mahkum olacaklar.fela te'se 
alel kavmil fasikıyn;artık bu sapkın halk için kendini üzme.” Hz. 
Musa‟ya da tavsiye bu. 

 
Evet değerli dostlarım, sosyolojik kural nedir burada. Bakınız, 

koskoca Ġsrail oğulları topluluğu kırk yıl avare kasnak gibi çölde 
dolaĢtırılıyorlar. Adeta Allah‟ın bedduasına, lanetine çarptırılıyorlar. 
Çölde baĢıboĢ yetiyhune fiyl Ard baĢıboĢ yılkı atı gibi dolaĢtılar diyor 
ayet. 

 
Niçin diye soracaksınız. Niçin..! Çünkü kırk yılda tüm radyasyonlu 

nesiller, artık kimliğini kaybetmiĢ ve adam olmasından umut kesilmiĢ 



nesiller bire kadar kırıldı, öldü. Ve yepyeni bir nesil çıktı. Hz. Musa artık 
umutsuz vaka haline gelen babaları bıraktı, yepyeni bir nesil yetiĢtirmeye 
koyuldu. Sıfırdan, çekirdekten, ruhları örselenmemiĢ, sinirleri alınmamıĢ, 
düĢmanlarını taklit edecek kadar kiĢiliksizleĢmemiĢ bir nesil. Ki o kırk yıl 
bire kadar, kırılıncaya kadar dolaĢtırılan nesil, düĢmanının tanrısına 
tapan bir nesildi. 

 
Hz. Musa, rabbiyle buluĢmak, O‟nun mesajını almak için terk 

ettiğinde takılarını toplayıp kendilerini köleleĢtiren firavun ve toplumunun 
inek tanrısına tapmaya baĢlamıĢlardı. O takılardan heykel yapıp tapmaya 
baĢlamıĢlardı. ĠĢte böyle bir nesil. 

 
Yine bu nesil özgürlüğü soğan ve sarımsağa feda etmek 

istemiĢlerdi. Ve demiĢlerdi ki; “Ey Musa, biz sadece men ve selva ile 
yetinemiyoruz, bize soğan, sarımsak, mercimek, bakla, Ģu, bu getir.” 
DemiĢlerdi. Hz. Musa da kendilerini köle olarak kullanan Mısır‟ın yolunu 
göstermiĢti …ihbitû mısran feinne leküm mâ seeltüm.. Bakara/61Hadi 
inin mısıra dönün köleliğinize. Özgürlüğünüzü bırakın köleliğe dönün 
istediğiniz orada var demiĢti.  

 
ĠĢte bu babalardan, umutsuz vaka olan bu babalardan artık Hz. 

Musa da umudunu kesmiĢti. Yepyeni bir nesil yetiĢtirdi. Bu 40 yıl 
içerisinde sıfırdan bir nesil eğitti ve iĢte eski yurda iman sitesini kurmak 
için, Allah‟ın  mesajını yeryüzünde yerleĢtirmek ve o mesaj çerçevesinde 
yepyeni bir toplum oluĢturmak için o nesille iĢe baĢladı. Ġmanı 
kundaklanmamıĢ, özgürlüğünü satmamıĢ, maymun gibi taklitçi olmamıĢ 
yepyeni bir nesille. 

 
 
27-) Vetlü aleyhim nebeebney Ademe BilHakk* iz karreba 

kurbanen fetukubbile min ehadihima ve lem yütekabbel minel ahar* 
kale leaktülenneke, kale innema yetekabbelullahu minel müttekıyn;  

 
Onlara Adem'in iki oğlunun haberini, Hak olarak anlat... Hani ikisi 

de birer kurban takdim etmiĢlerdi de, birinden kabul olunmuĢ, diğerinden 
kabul olunmamıĢtı... (Kabul olunmayan Kabil) Ģöyle dedi: "Kesinlikle seni 
öldüreceğim"... (Kabul olunan Habil) ise: "Allâh yalnızca muttakilerden 
kabul eder" dedi. (A.Hulusi) 

 
27 - Hem onlara Âdemin iki oğlunun kıssasını hakkıyla oku, hani 

ikisi birer yakınlık takdim ettiler de birinden kabul edildi diğerinden 
edilmedi «seni mutlak öldürürüm» dedi, o biri yok dedi: Allah ancak 
muttakilerden kabul buyurur. (Elmalı) 



 
 
Vetlü aleyhim nebeebney Ademe BilHakk Kur‟an bu ayeti ile yeni 

bir pasaja girdi. Fakat bu pasajda önceki konu ile tabii ki bağlantısız ve 
bağımsız değil. Onlara Adem‟in iki oğlunun gerçek kıssasını anlat.  

 
BilHakk Hakk ile, hem gerçeği göstermek için anlat anlamına gelir, 

hem de kıssanın gerçeğini anlat anlamına gelir. Ki Tekvin kitabında, 
Tevrat‟ın tekvin kitabının 1 – 16 pasajlarında bu kıssa farklı kimi 
noktalarla birlikte geçer. 

 
Aslında Habil ile Kabil kıssası diye bildiğimiz bu kıssanın Hz. 

Adem‟in iki oğluna ait olup olmadığı müfessirler arasında tartıĢılmıĢ. 
Hasan Basri ile Dahhak ilk nesillerden bu iki müfessir alimimiz, Adem‟in 
oğlu, oğulları ibaresini Ademoğlu olarak almıĢ. Yani bizatihi Hz. Adem‟in 
değil de tüm insanlar gibi Ademoğluna mensup iki kiĢi ama Ġsrail 
oğullarından iki kiĢi olarak almıĢlar. Öyle yorumlamıĢ öyle tefsir etmiĢler. 
Fakat ölüyü gömmeyi bilmedikleri anlaĢıldığına göre iler ki ayetlerde 
Ġsrail oğulları dönemine kadar insanlık ölü gömmeyi falan çoktan 
öğrenmiĢti. Bence böyle bir yoruma gerek yok. Hz. Adem in ilk 
oğullarından olma ihtimali çok daha büyük. 

 
iz karreba kurbanen hani ikisi de birer kurban sunmuĢlardı, 

fetukubbile min ehadihima ve lem yütekabbel minel ahar ve birinden 
kabul edildiği halde diğerinden kabul edilmemiĢti kurban. kale 
leaktülennek o diğerine demiĢti ki, seni mutlaka öldüreceğim. kale 
innema yetekabbelullahu minel müttekıyn; öteki cevap vermiĢti; Allah 
yalnızca sorumluluk bilincini kuĢananların kurbanını kabul eder demiĢti. 

 
Ġlginç ve dramatik bir diyalog. Ġki kardeĢ. Birinin sunduğu kurban 

kabul ediliyor. Ek bilgilerden öğrendiğimize göre o, en değerli, sahip 
olduğunun en değerli olanını Allah‟a layık görüyor. Ama öteki, Kabil, 
sahip olduğunun en adisini, en çürüğünü Allah‟a layık görüyor. Burada 
bir bakıĢ açısı farkı var. Habil ve Kabil‟in davranıĢlarının farkı, aslında 
bakıĢ açısından kaynaklanıyor. Allah‟a bakıĢtan kaynaklanıyor. 

 
Habil, Allah‟ın kendisine verdiğini bilerek Allah‟a kurban ediyor. 

Dolayısıyla verdiğinin daha iyisiyle kendisine geri döneceğini biliyor ve 
inanıyor. Kabil ise Allah‟a güvenmiyor. Çünkü kendine güvenmiyor. 
Kendini ciddiye almadığı için ibadetini de ciddiye almıyor. Onun için 
Allah‟ın katına adisini sunuyor. Çünkü ciddiyetsiz.  

 



ĠĢte bu fark, b u temel fark üzerine suçunu anlayacağı yerde bir de 
hasetliyor. Kendisini ve ibadetini ciddiye alan Habil‟i hasetleyip onu 
öldürmeye kalkıyor. 

 
 
28-) Lein besatte ileyye yedeke li taktüleniy ma ene Bi basitın 

yediye ileyke li aktülek* inniy ehafullahe Rabbel alemiyn;  
 
"Yemin ederim sen beni öldürmek için elini uzatsan da, ben elimi 

öldürmek için sana uzatacak değilim! Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan 
Allâh'tan korkarım!" (A.Hulusi) 

 
28 - Kasem ederim ki sen beni öldürmek için bana el uzatsan da 

ben seni öldürmek için sana el uzatacak değilim, ben rabbülâlemîn olan 
Allah dan korkarım. (Elmalı) 

 
 
Lein besatte ileyye yedeke li taktüleniy ma ene Bi basitın 

yediye ileyke li aktülek Beni öldürmek için el uzatsan bile, ben seni 
öldürmek için el uzatmayacağım diyor Habil. inniy ehafullahe Rabbel 
alemiyn; Niçin? Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah‟tan korkarım. 

 
Aslında kurban sunarken davranıĢının ahlaki kriteri ne ise kendisini 

öldürme tehdidi ile tehdit eden kardeĢine karĢı da davranıĢının ahlaki 
ilkesi aynı. O ilkeden yola çıkarak; Sen beni öldürmeye kalksan da ben 
aynı ile sana mukabele etmeyeceğim. Neden? Çünkü ben eylemlerimin 
merkezine Allah‟ı yerleĢtirdim diyor. Sen içgüdülerinle hareket ediyorsun, 
bense imanımla hareket ediyorum. ĠĢte fark bu. Ġç güdüleriyle hareket 
edenler Kabil gibi hareket ederler. Ġman ile hareket edenler Habil gibi. 

 
 
29-) Ġnniy üriydü en tebûe Bi ismiy ve ismike fetekûne min 

ashabinnar* ve zâlike cezaüz zalimiyn;  
 
"Ġsterim ki hem benim suçumun vebalini hem de kendi suçunun 

vebalini yüklenesin; ateĢ ehlinden olasın... ĠĢte budur zâlimlerin cezası!" 
(A.Hulusi) 

 
29 - Ben isterim ki sen benim günahımı da kendi günahını da 

yüklenip varasın da o ateĢe lâyıklardan olasın, zalimlerin cezası iĢte 
budur. (Elmalı) 

 
 



Ġnniy üriydü en tebûe Bi ismiy ve ismike fetekûne min 
ashabinnar Yine Habil‟in cevabı devam ediyor. Dilerim diyor dilerim. 
Hem benim günahımı, hem de kendi günahını yüklenir ve böylece 
cehennemin yolunu tutarsın. 

 
Mücahit buna harika makul bir açıklama getirmiĢ. Ġlk 

müfessirlerden. Ġbn. Abbas‟ın büyük talebesi Mücahit; Maktul diyor, 
yaĢamıĢ olsaydı eğer, tevbe edecek idiyse ve öldürüldüğü için de tevbe 
edememiĢse, ilerde tevbe edeceği halde öldürülmekten dolayı tevbe 
edemediği günahları, kendisini öldüren katile yüklenir diyor. HoĢ bir 
açıklama olduğu için ben de aktardım. Evet, cehennemi boylarsın dedi. 
ve zâlike cezaüz zalimiyn; Zira zalimlerin cezası budur. Yani kaybeden 
ben olmam diyor Habil. 

 
Burada Habil iki dünyalı olarak konuĢuyor, Kabil tek dünyalı. Ġki 

dünyalı ile tek dünyalının bakıĢ farkı çok derin bir fark. Birinin kazanç 
olarak gördüğünü öbürü kayıp olarak görüyor. Birinin baĢarı olarak 
gördüğünü öbürü baĢarısızlık olarak görüyor. Birinin bu dünyada 
yaĢamayı, bu dünyanın mutluluğunu hedeflerken öbürü öte dünyanın 
ebedi mutluluğunu hedefliyor. Dolayısıyla bakıĢ açıları da farklı. Onun 
için mantaliteleri farklı. Aslında iki kardeĢler ama iki ayrı dili konuĢuyorlar. 
Ġki ayrı dünyanın insanları. 

 
 
30-) Fe tavve'at lehu nefsühu katle ehıyhi fekatelehu feasbeha 

minel hasiriyn;  
 
Nihayet benliğindeki hırs ve haset ona kardeĢini öldürmeyi 

kolaylaĢtırdı, böylece onu öldürdü... Bu yüzden hüsrana uğrayanlardan 
oldu. (A.Hulusi) 

 
30 - Bunun üzerine nefsi kendine kardeĢini öldürmeyi kolay 

gösterdi, tuttu onu öldürdü, artık hüsrana düĢenlerden olmuĢtu. (Elmalı) 
 
 
Fe tavve'at lehu nefsühu katle ehıyhi fakat diğerinin iç güdüsü, 

nefsühu‟ yu iç güdü diye çevirdim, onu kardeĢini öldürmeye sevk etti. 
Fekatelehu ve onu öldürdü. feasbeha minel hasiriyn; ve böylece 
kaybedenlerden oldu. 

 
 



31-) Febe'asellahu ğuraben yebhasü fiyl Ardı li yüriyehu keyfe 
yüvariy sev'ete ehıyh* kale ya veyleta e'aceztü en ekûne misle hazel 
ğurabi feüvariye sev'ete ehıy* fe asbeha minen nadimiyn;  

 
Bunun üzerine Allâh, kardeĢinin cesedini nasıl gömeceğini 

göstermek için, toprağı eĢeleyen bir karga bâ'setti... (Kabil) kendi 
kendine söylendi: "Yazıklar olsun bana! ġu karga kadar olmaktan âcizim 
ki kardeĢimin cesedini toprağa gömmeyi düĢünemedim!" Artık piĢmanlık 
duyanlardan olmuĢtu. (A.Hulusi) 

 
31 - Derken Allah bir karga gönderdi, yeri deĢiyordu ki ona 

kardeĢinin cesedini nasıl örteceğini göstersin, eyvah, dedi: Ģu karga 
kadar olup da kardeĢimin cesedini örtemedim ha! Artık piĢmanlığa 
düĢenlerden olmuĢtu. (Elmalı) 

 
 
Febe'asellahu ğuraben yebhasü fiyl Ardı li yüriyehu keyfe 

yüvariy sev'ete ehıyh Bunun üzerine Allah kardeĢinin cesedini nasıl 
örteceğini göstersin diye toprağı eĢeleyen bir karga gönderdi. kale ya 
veyleta dedi ki Katil kabil, yazıklar olsun bana, e'aceztü en ekûne misle 
hazel ğurabi feüvariye sev'ete ehıy ben bu karganın yaptığını 
yapamayacak kadar ve kardeĢimin cesedini örtemeyecek kadar aciz 
miyim..!  

 
Acziyetini orada anladı. Küçüklüğünü, yaptığı iĢle aslında ne kadar 

aciz duruma düĢtüğünü orada anladı. Yani cinayet acizlerin iĢiydi. O 
acizlerin iĢini iĢledi. fe asbeha minen nadimiyn; sonunda piĢman oldu. 
PiĢman olanlardan oldu. 

 
 
32-) Min ecli zâlik* ketebna alâ beni israiyle ennehu men katele 

nefsen Bi ğayri nefsin ev fesadin fiyl Ardı fe keennema katelen Nase 
cemiy'a* ve men ahyaha fekeennema ahyenNase cemiy'a* ve lekad 
caethüm Rusulüna Bil beyyinat* sümme inne kesiyren minhüm 
ba'de zâlike fiyl Ardı lemüsrifun;  

 
Bu nedenledir ki Ġsrailoğulları üzerine Ģunu yazdık: "Kim bir kiĢiyi bir 

kiĢiye karĢılık (kısas) veya yeryüzünde fesada karĢılık olmaksızın 
öldürürse, bütün insanları öldürmüĢ gibidir... Kim de onu diriltirse, bütün 
insanları diriltmiĢ gibidir..." Andolsun ki Rasûllerimiz onlara açık deliller 
olarak geldi; ama hâlâ onlardan birçoğu bunun ardından, yeryüzünde 
israf etmektedirler (verdiklerimizi değerlendirmemekteler). (A.Hulusi) 

 



32 - Bu ecilden Beni Ġsraîle kitab da bildirmiĢtik ki her kim bir nefsi 
bir nefis mukabili veya yer yüzünde bir fesadı olmaksızın öldürürse sanki 
bütün insanları öldürmüĢ gibi olur, kim de bir adamın hayatını kurtarırsa 
bütün insanların hayatını kurtarmıĢ gibi olur; Celâlim hakkı için 
Resullerimiz onlara beyyinelerle geldiler de sonra içlerinden bir çoğu 
bütün bunların arkasından hâlâ yer yüzünde fesat ve cinayette israf 
etmekte bulunuyorlar. (Elmalı) 

 
 
Min ecli zâlik* ketebna alâ beni israiyl iĢte bundan dolayı biz 

Ġsrail oğullarına ilettik ki, yazdık ki, ennehu men katele nefsen Bi ğayri 
nefsin ev fesadin fiyl Ard cinayetin ve yeryüzünde fesat çıkarmanın 
cezası dıĢında eğer bir kimse bir insan öldürürse, fe keennema katelen 
Nase cemiy'a bütün insanlığı öldürmüĢ gibi olur. ve men ahyaha 
fekeennema ahyenNase cemiy'a ve bir kimse bir hayat kurtarırsa bütün 
insanlığı kurtarmıĢ gibi olur. 

 
ĠĢte evrensel ahlaki hakikat sevgili dostlar. Bu ayette ifade edilen Ģu 

evrensel ahlaki kuralı daha güzel nasıl ifade edilebilirsiniz. Kur‟an ın 
mucizeliğine bu evrensel ahlaki kurallar delil olarak yetmez mi. Daha 
insana neyi getirsin Kur‟an. Hangi coğrafyada böyle bir kurala ihtiyacı 
olmaz insanın. Ne doğunun, ne batının Ne Yahudi‟nin ne Hıristiyan‟ın 
tekelindedir bu evrensel kurallar. ĠĢte herkesin uyması gereken kuraldır 
bu.  

 
Sadece bu ayet bu kural Müslümanlara mı hitap ediyor. Yani bir 

hayatı dirilten, bir hayatı kurtaran sadece Müslüman olursa mı insanlığı 
kurtulmuĢ ki. Bakınız demek ki bu ilkeler insanlığın ortak ilkeleri. Bu 
ilkelere kim sarılırsa o, o ilkenin sonucunda verilecek olan ödülü hak 
eder. Kim de tersini yaparsa, tersi de geçerli. Müslüman ama bir kiĢinin 
hayatına kıyıyor. Bir insanlığı öldürmüĢ gibidir. Onun Müslüman olma 
iddiası bu ahlaki ilkeyi zedeleyenler arasına karıĢmasına engel değil.  

 
Peki Habil ve kabil misalini niçin verdi? Aslında cinayetin evrensel 

bir suç olduğunu ve Kur‟an ilkelerinin yeryüzünde, coğrafya, ırk, renk 
farkı gözetmeksizin insanlığın değiĢmez ilkeleri olduğunu vurgulamak 
için bildirdi. 

 
ve lekad caethüm Rusulüna Bil beyyinat Elçilerimiz onlara 

hakikatin tüm delilleri ile gelmiĢti. sümme inne kesiyren minhüm ba'de 
zâlike fiyl Ardı lemüsrifun; Fakat bunun ardından onların çoğu yer 
yüzünde her tür taĢkınlığı sürekli, irtikap ettiler. Yahudiler için kullanılıyor. 



Onlara da elçilerimiz geldi ama yine de taĢkınlık yapıp her türlü kötülüğü 
irtikap ettiler diyor. 

 
 
33-) Ġnnema cezaülleziyne yuharibunAllahe ve RasuleHU ve 

yes'avne fiyl Ardı fesaden en yukattelu ev yusallebu ev tukattaa 
eydiyhim ve ercülühüm min hılafin ev yünfev minel Ard* zâlike 
lehüm hızyün fiyd dünya ve lehüm fiyl ahireti azâbün azıym;   

 
Allâh ve O'nun Rasûlü ile savaĢanların ve yeryüzünde fesat 

çıkartmak için uğraĢanların yaptığının karĢılığı; öldürülmeleri yahut 
asılmaları yahut ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut 
hapsedilmektir. Bu onlara dünyada bir rezilliktir... Sonsuz gelecek 
sürecinde ise onlara aziym bir azap vardır. (A.Hulusi) 

 
33 - Fakat Allaha ve Resulüne harp etmeğe kalkıĢan ve Yer 

yüzünde fesada çalıĢanların cezası, taktil olunmalarından veya 
asılmalarından veya ellerinin ayaklarının çapraz kesilmesinden veya 
bulundukları yerden nefyedilmelerinden baĢka bir Ģey olmaz. Bu onlara 
Dünyada çekecekleri bir zillettir, Âhirette ise kendilerine azîm bir azâp 
vardır. (Elmalı) 

 
 
Ġnnema cezaülleziyne yuharibunAllahe ve RasuleH Allah‟a ve 

resulüne karĢı savaĢ açanların diyelim. Allah‟a ve Resulüne savaĢ 
açmak Ġnsanın tüylerini diken diken bir ibare. Ġnsanlık suçu olarak ele 
alıyor Kur‟an Allah‟a ve Resulüne savaĢ açmayı. Niçin diyeceksiniz. 
Çünkü Ġnsanın mutluluğunun önüne gerilmektir de ondan. Çünkü Allah 
insanın mutluluğunu ister. Allah‟a savaĢ açan, insana savaĢ açmıĢ olur. 
Mutluluğuna. Peygamberler insanın mutluluğu için hayatlarını ortaya 
koymuĢ insanlardır. Peygamberlere savaĢ açan aslında insanlığa savaĢ 
açmıĢtır. Onlar insanlık suçu iĢlemektedirler. Onun Ġçin Allah‟a ve 
peygamberine savaĢ açan kimi görmüĢseniz, onları insanlık düĢmanı 
olarak mahkum edeceksiniz.  

 
Ayet devam ediyor; Allah‟a ve resulüne karĢı savaĢ açanların ve 

yes'avne fiyl Ardı fesaden ve yer yüzünde bozgunculuk yapmaya 
çalıĢanların. Ki yeryüzünde bozgunculuk yapmak hemen arkasından 
geliyor. Allah ve peygambere savaĢ açan insanlar, aslında insanlığın 
çözülme ve bozulmasını getirirler. ĠĢte yer yüzünde bozgunculuk yapmıĢ 
olurlar. Allah ve resulüyle savaĢırsanız, siz iyilikle savaĢıyorsunuz, siz 
güzele karĢı savaĢıyorsunuz, siz tüm ahlaki kurallara karĢı 
savaĢıyorsunuz. 



 
Peki, kimin yanında? Siz Ģeytanın yanında savaĢıyorsunuz. Hayır 

bu bile değil. Çünkü ġeytan Allah‟a savaĢ açmadı. Unutmayın Ģeytandan 
beter bir yapar Allah‟a ve Resulüne savaĢ açan. Siz suçun yanında 
savaĢıyorsunuz. Suçu savunuyorsunuz. Siz zalimi savunuyorsunuz, 
mazluma karĢı savaĢıyorsunuz. Siz cinayeti savunuyorsunuz, caninin 
yanında duruyorsunuz, maktule karĢı savaĢıyorsunuz. Siz ahlaksızlığın 
yanında savaĢıyorsunuz, ahlaka karĢı savaĢıyorsunuz. Siz kokuĢmanın 
yanında savaĢıyorsunuz, Siz toplumsal çözülmenin yanında 
savaĢıyorsunuz. Siz bizatihi toplumu çözen ve kokutansınız. Allah‟a ve 
Resulüne karĢı savaĢ açmakla bunu yapıyorsunuz. ĠĢte onun için 
yeryüzünde fesat çıkarmak. 

 
en yukattelu çoğunun öldürülmesi, ev yusallebu ya da asılmaları, 

ev tukattaa eydiyhim ve ercülühüm min hılafin ya da ters davranıĢları 
yüzünden ellerinin ve ayaklarının kesilmesi. Ben; min hılafin i, ters 
davranıĢlar diye çevirdim, ama tüm klasik tefsirlerde çaprazlama 
kesilmek olarak alır bunu, ama min hılafin unutulmasın ki, muhalefet 
etmelerine rağmen yani karĢı olmalarına anlamına gelir. Ki; Aslında 
burada bir problem var. Ayeti bitireyim; ev yünfev minel Ard yahut 
bulundukları yerden sürülmeleri sadece bir karĢılıktan ibarettir. 

 
Yine baĢa döndük. Yani Ġnnema ceza sadece bir karĢılıktan 

ibarettir ve, zâlike lehüm hızyün fiyd dünya bu onların bu dünyada 
uğradıkları zillettir. ve lehüm fiyl ahireti azâbün azıym; Öte dünyada 
ise onları korkunç bir azap beklemektedir. 

 
Sevgili dostlar burada Muhammed Esed in bu ayet için tercih ettiği 

anlamı ben de tercih ettim. Ayeti klasik müfessirlerin algıladığı gibi Ģer‟i 
bir hüküm ve inĢa formunda, emir formunda değil, bir haber formunda, 
yani bir birim tespiti olarak nakleden anlayıĢın daha doğru bir yaklaĢım 
olduğunu düĢünüyorum ki, bu anlayıĢı savunan Esed‟in delillerini benim 
delillerim olarak kısaca sıralamalıyım; Ayette asılma, kesilme, sürülme 
edilgen fiilleri, geniĢ zaman olarak gelmiĢ. Gelecek zaman ve emir ifade 
etmez bu. 

 
Ġkincisi yukattelu formu sadece onlar öldürülecek anlamına değil, 

onların çoğu öldürülüyor anlamına gelir. Tamamını değil. O halde bu 
ayırım nasıl yapılacak, bir kısmı nasıl öldürülmeyecek, çoğu nasıl 
öldürülecek. 

 
Üçüncüsü yer yüzünden sürülecekler dersek, ki ayette motamot 

öyle, bu emir nasıl uygulanacak diye bir soru gündeme geliyor. 



Yeryüzünden sürülmeyi, Ġmam Ebu Hanife Hapsedilmek olarak almıĢ, 
ama hapsedilme de yer yüzünde olduğuna göre yine yeryüzünden 
sürülmüĢ olmuyor. 

 
Bir baĢka Ģey de Kur‟an  bu tür kitlesel bir cezanın, aynen firavun 

tarafından müminlere bir tehdit olarak iletildiğini nakleder. Araf/124., 
Taha/71, ġuara/49. ayetlerde. Allah firavunun cezasını müminlere bir 
ġer‟i emir olarak emreder mi sorusu da gündeme gelmiĢ oluyor. ġu 
durumda bu ayet bir Ģer‟i emir değil, bir birim tespitidir. Yani bunları 
yapanlar en sonunda ya asılırlar, ya öldürülürler, yani bu kötü sonuçlara 
mutlaka uğrarlar anlamına. 

 
34-) Ġllelleziyne tabu min kabli en takdiru aleyhim* fa'lemu 

ennAllahe Ğafûrun Rahıym;   
 
Ancak, elinize geçmeden önce tövbe edenler müstesna... Ġyi bilin ki 

Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir. (A.Hulusi) 
 
34 - Ancak elinize geçirmezden evvel tevbe edenleri olursa biliniz ki 

Allah gafur, rahîmdir. (Elmalı) 
 
 
Ġllelleziyne tabu min kabli en takdiru aleyhim ancak siz onlara 

hakim olmadan önce tevbe edenler hariç. fa'lemu ennAllahe Ğafûrun 
Rahıym; Zira iyi bilin ki Allah çok bağıĢlayandır, merhamet menbaıdır. 
Biz de Allah‟ın rahmet ve merhametinden dileniyoruz ve O‟nun rahmetine 
sığınıyoruz. Ve O‟nun en büyük rahmeti olan Kur‟an ın gölgesi altında bir 
ömür sürmeyi tazarru ve niyaz ediyoruz. 

 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. MAĠDE SURESĠ (035-046)(39) 
 
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
  

BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları bugün dersimizde Maide suresinin 35. ayeti 

ile devam ediyoruz. Hatırlayacak olursanız geçen dersimiz de iĢlediğimiz 
ayetler, Allah ve Resulüne karĢı savaĢ açanlardan söz ediyordu. Yani 
Kur‟an a göre Terörün tarifi buydu. Kur‟an terör hareketini, Allah‟a ve 
Resulüne savaĢ açmak olarak tanımlıyor. Kur‟an ın tanımında terörün 
tarifi budur. ĠĢte söz konusu ayetlerin arkasından Kur‟an o ayetleri 
tamamlayıcı olarak Ģu tembihatta bulunuyor, Ġman edenlere sesleniyor.  
 
 

35-) Ya eyyühelleziyne amenüttekullahe vebteğu 
ileyHĠlvesiylete ve cahidu fiy sebiyliHĠ lealleküm tüflihun; 

 
Ey iman edenler! Allâh'tan korunun; O'na yakîni edinmenizi 

sağlayacak vesileyi isteyin ve O'nun yolunda aziymle gayret edin ki 
kurtuluĢa eresiniz. (A.Hulusi) 

 
35 - Ey o bütün iman edenler! Allah dan korkun ve ona yaklaĢmağa 

vesile arayın ve onun yolunda mücahede edin ki felâha irebilesiniz. 
(Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenü siz ey iman edenler, ey iman iddiasında 

bulunanlar, ittekullahe Allah‟a karĢı saygılı olun. Allah‟a karĢı sorumluluk 
bilinci taĢıyın,  vebteğu ileyHĠlvesiyle ve ona yaklaĢmaya çaba gösterin. 

 
Ġman iddiasında bulunanlara, iddialarını ispat için bir zemin 

sunuluyor. Allah‟a karĢı saygılı olmak. Ġman iddiasının ilk ispat zemini, 
insanın Allah‟a saygısıdır. Allah‟a karĢı saygı göstermeksizin iman 
iddiası, ispat edilmemiĢ bir iddiadır. KiĢinin Allah‟a saygısı, kiĢinin 
kendisine saygısıdır. Çünkü varlığını Allah‟a borçludur. Ancak bunun bir 
de devamı var ayette; 

 
vebteğu ileyHĠlvesiyle Allah‟a yaklaĢma çabası gösteriniz. Ki bu 

vesile üzerinde müfessirler tartıĢmıĢlar, nedir vesile. Ben de kısaca 
durmak isterim. Vesile, AhfeĢ‟in Ragıp el Ġsfehani‟nin, Razi‟nin tanımına 
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göre gurbet ve rağbet, yani yakın olmak ve insanın ilgi ve alakasını bir 
Ģey üzerinde odaklaması, yoğunlaĢtırması. 

 
Ayetin devamında ki ve cahidu fiy sebiyliHĠ O‟nun yolunda cihat 

edin, elinizden gelen tüm çabayı harcayın, kısmından anlıyoruz ki; 
vesilenin, kiĢinin yalnızca kendi çabası, kendi gayreti ile ilgili bir kavram 
olduğunu anlıyoruz. 

 
KuĢeyri‟ye göre vesile Ģöyle tanımlanmıĢ KuĢeyri‟nin o harika tefsiri 

olan Letaiful ĠĢarat‟ ta insanın güç ve kuvvet iddiasından vazgeçip, 
yetersiz ve zayıflığını Allah‟a karĢı itiraf etmesidir. Diye tanımlamıĢ. Tabii 
bu iĢin daha çok ahlaki ve ruhi tarafına giriyor. Ama vesile konusunda bir 
de yanlıĢ bir takım tefsirler yapılmıĢ, tefsir tarihimizde ki, Razi bu yanlıĢ 
tefsirini talimiye fırkasının tefsiri olarak alır ve Ģöyle der. “Bu fırkaya göre 
bu ayet, mürĢit bulmak için, yani Allah‟a götürecek bir mürĢide, bir Ģeyhe 
intisabı emretmektedir. Talimiye fırkasına göre. 

 
Ne gariptir ki ben çocukluğumda tanıdığım bir takım mutasavvuflar, 

Razi, tefsirinde bu ayeti böyle yorumluyor. Bu ayetten yola çıkarak 
mürĢidi gösteriyor diyorlardı. Aklım erip de Arapça metinleri çözmeye 
baĢladığımda, Razi‟nin o muhallet, o büyük tefsirini, Tefsir-i kebir‟ini 
aldım, açtım söz konusu ayeti, baktım ki Razi böyle demiyor, böyle 
diyenleri alıntılıyor, ve ona da itiraz edip reddediyor. Talimiye böyle dedi 
diyor, biz de ona cevaben deriz ki bununla alakası yoktur. Buradaki 
vesile tamamen taat ve ibadetle Allah‟a yakın olmaktır. Maalesef eğer 
kasıtlı bir hata, kasıtlı bir yaklaĢım değilse, bir okuma yanlıĢı, bir okuma 
hatası, bakın bir büyük alime nasıl iftiraya dönüĢebiliyor. Ki tabii ki 
öyledir. Burada ki vesileyi hiçbir zaman aracı, Allah ile kul arasında aracı 
olarak anlayamayız. Zaten demin de söylediğim gibi büyük dilciler 
vesile‟yi gurbet biçiminde  anlamlandırıyorlar. Yani Allah‟a yakın olmaya 
çabalayın. Allah‟a yaklaĢın. Vesile = Gurbet yani yakın olmak. Allah‟a 
yaklaĢmak. 

 
Bu manada eğer biz vesileyi Allah‟la insan arasında, insanı Allah‟a 

yaklaĢtıracak bir aracı gibi telakki edersek, bu telakki, müĢriklerin zümer 
suresi 3. ayetinde Ģirklerine sundukları gerekçeye benzer. Ne diyorlardı 
onlar, Niçin bunlara, niçin Allah dıĢında ki bir takım varlıklara tanrılık 
yakıĢtırıyorsunuz denilince, onların cevabı, gerekçesi;  

 
..liyükarribuna ilellahi zülfa.. Zümer/3 Bunlar bizi Allah‟a yaklaĢtıran 

aracılardır. Biz bunlarla Allah‟a daha yakın oluyoruz. Biz bunlarla Allah‟a 
yaklaĢıyoruz. Bunlar bizim Allah‟a yaklaĢma vesilelerimiz, aracımızdır 



diyorlardı. Onun için böyle bir vesile anlayıĢı Ġslam‟la hiçbir Ģekilde iliĢkisi 
olmayan bir anlayıĢtır. 

 
Bu nokta da vesile deyince hemen aklıma vesile duası geliyor. Hani 

Ģu ezanların arkasından okuduğumuz; 
 
Allahumme rabbe hâzihî'd-dav'veti't-tâmmeh Ey Allah‟ım, ey bu 

tamamlanmıĢ davetin rabbi, 
 
ve's-salâti'l kâimeh. Ey ayaklandırdığımız desteği. 3 anlamı ile de 

vereyim: 
 
BaĢlanmak üzere olan namazın ya da kaldırılmıĢ duanın, sana 

yönlendirilmiĢ duanın rabbi,  
 
ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîate. 

Muhammed‟e vesileyi ver, yani Muhammed‟i sana yakın kıl, 
Muhammed‟e erdem ver, fazilet ver ve ona yüksek dereceyi ver. 

 
vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. Ve yine övülmüĢ 

makama erdir. Hani, o ayeti kerimeye bir atıf olarak   
 
..fetehecced Bihi nafileten leke.. Ġsra/79 Sana özgü bir nafile kıl 

gece vakti kalk, sana özgü bir ibadet yap. asa en yeb'aseke Rabbüke 
Mekamen Mahmuda;Ġsra/79 umulur ki rabbin seni övülmüĢ bir makama 
ulaĢtırır. ĠĢte ayete bir telmih, bir atıf olarak bu dua da Resulallah‟ın 
bizden istediği duada böyle bir atıf var. 

 
Ġnneke lâ tühlifü'l-mîâd çünkü sen vaadinde hulfetmezsin, yani 

vaadinden dönmezsin. ĠĢte ezanların hemen arkasından okumamız 
istenilen, Buhari‟nin rivayetinden okumamız istenilen bu duaya vesile 
duası denilir. Resulallah‟ın dilinden bize kadar ulaĢtığı rivayet edilir. 
Müslim almamıĢtır. Buhari‟nin alması ne kadar önem vermemiz gereken 
bir delil ise, onun arkadaĢı ve talebesi yerinde olan Müslim‟in bile bile bu 
hadisi almaması da o kadar dikkate Ģayandır.  

 
Onun almaması ola ki bu rivayette bir takım sıkıntılar problemler 

olduğunu gösterir. Ama rivayetin özüne yönelik, özüne müteallik bir Ģey 
değildir. Onun için rivayet özü itibarıyla Resulallah‟a ait olsa gerek Allah 
u alem, ki içinde Muhammed isminin yalın olarak, unvansız olarak 
geçmesi de Resulallah‟ın o mükemmel tevazuuna uygun olduğunu 
gösteriyor. Aynı zamanda hadisin metin kritiğinde, metin tenkidinde bir 



olumlu, bir artı iĢaret olarak gözüküyor. Onun için biz müminler 
Resulallah‟a onun istediği duayı ederiz her ezanın arkasından.  

 
Resulallah bizden dua istemiĢtir kendisi için. Bu çok önemli. Demek 

o yüce peygamber, o mükerrem insan, o tabir caizse kamil insan bizden 
dua istiyorsa eğer, bizim müminlerden dua istemememiz büyük bir 
eksiklik ve kusur olsa gerek. Bu aynı zamanda bize bir terbiye değil 
midir. Ben sizlerden dua istiyorum, siz birbirinizden niçin istemiyorsunuz 
demek değil midir. Onun için biz duaya daha muhtacız ve biz 
müminlerden çok çok daha fazla dua istemek zorundayız. 

 
ve cahidu fiy sebiyliHĠ lealleküm tüflihun; ve onun yolunda tüm 

gayretinizi sarf edin. Niçin, o zaman belki kurtuluĢa erebilirsiniz. 
KurtuluĢun formülleri bunlar. Dikkatinizi çekerim değerli Kur‟an dostları, 
Kur‟an ın kurtuluĢtan anladığı ile, bugün bir çok insanın kurtuluĢtan 
anladığı arasında dağlar kadar, 180 derece belki fark var. Kur‟an neye 
kurtuluĢ diyor, bu günün insanı, modern zamanların insanı neye kurtuluĢ 
diyor. Modern zamanların insanının kurtuluĢ dediği Ģeye Kur‟an batıĢ 
diyor ve maalesef Kur‟an ın kurtuluĢ dediği Ģeye de Modern zamanların 
insanı batıĢ diyor. 

 
DüĢünün Modern zamanların insanına sorsanız, iĢkenceler altında 

inim inim inleyen Sümeyye‟yi ve Yasir‟i, onların kurtuluĢlarının nasıl 
olacağını tartıĢtırsanız bir stüdyoya toplayıp ne derlerdi?  

 
Bunları Ģöyle kurtarmak lazım. Bir gece operasyonu düzenleyip 

öyle kurtarmak lazım. Birinin getireceği öneri bu olurdu. Bir diğeri Ģöyle 
bir öneri yapabilirdi. Bunları kurtarmak için mutlaka ve mutlaka onlara 
iĢkence edenleri bir Ģekilde elimine etmek lazım ve onları kaçırmak 
lazım. Veya bir baĢka öneri..!  

 
Bakınız insanlara kurtuluĢtan söz ettiğinizde hep onların dünyevi 

kurtuluĢu akıllarına gelirdi. Onu tartıĢırlardı. Ama Resulallah‟a bunu 
sorsanız, Resulallah çok daha farklı cevaplıyor. Ġspiru ya yasir..! 
Sabredin ey Yasir ailesi, Mev‟ıdu kümül cenneh randevunuz cennette. 
Yani onlara kurtuluĢ müjdeliyor. Buyurun kurtuluĢ mantığı, kurtuluĢ 
mantığının ne kadar farklı olduğunu görün. ĠĢte Kur‟an da ki kurtuluĢ, iĢte 
modern zamanların modern insanının kurtuluĢ düĢüncesi. 

 
Yine vesile ile alakalı bir boyutu var dediğim gibi; Vesilenin kiĢi ile 

Allah arasında ki bir aracı değil, kiĢinin amelleri, bizatihi kendi amelleri 
olduğunu buradan görüyoruz.  

 



Nasıl görüyoruz ve cahidu cihat, nedir? KiĢinin olanca gayretini 
çabasını Allah yolunda harcaması. Demek ki kiĢinin en büyük vesilesi, 
kendi amelidir. Yani aracınız amelinizdir dostum. Allah katında sizin için 
aracı olacak, sizin için Allah‟a ricacı olacak amelinizdir. ĠĢte bu ayet bunu 
veriyor. 

 
 
36-) Ġnnelleziyne keferu lev enne lehüm ma fiyl Ardı cemiy'an 

ve mislehu meahu liyeftedu Bihi min azâbi yevmil kıyameti ma 
tukubbile minhüm* ve lehüm azâbun eliym; 

 
Hakikati inkâr edenlere gelince; eğer yeryüzünde bulunanların 

hepsi ve bir o kadarı da beraber onların olsa da kıyamet sürecinin 
azabından kurtulmak için onu fidye verseler, onlardan bu asla kabul 
edilmez! Onlar için üzücü azap vardır. (A.Hulusi) 

 
36 - ġüphesiz o küfredenler bütün Arzdaki ve daha bir o kadarı 

onların olsa da kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verecek 
olsalar kendilerinden kabul edilmez, onlara elîm bir azap vardır. (Elmalı) 

 
 
Ġnnelleziyne keferu Yine konu bütünlüğü içerisinde ayet Ģöyle 

diyor; KuĢkusuz küfredenler, lev enne lehüm ma fiyl Ardı cemiy'an 
eğer yeryüzündeki her Ģeyi, ve mislehu meahu hatta onun iki katını, 
liyeftedu Bihi min azâbi yevmil kıyameti ma tukubbile minhüm 
Kıyamet gününün azabından kurtulmak için verseler, asla kabul 
ettiremezler. Evet öyle diyor. 

 
Yukarıda ki vesile ile bir alakası var. Bir üstteki ayetle alakası Ģu; 

Yani siz kendi ameliniz dıĢında hiçbir Ģeyi aracı koyamazsınız. Kabul 
edilmeyecek. Bu söyleniyor aslında.  

 
Buradaki vurgulanmak istenilen gerçek aslında imanla küfür 

arasındaki farkı da vurguluyor. Allah‟a iman etmemiĢ, hakikatin üstünü 
örtmüĢ, daha doğrusu vicdanının üzerini küfür isimli kalın bir perde ile 
örtüp vicdanının sesini duymamıĢ bir insan, yarın kurtulma akçesi olarak 
Allah‟a ne sunarsa sunsun kabul edilmeyeceği söyleniyor. ve lehüm 
azâbun eliym; can yakıcı bir azap onları bekler. 

 
 
37-) Yüriydune en yahrucu minen nari ve ma hüm Bi hariciyne 

minha* ve lehüm azâbün mukıym;  
 



AteĢten çıkmak isterler ama oradan dıĢarı çıkamazlar... Onlar için 
daimî bir azap vardır! (A.Hulusi) 

 
37 - AteĢten çıkmak isteyecekler, fakat ondan çıkacak değillerdir, 

onlara boyuna gidecek bir azap vardır. (Elmalı) 
 
 
Yüriydune en yahrucu minen nar devam ediyor konu müteakip 

ayette, Onlar, ateĢten çıkmak isterler. ve ma hüm Bi hariciyne minha 
fakat asla oradan çıkacak değildirler. ve lehüm azâbün mukıym; zira 
sürekli bir azaba mahkum edilirler. 

 
Burada hemen bir soru geliyor akla. Bugünlerde çok sık sorulan bir 

soru. Kafaları karıĢtıran bir soru. Cehenneme giren günahkar mümin bir 
daha çıkabilir mi. Bize de sıkça sorulan bir soru ve ilginçtir bu soruya 
hayır diyenler, bu ayeti ve bunun gibi birkaç ayeti delil getirirler. ĠĢte onun 
için bu ayet vesilesiyle bu konuyu da kısaca açmak istedim. 

 
ġu bir gerçek ki sevgili dostlar, bu ayet müminlerle ilgili değildir. 

Çünkü bir önceki ayet, Ġnnelleziyne keferu diye baĢladı ve onun 
devamıdır. Onun için de bu ayet imansız ölen kafirlerden söz ediyor. 
Günahkar müminin tevbe etmeden ölmesi halinde cehennemde ebedi 
kalacağını savunan Mutezile ile, onun aksini savunan yani çıkacağını 
savunan ehl-i sünnet, Emevi döneminin, Emevi‟lerin son dönemlerinde 
ve Abbasilerin ilk dönemlerinde bu konu etrafında büyük bir tartıĢmaya 
giriĢmiĢ ve iki tarafa ait alimler, ellerine bu tartıĢmadan ne geçirdilerse 
kullanmıĢlar. Eğer mevcut deliller bitmiĢse bu sefer delil imaline bile 
giriĢilmiĢ. 

 
ĠĢte bu gün bu tartıĢma etrafında bize kadar nakledilen, gelen 

delillerden bir çoğu o kadim tartıĢma sırasında imal edilmek zorunda 
kalınan delillerdir ve akide de hiçbir değeri yoktur. Akaide o delillerin 
hiçbir kıymeti harbiyesi bulunmamaktadır. Delillerin çoğu söylediğim gibi 
ihtiyaca binaen imal edilmiĢtir. Ġtikada mesnet olamazlar. 

 
Deki, Allah Kur‟an ın da Ģirk dıĢında istediğini affedeceğini 

buyurmakta. ĠnnAllahe la yağfiru en yüĢreke Bihi ve yağfiru ma dune 
zâlike li men yeĢaü Nisa/116 Allah kendisine ortak koĢulmasını 
kendisinden baĢka bir varlığa kendi sıfatlarının yakıĢtırılmasını affetmez. 
Ama onun dıĢında dilediğini, dilerse affeder. Bu ayet açık, o halde 
Allah‟ın affına Müminin günahı açıktır. 

 



Mutezile, tevbe etmeden ölen günahkarın kesinlikle cennete 
giremeyeceğini savunur. Burada onun karĢısında duran Sünni kelamı 
ise, Allah‟ın affının onları da içine kapsayacağını bu ayetlerle savunur. 

 
Burada müminin ahiretteki durumu üzerinde spekülasyon yapmak 

istemem. Lakin Ģu da bir gerçek ki Allah‟ın imanı yok sayması mümkün 
değildir. Yani bir imansız la bir imanlıyı aynı tutması nasıl kabul edilebilir. 
Ġman baĢlı baĢına bir değerdir. O Allah‟ki  ve men yekfür Bil iymani 
fekad habita ameluhu.. (Maide/5) Kim imanı inkar ederse, iman gibi bir 
değeri yok sayarsa onun ameli boĢa gider buyuruyor. Kendisi imanı yok 
sayar mı hiç, imanı inkar eder mi. Günah ne kadar büyük olursa olsun, 
Ġman bir Erciyes dağı ise günah onun yanında çakıl taĢıdır. Yeter ki 
iman, iman olsun.  

 
Diyeceksiniz ki iman eden günah iĢler mi? Ne münasebet, insanız, 

peygamberlerin hayatı ortada. Niçin Kur‟an adem kıssasını anlatır, niçin 
Kur‟an Musa‟yı anlatır, niçin Kur‟an Yunus‟u anlatır. O peygamberleri 
niçin anlatır. ĠĢte bunun için anlatır. Mükemmel değiliz. Onun için Allah 
günahı örtmekten söz eder. Onun için Allah gafurdur. BağıĢlayandır. 
Onun için Rahman‟dır, onun için Rahiymdir. Bu sıfatlar ne zaman iĢe 
yarar. ĠĢte günah iĢleyen mümin için iĢe yarar. Bu sıfatların tecellisi 
günahkar müminde gerçekleĢir. Yoksa günah iĢlemezseniz Gafur ismi 
Gaffar ismi, Rahman ismi, rahiym ismi nasıl tecelli edecekti.  

 
Onun için Kur‟an da yüzlerce ama yüzlerce ayet. Günahın 

örtülmesi ile, müminin bağıĢlanmasıyla ilgilidir. Allah‟ın gufranıyla, 
rahmetiyle, mağfiretiyle, affıyla, bağıĢlamasıyla ilgilidir. 

 
Bu noktada yine cehenneme girenin bir daha oradan 

çıkamayacağını savunanlar secde suresinin 20. ayetini delil gösterirler ve 
derler ki; Fasık cehenneme girince çıkamaz. Çünkü bu ayette, Secde/20 
de Ne zaman çıkmak isteseler, geri, döndürülürler buyuruyor. Ayette  
Feseku geçiyor. O fasıklar ne zaman çıkmak isteseler..! Yalnız ilginçtir, 
20. ayetin hemen öncesine 18. ayete döndüğümüzde, 18. ayette 
görüyoruz ki, fasığa o ayet, müminin zıddı anlamını yüklüyor. Yani 
buradaki fasık tamamen dinden çıkan, fısk çıkmak demektir. Bir Ģey den, 
okun yaydan çıktığı gibi çıkmak. Onun için köstebeğe fuseyk derler. 
Hatta fareye de böyle delikten çıkan yer hayvanlarına Araplar fuseyk 
derler. Onun için dinden çıkmak anlamına geldiğini biz secde suresinin 
18. ayetinden hemen anlıyoruz. Ki bu ayette buna delil sayılmaz. Yine de 
Allah-u alem. Allah en iyisini bilir. 

 
 



38-) Ves sariku vas sarikatü fakta'u eydiyehüma cezaen Bi ma 
keseba nekâlen minellah* vAllahu Aziyzün Hakiym;  

 
Hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadının ellerini kesin; 

yaptıklarına karĢılık ve Allâh'tan ibret verici bir azap olarak! Allâh 
Aziyz'dir, Hakiym'dir. (A.Hulusi) 

 
38 - Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadın sâbit oldu mu 

ellerini kesin, kazandıklarına cezaen Allah dan kelepçek, çünkü Allah 
azîzdir, hakîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ves sariku vas sarikatü Hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan 

kadının fakta'u eydiyehüma cezaen Bi ma keseba nekâlen minellah 
iĢledikleri suça karĢılık Allah‟tan gelen bir yaptırım olarak ellerini kesin. 
vAllahu Aziyzün Hakiym; zira Allah izzet ve hikmet sahibidir. Yine 
üzerinde çok durmamız gereken bir ayete geldik. Bu ayet Kur‟an da ki 
Had ayetlerinden biridir ve hırsızlık cezasını verir. 

 
Kur‟an da ki had ayetleri modern zamanların seküler insanı 

tarafından eleĢtirilmektedir. Modern zamanların modern insanları, inancı 
zayıf ya da inançsız modern insanları suçu savunur haline düĢmek 
pahasına suçluyu ve suçu savunmak pahasına ilahi kelamın getirdiği bir 
takım cezai müeyyideleri eleĢtiriye giriĢir. ĠĢte bu nokta üzerinde 
durulmalıdır. 

 
El kesme, cahiliye dönemindeki bir uygulamayı onaylamaktır. Ki bu 

ayet, yeni bir ceza sistemi getirmiyor hırsızlık konusunda. Cahiliye 
döneminde var olan bir uygulamayı sadece reddetmiyor, onaylıyor. 
Cahiliye de aslında uzun, çok eskilere giden bir uygulama değil el 
kesme. Ġlk defa KureyĢ uyguluyor bu cezayı, KureyĢ Arapları ve Kabe‟nin 
hazinesini çalan bir adama uyguluyorlar. Yani olağan üstü bir suç, bir 
hırsızlık suçuna olağan üstü bir ceza. Aslında devam edip geliyor KureyĢ 
boyunca bu ceza uygulaması. Bu cezayı uygulamasını gerektirecek 
sebepler de var. 

 
Göçebe çöl insanının hapsetmek gibi bir imkanı da yok zaten. 

Nereye hapsedecek, sabit bir yeri yok. Zaten oradan oraya taĢınmakta. 
Onun için o gün 2 Ģey gerekli; 

 
1 – Hırsızlık yapan insanın sürekli bir daha hırsızlık yapmasını 

engelleyecek bir ceza gerek. Bir daha çalmasını önleyecek bir ceza. 
 



2 – Onun öylesine bir toplum içerisinde, henüz sicillerin olmadığı, 
merkezi bir otoritenin bulunmadığı, kimsenin sabıka kaydının olmadığı bir 
toplumda bu insanın böyle bir Ahlaki zaafının olduğunun belgelenmesi, 
belirlenmesi, sabitlenmesi gerekmekteydi. Bu uygulamayı Kur‟an 
onayladı. 

 
Fakat Hz. Peygamber, ondan sonra gelen halifeler, ondan sonraki 

imamlar, müçtehit imamlar bu cezayı oldukça sınırlandırma yoluna 
gittiler. Cahiliye de ki gibi bırakmadılar Öyle sınırlandırdılar ki bu ceza 
Akıllı olmayana uygulanmaz. Bluğ çağına ermemiĢ olana uygulanmaz 
çalsa da. Hırsızlığın haram olduğunu bilmeyene uygulanmaz. Bu ceza 
belli bir miktardan aĢağı olan Ģeyi çalana uygulanmaz. Bu miktar 
üzerinde ihtilaf edilmiĢ, 3 ya da 10 dirhem denilmiĢ. Korumalı olmayan 
malı çalana uygulanmaz. Yani açıkta ki bir malı çalana. Çaldığı malı eğer 
o mevkiden çıkarıp baĢka bir yere götürmemiĢse ona uygulanmaz. Aç 
olarak çalana uygulanmaz. Muhtaç olarak çalana uygulanmaz, sebze, 
meyve, yemek, yani yiyecek hiçbir Ģey çalmak suretiyle ise bu ceza 
uygulanmaz. Yiyecek Ģey çalana bu ceza uygulanmaz. Yine birden çok 
kiĢi çaldığında bu ceza uygulanmaz. Bir çok müçtehide göre, ihtilaf olsa 
da. Bunun gibi oldukça sınırlandırılmıĢ kapsamı bu cezanın. 

 
Bu cezanın ilk infazı Resulallah döneminde yapıldığında biz 

kaynaklarımızın aktardığına göre Ģöyle bir manzara ile karĢılaĢıyoruz. 
Resulallah ilk defa infazın gerçekleĢtirildiği olay yaĢanıyor, bir adam malı 
üzerinde hırsızlık yaparken hırsızı yakalıyor, savaĢ aletlerini çalarken 
getiriyor, sanırım kalkan hırsızlığı olacak veya zırh hırsızlığı, Hırsızı 
yakalayıp getiriyor. Resulallah bu ayetle hükmediyor ama infaz sırasında 
Resulallah‟ın rengi atıyor. Sapsarı kesildi diyor rivayet Resulallah‟ın 
yüzü. Kafasını çevirdi, Hırsızı malı üzerinde yakalayıp getiren adama 
dedi ki,  Siz Ģeytana yardımcılık yapıyorsunuz..! 

 
Yani affetseydin, aynen arkada gelecek ayetlerin sonunda biten 

sonraki ayet. Ğafûrun Rahıym; diye bitiyor. Yine bu konunun devamıdır. 
Bir sonra ki 39. ayet Ğafûrun Rahıym; diye bitiyor. Yani bana 
getirmeden, amme hukukuna geçmeden, kamu hukukuna  mal olmadan 
affetseydin dercesine. Siz diyor Ģeytana destek veriyorsunuz. Böyle bir 
azarı var Resulallah‟ın. Hırsıza değil, onu malı üzerinde yakalayıp getiren 
adama. Yani bu noktada Ġslam ceza hukukunun uygulanması konusunda 
ki peygamberi, nebevi tavır çok anlamlı.  

 
Resulallah‟ın bu tepkisi ilk değil. Resulallah‟ın buna benzer tepkileri 

diğer ceza infazlarında da görüyoruz. Örneğin Maiz el-Eslemi zina 



hadisesinde infazdan sonra Maiz‟i ikrara, itirafa ikna eden adam olan 
Hezzal‟e dönüp; “Yaptığını beğendin mi” demesi gibi. 

 
Yine; El Munî de okumuĢtum Kadı Abdül Cebbar‟ın 20 ciltlik o 

muhallet eseri olan El Munî‟ sinde. Onda dönüyor Resulallah, köĢe 
baĢından suçunu ikrar etmesi için geldiğini anladığı bir adama, daha 
ağzını açmadan;  Aman ikrar etme..!Çünkü ikrar ederse amme 
hukukuna giriyor. Yani Ġslam‟da cezaların infazında gerçekten de daima 
Ģüphe halinde düĢürülmesi. Ki Resulallah‟tan gelen bir haberde; idreu'l-
hudude bi'Ģ /Ģübehat” ġüpheler halinde hadleri düĢürünüz. Hadis 
hakkında bir takım ileri geri sözler söylenmiĢse de, sıhhatli olduğunu 
söyleyenler çoğunluktadır. ĠĢte Resulallah‟ın bu tavsiyeleri Ġslam tarihi 
boyunca uygulana gelmiĢ. 

 
ġimdi bunlar iĢin tarihsel boyutu. Bir de bugünün mantığı ile 

bakanların göremediği boyutları var sevgili dostlar. Suçu savunanlar 
Ġslam‟a hakaret için el kesmeyi zina cezasını, kısas‟ı dillerine doluyorlar. 
Önce Ģunları bilmeleri gerek. Onlar suçu savunuyorlar. Suçluyu 
savunuyorlar. Mağdur yerine kendilerini koysalardı, suçluyu ve suçu 
savunmazlardı bu bir. 

 
Ġkincisi Ġslam‟da hak ve görevler karĢılıklıdır. Onlar bunu 

savunurken Ģöyle diyorlar. Ġnsan hakkına bir tecavüzdür bu cezalar. Ġyi 
de suç iĢleyen insana verilen ceza mutlaka onun haklarından bir kısmını 
kısıtlamalı. Ġnsan hakkını savunmaktır bu. Mahkumiyette hapislikte insan 
hakkına tecavüz olarak nitelendirilir o zaman. Çünkü özgürlüğüne 
tecavüzdür. Lakin o zaman suçluyu nasıl cezalandıracağız. Asıl o zaman 
insan hakkına tecavüz etmiĢ olmuyor musunuz. Suçluyu 
cezalandırmadığınızda aslında suçsuzu cezalandırmıĢ olmuyor 
musunuz. Suçluyu cezalandırmadığınız da aslında mağduru 
cezalandırmıĢ olmuyor musunuz. 

 
ĠĢte bu mantık haklara müstakil, mutlak hukuk olarak bakar. Ġslam 

böyle bakmaz. Ġslam da haklar, bir görevin karĢılığında kullanılır. Yani 
hak ve sorumluluk karĢılıklıdır. Birbirinin lazımesidir. Onun için hakkını 
kullanması için sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. Sorumluluğunu 
yerine getirmeyen o haktan mahrum kalır. 

 
El bir haktır. Allah‟ın kendisine bir emanetidir. Ama el hakkını helal 

yolda kullanmak sorumluluktur. Sorumluluğunu yerine getirmeyip te el 
emanetini haram olan bir noktada yani kendisine ait olmayan bir malı 
çalmada kullanırsa, bu sorumluluğuna tecavüz etmiĢtir. Hakkı gasp 
etmiĢtir. Onun için mutlaka sorumlulukla birlikte düĢünülür haklar. 



 
Mal emniyeti Ġslam‟da korunması gereken emniyetlerden biridir. 

Can emniyeti gibi. Masumdur, mahfuzdur, muhteremdir. Mülkiyet 
muhteremdir. Onun için mal emniyetinin korunması içinde mutlaka 
hırsızlığın önlenmesi gerekir. 

 
Ġslam‟ın toplum tasarımında aslında, insanın, bireyin ruhi ihtiyaçları 

ile maddi ihtiyaçları iç içe düĢünülmüĢtür. Sadece bir boyutlu 
düĢünülmemiĢtir. Maddi ihtiyaçları ile ruhi ihtiyaçları yan yana 
düĢünüldüğü içindir ki cezalar sadece topluma yönelik caydırıcı bir 
unsuru değil, aynı zamanda o suçu iĢleyenin vicdanını arındırıcı bir 
biçimde cezalandırılır verilir. Vicdan arındırıcı. O sebepledir ki Maiz el 
Eslemi zina ettikten sonra Resulallah‟a gelip beni cezalandır dememiĢtir. 
Ya ne demiĢtir? Tahhirni ya Resulallah..! Beni temizle, beni arındır, 
beni yıka ya Resulallah. 

 
Bu Ġslam‟ın toplum tasarımında ihtiyaçların sadece maddi olanına 

değil aynı zamanda manevi olana da yönlendirilmiĢ olduğunu gösterir. 
Beni arındır diyor suçlu, geliyor, beni temizle. Çünkü Vicdan azabı 
çekiyor. Onda din, bir vicdan uyandırmıĢ, din, bir vicdan yaratmıĢ. Öyle 
hareketli bir vicdan var, öyle canlı bir vicdan var ki, herkes affetse, yine 
de kendi kendisini affetmiyor. ĠĢte Din, iĢte Ġslam insanda bu vicdanı 
uyandırır. Bu vicdan toplumda en büyük jandarmadır. En büyük 
koruyucudur. Ve onun içindir ki gelmiĢtir Resulallah‟a beni cezalandır 
demek yerine “Tahhirni ya Resulallah” beni temizle, bni arındır, beni 
pırıl pırıl et ya Resulallah demiĢtir. Bu çok önemlidir. 

 
ĠĢin bu tarafını modern bireyler anlamaktan çok acizler. Çünkü 

onlarda vicdan oluĢmamıĢtır. Kendisinde vicdan oluĢmayan, vicdanı 
kendisini rahatsız etmeyen, iĢlediği bir suçu kitabına ve kılıfına 
uydurunca vicdanı kendisini rahatsız etmeyen modern birey nasıl anlasın 
Maiz‟i, nasıl anlasın Kur‟an ı, nasıl anlasın gamitli kadını, nasıl anlasın bu 
ayeti. Anlayamıyor onun için. Ve nasıl anlasın Ģeriatı, garrai 
muhammediyyeyi. 

 
Yasaklarda tek çıkar insanın çıkarıdır dostlar. Allah insana cezayı 

kendi çıkarı için vermez. Onun için de Allah‟a karĢı insanı savunmak 
terbiyesizliktir. Çünkü Allah cezayı verirken, takdir ederken, herhangi bir 
çıkarı olduğu için takdir etmez. Çünkü kimse Allah‟ın malını değil, insanın 
malını çaldığı için cezalandırır. Kimse  haĢa Allah‟ın varlığına yönelik 
kastedemez. Allah‟ın hayatına kastedemez, Allah‟a suikast 
düzenleyemez. Ġnsanın hayatına kasteder. O halde Allah kimi 



savunmaktadır? Kur‟an da koyduğu bu temel ilkelerdeki insanı 
savunmaktadır. 

 
Kimin çıkarı vardır? Elbette Allah‟ın çıkarı yoktur. Hiçbir çıkarı 

yoktur. Ama birinin çıkarı vardır..! Ġnsanın çıkarı vardır. Onun için bu 
ayetler, Allah‟ın insanın çıkarını koruması anlamına gelir. Ġllet ve 
hikmetleri önemlidir tabii ki. 

 
ġimdi burada tüm Ġslami emirlerin, Kur‟ani emirlerin bir illetleri 

vardır bir de hikmetleri. Hikmetleri bir tarafa bırakır da illetleri üzerinde 
durursak, o zaman o emirde Allah‟ın muradını anlamamıĢ oluruz.  

 
Ġllet nedir burada? Çalmadır. Bir Ģeyi çalma. Yani sahibinin rızası 

olmadan, izni olmadan bir Ģey almak iĢte çalma fiilinin gerçekleĢmesi 
halidir ki bu illet tir. 

 
Ġçki de illet nedir? SarhoĢluktur. SarhoĢluk gerçekleĢtiği zaman o 

insan Allah‟ın yasağına tecavüz etmiĢ sayılır. Ġllet budur ama bir de 
hikmeti vardır. Hikmeti nedir, sarhoĢlukta hikmet? Burada hikmet Ģudur. 
Allah‟ın verdiği aklın örtülmesi. Allah‟ın verdiği en büyük emanet olan 
Akla ihanet ve onun daha arkasında bu insanın iĢleyebileceği bir çok 
suç. Bir çok suça kapı aralayan bir zemin oluĢmuĢ olur. ĠĢte en gerideki 
hikmet budur. 

 
Yine hırsızlıkta hikmet nedir onu gözetiriz. Mal emniyetinin 

sağlanması. Dolayısıyla Ġslam toplumunun huzur ve refahıdır. Ancak 
burada çok önemli bir nokta var. Acaba Kur‟an cahiliye de de uygulanan 
bu cezayı onaylamakla neyi amaçlamıĢtır? Yoksul çocukların ekmek 
fırınından ekmek çalmasının önüne geçip aç yatmasını mı, ya da baklava 
çalan o çocuğun baklava çalmasının önüne mi geçmek istemiĢtir. Burada 
söylenmek istenen o mudur? Hikmeti üzerinde dururken iĢte bunun 
üzerinde duracağız. 

 
Aslında burada hikmet Ģudur; Ġslam toplum tasarımı öyle bir 

tasarımdır ki, öyle bir toplumdur ki, bu toplumda aslında hiçbir birey 
çalmaya ihtiyaç duymaz. Hırsızlığın tüm sebepleri yok edilmiĢtir. Çünkü 
sosyal adalet sağlanmıĢ, servet dağılımı, gelir dağılımı toplumda eĢit bir 
Ģekilde paylaĢtırılmıĢ ve hepsinden öte zekat müessesesi toplumda 
yoksul bırakmamıĢtır.  

 
Onun için varlıklı insanlar kendi mallarında yoksulun hakkı 

olduğuna iman etmiĢler ve zekatı verirken sadece zekatı vermemiĢler, 
aynı zamanda ĢükretmiĢler, teĢekkür etmiĢler. Hele ki zekat verecek 



birini buluyorum, Allah‟a karĢı görevimi yapmama vesile olduğu için sana 
teĢekkür ederim demiĢler fakirlere. Ġslam toplumu buna Ģahit olmuĢ 
geçmiĢte. ĠĢte böyle bir toplum tasarlamıĢtır Ġslam. Böyle bir toplum 
tasarımı nasıl olmuĢtur Ģu örneklere bakalım. 

 
Amr bin ġürahbil den, Buğday tarlasına girdim diyor abat açtım. 

BaĢakları ayırdım. Onlardan da daneleri ayırdım. Tam onları ezip taĢların 
arasında kendimce bir Ģey yapıp yiyecektim ki, tarla sahibi geldi. Baktı ki 
baĢaklar kopmuĢ beni dövdü. Elbiselerimi soydu üzerimden, ben de 
direkt Resulallah‟a gittim. Onu Ģikayet ettim. Elbiselerimi aldı ya 
Resulallah. Ben girdim, baĢakları aldım, karnımı doyuracaktım ya 
Resulallah dedim. Resulallah onu çağırdı. Tarla sahibini. Niçin böyle 
yaptın. dedi. Ama ya Resulallah o da tarlama girmiĢ hırsızlık yapıyordu 
dedi, Resulallah ona kızdı dedi ki; O bilmiyordu, sen öğretmedin. O açtı, 
sen doyurmadın, kalktın bir de elbiselerini aldın. Ona elbiselerini hemen 
geri ver dedi ve azarladı onu. Ve Resulallah bana koca bir ölçekte 
buğday verdi, ben de onu yüklendim evime gittim.  

 
Bu örneği görünce Ġslam‟ın toplum tasarımında nasıl bir sosyal 

adaletin hedeflendiğini Ģimdi anlıyoruz değil mi. Resulallah; “Gel bakalım 
hırsız.” Demiyor. Dikkatinizi çekerim. Çok önemli bir hadise ve daha bu 
tek değil; 

 
Yahya Bin Abdurrahman bin Habip anlatıyor. Hatip‟in köleleri 

Müseyne‟den bir adamın develerini çalıp kestiler ve sonra da yaptıklarını 
suçlarını itiraf ettiler develeri biz çaldık diye. Hz. Ömer halife idi o zaman. 
Hz. Ömer Hatip‟i çağırdı, kölelerin ellerini kesmek üzere hükmetti. Tam 
infaz gerçekleĢecekken son anda vazgeçti. Hadisenin üzerinde derin 
derin düĢündü ve kölelerin sahibini çağırdı. Hatip‟i. Dedi ki; 

 
- Ben burada köleleri değil, senin suçlu olduğunu düĢünüyorum. 

Çünkü onları aç bıraktığını düĢünüyorum. Ondan develerin sana çok ağır 
bir ceza vermek istiyorum. Dedi. Senin ellerini keserdim ama, bundan 
böyle yapmayasın diye o ceza yerine baĢka bir ceza vermek istiyorum. 
Develerin ne kadar ederdi? Vallahi ya Ömer 400 altın lira verseler 
vermezdim. O zaman 800 altın lira öde bakalım. Dedi ödetti ve ikinci bir 
hadise olur bu köleleri aç bırakırsan bunlar da gider deve çalarlarsa, 
senin ellerini keserim. 

 
Burada aslında problem el kesme, kol kesme değil, cezalandırma 

değil. Burada problem toplumda emniyet, huzur ve sükûnu sağlayıp 
insanların mal emniyeti, mal dokunulmazlıklarının güvenceye 
alınmasıdır. Yani huzurlu bir toplum tasarımıdır. 



 
Yine biliyoruz ki Hz. Ömer kıtlık senesinde meydana gelen hiçbir 

hırsızlık hadisesinde ceza uygulamamıĢtır. Ayet olmasına rağmen 
uygulamamıĢtır. Çünkü Hz. Ömer bilmektedir Allah‟ın muradını 
maksadını. Allah‟ın muradı el kesmek değil, Allah‟ın muradı toplumda 
hırsızlık suçunu kaldırmak. Böyle bir toplum eğer vücuda gelirse, o 
zaman sevgili dostlar hırsızlık yapanın ancak akıl hastası olması lazım. 

 
DüĢünün, servetin adil bir biçimde paylaĢıldığı, haksız kazancın 

önlendiği, varsının, yoksulun kendinde ve malında hakkı olduğuna iman 
ettiği ve bu hakkı kuruĢuna kadar verdiği bir toplumda, herkesin 
vicdanında imanın sesini duyduğu, biraz önce söylediğim gibi. Bir 
toplumda hırsızlık yapmak için adamın deli olması lazım. 

 
ĠĢte bu çerçeve de görürsek meseleyi, Ģeriatı uygulamaya ceza ile 

baĢlamaya, iĢe sondan baĢlamak olarak görürsünüz. Yani Allah‟ın 
Ģeriatını uygulamaya eğer ceza ile baĢlıyorsanız, iĢe kuyruğundan, çalıyı 
tepesinden sürüyorsunuz, kuyruğundan baĢlıyorsunuz demektir.  

 
Bu noktada ilahi yasaların yürürlükte olduğu bir toplum, sosyal 

adaletin tam gerçekleĢtiği bir toplumdur. Eğer iĢe ceza ile baĢlanırsa 
zarar görenler en yoksullar olacaktır. Bu ise Kur‟an ın maksadına 
aykırıdır. Ġnsanların cebine elini atmıĢsa yönetenler önce o eli o cepten 
kesmek lazım.  

 
Bir toplum düĢünün ki enflasyon adı altında, yönetim, yönetenler 

toplumun her bireyinin cebinden her gece para çalmaktalar. O elleri o 
toplumun cebinden kesmedikçe siz eğer kalkıp ta ekmek çalan, 
lokantadan yemek çalan, pastacıdan baklava çalana böyle bir cezayı 
uygulamaya kalkarsanız, bu Allah‟ın muradının tam tersi olur. Allah‟ın 
maksadı bu değildir. 

 
Kur‟an ın sosyal adalet ile ilgili hükümlerinin tam olarak uygulandığı 

bir ülkede, ekonomik ve sosyal alanda Allah‟ın kanunu olan Ģeriat 
egemen olmaya baĢlar. Böyle bir toplumda hırsız deliden baĢkası 
değildir. Çünkü onu hırsızlığa sevk edecek gerekçe kalmamıĢtır. Onun 
için gerçek Ģeriatın uygulanması, adaletin uygulanmasıdır. 

 
Bir toplumda sosyal adaletin mükemmel bir biçimde uygulanmıĢ 

olmasıdır. O zaman da kimsenin bir diyeceği olamaz. Çünkü o zaman 
hırsızlık yapan biraz önce de söylediğim gibi ya delidir, ya da kleptoman. 
Yani hırsızlık hastalığına yakalanmıĢ bir ruh hastası. Devam ediyoruz. 

 



 
 9-) Femen tabe min ba'di zulmihı ve asleha feinnAllahe yetubü 
aleyh* innAllahe Ğafûrun Rahıym;  
 
 fakat kim zulmünden sonra tövbe eder ve (hâlini) ıslah ederse, 
muhakkak ki Allâh onun tövbesini kabul eder... Kesinlikle Allâh Ğafûr'dur, 
Rahıym'dir. 
 

39 - Böyle iken her kim de iĢlediği zulmün arkasından tevbe edip 
salâha dönerse Allah elbette tevbesini kabul buyuruyor. Çünkü Allah 
gafurdur, rahîmdir. 
 
  
 Femen tabe min ba'di zulmihı ve asleha Bu zulmü iĢledikten 
sonra kim tevbe eder ve kendini düzeltirse, feinnAllahe yetubü aleyh 
Hiç kuĢkusuz Allah‟ta onun tevbesini kabul eder. innAllahe Ğafûrun 
Rahıym; zira Allah çok bağıĢlayıcıdır, rahmetle muamele edendir. 
 

Burada söylenen açık. Kamuya intikal etmeden önce yakalanır, ya 
da kendisi vazgeçer tevbe eder, suçunu itiraf eder suç ta kamuya intikal 
etmez ise o zaman bu kiĢi affedilir, çaldığı kimse ile yani mal sahibi ile 
hırsız arasında bir olay olarak kalır ve karĢılıklı iliĢki ile bu suçlunun suçu 
tamamen izale edilmiĢ olur.  

 
Ancak bunun bir baĢka boyutu var bu ayette ifade edilen hakikatin, 

Ruhi boyut. Yani Femen tabe min ba'di zulmih kim bu zulmü iĢledikten 
sonra tevbe ederse. Buradaki tevbe ikinci bir mana ile anlarsak eğer, ruhi 
arınmaya delalet eder. Bu suçu iĢlemiĢ ve hatta ceza uygulanmıĢ dahi 
olsa iĢin bir de Allah‟a müteallik, Hukukullah‟a müteallik bir boyutu vardır 
ki bu kiĢi sadece sosyal bir suç iĢlememiĢtir. Yani sadece bir baĢka kulun 
hakkına tecavüz etmemiĢ, aynı zamanda Allah‟ın koyduğu bir yasağı 
çiğneyerek Allah‟ın hakkına da tecavüz etmiĢtir. ĠĢte bu noktada tevbe 
eder ayrıca. DenilmiĢtir. 

 
 
40-) Elem ta'lem ennAllahe leHU mülküs Semavati vel Ardı 

yuazzibu men yeĢau ve yağfiru limen yeĢa'* vAllahu alâ külli Ģey'in 
Kadiyr; 

 
Semâlar ve arzın mülkü Allâh içindir (hakikatini), bilmedin mi? 

Dilediğini azaplandırır ve dilediğini bağıĢlar! Allâh her Ģeye Kaadir'dir. 
(A.Hulusi) 

 



40 – Bilmez misin ki Allah, bütün Semavat-ü Arz mülkü onun, 
dilediğini azaba çeker, dilediğinin günâhını örter olduğunu? Allah her 
Ģey'e kadîrdir. (Elmalı) 

 
 
Elem ta'lem ennAllahe leHU mülküs Semavati vel Ard bilmez 

misin ki gökleri ve yeren otoritesi Allah‟a aittir. 
 
Neden böyle bir ayet geldi? Hemen yukarıda hırsızlıkla ilgili iki 

ayetin arkasından neden böyle bir ayet geldi diye sormak gerekir. 
 
Bugünkü modern insanın suçu ve suçluyu savunmasını adeta Allah 

görmüĢtür ve ona demektedir ki; “Sen insan hakkında, toplum 
hakkında, suç ve suçlular hakkında Allah‟ın yasa ve kural koymasını 
Allah‟a çok mu görüyorsun. Bu ne biçim kafa seninki. Gökleri ve 
yeri elinde bulunduran, göklerin ve yerin otoritesine sahip olan 
Allah neden insan hakkında yasak koymasın ki.” Denilmektedir adeta. 

 
Elem ta'lem ennAllahe leHU mülküs Semavati vel Ard Bilmez 

misin ki göklerin ve yerin otoritesi Allah‟a aittir ey Allah‟a yasa koymayı 
çok gören ahmak. Bilmez misin ki göklerin ve yerin otoritesi Allah‟a aittir. 
yuazzibu men yeĢau ve yağfiru limen yeĢa' o dilediğini cezalandırır, 
dilediğini bağıĢlar. vAllahu alâ külli Ģey'in Kadiyr; zira Allah her Ģeye 
kadirdir. 

 
 

 41-) Ya eyyüher Rasulü la yahzünkelleziyne yüsari'une fiyl 
küfri minelleziyne kalu amenna Bi efvahihim ve lem tü'min 
kulubühüm* ve minelleziyne hadu semma'une lil kezibi semma'une 
li kavmin ahariyne lem ye'tuk* yuharrifunel kelime min ba'di 
mevadı'ıh* yekulune in utiytüm hazâ fehuzûhu ve in lem tü'tevhu 
fahzeru* ve men yüridillahu fitnetehu felen temlike lehu minAllahi 
Ģey'a* ülaikelleziyne lem yüriydillahu en yutahhire kulubehüm* 
lehüm fiyd dünya hızyün ve lehüm fiyl ahireti azâbün azıym; 
 
 Ey Rasûl! Kalpleriyle (Ģuurlu olarak - anlamını hissedip yaĢayarak) 
iman etmedikleri hâlde, ağızlarıyla "Ġman ettik" diyenlerden küfürde 
koĢuĢanlar, seni mahzun etmesin... Yahudi olanlardan öylesi var ki, 
yalan uydurmak için dinleyen veya sana gelmemiĢ bir topluluk adına 
(aracı olarak) dinleyendir... Yerli yerince söylenen Kelimeleri tahrif 
ederek, "Size Ģu verilirse alın, eğer o verilmez (Allâh hükmü ile 
hükmedilir) ise sakın yanaĢmayın" derler... Allâh bir kimsenin dalâletini 
dilerse, artık onun için sen Allâh'tan bir Ģey bekleyemezsin... ĠĢte onlar, 



Allâh'ın kalplerini arındırmayı dilemediği kimselerdir... Dünyada onlar için 
rezillik vardır... Sonsuz gelecek sürecinde de onlar için çok büyük azap 
vardır. (A.Hulusi) 
 

41 - Ey o Ģanlı Resul, seni mahzun etmesin o küfürde yarıĢ 
edenler: gerek o ağızlarıyla «amenna» deyip de kalpleri mümin 
olmayanlardan olsun ve gerek Yahudî olanlardan, onlar yalancılık etmek 
için dinlerler, sana gelmeyen diğer bir kavim için dinlerler, yerli yerinde 
söylenen kelimeleri sonradan tahrif ederler, size böyle fetva verilirse 
tutun verilmezse sakının derler, kim ki Allah onun fitneye düĢmesini 
murad etmiĢtir sen, ihtimali yok, onun lehine Allah dan zerrece bir Ģey'e 
malik olamazsın; onlar öyle kimselerdir ki Allah kalplerini tahtir etmek 
murad etmemiĢtir, onların Dünyada hakları bir zillet, Âhirette de hakları 
azîm bir azaptır. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyüher Rasulü ey peygamber. Doğrudan Resule hitap. Ey 

peygamber. la yahzünkelleziyne yüsari'une fiyl küfri minelleziyne 
kalu amenna Bi efvahihim ve lem tü'min kulubühüm yürekten iman 
etmedikleri halde ağızları ile iman ettik diyenler arasından inkarda bir 
birleri ile yarıĢanlar seni üzmesin. Seni mahzun etmesin. ve 
minelleziyne hadu semma'une lil kezibi semma'une li kavmin 
ahariyne lem ye'tuk YahudileĢenlerden, -ki  elleziyne hadu formunu 
Yahudiler biçiminde değil YahudileĢenler biçiminde çevirmeyi daha 
uygun buluyorum.-, YahudileĢenlerden yalanı can kulağı ile dinleyen ve 
sana baĢvurmak yerine baĢka insanların laflarına kulak kesilenler de seni 
üzmesin. yuharrifunel kelime min ba'di mevadı'ıh onlar sözleri asıl 
bağlamlarından kopararak manalarını çarpıtırlar. 

 
Evet, sözü hemen Kur‟an yukarıdaki ayetlerden aldı ve sözü 

YahudileĢenlere getirdi. Yani bir anafor var, anlam anaforu burada. 
Aslında Kur‟an bir indiği çağa, bir geçmiĢe, bir geleceğe ıĢık tutuyor. 
Böyle üç zamanlı çalıĢıyor her ayette olduğu gibi.  

 
Burada da bu ayetin üzerinde biraz duracak olursak, zaten sözleri 

bağlamlarından çarpıtıyorlar. Hatırlayacak olursanız bu surenin 13. 
ayetinde de buna benzer bir form geçmiĢti. Yine nisa/46. ayetinde buna 
benzer bir form geçti. Ki bununla bakara suresinin 104. ayetini 
karĢılaĢtırabilirsiniz.  

 
Nasıl çarpıtıyorlardı, orada ayrıntılı bir örnek verilir Bakara 104 de. 

Ama sözü bağlamından koparmaya çok yakın bir örnek var. Adeta 



yukarıdaki örneğe dikkat edin dercesine hemen aĢağı ile yukarısı 
arasında bir bağlantı kurdu Kur‟an. 

 
Buradaki örnek 37. ayette de dostlar. Biraz önce tefsir ederken 

iĢledim ayeti. 37. ayete adeta dikkatimizi çekmekte. O ayete bağlamakta 
sözü.  

 
Nasıl bağlamından koparılırsa söz nasıl olur? Kafirler için 

söylenmiĢ, indirilmiĢ bir ayeti bağlamından kopardığınızda müminler için 
yorumlamaya baĢlarsınız. ĠĢte sözü bağlamından koparmak. Yukarıda 
örneğini vermiĢtim. Hatta o örneği verirken galiba aktarmadım o ayeti, 
daha sahabe döneminde, hemen bir sonraki nesil döneminde 
bağlamından koparıp Müslümanlar hakkında indiğini söyleyenler olmuĢ. 

 
Kendi adına bir hizip kurulan ez rakıyye Ezârika diye bir hizip olan 

Nafi bin Erzak Tercüman-ül Kur‟an ismi ile anılan Abdullah Ġbn. Abbas‟a 
Ģöyle der bu ayeti gerekçe göstererek. 

 
- Ey Allah‟ın gözünü ve kalbini kör ettiği adam. -Biraz da 

hakaret ederek. Abdullah Ġbn Abbas ama idi. Sonradan ama oldu.-  Sen 
duydum ki Allah Ģöyle buyurmasına, yani;ve ma hüm Bi hariciyne 
minha.. (37) onlar oradan asla çıkacak değildirler demesine rağmen 
bir grubun cehenneme girdikten sonra çıkacağını söylüyormuĢsun 
öyle mi..! Diye sorar Nafi Bin el Erzak. Ġbn. Abbas‟ın cevabı manidardır. 
- Vay Hakk..! der yazıklar olsun sana. Bi üstünü okusana..! 

 
BektaĢi mantığı; La takrabus salah. Namaza yaklaĢmayın. 

Deyince kendisine hani bi üstünü oku denince de; Ben hafız değilim..! 
demiĢ derler ya, yani ve entüm sükara Bi altını devamını oku denilince. 

 
SarhoĢken namaza yaklaĢmayın. Eğer böldüğünüz zaman 

bağlamından koparmak iĢte bir tür BektaĢilik. Günümüzde bu ismi almıĢ. 
Bağlamından kopardığımızda ayeti, ayetin tam zıddı biçimde 
anlayabilirsiniz. SarhoĢken namaza yaklaĢmayın ibaresini ikiye 
böldüğünüzde namaza yaklaĢmayın dedi de Allah, onun için namaz 
kılmıyorum. Diye bey namazlığınıza, bî namazlığınıza delil 
gösterebilirsiniz.  

 
Onun için Nafi bin Ezrak ta böyle yapmıĢ o dönemde de. Sözü 

bağlamından koparıp Allah‟ın kastetmediği anlama yorumlayanlar olmuĢ. 
Ki hariciler de böyle yapmıĢlardı. Arka sayfada da yine gelecek örneği. 
Allah‟ın hükmü bahsinde. ..inil hükmü illâ Lillah.. (Yunus/40) ayetini. 
Bağlamından koparmıĢlar, Hüküm yalnızca Allah‟a aittir ayetini 



bağlamından koparmıĢlar, Hz. Ali‟yi tekfir etmiĢler. Kafirlikle 
suçlamıĢlardı. Ne için? Sen hakemi kabul ettin. Çünkü hüküm Allah‟a 
aittir. Hakeme hüküm verme yetkisi vermekle sen dinden çıktın demiĢler. 
ĠĢte bağlamından kopardığınız da böyle bir garip, böyle acayip bir 
mantığa saparsınız.  

 
Onun için buna Kur‟an YahudileĢme diyor ve burada da bunun ilk 

defa YahudileĢen Ġsrail oğulları tarafından iĢlendiğini söylüyor. 
 
Yekulune derler ki in utiytüm hazâ fehuzûhu ve in lem tü'tevhu 

fahzeru * ve men yüridillahu fitnetehu felen temlike lehu minAllahi 
Ģey'a eğer size Ģu tür bir öğreti verilirse hemen alın. Yok verilmezse 
sakın yaklaĢmayın derler. 

 
Allah birini fitneye sokmayı dilemiĢse Allah‟ın onlar hakkındaki 

iradesine hiçbir Ģekilde engel olamazsın. Evet, hemen arkasında da 
böyle diyor. Bir üstteki cümle, yani onların dediği eğer size Ģu tür bir 
öğreti verilirse hemen alın, yok verilmezse sakın yaklaĢmayın 
demelerinden maksat nedir diye soracak olursak sebebi nüzul bahsinde 
bir çok olay sıralanmıĢ. Özellikle bir Yahudi çift zina edip Resulallah‟a 
gelmiĢler bu rivayetlere göre. Resulallah‟a gelirken de Ģöyle bir kurgu ile 
gelmiĢler, eğer Resulallah size recm dıĢında bir Ģeyle cezalandırırsa 
kabul edin. Ama recm ile cezalandırırsa bilin ki o peygamberdir, 
Tevrat‟taki hükmü biliyor.  

 
GelmiĢler Resulallah‟a bunun cezasını vermesi için müracaat 

etmiĢler. Resulallah; Sizin kitabınızda bunun hükmü nedir? Diye sorunca 
onu da söylemek istememiĢler, yalan söyleyerek;  Bizim kitabımızda 
bunu hükmü, o adamın yüzünü boyarız merkebe bindiririz dolaĢtırırız ilan 
ederiz. DemiĢler. 

 
Rivayete göre Abdullah Ġbn. Selam; Ya ibn. Suriya denilen bir 

baĢka haham doğrusunu söyleyerek; Hayır Tevrat‟ta bunun hükmü recm 
dir. Diye o Tevrat ayetini bulup onlara okutturmuĢ. 

 
Ama bendeniz bu sebebi nüzul rivayetlerinin bu ayetle doğrudan 

ilgili olmadığını sanıyorum. Çünkü Zina bahsiyle ilgili değil. Burada asıl 
söylenen daha farklı bir Ģey. Hatta hatta burada ayetin daha sonrasını da 
ele alırsak, savaĢla, toplumsal iliĢkilerle, Yahudilerle müminler arasındaki 
sosyal iliĢkilerle alakalı bir hadise olmalı ki biz bunu yine rivayetlerde, 
Ahmet Bin Hambel‟de buluyoruz. Ahmet Bin Hambel buna gerekçe 
olarak Ģunu göstermiĢ; 

 



Nadir oğulları isimli Yahudi kabile ile, Kureyze oğulları isimli bir 
baĢka Yahudi kabile arasında Ģöyle eĢitsiz bir anlaĢma vardı. Nadir 
oğulları kendilerinden biri öldürüldüğünde Kureyze tarafından tam diyet 
alırlardı, Kendileri Kureyze‟den birini öldürdükleri zaman yarım diyet 
verirlerdi. Yani tam bir Yahudilik. Birbirlerine karĢı bile üstünlük iddiası 
güdüyorlar. Yahudi kabilesi, öbür Yahudi kabilesine üstünlük iddiası 
güdüyor. Yani biz has Yahudi‟yiz, siz ikinci sınıf Yahudi‟siniz mantığı.  

 
Bugün sefardin ve eĢkenazlar arasında Ġsrail‟de ki sefardin ve 

eĢkenazi. Yani batı Yahudileri ile doğu Yahudileri arasında ki aynen 
süren hadise de olduğu gibi. Bugün bile ĠĢgal ettikleri Filistin toprağı 
üzerinde devletlerini ilan eden Ġsrail aynı Yahudi‟nin Yahudi‟ye 
üstünlüğünü savunur. Aynı mantığı güder. 

 
ĠĢte o günde böyle bir yamuk mantık güdülmüĢ ve Resulallah‟a 

Ģikayete geliyor diğer Yahudi kabilesi. Kureyze oğulları. Eğer diyorlar 
Muhammed gerçekten peygamberse böyle bir zulmü adaletsizliği kabul 
etmez. Onun için ona gidelim. Resulallah‟ta tabii ki böyle bir adaletsizliği 
reddediyor ve hükmü doğru bir biçimde veriyor. ĠĢte bununla ilgili 
olduğunu söylerler. Devam ediyoruz. 

 
ülaikelleziyne lem yüriydillahu en yutahhire kulubehüm Bütün 

bunlar neden böyle yapıyorlar. Yukarıdaki hadiseleri hatırlayın. Yani 
onlar ne yapıyorlardı, bağlamlarından koparıyorlardı. Sözleri asıl 
bağlamından koparıyorlardı. Yalanı can kulağıyla dinliyorlardı. Yani yalan 
dinleme, çok ilginç, Burada hatta Ģöyle bir ayet hatırıma geliyor; 
Elleziyne yestemiünel kavle feyettebiune ahseneh.. (Zümer/18) Onlar 
ki sözün tamamını dinlerler, en güzeline uyarlar. Diyor. ġimdi bunun tam 
tersini yapan YahudileĢenlerden bahsediyor burada. Sözü dinlerler en 
kötüsüne uyarlar. 2 Zıt tip. Sözün tamamını dinleyip en güzeline uyan 
mümin tipi; Elleziyne yestemiünel kavle feyettebiune ahseneh.. Öbür 
tarafta iseYahudileĢmiĢ tip. Sözü dinliyor ama en kötüsüne uyuyor. Böyle 
iki zıt tip. 2. zıt tipten söz ediliyor. Olumsuz tip burada veriliyor. Ve bütün 
bu olumsuzlukları yapanlar niçin Allah önlerini açar derseniz iĢte cevabı; 

 
ülaikelleziyne lem yüriydillahu en yutahhire kulubehüm ĠĢte 

onlar Allah‟ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Evet, demek ki 
Allah kalbini temizlemek istemeyince bir insanın, onu kendi haline 
bırakıyor. Onun önünden, gözünden ıĢığı çekiyor. Gözü var ama 
göremiyor. IĢık alınınca, Allah‟ın yol gösterdiği ıĢık, vahiy ıĢığı alınınca 
kör gibi oluyor. Gözü var ama göremez oluyor. Çünkü ıĢık yok. Tek 
baĢına göz, görmek için yeterli olmuyor.  lehüm fiyd dünya hızyün ve 



lehüm fiyl ahireti azâbün azıym; YahudileĢenlerin tamamı için bu ayet, 
Onları dünyada zillet, ahirette korkunç bir azap bekler. 
 
 
 42-) Semma'une lil kezibi ekkâlune lissuht* fein cauke fahküm 
beynehüm ev a'rıd anhüm* ve in tu'rıd anhüm felen yedurruke Ģey'a* 
ve in hakemte fahküm beynehüm Bil kıst* innAllahe yuhıbbul 
muksitıyn;  
 
 
 (Onlar) sürekli yalan dinleyenler, çokça haram yiyenlerdir... Eğer 
sana gelirlerse aralarında hükmet yahut onlardan yüz çevir... Eğer 
onlardan yüz çevirir isen, sana hiçbir Ģekilde zarar veremezler... ġayet 
hükmedersen onların arasında adaletle hükmet... Muhakkak ki Allâh 
muksitleri (âdil olup her Ģeyin hakkını verenleri) sever. (A.Hulusi) 
 

42 - Boyuna yalancılık için dinlerler, boyuna haram yerler, artık 
sana gelirlerse ister aralarında hükmet, ister kendilerinden yüz çevir, 
eğer yüz çevirirsen sana hiç bir zarar edemezler, Ģayet hükmedersen 
aralarında adaletle hükmet, çünkü Allah adalet edenleri sever. (Elmalı) 

 
 
Semma'une lil kezibi ekkâlune lissuht Onlar sürekli yalana kulak 

kesilir, değer yıkıcı ne varsa onu açgözlülükle silip süpürürler. KiĢinin 
eylem ve söylemleri ile yedikleri arasında ki doğrudan iliĢkiye bir atıf 
olabilir bu ayet. Çok Ġlginç. Yani, amellerinizle, eylemlerinizle, yedikleriniz 
lokmalarınız arasındaki doğrudan bir iliĢkiye atıf olabilir diyorum Ģu ayet. 
Sürekli yalana kulak kesilir, değer yıkıcı ne varsa onu aç gözlülükle 
yerler. Silip süpürüp yerler diyor ayet. 

 
Burada suht kelimesi geçiyor ki kök anlamı; sahibine leke getiren 

her tür yıkıcı Ģey demektir. Dolayısıyla Suht değer yıkıcı anlamına 
geliyor. Burada değer yıkan her bir Ģey. Bir insan eğer YahudileĢmiĢ se, 
ahlakı Yahudi ahlakına dönüĢmüĢse, Allah ile yapmıĢ olduğu anlaĢmaya 
ve sözleĢmeye ihanet etmiĢse bu durumda daima tercih edileceği zaman 
negatifi tercih eder, pozitifi değil.  

 
Bakarsınız düĢüneceği zaman, konuĢacağı zaman daima sözün en 

kötüsünü konuĢur. Sizi dinlediği zaman daima sözünüz içerisinde en 
olumsuz Ģeyleri öne çıkarır. Bakarsınız önüne iki seçenek sunun kötü 
olanını kabul eder. Bir günaha bir sevaba davet edin, sevaba davetinizi 
reddeder ama günaha davetinizi kabul eder. Yani bu aynı zamanda onun 



pozitif tarafının, olumlu tarafının köreltilmesidir. Yok edilmesidir. Devam 
ediyoruz; fein cauke fahküm beynehüm ev a'rıd anhüm 

 
Burada hükme getirdi sözü Kur‟an. Ġmdi eğer sana baĢvururlarsa 

ister aralarında hüküm ver, ister onları kendi hallerine bırak. Kim? 
Öncelikle birebir iliĢki bazında düĢünecek olursak Yahudilerden söz 
ediyor. Ama genel anlamda anlamamız gerekiyor tüm ayetlerin 
mesajlarını. Çünkü Allah‟ın mesajı geneldir, tüm insanlığadır. Bu manada 
zaten ulema da fetvayı Ģöyle vermiĢ içtihadı;  

 
“Eğer bir insan toplumunda yaĢayan gayri Müslim birileri Ġslam 

toplumunun mahkemesine baĢ vururlarsa bu onların tercihidir. 
Kendi inançları istikametinde yargılanabilirler. Kendi 
mahkemelerine giderler. Bu tamamen onların hakkıdır. Kendi 
hukuklarını uygulayabilirler.” Bir Ġslam toplumunda gayri Müslim bir 
azınlık. “Ama eğer yok tercihlerini Ġslam mahkemelerinden yana 
kullanacaklarsa onların bu müracaatlarını kabul etmek ya da 
reddetmek Ġslam mahkemesine kalmıĢtır.” 

 
ĠĢte Resulallah‟a yapılan bu müracaattan dolayı böyle genel bir ilke 

de çıkarıyor Ġslam alimleri, Ġmamlar. Onun için; 
 
fein cauke fahküm beynehüm eğer sana gelirlerse onların 

aralarında hüküm ver, ev a'rıd anhüm ya da kendi hallerine bırak. felen 
yedurruke Ģey'a zira eğer onları kendi hallerine bırakırsan sana hiçbir 
zarar veremezler. Yani bunda bir sakınca yok demeye de geliyor. ve in 
hakemte fahküm beynehüm Bil kıst Fakat, burası çok önemli; Ġslam‟da 
hükmün dayandığı en temel ilke nedir sorusuna cevap veriyor. Yok eğer 
hükmedersen aralarında adaletle hükmet. innAllahe yuhıbbul 
muksitıyn; Çünkü Allah adil olanları sever. 

 
Buradan iki Ģey çıkarıyoruz dostlar: 
 
1 – Ġnsan hüküm verir, insan da hüküm verir. Yani Hükmü sadece 

Allah verir, insan veremez diyen harici mantığına bir cevaptır bu. Çünkü 
ne diyor? ve in hakemte eğer hükmedersen. Elbette ki, hepimiz akĢama 
kadar bir çok konuda hüküm veriyoruz. Ġnsan, Hüküm verir. 

 
2 – Ġnsan hükmederken gözeteceği tek Ģey vardır. En büyük temel 

Ģey Adalettir. Onun için adalet mülkün temelidir. El adlü esasül mülk  
Hz. Ömer‟e atfedilen bu muhallet ifade aslında, Devlet zulümle yıkılır, 
küfürle yıkılmaz diyenlerin de doğru söylediğini göstermektedir. Devam 
ediyoruz; 



 
 

 43-) Ve keyfe yuhakkimuneke ve ındehümüt Tevratu fiyha 
hukmullahi sümme yetevellevne min ba'di zâlik* ve ma ülaike Bil 
mu'miniyn;  
 

Ġçinde Allâh hükmü bulunan Tevrat yanlarında iken, neden seni 
hakem yaparlar; üstelik senin verdiğin hükümden sonra da yüz çevirip 
giderler! Böyleleri iman eden değildir! (AS.Hulusi) 

 
43 - Yanlarında Tevrat onda hükmullah dururken seni nasıl hakem 

yapıyorlar? Sonra arkasından ne diye dönüyorlar? Öylelerin müzminlerle 
alâkası yok. (Elmalı) 

 
 
Ve keyfe yuhakkimuneke ve ındehümüt Tevratu fiyha 

hukmullah Yanlarında Tevrat ve onda da Allah‟ın hükmü bulunduğu 
halde seni nasıl hakem tutuyorlar. Demek ki Kur‟an Tevrat‟ın hükmünü 
yine Yahudiler için hala geçerli olarak görüyor. Ha bugünkü ellerinde ki 
Tevrat o günkü Tevrat mıydı diye sorarsanız tarihsel bulgulara bakarak, 
evet o Tevrat benzer ya da aynı Tevrat‟tı diyebiliriz. sümme 
yetevellevne min ba'di zâlik Daha sonra onun ardı sıra yüz çeviriyorlar. 
ve ma ülaike Bil mu'miniyn; iĢte böyleleri gerçek mümin de değildirler. 
Yani kendi kitaplarına dahi gerçek manada inanmıyorlar. 

 
Burada Kur‟an ın yapmaya çalıĢtığı Ģey Ģu; Kendi inançlarına karĢı 

da iki yüzlü davrananları deĢifre ediyor Kur‟an. Kendi itikatlarına, kendi 
kitaplarına dahi iki yüzlü davranıyorlar. Yani bugün de bu tipleri görmüyor 
musunuz, YahudileĢme dediğim bu iĢte. Ġnandığını söylüyor ama 
inandığın kitaba göre hükmedelim gel  dediğin zaman yüz çeviriyor. Tam 
Yahudilerin yaptığı gibi. YahudileĢen Ġsrail oğullarının yaptığı gibi. 

 
Burada inançta ciddiyetsizliği eleĢtiriyor Kur‟an. Onları Hz. 

Peygamberin önünde deĢifre etmekle kendi kitaplarına karĢı bu kadar 
laubali olan bu insanlar Kur‟an a karĢı böyle yapıyorlarsa aslında bunu 
çok görmemek lazım denilmek isteniyor. Ve oradan bize doğru da bir 
ders var. Ve biz bu manada son ehli kitap olarak bu ayetlerin 
muhatabıyız. Ehli kitabız, Kur‟an ın muhataplarıyız. Ve bu manada eğer 
YahudileĢirsek Kur‟an a iman ettik, Kitabım Kur‟an diyorsunuz. Ama 
haydi seni Kur‟an a göre yargılayalım dediğiniz zaman yüz 
çeviriyorsunuz. ĠĢte o zaman YahudileĢmiĢ oluyorsunuz. 

 
 



 44-) Ġnna enzelnet Tevrate fiyha hüden ve nur* yahkümü Bihen 
Nebiyyunelleziyne eslemu lilleziyne hadu ver Rabbaniyyune vel 
ahbaru Bimestuhfizu min Kitabillahi ve kânu aleyhi Ģüheda'* fela 
tahĢevünNase vahĢevni ve la teĢteru Bi ayatiy semenen kaliyla* ve 
men lem yahküm Bi ma enzelAllahu feülaike hümül kafirun;  
 

Gerçek ki, içinde nur ve hakikat bilgisi olan Tevrat'ı biz inzâl ettik... 
Teslim olmuĢ Nebiler, onunla Yahudilere hükmederdi; Rabbanîler 
(Tevrat'a göre Yahudilerin terbiyesiyle ilgilenenler) ve Ahbar (ilim ve 
hikmet sahipleri) da onun üzerine Ģahitler olarak hakikat bilgisini 
korumakla görevliydiler... O hâlde insanlardan korkmayın, Ben'den 
korkun! Benim bildirdiğim gerçekleri az bir menfaate satmayın! Kim 
Allâh'ın inzâl ettiği (hüküm) ile hükmetmezse, iĢte onlar hakikati inkâr 
edenlerin ta kendisidir! (A.Hulusi) 

 
44 - Filvaki' biz Tevrat‟ı indirdik, onda bir hidayet, bir nur vardı, 

Müslim olan nebiyyûn, Yahudîlere onunla hükmederlerdi, rabbaniyyun ve 
ahbar da, kitabullahın muhafazâsına memur edilmiĢ olmaları ve üzerine 
nâzır ve murakıp bulunmaları hasebile hükmederlerdi, artık insanlardan 
korkmayın benden korkun, benim âyetlerimi bir kaç paraya değiĢmeyin, 
ey hâkimler! Her kim Allahın indirdiği ahkâm ile hükmetmezse onlar hep 
kâfirlerdir. (Elmalı) 

 
 
Ġnna enzelnet Tevrate fiyha hüden ve nur Ģüphe yok ki 

kendisinde rehberlik ve ıĢık bulunan Tevrat‟ı biz indirdik. yahkümü 
Bihen Nebiyyunelleziyne eslemu lilleziyne hadu Müslüman olan 
peygamberler Yahudi olanlara onunla hükmetmiĢlerdi. 

 
Tefsirimin baĢından beri YahudileĢmekten söz etmem, 

YahudileĢen Ġsrail oğullarından söz etmem, iĢte bu ayet o kullandığım dili 
tamamen onaylayan bir ayettir. Ne diyor bakınız; Bu ayet tüm 
peygamberlerin Müslüman olduğunu söylüyor. Gerçek Musevilerin de 
Müslüman olduklarını, sonradan YahudileĢtiklerini söylüyor. Onun için 
Müslüman olan peygamberler, Yahudi olanlara, YahudileĢen Ġsrail 
oğullarına onunla hükmediyorlardı. Diyor. ĠĢte bu manayı biz özellikle 
YahudileĢme çerçevesinde kullandığım jargonu, kullandığım o deyimleri 
ifadeleri tamamen bu ayetlerin desteklediğini görüyorum. 

 
ver Rabbaniyyune vel ahbaru Bimestuhfizu min Kitabillah Allah 

kelamından bir kısmı kendi korumalarına bırakıldığı için Allah adamları, 
Rabbaniyyun ve hahamlar da öyle yapmıĢlardı. Ne yapmıĢlardı? Onunla 
hükmetmiĢlerdi Tevrat‟la. 



 
Bakınız sevgili dostlar Burada Ģu soruyu sormak lazım; Tevrat niçin 

Tahrife uğradı.Kur‟an uğramadı da sorusunu soruyorsanız, iĢte cevabı 
bu ayette veriliyor. ġu ifade onun cevabıdır. Çünkü ondan bir kısmının 
korunmasını Allah, Yahudi din adamlarına bıraktı. Oysa ki Kur‟an ın 
korumasını Allah bizatihi kendisi üstlendi.    

 
Ġnna nahnu nezzelnez Zikra ve inna lehu leHafizun; Hicr/9) Zikri, 

Kur‟an ı biz indirdik elbette biz, onu koruyacak olan da biziz. Diyen 
Allah‟ın kendisidir. Ama burada Tevrat‟ın bir kısmının korunması yine 
Ġsrail oğullarının din adamlarına verilmiĢtir ve onlarda kendilerine verilen 
bu emanete ihanet ederek korumamıĢlardır. Bu ayetten çıkardığımız 
sonuç bu olmaktadır. ve kânu aleyhi Ģüheda' Hepsi de ona Ģahit idiler. 
fela tahĢevünNase vahĢevni niçin koruyamadılar? ĠĢte o niçinin cevabı 
da burada. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun. Ġnsanlardan 
korktukları, Allah‟tan korkmadıkları için vahyi korumadılar. 

 
Ġnsanlardan korkmak aslında sadece burada bildiğimiz manada 

basit korku değil. Ġnsanların hatırını önde tutmak Ġnsanların gözünde 
düĢmekten korkmak. Allah‟ın nazarında düĢmekten korkmayıp ta 
insanların nazarında düĢmekten korkmak. Yani insanlar ne deri, Allah ne 
der den öne almak. ĠĢte budur burada söylenen. Ki bu ibare usule değil 
esasa taalluk eder. Yani taktik değildir. Stratejiktir. 

 
Korku insandaki bir damardır. Vardır. Yok sayamazsınız. Ġnsani bir 

Ģeydir. Korku sizi korku damarından yakalayarak bir takım tanrıların 
önünde secde ettirebilirler. ĠĢte Allah o damarın var olduğunu bildiği için, 
insanı tanıdığı için sizdeki korkuyu, kendilerine kulluk yaptırtmak için 
kullanacakların önüne geçerek korkunuzu terbiye ediyor. Ve diyor ki; 
Eğer ille de birinden korkacaksanız biliyorum, o halde benden korkun. 
Benden korkun ki; Korkunuzu sizi kendisine kul etmek isteyenler 
kullanamasınlar. Korkunuzu sizi kendisine kul etme yönünde istismar 
etmesinler. ĠĢte bu manada Cenabı Hak;  VahĢevn Benden korkun diyor. 
ve la teĢteru Bi ayatiy semenen kaliyla ayetleri az bir menfaat karĢılığı 
pazarlamayın ve men lem yahküm Bi ma enzelAllahu feülaike hümül 
kafirun; Zira Allah‟ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta 
kendileridirler. 

 
 
45-) Ve ketebna aleyhim fiyha ennen nefse Bin'nefsi vel ayne 

Bil'ayni vel enfe Bil'enfi vel'üzüne Bil'üzüni vessinne Bissinni 
velcüruha kısas* femen tesaddeka Bihi fe huve keffaretün leh* ve 
men lem yahküm Bima enzelAllahu feülaike hümüz zalimun;  



 
Onda (Tevrat'ta), onlara Ģöyle hükmettik: "Cana can, göze göz, 

buruna burun, kulağa kulak ve diĢe diĢ! Yaralarda da eĢ değer karĢılık..." 
Fakat kim onu (kısas hakkını) bağıĢlarsa, o onun için geçmiĢ suçlarına 
örtü olur!.. Kim Allâh'ın inzâl ettiği (hüküm) ile hükmetmezse, iĢte onlar 
zâlimlerin ta kendileridir. (A.Hulusi) 

 
45 - Hem ondan üzerlerine Ģöyle yazdık: cana can, göze göz, 

buruna burun, diĢe diĢ, carhler birbirine kısastır, kim de bu hakkını 
sadakasına sayarsa o, ona kefaret olur ve her kim Allahın indirdiği 
ahkam ile hükmetmezse onlar hep zalimlerdir. (Elmalı) 

 
 
Ve ketebna aleyhim fiyha ennen nefse Bin'nefsi Orada, onlar 

için Ģöyle yazdık. Cana-can, vel ayne Bil'ayn Göze-göz, vel enfe 
Bil'enfi  buruna-burun, vel'üzüne Bil'üzün kulağa-kulak, vessinne 
Bissinn  diĢe-diĢ, velcüruha kısasun. Ve yaralamalarda da eĢdeğer bir 
karĢılık. femen tesaddeka Bihi fe huve keffaretün leh Fakat kim de 
onu bağıĢlarsa, o kendi günahlarına kefaret olur. 

 
Yukarıdaki sayılan Hz. Musa Ģeriatının öngördüğü Ģiddetli cezaların 

ayrıntıları Tevrat‟ta vardır. ÇıkıĢ kitabında aynen bunlar, hatta 
detaylarıyla zikredilmiĢtir. Ama Ģu; fe huve keffaretün leh kimde onu 
bağıĢlarsa onun günahlarına kefaret olur ibaresi; Suçluyu ancak mağdur 
affedebilir ilkesine atıftır.  

 
Suçluyu ancak mağdur affedebilir. Yani Devlet affedemez suçluyu. 

Suçu Ģahsa karĢı iĢlemiĢ, bakıyorsunuz falanca seni affettim diyor. Yani 
ben size karĢı suç iĢlemiĢim, sizin hakkınızı gasp etmiĢim, sizin 
hakkınıza tecavüz etmiĢim, bir baĢkası geliyor seni affettim diyor. Ama 
siz affetmiyorsunuz. Bu suçu savunmaktır. Bu suçluyu savunmaktır. 
Suçluyu, mağduru insan olan suçu ancak, mağdurun kendisi affeder. 
Allah bile bu hakkı mağdurdan almıyor. ĠĢte burada onun en büyük delili. 
Allah bile kendisi mağdurdan bu hakkı almıyor. ĠĢte kısas aslında budur. 

 
Kısas, mağdura, suçu affetme yetkisini tanımaktır. O affederse o 

zaman ne olmuĢ oluyor; 
 
1 – Suçlu kendi vicdanında da teskin olmuĢ oluyor. 
 
2 – Mağdur affederse acısı dinmiĢ oluyor. Kimseyi suçlamamıĢ 

oluyor. 
 



3 – Ġntikam hissi taĢımamıĢ oluyor. Böyle bir çok yararı var. 
 
ĠĢte Kur‟an bu manada, insanı tanıyan Allah‟ın kelamı; suçluyu 

ancak mağdur affedebilir ilkesini getiriyor. Burada birinci mana; Bu 
affeden için kefaret olur. Yani Affedenin kendi günahları için kefaret olur 
ki doğru olan bu mana. Ama ikinci bir manaya da gelir bu ibare; affedilen 
için kefaret olur. Ki bu manayı ben tercih etmiyorum. ve men lem 
yahküm Bima enzelAllahu feülaike hümüz zalimun; Yine Allah‟ın 
indirdiği ile hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. 

 
 

 46-) Ve kaffeyna alâ asarihim Bi 'Iysebni Meryeme musaddikan 
lima beyne yedeyhi minetTevrati ve ateynahul Ġnciyle fiyhi hüden ve 
nurun, ve musaddikan lima beyne yedeyhi minet Tevrati ve hüden 
ve mev'ızaten lil müttekıyn;  
 
 Daha onların (teslim olmuĢ Nebilerin) izleri üzere, Tevrat'tan, 
ellerindekini (gerçek olanını) tasdik edici olarak Meryemoğlu Ġsa'yı 
gönderdik. Ona, içinde Hüda (hakikat ilmi) ve Nur bulunan; Tevrat'tan 
Ona ulaĢmıĢ olanı da tasdik eden, korunanlar için bir hidâyet kılavuzu 
mahiyetindeki Ġncil'i, öğüt olması için verdik. (A.Hulusi) 
 

46 - Arkadan da o Peygamberlerin izleri üzerinde Meryem‟in oğlu 
Ġsâ‟yı gönderdik: bir tasdikçi olmak üzere önündeki Tevrat için, ve ona 
Ġncili verdik, içinde bir hidayet ve nur, ve önündeki Tevrat‟ı musaddık, ve 
bir irĢat ve mev'ıza olarak muttakiler için. (Elmalı) 

 
 
Ve kaffeyna alâ asarihim Bi 'Iysebni Meryeme musaddikan lima 

beyne yedeyhi minetTevratı ve onların ardından iz düĢümü olarak 
Meryem oğlu Ġsa‟yı Tevrat‟tan geriye kalanların doğruluğunu tasdik edici 
olarak gönderdik. 

 
Burada bir tevhit konfederasyonunun temel taĢları atılıyor. Hz. Ġsa 

Matta da geçtiği gibi; Kendisinden yepyeni bir Din getirdiğini söylemiyor. 
“Ben, benden evvelkileri inkar etmiyorum, benden evvelkileri tasdik 
için geldim.” Diyor. Ona bir atıf var. 

 
ve ateynahul Ġnciyle fiyhi hüden ve nurun, ve musaddikan lima 

beyne yedeyhi minet Tevrati ve hüden ve mev'ızaten lil müttekıyn; 
Yine biz kendisinde rehberlik ve ıĢık olan, muttakilere bir rehber ve bir 
öğüt olarak, Tevrat‟tan geriye kalan hakikatleri onaylayan Ġncil‟i verdik. 
Yani Tevrat‟taki lerle; 



 
“Ey Tevrat‟a iman edenler siz hükmedin. Siz Tevrat‟a 

inandığınızı söylüyorsanız inancınızda ciddi olun ve Tevrat‟ı hayata 
dönüĢtürün”. Diyor. 

 
Ġncil‟e iman edenlere de dönüyor Kur‟an; “Siz de Ġncil‟e iman 

ediyorsanız siz de ciddi olun ve iman ettiğiniz Ġncil‟i hayata indirin, 
hayata uygulayın.” Diyor. Burada asıl söylenmek istenen hemen Ģurada 
geliyor; 

 
 

 47-) Vel yahküm ehlül Ġnciyli Bi ma enzelAllahu fiyh* ve men 
lem yahküm Bi ma enzelAllahu feülaike hümülfasikun;  
 
 Ġncil'e uyanlar, Allâh'ın inzâl ettiği Ġncil'deki hükümlerle hükmetsin... 
Kim Allâh'ın inzâl ettiği ile (hükümlerle) hükmetmez ise, iĢte onlar 
fâsıkların ta kendileridir! (A.Hulusi) 
 

47 - Ehli Ġncil de onun içinde Allahın indirdiğiyle hüküm etsin ve kim 
Allahın indirdiği ile hükmetmezse hep onlar -dinden çıkmıĢ- fasıklardır. 
(Elmalı) 

 
 
Vel yahküm ehlül Ġnciyli Bi ma enzelAllahu fiyh Ġncil‟e inananlar 

da Allah‟ın onda indirdikleri ile hükmetsinler. Yani özetle söylenen Ģu; 
Hayata müdahil olmayan iman, ölü bir imandır. Neye inanıyor olursanız 
olun. Ama inancınızda ciddi olun diyor. Ġnandığınız Ģeye uygun hayat 
yaĢayın. ġuna inanıyorum deyip de inandığınız o değerlerin karĢısında 
bir hayat yaĢamayın diyor. 

 
Ben 47. ayetin son cümlesini okumuyorum. Önümüzdeki derse 

bırakıyorum, çünkü Allah‟ın hükmü üzerinde uzun uzun duracağım ve 
aynı zamanda 44 – 45. ayetlerin sonunda; “Kim Allah‟ın indirdiği ile 
hükmetmezse onlar kafirlerin ve zalimlerin ta kendileridir.” Ġbarelerini de 
47. ayetle birlikte önümüzdeki derste ele almak üzere; 

 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. MAĠDE SURESĠ (047-062)(40) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları geçen dersimizde Maide suresinin 47. 

ayetinde kalmıĢtık. Daha doğrusu bu ayeti yarıya kadar iĢlemiĢ ve bilerek 
yarısını bu dersimize bırakmıĢtık. Bunu özellikle maide suresinin, 44, 45, 
ve 47 ayetleri arasındaki hüküm irtibatına binaen böyle yapmıĢtık. Çünkü 
Allah‟ın hükmü meselesi gerçekten de Kur‟an tefsirinde olsun, Ġslam 
tarihinde olsun ve Ġslam ilahiyatında olsun üzerinde çok durulmuĢ bir 
mesele idi. ĠĢte biz bu dersimizde maide suresinin 44, 45 ve 47. ayetlerini 
birlikte ele alacağız ve Allah‟ın hükmü meselesi üzerinde bir miktar 
duracağız. 

 
 
47-) Vel yahküm ehlül Ġnciyli Bi ma enzelAllahu fiyh* ve men 

lem yahküm Bi ma enzelAllahu feülaike hümülfasikun; 
 
Ġncil'e uyanlar, Allâh'ın inzâl ettiği Ġncil'deki hükümlerle hükmetsin... 

Kim Allâh'ın inzâl ettiği ile (hükümlerle) hükmetmez ise, iĢte onlar 
fâsıkların ta kendileridir! (A.Hulusi) 

 
47 - Ehli Ġncil de onun içinde Allahın indirdiğiyle hüküm etsin ve kim 

Allahın indirdiği ile hükmetmezse hep onlar -dinden çıkmıĢ- fasıklardır. 
(Elmalı) 

 
 
Vel yahküm ehlül Ġnciyli Bi ma enzelAllahu fiyh Ġncil‟e inananlar 

da Allah‟ın onda indirdikleri ile hükmetsinler. ve men lem yahküm Bi ma 
enzelAllahu feülaike hümülfasikun; zira her kim Allah‟ın indirdiği ile 
hükmetmezse iĢte onlardır doğru yolu terk edenler, fasık olanlar. 

 
Hatırlayacaksınız 44. ayette; ..ve men lem yahküm Bi ma 

enzelAllahu feülaike hümül kafirun; Diye bitmiĢti. “Her kim Allah‟ın 
indirdiği ile hükmetmezse iĢte onlar inkarcıların, kafirlerin ta 
kendileridir.” 
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Yine 45. ayet; ..ve men lem yahküm Bima enzelAllahu feülaike 
hümüz zalimun; Diye bitmiĢti. Yani “Allah‟ın indirdiği ile 
hükmetmeyen kiĢilerin zalim.” olduklarını söylemiĢti. 

 
Hüküm, ha ke me kökünden türetilmiĢ bir kelime. Yular manasına 

geliyor kök olarak. Engel, bağ, kanun, nizam, yargı, karar. Ama öncelikle 
etimolojik manası, bir Ģeyi bağlayan, bir Ģeyi zapt eden, bir Ģeye sahip 
çıksın. Hayvanın yuları da bunun içindir bilirsiniz. Bir Ģeye sahip olan Ģey 
manasına, oradan ıstılaha aktarılmıĢ, özellikle bedeviyetten medeniyete 
kavramlar aktarıldığında bu gibi kavramları Kur‟an medeni bir dünyaya 
uyarlamıĢ, yani Medine‟ye, yani Ģehre ve kavram; kanun, nizam, sistem, 
yasa anlamına gelmiĢ. 

 
ġûrâ/21. ayette; Allah‟ın indirdiği ile hükmetmek derken, insan 

Allah‟ın indirdikleri dıĢında, insanın da hüküm vereceği bir alan yok 
mudur. Yani eğer Allah bir Ģey indirmemiĢse o konuda, insan hiç 
hükmedemez mi. Ya da insanın hüküm verme yetkisi yok mudur sorusu 
akla gelir. 

 
Tabii bu ayetler böyle bir Ģey söylemiyor. Bu ayetlerden böyle bir 

Ģey anlamak tamamen bir Harici yaklaĢımı olur. Hariciler, Kur‟an da ki 
hüküm ayetlerini ters yorumlamıĢlar. Yusuf suresinde ki; ..inil hükmü illâ 
Lillah.. (Yusuf/40) Hüküm yalnızca Allah‟a aittir. Ayetini ve ona benzer o 
formdaki baĢka ayetleri delil göstererek Allah‟tan baĢka hiç kimsenin 
hüküm verme yetkisinin olmadığını, dolayısıyla hakem seçiminin küfür 
olduğunu, Hakem seçen Hz. Ali ve Muaviye‟nin de kafir olduğunu, ve 
onları kabul edenlerin de dinden çıktığını, onlara ses çıkarmayanların da 
dinden çıktığını, böyle silsile halinde bir tekfir iddiası gütmüĢler, bu 
iddianın peĢine takılıp Ġslam siyaset tarihinde kara bir leke olan korkunç 
bir terör estirmiĢlerdi.  

 
ġimdi iĢte ifrat ve tefrit tavırlar arasında öncelikle Ģu soruyu sorarak 

girmemiz gerekiyor konuya, insanın herhangi bir konuda hüküm verme, 
hükmetme yetkisini Allah tanımamıĢ mıdır. Öyle bir Ģey yok. Kaldı ki 
hemen bir önceki sayfaya dönüyoruz, 42. ayet; (Maide) .. ve in hakemte 
fahküm beynehüm Bil kıst.. 

 
Çok açık. Eğer hükmedersen onların aralarında, adaletle hükmet. 

Bu çok açık. Ġnsanın elbette ki hükmetme yetkisi var. Çünkü muhakeme 
yeteneği, hüküm verme yeteneğidir. Muhakeme de hükümden gelir.  

 
AkĢama kadar her birimiz onlarca, hatta yüzlerce kez hüküm 

veriyoruz. Kendimiz hakkında, baĢkaları hakkında, eĢya hakkında, 



olaylar hakkında, zaman ve zemin hakkında bir yığın hüküm veriyoruz. 
Ġnsan hüküm vermediği zaman muhakeme yeteneğini yitirmiĢ olur. Bu da 
aklın bir fonksiyonudur zaten. Akılsız bir varlık hükmedemez. Onun için 
böyle bir Ģey söylemiyor tabii ki bu ayetler. 

 
Peki bu ayetlerin alanını nasıl tespit edeceğiz sorusuna cevap için 

ġûrâ/21. ayetini göstermem gerekiyor. Diyor ki ġûrâ suresinde 21. ayette 
Kur‟an, mealen vereyim; 

 
“Yoksa onlar Allah‟ın izin vermediği alanda -Ģeraubu ifade 

geçiyor ayette- yasa koyan ortakları mı var.” 
 
Burada asıl dikkatinizi çekmek istediğim yer, Allah‟ın izin vermediği 

alan. Buradan Mefum-muhalif yolu ile Allah‟ın izin verdiği daha doğrusu 
insanın manevra alanına bıraktığı bir geniĢ alan var. Allah‟ın izin 
vermediği alan nedir sorusunu süreç içerisinde konuyu iĢlerken zaten 
aydınlatmıĢ olacağız. 

 
ġimdi burada özellikle insanın hükmedeceğine dair biraz önce 

okuduğum 42. ayete, bir de tam farklı bir açıdan yaklaĢan hemen bu 
ayetten sonraki ayet var. O da ne diyor? 

 
fahküm beynehüm Bima enzelAllah.. onların aralarında Allah‟ın 

indirdiği ile hükmet. Peki biraz önce; .. ve in hakemte fahküm 
beynehüm Bil kıst.. ile ..fahküm beynehüm Bima enzelAllah.. ayeti 
arasında bir çeliĢki var mı? Hayır, yok. Allah‟ın belirlediği yasalara 
iliĢkinse hüküm verdiğin konu, mutlaka Allah‟ın koyduğu yasaları dikkate 
al. O yasaları atlayamazsın. Onları görmemek, onları dikkate almamak, 
Allah‟ı dikkate almamaktır. Ama Allah‟ın insan iradesine, insan aklına, 
insan muhakemesine açtığı ve manevra alanını insana tanıdığı bir 
hüküm alanı var ki o alanda da bir tek esasın olsun. Tüm hükümleri 
verirken bir amacın, bir ilken olsun. O da ne? Bil kıst tam bir adaletle 
hükmet. Demek ki hükmetmeyi meĢru kılan temel ilke adalettir. Adil 
hüküm vermektir. 

 
Tabii hükmetme içine yönetmekte girer. Adil yönetmektir. Onun için 

hükmü, yönetimi meĢru kılan Ģey adalettir. Zulüm yönetimi hükmü, her 
türlü yasayı gayrimeĢrulaĢtırır. Onun için zulmeden, bu zulmü ne adına 
iĢliyor olursa olsun onun hükmü gayrimeĢrudur. O sebeple ünlü Harran‟lı 
Alim ġeyhülislam Ġbn. Teymiyye öyle der; “Devletler küfürle değil, 
zulümle yıkılır.” Bunun anlamı da biraz önce söylediğim Ģeydir zaten. 
Yani gayrimeĢrulaĢtıran, hükmü gayrimeĢru hale getiren Ģey zulümdür. 

 



Burada tarihte hüküm bahsinde iki kutup görüyoruz. 
 
1 – Birinci kutup biraz önce söylediğim hariciler. Onlar Kur‟an da ki 

hüküm ayetlerini yanlıĢ yorumlamıĢlar ve cinayetlerine alet etmiĢler. 
Ayetleri bağlamından koparmıĢlar. Yusuf suresinde Yakup peygamberin 
dudaklarından dökülen bir cümleyi aktaran Kur‟an ın bu aktarımını 
almıĢlar, ve bunu bir çok cinayete gerekçe kılmıĢlar. Hz. Ali onların ayete 
dayalı olarak iĢledikleri, tabii ki görüntüde iĢledikleri bu cinayetleri için 
Ģöyle der; 

 
- Kavl ül hakk..! Bu söz Haktır. Hakkın bir sözüdür. Ya da; 
 
- El Kavl ül Hakk hak bir söz. Ama, yuradu biha batılun. Batıla 

alet edilmiĢtir. Yani hal bir söz, batıl için kullanılmıĢtır.  
 
Hak bir sözden yola çıkılarak batıl iĢlenmiĢtir. ĠĢte haricilerin 

mantığı bu idi. Madem siz hakem seçtiniz Muaviye ile aranızda, o halde 
siz hükmettiniz. Madem hükmettiniz, o zaman Allah‟a isyan ettiniz. 
Madem isyan ettiniz o zaman küfrettiniz. Madem küfrettiniz o zaman 
dinden çıktınız. Madem dinden çıktınız o zaman ölümü hak ettiniz ve 
infaz. Arkasından infaz geldi. ĠĢte bu mantık sonucunda Hz. Ali Ģehit 
edildi öldürüldü ve onu Ģehit eden katil, iĢte bu mantığa mensup bir harici 
idi. Ġbn. Mülcem ve o Allah rızası adına büyük imam seyyidina aleyhi 
katletti. 

 
Bu bir ifrat, uç. Bir baĢka uç daha var tarihte ve bugün o uçta 

tahsisçiler. Yani bu ayetleri sadece Yahudilere iliĢkinmiĢ gibi algılayan ve 
anlayanlar. Ayetlerin içinde yer aldığı bağlam, Yahudilerle ilgili siyak ve 
sibak, ayetlerin üstü ve altı Yahudilerle ilgili. Doğru. Ancak Kur‟an ın 
indirdiği hükümlerin evrensel olduğu da en az o kadar doğru. Kur‟an ın 
getirdiği kimi yasaların zamana, zemine mahkum edilmesinin, Kur‟an ı 
inkar etmek kadar büyük bir tehlike olduğu da doğru. Onun için ulema, 
özellikle tefsir usulü alimleri Ģu ilkeyi hep akılda tutmuĢlar tefsir yaparken. 

 
“Sebeplerin hususiliği, hükümlerin umumiliğine genelliğine 

engel değildir.” 
 
Bu manada tahsisçiler demiĢler ki maide suresinin 44, 45 ve 47. 

ayetleri Yahudiler içindir. Dolayısıyla bizi ilgilendirmiyor. Bunun anlamı 
Ģudur. Yani biz Allah‟ın indirdiği ile hükmetmesek bir Ģey lazım gelmez. 
Çünkü onları ilgilendiriyor. Böyle deme cesaretini bir mümin gösterebilir 
mi? Niçin onlar için kötü olan bizim için iyi oluyormuĢ? Zaten bu ayetlerin 
tefsirini ele veren ve bu ayetlere harika bir denge ile yaklaĢan ne hariciler 



gibi, ne Mürciler gibi böyle iki kutba sündürmeden dengeli, orta bir 
görüĢle yaklaĢan, Tercüman-ül Kur‟an lakaplı Kur‟an ın tercümanı lakaplı 
Ġbn Abbas (RA.) Ģöyle der. ZemahĢeri KeĢĢaf‟ta naklediyor bunu; 

 
- Siz de ne iyisiniz ya..! Ne de hoĢ adamsınız siz öyle..! Ne iyi 

Ģey varsa size, ne kadar kötü Ģey varsa ehli kitaba öyle mi? Yani 
Kur‟an da tüm iyi Ģeyler size hitap edecek, kötü bir Ģey, olumsuz bir 
hitap geldi mi, yok canım diyeceksiniz. Bu bizi ilgilendirmiyor, 
üstümüze alınmaya gerek yok. Bunu ehli kitaba verelim. 
Diyeceksiniz. Siz ne de iyisiniz ya..! 

 
Diyor ve arkasından doğru anlayıĢın ne olması gerektiğini harika bir 

biçimde Ģöyle açıklıyor. Sizden kim Allah‟ın hükmünü inkar ederse iĢte o 
Allah ile alakasını keser. Yani dinden çıkar. Siz den kim Allah‟ın 
hükmünü inkar etmez fakat onu da yapmaz ise iĢte o fasık olur. Yoldan 
çıkar, zalim olur. Gerçekten de harika ve dengeli bir açıklama. 

 
Bu açıklamayı da esas alarak Ģöyle bir sonuca ulaĢıyoruz. Fasık, 

zalim ve kafir nitelemeleri var bu üç ayette.  
 
Allah‟ın indirdiğini inkar etmez bir insan, ama onu uygulamazsa o 

insan yoldan çıkmıĢ olur, fasık olur.  
 
Allah‟ın indirdiğini inkar etmez, onu uygulamaz, ondan baĢka bir 

Ģeyi uygularsa o zalim olur. Çünkü zulmetmiĢtir. Allah‟ın indirdiği yasalar, 
insan için adil olandır. Zulüm bir Ģeyi yerinden etmektir. Allah‟ın yasasını 
yerinden etmiĢ ve baĢka bir Ģey koymuĢtur onun yerine.  

 
Allah‟ın indirdiğini kim inkar ederse o da kafir olur. 
 
ĠĢte bu anlayıĢ çerçevesinde bu üç ayeti yorumlamak lazım. Bu 

yorum doğru bir yorumdur. Bu çerçevede ne toptancı bir ret, ne toptancı 
bir kabul var. Tamamen dengeli adil ve mutedil bir yaklaĢım budur. 
Devam ediyoruz. 

 
 

 48-) Ve enzelna ileykel Kitabe Bil Hakkı musaddikan lima 
beyne yedeyhi minel Kitabi ve Müheyminen aleyhi fahküm 
beynehüm Bima enzelAllahu ve la tettebı' ehvaehüm amma caeke 
minel Hakk* li küllin cealna minküm Ģir'aten ve minhaca* ve lev 
ĢaAllahu lecealeküm ümmeten vahideten ve lâkin liyeblüveküm 
fiyma ataküm festebikul hayrat* ilAllahi merci'uküm cemiy'an 
feyünebbiüküm Bi ma küntüm fiyhi tahtelifun;  



 
Sana da, kendinden önce inzâl olmuĢ hakikat bilgilerini tasdik eden 

ve onlar üzerine koruyucu, Ģahit, hâkim olan, Hakk'ı ihtiva eden hakikat 
(Sünnetullah bilgisini) inzâl ettik... O hâlde onların aralarında Allâh'ın 
inzâl ettiği ile hükmet... Hak'tan sana geleni bırakıp, onların boĢ heves ve 
arzularına tâbi olma... Sizden her biriniz için bir Ģir'at (yaĢam ortam ve 
Ģartlarına göre kurallar) ve bir minhac (zamanla değiĢmesi mümkün 
olmayan realiteler üzerine kurulmuĢ sistem) oluĢturduk... Eğer Allâh 
dileseydi, elbette sizi bir tek toplum yapardı! Fakat size verdiği ile sizi 
denemek istedi (tâ ki ne olduğunuz sizce bilinsin)... O hâlde hayır 
yapmada yarıĢın! Hep birlikte dönüĢünüz Allâh'adır...Hakkında ayrılığa 
düĢüp tartıĢtığınız Ģeyleri size haber verecektir. (A.Hulusi) 

 
48 - Sana da bu hak kitabı indirdik, kitap cinsinden önünde olanı 

musaddık ve üzerine nigâhban hâkim olmak üzere, onun için sen de 
aralarında Allahın indirdiğiyle hükmet, bu sana gelen haktan ayrılıp da 
onların arzuları arkasından gitme, her biriniz için bir Ģir'a yaptık, bir de 
minhac, Allah dilese idi hepinizi bir tek ümmet kılardı, lâkin sizi her 
birinize verdiği Ģeyde imtihan edecek, o halde durmayın, hayırlara 
nelerde ihtilâf ediyor idiğinizi haber verecektir. (Elmalı) 

 
 
Ve enzelna ileykel Kitabe Bil Hakkı musaddikan lima beyne 

yedeyhi minel Kitabi ve Müheyminen aleyhi sana da hakikatin ifadesi 
olan bu kitabı, geçmiĢ vahiyden geriye kalan hakikatleri doğrulayıcı ve 
onların Müheyminen aleyh onların doğrusunu yanlıĢından ayırt edici 
olarak gönderdik.  

 
Çok önemli. Kur‟an ın vasıflarından, niteliklerinden biri budur. 

Fonksiyonu budur Kur‟an ın. Müheyminen alâ dır Kur‟an. Ne demek? 
Sağlama yapıcı. Yani kendinden önceki ilahi mesajların içine bir Ģey 
karıĢmıĢsa onları ayıklamak için Kur‟an sağlayını kullanırsınız. Yani 
Kur‟an a bakarak karar verebilirsiniz.  

 
Onun için Kur‟an ın bir fonksiyonu da, kendisinden evvelki kitapları 

ayıklamaktır. Onların hakkını batılından, tahrif edilmiĢini edilmemiĢinden 
ayırmaktır. O nedenle, önceki kitaplara bakılacak, orada geçen bir 
hüküm Kur‟an tarafından onaylanıyorsa, ya da aykırı değilse bilinecek ki 
ilahi kökenli bir hükümdür. Yok aykırı ise o da bilinecek ki sonradan 
karıĢtırılmıĢtır.  

 
O nedenle bugün Yahudi ve Hıristiyanların kitaplarını getirip Kur‟an 

mihengine vurmaları gerekiyor. Bu karıĢık bir Altın mı, bu altının içine 



sarı da karıĢtırılmıĢ mı, baĢka maden de karıĢtırılmıĢ mı, yani safiyeti 
bozulmuĢ mu, yoksa saf bir altın mı, saf ilahi bir mesaj mı diye sorup bu 
sorularının cevabını Kur‟an dan araĢtırmaları gerekiyor. 

 
Bu manada Kur‟an onlar için de bir rahmettir. Onlar içinde bir 

nimettir. Eğer bunu yaparlarsa görecekler ki Allah‟ın vahiyleri ile kul 
karıĢtırmaları ayan beyan bir biçimde ayrıĢacaktır. 

 
Ġslam uleması Kur‟an dan önce ki ilahi mesajlara gerçekten de 

çoğu kez olumlu yaklaĢmıĢ. Gerçi bu konuda ifrat ve tefrit olmamıĢ değil. 
Mesela bazı Hanefi alimleri Tevrat‟la dahi namaz kılınacağını söylerken 
bazı Hanbeli alimleri Tevrat‟la taharetlenmenin caiz olduğunu dahi 
söyleyebilmiĢ. Çok ekstrem, çok nahoĢ Ģeyler tabii ki. Öncelikle kutsal bir 
metin. Bir baĢkasının kutsal bildiği Ģeye hakareti Kur‟an yasaklıyor. 
Bugün göreceğimiz ayetlerde, ilerde göreceğimiz ayetlerde olduğu gibi. 
Ama Tevrat‟la namaz kılınabilir diyebilmek içinde onun, Allah‟tan gelen 
vahiyler olduğunun sağlamasının yapılması gerekiyor elbette. Yoksa 
böyle külli bir hüküm verilemez. Devam ediyoruz. 

 
fahküm beynehüm Bima enzelAllah O halde artık onların 

aralarında Allah‟ın indirdiklerine uygun olarak hükmet. ve la tettebı' 
ehvaehüm amma caeke minel Hakk sana gelen hakikati bırakarak 
onların keyfi yargılarına uyma. 

 
Aslında yukarıdaki hüküm bahsinin bir devamı bu. Yani Kur‟an 

doğrudan Resulallah‟a yöneldi. Ona hitap ederek dedi ki; fahküm 
beynehüm Bima enzelAllah onların aralarında Allah‟ın indirdikleri ile 
hükmet. 

 
Aslında bu onlar kim? Bu onlar Yahudiler ve ehli kitap genelde 

olabilir, ki Resulallah‟ın ehli Kitap içinde hükmettiğini görüyoruz Ġslam 
tarihinde. Ġlk defa recm cezasını Resulallah, zina eden evli bir Yahudi 
çifte veriyor. Zani ve zaniyeye veriyor, ve bu cezayı uygularken de 
söylediği söz Ģu; Allah‟ın Tevrat‟ta unutulmuĢ bir hükmünü tekrar ihya 
eden, dirilten ben olacağım..! 

 
Bu çok önemli. Yani Resulallah bir Yahudi erkek ve kadına, zina 

eden bir erkek ve kadına kendi kitapları ile hükmediyor. Burada tabii ki 
onlar sözcüğünün bize, ümmeti Muhammed‟e yönelik olması da 
mümkün. Her halükarda nasıl ve kime hükmedersen et Allah‟ın indirdiği 
var ise o konuda onunla hükmet ve onların hevalarına uyma, uyarsan 
seni doğrudan saptırırlar diyor. Yani hakk geldikten sonra onların 
hevalarına uyma. 



 
Aslında bu Ģu manaya gelir. YahudileĢmeyin. HıristiyanlaĢmayın. 

Onlar niçin bu hale geldiler biliyor musunuz, onlar kendi içgüdülerini, 
kendi arzularını, heva ve heveslerini, Allah‟ın arzusunun üzerine 
çıkardılar. ĠĢte bu hale gelmelerinin temel sebebi budur. 

 
Peki neden böyle oldu, neden onlar kitaplarını tahrif ettiler, Allah‟ın 

hükmünden koptular? Çünkü Allah‟ın hükmüne uygun yaĢamak için 
insan iradesini, Allah‟ın iradesi ile bütünleĢtirmesi gerekiyordu. Onlar 
Allah‟ın iradesi ile kendi iradelerini bütünleĢtirmediler. Kendi iradelerini 
Allah‟ın iradesinden bağımsız sandılar. Parçayı bütünden kopardılar ve 
bütünden kopan parça kendilerini kötü yola sürükledi. Toplumlarını 
çürüttü, mahvetti. Kitaplarını kendi elleri ile tahrif ettiler. 

 
li küllin cealna minküm Ģir'aten ve minhaca Ayet devam ediyor 

ve bu kısımda çok daha genel bir kurala iĢaret ediyor. Sizden her biriniz 
için bir Ģeriat ve onu uygulama yöntemi; minhac belirledik. 

 
Kur‟an da Ģeriat kelimesinin geçtiği ender yerlerden biridir ve 

burada da iĢte Ģir'a biçiminde geliyor. Yani Ģeriat manasına. Ģir'a ya da 
Ģeriat; su kaynağına, insanı ya da hayvanı götüren yol demektir. Yani su 
kaynağına giden yol, iĢlek, önceden gidilip gelinmiĢ, belli olan, önceden 
birilerinin sürekli yürüdüğü iĢlek yol anlamına geliyor. Su kaynağı değil. 
Kaynağa götüren yol. Bu çok önemli ve burada her birinize bir Ģeriat 
verildi deniliyor ve onu uygulamak içinde bir yöntem belirledik. Minhac 
deniliyor. 

 
ġimdi o Ģeriatın hayata taĢınması yöntemine minhac yani o su 

yolunda yürüme yöntemine, yürüme usulüne minhac diyor Kur‟an. O 
yola ise Ģir'a diyor. ġeriat diyor. 

 
ġeriatların amacı tektir, birdir ama her ümmetin Ģeriatı farklı olabilir. 

Peygamberlere farklı Ģeriatlar inmiĢtir. Yani suyun kaynağı tektir, fakat 
her ümmet o kaynağa kendi zamanından kendi Ģiddi ve buradasın dan 
yürür. O kaynağa yürüyüĢ yolunu kendisi geliĢtirir. Bu, bu demektir. Onun 
için su kaynağı tektir. Ġlahi kaynak. Amaç tektir. ġeriatlar arasında ortak 
amaçlar ve ortak ilkeler vardır ki iĢte buna büyük Endülüslü alim ġatıbi 
Mak‟adus Ģeria der. ġeriatın hedefleri, yani ilahi yasaların hedefleri.  

 
Ġlahi yasaların hedefi birdir. Aynıdır. Ama bu hedefe giden yollar 

farklıdır. Bu da Allah‟ın insanlığa bir lütfudur. Allah‟ın zamanı dikkate 
almasıdır. Zaman farklılığını dikkate almasıdır. Farklı zaman ve farklı 



zeminlerde, farklı kültürlerle yetiĢmiĢ olan toplumların o durumunu 
dikkate almasıdır. 

 
Bu noktada Ģeriatın kaynak olmadığını, o kaynağa götüren yol 

olduğunu söylemiĢtim. Durgun, kokmuĢ bir suya değil, gürül gürül, 
kıyılarını döverek akan bir ırmağa götürür Ģeriat. Eğer Ģeriatı durgun ve 
kokmuĢ bir suya götüren bir yol olarak algılarsanız o zaman, zamanı 
durdurmuĢ olursunuz. O zaman Allah‟ın dikkate aldığı zaman ve zemin 
farkını dikkate almamıĢ, dolayısıyla hikmetli davranmamıĢ olursunuz. 

 
Bu nedir biliyor musunuz dostlar, bencil çıkarlar üzerine kurulu 

insanı yok eden, insanı mahveden modern uygarlığın, modern batı 
uygarlığının alternatifi, hakikatin kaynağına götüren su yolunu, yani ilahi 
Ģeriatı izleyerek bulabiliriz demektir. Yani Ģu içinde yaĢadığımız insanı 
mahveden modern batı uygarlığının tek alternatifini nasıl bulabiliriz diye 
bir soru soracak olursanız, bunun cevabı budur. Bunun cevabı Ģimdi ve 
buradanızdan suyun kaynağına bir yol açmakla bulabiliriz. Yani ilahi 
kaynağa ulaĢarak bulabiliriz. Tabii burada yine ifrat ve tefrit, tarihsel 
olarak; 

 
1 – Bu suyu kokutanlar. KokmuĢ bir su haline getirenler. 
 
2 – Bu yolu tamamen terk edip ilahi suyun kaynağına gitmeyi 

tamamen terk edip kendi baĢlarına bir seraba, bir yalanın, bir hayalin 
peĢine düĢerler. Bu iki tür yanlıĢ, bugün ikisi de car. Bugün ikisi de 
yürürlükte 

 
Ever birincisi ataları taklit, kokmuĢ su. Ataları körü körüne taklit. 

Ġkincisi ise batıyı taklit. Bir serap, bir hayalin peĢine düĢmek. Çölde 
yanmıĢ bir bedevi gibi çöldeki o hava hareketlerini sanki bir göl, bir su 
gibi algılamak. Bu bir yanılsama, bu bir illüzyon, bu bir hayal. Bunun 
hayal olduğunu insanlık görecek, hatta görüyor.  

 
300 yıllık küresel bir sapmanın insanlığı getirip bıraktığı yer, 

dünyayı bin kere havaya uçuracak bir silahlanma endüstrisi. ĠĢte ortada. 
Ġnsanın yaĢadığı Ġnsani ortamı yok eden bir teknoloji. Ve insanın 
insanlığını kaybedip sadece beĢer bırakan ortada. Akıllı bir hayvana 
dönüĢtüren korkunç bir mekanizma.  

 
Öyle bir mekanizme ki, insanlık tarihindeki tüm savaĢlarda verilen 

insan kaybını, sırf bir dünya savaĢında 30.000.000 kiĢiyi öldürerek 
verebilecek bir mekanizma. 

 



Öyle bir insanlık kaybı ki bir tarafta yetersiz beslenme ve açlıktan 
95 milyon kiĢi bir yılda ölürken, öbür yanda, 9 milyon nüfuslu bir ülkenin 
stoklarında ki yağ, süt ve süt mamulleri, o 95 milyonu besleyecek kadar 
çok. Böyle korkunç bir insanın yok olduğu korkunç bir dünya.  

 
ĠĢte böyle bir dünyaya yepyeni bir soluk, bir çıkıĢ yolu, bir alternatif 

düĢünülüyorsa eğer, bu Allah‟ın akan ırmağından baĢka bir alternatif 
olmayacak. Ġlahi yasalar dıĢında bir alternatif olmayacak. Ancak o ilahi 
yasalara ulaĢmayı babaların yoluna yani kokmuĢ suya ulaĢmak olarak 
anlamamak gerekiyor.  

 
Bu yol taklit yolu değildir. Kıyılarını döve döve akan gür bir ırmağın 

kaynağına götürmelidir. ġeriat yolu iĢte böyle bir kaynağa götürmelidir. 
ġimdi ve burada yaĢayan insanı kaynağa götürmelidir. Dünkü yol dünkü 
insanları kaynağa götürdü. Biz dünkü insanlarla bugün arasındaki o hiç 
açılmamıĢ yolu açmak zorundayız. Ki oradan kaynağa gidelim.  

 
O halde bugünden dünkü insanların yoluna kadar açılmamıĢ bir yol 

var. Bu yolu açmakta bize düĢüyor. Biz açacağız. Vahyi yorumlayarak 
açacağız. Zamanı dikkate alarak, insanı dikkate alarak, Allah‟ın dikkate 
aldığı gibi dikkate alarak aĢacağız. Kur‟an ilahi vahyin bütün vahiylerin 
zirvesidir. Bütün vahiylerin zirvesi. Ruhi, manevi arınmanın en son, en 
mükemmel, en kamil yöntemini temsil eder. 

 
Ancak Kur‟an mesajının bu benzersizliği önceki inançların 

mensuplarını Allah‟ın rahmetine ulaĢmaktan alıkoymaz. ĠĢte bu ayette 
belirtildiği gibi. li küllin cealna minküm Ģir'aten ve minhaca her biriniz 
için bir Ģeriat ve onu uygulama yöntemi belirledik. Bunu ancak Kur‟an da 
bulursunuz. Daha önceki Ģeriatlara uyan insanlarında Allah‟ın 
rahmetinden uzak olmadıklarını onaylayan bir ifade. Bu ifadeyi 
doğrulayan bir çok ayet bulursunuz Bakara/62 baĢta olmak üzere Kur‟an 
da. 

 
Leysû sevâen, min ehlil Kitab (Alu Ġmran/113)Ehli kitabın hepsi 

bir değildir diyerek Kur‟an daima iyilerle kötüleri ayırır. Hiçbir zaman bir 
inanca ait bütün bir toplumu süpürmez ve atmaz. 

 
ĠĢte Kur‟an bu mantığı biz Müslümanlara da vermek istiyor. Hesap 

gününe inanan, hatırlayın Ġnnelleziyne amenû velleziyne Hâdû 
venNesara vesSabiiyn.. (Bakara/62) Müslümanlardan iman edenler, 
onu Müslümanlar diye algılamamız gerekiyor. Yahudilerden, 
Hıristiyanlardan, sabilerden men amene Billâhi kim Allah‟a iman eder, 
velyevmil'ahiri kim ahirete iman eder, ve amile salihan ve kim de güzel 



iĢler yaparsa, bu üç ölçüyü doğru koyarsa, felehum ecruhum inde 
Rabbihim ve la havfün aleyhim ve lâ hum yahzenûn; onun karĢılığını 
mutlaka görecektir. Evet, açık ayet. Hiç tevile, gıka mıka gerek 
bırakmayacak kadar açık. Ve onlar mutluluktan pay alacaklardır. Mahzun 
olmayacaklardır. Gelecek kaygısı duymayacaklardır. 

 
ĠĢte bunu ifade eden tek Kitap Kur‟an dır biliyor musunuz dostlar. 

lev ĢaAllahu lecealeküm ümmeten vahideten eğer Allah dileseydi 
hepinizi tek bir topluluk yapardı. Neden tek, neden bir olmadı diye 
soranlara, bu iĢin tabiatı bu diyor Kur‟an. Allah öyle dilemedi de ondan 
diyor. Yani insanlığı tek hizaya, tek çizgiye sokmaya çalıĢmanın, Allah‟ın 
iradesine uygun olmadığını söylüyor. Bu çaba istese Hakk çaba olsun.  

 
Bunun mümkün olmayacağını söylüyor. Allah dileseydi bunu 

yapardı diyor. Ama dilemedi. Yani kötü olacak, sapma olacak, batıl 
olacak, çirkin olacak, ki güzelin, ki iyinin, ki Hakk‟ın değeri bilinsin. Kıyas 
yapılsın. Ġnsanlar iradesini kullansınlar. Eğer kötü olmasaydı, zaten 
insanın seçmesinden söz edilemez di. Neyi seçecekti, seçmek için en az 
iki Ģey olması lazım. Seçemeyen bir insanın da seçimine ödül verilmez. 
Ya da ceza verilmez. Çünkü zaten baĢka çaresi yok. Alternatifler olması 
durumunda insan iradesini kullanır. Ġradesini kullanması durumunda 
insan sorumlu olur. Sorumlu olması durumunda insan ödül ya da ceza 
alır. Bu böyledir. O nedenle de;  

 
lev ĢaAllahu lecealeküm ümmeten vahide Eğer Allah isteseydi 

sizi bir tek topluluk, bir tek ümmet yapardı. Ama böyle bir Ģey istemedi. 
ve lâkin liyeblüveküm fiyma ataküm Ya ne istedi; fakat size emanet 
ettikleri ile sizi sınamak için öyle yapmadı. Niçin öyle yapmadığının 
cevabı burada iĢte. Yani size emanet ettikleri ile sizi sınamak için.  

 
Size vahiy emanet etti, 
 
Size hayat emanet etti, 
 
Size toprak emanet etti, 
 
Size iktidar emanet etti, 
 
Size insan emanet etti,  
 
Sise peygamber emanet etti, 
 
Size kitap emanet etti. 



 
Bu emanetlere ihanet edip etmeyeceğinize bakarak ta hükmünü 

verecektir. Yani siz akıbetinizi davranıĢlarınızla belirleyeceksiniz. Ve bu 
davranıĢlarınız ya ihanettir, ya sadakat. Ya emanete ihanet edersiniz, ya 
da sadakat gösterirsiniz. ĠĢte Allah‟ta buna göre verecektir hükmünü. 

 
festebikul hayrat o halde birbirinizi yok etmek için değil, hayırlarda 

yarıĢın. Çok..! Çok önemli bir ilke. Evrensel bir ilke. O halde hayırlarda 
birbirinizle yarıĢın. Kim, Birbirinizle yarıĢması istenen kimler? Yukarıda; li 
küllin cealna minküm Ģir'aten ve minhaca diye buyrulan; sizden her 
biriniz için bir Ģeriat ve bir yöntem belirledik buyrulan o Ģeriat sahipleri. 
Hayırda yarıĢınız diyor. 

 
Ey Allah‟a inanan zümreler, Ey tek Allah‟a inanan Yahudiler, Tek 

Allah‟a inanan samimi Hıristiyanlar, tek Allah‟a inanan daha baĢka 
inançlar ve ey Müslümanlar, hep beraber hayırda yarıĢın. ġerde 
yarıĢmayın. Bu güzel bire evrensel çağrı değil mi? Bu çağrıya hangi 
bozulmamıĢ vicdan hayır diyebilir ki. Bu çağrı sadece Müslümanları mı 
kapsamaktadır. Bu çağrı insanlığa bir çağrıdır. Onun için Bu kitap 
insanlığın Kitabıdır. Bu kitap sadece Müslümanların değil, Hıristiyanların 
da kitabıdır. Gerçek Hıristiyanların, Gerçek Yahudilerin yani Musevilerin 
de kitabıdır. Gerçek muvahhitlerin kitabıdır. Ve onlara hayırda yarıĢı teklif 
etmektedir. 

 
ilAllahi merci'uküm cemiy'an topyekun dönüĢünüz Allah‟a dır. 

feyünebbiüküm Bi ma küntüm fiyhi tahtelifun; ĠĢte o zaman Allah 
ihtilaf ettiğiniz Ģeyleri size bir bir haber verecektir. Yani Ģu anda bir çok 
konuda çatıĢıyorsunuz, çekiĢiyorsunuz ama unutmayın ki bir gün 
gelecek, Allah aranızda Hakemlik yapacaktır. O zaman Ģu anda 
tartıĢtığınız, çekiĢtiğiniz, çatıĢtığınız bir çok Ģeyin gerçeğini O‟ndan 
öğreneceksiniz. 

 
Tabii bu Ģu manaya gelmez. ġu anda o tartıĢtığınız konuların 

gerçeği bilinmez. Ne yaparsanız yapın onları hakikatine ulaĢamazsınız 
anlamına gelmiyor bu. Aslında Ģu manaya geliyor; Size gerçek bildirildi, 
ama siz bildirilmesine rağmen yine de, yine de kendi istikametinizde, 
kendi kafanızın doğrultusunda gittiniz. Yine de arzularınıza, hevalarınıza, 
isteklerinize uydunuz. Ama öyle bir gün gelecek ki sizin arzularınıza 
uymayacaksınız. Yani Allah‟ın arzusuna uyacaksınız. Öyle bir gün 
gelecek ki artık inkar edemeyeceksiniz. Hakikati Allah söyleyecek. 
Bizatihi size haber verecek ve siz de kabul etmek zorunda kalacaksınız. 

 
 



 49-) Ve enıhküm beynehüm Bi ma enzelAllahu ve la tettebı' 
ehvaehüm vahzerhüm en yeftinuke an ba'dı ma enzelAllahu ileyk* 
fein tevellev fa'lem ennema yüriydullahu en yusıybehüm Bi ba'dı 
zünubihim* ve inne kesiyren minen Nasi lefasikun;  
 
 (Sana Ģu hükmü verdik): Onların aralarında Allâh'ın sana inzâl 
ettiği hüküm ile hükmet... Onların (nefsaniyetten kaynaklanan) gerçeğe 
dayanmayan isteklerine tâbi olma... Allâh'ın sana inzâl ettiğinin 
bazısından seni fitneye düĢürmelerinden sakın! Eğer yüz çevirirlerse iyi 
bil ki, bazı suçlarından dolayı, Allâh onlara bir musîbet vermek istiyor... 
Muhakkak ki, insanların çoğu gerçekten bozuk inanca sahiptirler. 
(A.Hulusi) 
 

49 - Ve Ģu emri indirdik: aralarında sırf Allahın indirdiği ile hükmet, 
keyiflerine tabi' olma ve onlardan sakın Allahın indirdiği ahkâmın birinden 
seni ĢaĢırtmasınlar, yine yüz çevirirlerse bil ki Allah onların bazı 
günâhları sebebiyle baĢlarına bir çoğu fasıktırlar. (Elmalı) 

 
 
Ve enıhküm beynehüm Bi ma enzelAllah ve sen aralarında 

Allah‟ın indirdiğine uygun olarak hükmet. Mükerreren geldi. Yukarıda 48. 
ayette ki emir tekrarlanmıĢ oldu. 

 
ve la tettebı' ehvaehüm Onların keyfi yargılarına da uyma. Bu çok 

önemli. Ehvaehüm. Hüm zamiri onlara iĢaret ettiğine göre yine 
Müslümanlar ile ehli kitap arasındaki iliĢkilere iliĢkin olsa gerek bu 
ayetler. Ki zaten bendeniz bu ayetleri, Maide suresinin 42 ila 50. ve hatta 
daha ilerdeki ayetlerini Medine sözleĢmesi ile birlikte düĢünüyorum. 
Medine sözleĢmesi Resulallah‟ın Medine‟ye hicretinden sonra Medine‟de 
ki ehli kitap ile, özelde Yahudilerle yaptığı bir tevhit konfederasyonu 
anlaĢmasıydı. Bu sözleĢmede karĢılıklı haklar ve hukuklar tescil ediliyor 
ortak bir strateji belirleniyor ve bu strateji çerçevesinde tevhidi 
mücadelede bir dayanıĢma teklif ediliyor, ya da imzalanıyordu. Ancak bu 
dayanıĢmaya ilk ihanet eden yine ehli kitap, Yahudiler oldular. ĠĢte 
burada Resulallah‟a, onlar içinde; Onların kitaplarıyla, yani Allah‟ın 
indirdiği ile hükmetmesi söyleniyor ve keyfi yargılara uymaması 
buyruluyor. 

 
Tabii bu sadece onlar için mi, yani ehvaehüm, ehvaeküm değil, 

yani bizim içinde geçerli bir deyim. Onların keyfi yargılarına 
bakmayacağız ama bizim keyfi yargılarımız iyidir mi diyeceğiz. Onlar 
keyfi yargı da bulunursa Allah bunu reddeder ama, biz keyfi yargıda 
bulunursak Allah buna bir Ģey demez. Çünkü biz Ümmeti Muhammed‟e 



aitiz mi diyeceğiz. O zaman biz de YahudileĢmiĢ olmaz mıyız. Onlar da 
Allah‟ın kendilerine iltimas geçeceğini düĢünüyorlardı. Çünkü diyorlardı 
ki; 

 
..nahnü ebnaullahi ve ehıbbauHU.. Maide/18 
 
Biz Allah‟ın oğullarıyız, dostlarıyız diyorlardı. Yani seçilmiĢ halk 

sakat düĢüncesi. ĠĢte bu onları içine kapanık hale getiriyor, kendilerini 
kutsallaĢtırıyorlar, baĢka inançları yok sayıyorlardı. Bu hakikate gözünü 
kapamak anlamına geliyordu. Eğer biz de böyle yaparsak, yani 
mensubiyetimizi ahlaki yetkinliğimize, davranıĢımıza, Allah‟a karĢı 
sorumluluğumuza bakmadan sırf mensubiyetimizi kullanarak cenneti 
istersek, YahudileĢmiĢ oluruz. Ben Ģuna mensubum, o halde ne 
yaparsam yapayım bundan aĢağısı kurtarmaz demek YahudileĢmektir. 
Mensubiyetinizin hiçbir önemi olmadığını iĢte biraz önce Bakara/62. 
hatırlatarak, yine yukarıda ki 48. ayeti okuyarak söylemiĢ ve öğrenmiĢ 
olduk. 

 
Mensubiyet hiçbir Ģeydir. Asıl olan sizin davranıĢınızdır. Neye 

mensup olduğunuz değil, mensup olduğunuz yere uygun davranıp 
davranmadığınızdır.  

 
Sizin kendiniz için ne dediğinizin hiçbir önemi yok. Allah‟ın sizin için 

ne dediğinin önemi var. Allah size ne diyor, bu çok önemli. vahzerhüm 
en yeftinuke an ba'dı ma enzelAllahu ileyk Allah‟ın sana 
gönderdiklerinden, seni yanıltmalarından sakın. Yukarıdaki, uyarının bir 
devamı. fein tevellev fa'lem ennema yüriydullahu en yusıybehüm Bi 
ba'dı zünubihim Bu çok önemli sevgili dostlar, Ģu anda içinde 
bulunduğumuz duruma da tekabül ediyor: Eğer yüz çevirmekte ısrar 
ederlerse iyi bil ki Allah onları birtakım günahlarından dolayı 
cezalandırmak istiyor. Eğer ısrar ederlerse iyi bil ki Allah onları birtakım 
günahlarından dolayı cezalandırmak istiyor. 

 
Bakınız bu çok önemli. Yani günahta ısrar aslında Allah‟ın vereceği 

cezaya gerekçedir onun için. Allah nasıl cezalandırır? Sizi günahınızla 
baĢ baĢa bırakır. Azarsınız. Azarsınız ve ondan sonra bellidir. Allah‟a sırt 
dönersiniz. Allah‟a sırt döndüğünüzde Ģeytanınızı rehber edinirsiniz. Ġlahi 
mesajı değil de, heva ve hevesinizi rehber edinirsiniz.  

 
ĠĢte o zaman ne olur? Ahlaki bir çöküĢ baĢlar. Ekonomik bir çöküĢ 

Ģeklinde de tezahür eder. Siyasi bir çöküĢ Ģeklinde de tezahür eder. 
Harp olur, kıtlık olur, yokluk olur, yangın olur, sel olur, fırtına olur, deprem 
olur. Günahlarınız sebebiyle. Nihayetinde gelir ve sizi bulur. Ġnsan 



davranıĢlarıyla Allah‟ın dilemesi arasında doğrusal bir bağ vardır. 
Doğru bir iliĢki var. Ġnsan davranıĢlarıyla, evrenin, yerin göğün 
davranıĢları arasında bir iliĢki var. Çünkü insanın da rabbi Allah, 
yerin ve göğün de rabbi Allah‟tır. Yerin ve göğün rabbinin izni olmadan 
yerin ve göğün harekete geçeceğini mi düĢünüyorsunuz.  

 
Ġnsanın Allah‟a sırt dönmeden cezalandırılacağını mı 

düĢünüyorsunuz. Ya da Allah‟a isyan eden insana Allah‟ın sessiz 
kalacağını mı düĢünüyorsunuz. Bunlar hep yanlıĢ Ģeyler. Onun için 
burada da söylendiği gibi eğer yüz çevirmekte ısrar ederlerse iyi bil ki 
Allah onları bir takım günahları sebebiyle cezalandırmak istiyor. Yani 
burada aslında kendi kendilerini cezalandıran yine kendileridir. Çünkü bir 
takım günahlarıyla cezalanıyorlar. Toplumsal çözülme biçiminde, 
ekonomik bozulma biçiminde, siyasal bozulma biçiminde, ahlaki bozulma 
biçiminde, harptir, zelzeledir ve baĢka afetler biçiminde iĢte Allah böyle 
cezalandırıyor. 

 
ve inne kesiyren minen Nasi lefasikun; Unutmayın ki 

insanlardan çoğu fasıktırlar. 
 
 

 50-) Efe hukmel cahiliyyeti yebğun* ve men ahsenü minAllahi 
hükmen likavmin yukınun; 
 
 
 (Yoksa) Cahiliye hükmünü mü istiyorlar? Hakikata yakîni olan 
topluluk için, Allâh'tan daha güzel hüküm veren kimdir? (A.Hulusi) 
 

50 - DurmuĢlar da cahiliyet devrinin hükmünü mü istiyorlar? KimmiĢ 
Allah dan daha güzel hüküm verecek; fakat bunu yakın Ģanından olan bir 
kavim anlar. (elmalı) 

 
 
Efe hukmel cahiliyyeti yebğun yoksa onlar cahiliye yasasını mı 

istiyorlar. Gerçekten de vahiy almıĢ, Allah‟ın kendilerine tenezzül 
buyurmuĢ olduğu bir toplum vahye sırt dönebiliyorsa eğer, Bu Ģu anlama 
gelir; Onlar cahiliye yasalarını, Allah‟ın yasalarına tercih ediyorlar. Bu 
anlama gelir. 

 
Cahiliye yasası; Sırf dünyevi yararlılık, menfaat, çıkar ölçütünün 

egemenliğidir. Cahiliye yasasının tipik özelliği budur. Her çağda, her 
dönemde, her mekanda, her zamanda eğer bir yasanın cahiliye yasası 
olup olmadığını anlamak istiyorsanız, o yasanın nihai amacının hedefinin 



ne olduğuna bakın. Çıkar üzerine, insanın basit çıkarları, dünyevi 
yararlılıkları üzerine kurulmuĢsa. Ġnsanın ebedi mutluluğuna, insanın 
ebedi saadetine, insanın ebedi hayatına da bir cevap getiremiyorsa, bir 
katkıda bulunmuyorsa, yalnızca dünyevi çıkarlarını göz önüne alıyorsa 
bir yasa,  

 
Ġnsanın yalnızca maddesini göz önüne alıyor da ruhunu ihmal 

ediyorsa, manasını ihmal ediyorsa, iĢte o yasa cahiliye yasasıdır. Yani 
nasıl ayırırız diyorsanız eğer, basittir. Böyle ayırabilirsiniz. 

 
ve men ahsenü minAllahi hükmen likavmin yukınun; Aklı 

baĢında bir toplum için Allah‟tan daha iyi yasa koyucu, Allah‟tan daha iyi 
yasa yapıcı olabilir mi? Elbette ki cevabı belli. Aklı baĢında biri için 
olamaz. Niçin? 

 
1 – Allah insandan büyüktür. 
 
2 – Allah insanı kıskanmaz. 
 
3 – Allah‟ın yaptığı yasadan hiçbir çıkarı yoktur. Eğer insana yasa 

yaptırırsanız, yasayı yapanlar kendi çıkarlarını önde tutarlar. Yani nalıncı 
keseri gibi kendilerine yontarlar. Yaptıkları yasa da mutlaka kendilerine 
bir çıkar sağlarlar. Niçin sağlamasın ki. Eğer insana yaptırırsanız yasayı, 
insanın tabi olduğu hedefleri insana çizdirirseniz, o, o hedefleri 
belirlemekle görevlendirdiğiniz insanlar size hükmederler. Sizin 
üzerinizde bir güç vehmederler kendilerinde. EĢitinizi - efendi. EĢitinizi - 
ilah edinmiĢ duruma düĢersiniz. Oysa ki onlar da sizin gibi insandı. Onun 
için bu sorunun Kur‟an ın sorduğu bu sorunun cevabı çok açık. 

 
 

 51-) Ya eyyühelleziyne amenû la tettehızül yehude ven nesara 
evliya'* ba'duhüm evliyaü ba'd* ve men yetevellehüm minküm 
feinnehu minhüm* innAllahe la yehdil kavmez zalimiyn; 
 
 
 Ey iman edenler... Yahudileri ve Hristiyanları hâmi - dostlar 
edinmeyin... Onlar birbirlerinin dostu - hâmisidirler... Sizden kim onları 
hâmi - dost edinirse, muhakkak ki o da, onlardandır... Muhakkak ki Allâh 
zâlimler topluluğuna hidâyet etmez (nefsine zulmedenlere hakikati 
yaĢatmaz)! (A.Hulusi) 
 

51 - Ey o bütün iman edenler! Yahudi ile Nasârâ‟yı yar tutmayın, 
onlar ancak birbirlerinin yaranıdırlar, içinizden her kim onlara yardaklık 



ederse muhakkak onlardan ma'duddur, Allah ise zulüm edenleri doğru 
yola çıkarmaz. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû siz ey iman edenler, la tettehızül 

yehude ven nesara evliya' Yahudi ve Hıristiyanları veli edinmeyiniz. 
Dost edinmeyiniz diye çevirmedim. Çünkü Kur‟an da veli, evliya 
ifadesinin o kadar farklı anlamları var ki, farklı bağlamlarda farklı 
anlamlar yükleniyor bu kelimeye. Bu konuya aslında Alu Ġmran 28. ayette 
ve Nisa / 139. ayetinde iĢlemiĢtim daha önce. Ama Ģimdi de bir nebze 
durmak istiyorum. 

 
Evliya kelimesi dedim. Kur‟an da farklı bağlamlarda farklı 

anlamlarla kullanılıyor. Dost, yoldaĢ, sırdaĢ, otorite, müttefik, velayet, 
vesayet, koruyucu vs. gibi. Bunların hepsi farklı anlamlar. Dost farklı, 
velayet farklı, sırdaĢ, otorite farklı. Mesela otorite siyasi bir anlamdır. 
Müttefik ise sosyal bir anlamdır. Hatta askeri bir anlamdır. Yani savunma 
ile ilgilidir. Velayet ve vesayet ise biraz daha bireyseldir. Onun için farklı 
farklı yerlerde farklı anlamlar yüklenmiĢ. Bu nedenle dost diye 
çevirmedim. Bizatihi, veli diye çevirdim. ġimdi bütün bu anlamları Ģu 
baĢlıklar altında kategorize edebiliriz.  

 
1 -Ġnsani velayet,  
 
2 - Dini velayet,  
 
3 - Ahlaki velayet,  
 
4 - Sosyal velayet,  
 
5 - Politik velayet gibi baĢlıklar altında düĢünebiliriz.  
 
Bunlardan birincisi, yani Ġnsani velayet serbesttir. Bazı durumlarda 

ise Ģarttır. Burada din farklılığı, inanç farklılığı gözetilmez. Ġnsani dostluk, 
Kur‟an tarafından yasaklanmamıĢtır. Zaten Resulallah‟ın uygulamasında 
da biz bunu görüyoruz. Resulallah vefat ettiğinde, yani Kur‟an 
tamamlandıktan sonra bir Yahudi tüccara Ebu ġahm isimli bir Yahudi 
tüccara borçlu olarak vefat etti. Demek ki iliĢkisini sürdürüyor, hatta borç 
alacak kadar. Zırhını rehin verecek kadar. Böyle bir yakın iliĢki. Üstelik 
aldığı borçta buğday borcudur. Yani tahıl borcudur. Yiyecek borcudur.  

 
Diyeceksiniz Resulallah‟ın vefat etmesine yakın Ġslam devleti 

neredeyse Arap yarımadasının tamamını sınırları içine almıĢ 



Hakimiyetini pekiĢtirmiĢti, Necran gibi zengin ve verimli arazileri içine 
katmıĢtı.Büyük bir gelire sahipti aynı zamanda. Niçin Resulallah böyle bir 
borç alma ihtiyacı hissetti. Veya hissettiyse niçin bir Yahudi den aldı. 
Bunlar çok önemli sorular ve bu soruların cevabı belki de bugün bizim 
iliĢkilerimizde bir ıĢık, bir yol gösterici olsun için böyle yaptı gibi bir cevabı 
olabilir. 

 
Bu sebeple Ġnsani velayet, yani insani iliĢki, dostluk 

yasaklanmamıĢtır. Dini iliĢki yasaklanmıĢtır. Dini velayet. Dinsel açıdan 
onları size veli edinemezsiniz. Otorite edinemezsiniz. Dini olarak 
otoriteniz olması, kesinlikle Kur‟an ın yasakladığı alana girer. 

 
Üçüncü ve dördüncüsü yani ahlaki ve sosyal amaçlı velayet, 

dostluk ise mahsurludur. Mahsurları giderilirse sakıncası yoktur. Ama 
mahsurları giderilmese yasaklanmıĢtır. 

 
BeĢinci politik velayet ise görecedir. Yani politik velayet; duruma, 

konjonktüre bakarak karar verilir. Politik olarak ittifak yapalım, 
yardımlaĢalım, ki Resulallah‟ın Medine de, Medine vesikasının çıkıĢı iĢte 
bu tür velayet üzerinedir. Aslında bu konudaki velayeti Mumtahine 
suresinin 7 – 8 – 9. ayetleri çok güzel açıklıyor. Mumtahine suresinde ki 
bu ayetlerin gerçi nüzul sebebi, iniĢ nedeni, Hatıp Bin Ebi Belta‟nın 
Mekke de ki yakınlarını ve mallarını garantiye ve güvenceye almak için 
Resulallah‟ın seferberlik haberini, Mekkeli müĢriklere göndermek 
istemesi üzerine indi bu ayetler. Hatıb, Müslüman‟dı. Bedr‟e katılmıĢ bir 
sahabe idi ama o, orada ki yakınlarından endiĢe ederek Mekkelilere 
Resulallah‟ın seferberliğini gizlice haber gönderdi. Yolda yakalandı 
habercisi ama bu iĢe teĢebbüs etti Hatıb. Bunun üzerine Kur‟an; “Sizin 
ey iman edenler, sizin ve benim düĢmanlarımı veliler edinmeyin, 
evliya edinmeyin.” Dedi. Çok önemli. Mumtahine suresinin ĠĢte ilk, 
aslında 9 ayeti bu konuya ayrılmıĢtır. Benim ve sizin düĢmanlarınızı 
veliler, evliya edinmeyin. 

 
Burada açıktır, tabii burada MüĢriklerle ilgili diyeceğiz ama fark 

etmiyor. Yani Müslüman olmayan herkesi kapsayan iliĢkinin sınırlarını 
veriyor. Orada Ģöyle deniliyor; DüĢmanlıkta, yani 7 – 8  ve 9. ayetler bu; 
DüĢmanlıkta ve muhalefette dost edinmemek. Eğer onlar size karĢı 
savaĢmıĢlarsa, yani size karĢı savaĢ açanlar. Sizi yeryüzünden ya da 
vatanınızdan, ülkenizden sürüp çıkarmaya kalkanlar. Yani sizin siyasal 
geleceğinize kastedenler. Ġslam cemaatinin güvenliğini ihlal edenlere 
karĢı velayet, düĢmanla iĢbirliği olarak adlandırılıyor. 

 



ĠĢte yasak olan, mutlak yasak olan dostluk budur. Yoksa bunun 
dıĢında Müslüman olmayanlarla insani iliĢkinin yasaklanması değildir. 
ba'duhüm evliyaü ba'd Onlar birbirlerinin velisidirler. 

 
Herkesin, birbirinin Taberi, ZemahĢeri baĢta olmak üzere hepsi de 

böyle anlamıĢ zaten. Yani Yahudiler ve Hıristiyanlar birbirlerinin velisi 
dostu değil, Yahudiler Yahudilerin, Hıristiyanlar Hıristiyanların dostudur. 
Onlar sizi gerçek dost edinmezler. Yani siz onları edinirsiniz ama, onlar 
size dostmuĢ gibi davranır, fakat gerçekte dost olmazlar. 

 
ve men yetevellehüm minküm feinnehu minhüm sizden her kim 

onları veli edinirse kesinlikle o, onlardan olur. Çok ilginç bir hitap. Bu 
ibareyi nasıl anlayacağız. Yani onları dost edinen, veli edinen onlardan 
olur. Eğer inĢa cümlesi olarak anlarsak mana değiĢir. Ayetin giriĢinde ki 
yasak, yani onları dost edinmeyin yasağının anlamı değiĢir. Mutlak olur. 
Her halükarda, hiçbir durumda dostluk kuramazsınız inĢa cümlesi ise bu. 
Yani sizden her kim onları dost edinirse, veli edinirse onlardan olur. Ama 
ihbar cümlesi olarak alırsak bunu, haber cümlesi; Sizden her kim onları 
bu manada dost edinirse o, zaman içerisinde onlar gibi olmaya baĢlar. 
Yani sonunda onlar gibi düĢünmeye, onlar gibi yaĢamaya, onlar gibi 
inanmaya ve onlar gibi duyup görmeye baĢlar. 

 
Bu çok önemli ve bence doğru mana bu ikincisidir. Bu ikincisi ise 

eğer o zaman ayetin üstünde, yukarıda gelen yasak Konjonktür el olmuĢ 
olur. Yani duruma göre değiĢir. O yasak, illetine mebni bir yasak olur. 
Eğer illeti ortaya çıkarsa, yani sizi onlar gibi edecek olan tüm iliĢki yasak 
boyutuna girer, ama sizi onlara benzetmeyecek iliĢki yasak kapsamına 
girmez. Burada asl olan yasak Ģudur; Ahlaki ve politik velayettir. Ahlaki 
velayet onların hayat tarzını kabul etmektir. Politik velayetse onları 
baĢınıza, üstün, otorite olarak kabul etmektir. Bunlar elbette ki yasaktır. 

 
innAllahe la yehdil kavmez zalimiyn; kuĢku yok ki Allah zalim bir 

topluluğa rehberlik etmez. 
 
 

 52-) Feteralleziyne fiy kulubihim meredun yüsari'une fiyhim 
yekulune nahĢa en tusıybena daireh* fe'asAllahu en ye'tiye Bil'fethı 
ev emrin min ındiHĠ feyusbihu alâ ma eserru fiy enfüsihim nadimiyn;  
 
 Sağlıklı düĢünemeyenlerin (münafıkların), "Olayların akıĢının 
bizim aleyhimize dönmesinden korkuyoruz" diyerek, onların (Yahudi 
ve Nasaranın) arasına süratle daldıklarını görürsün... Umulur ki Allâh, 



açıklık veya (HÛ) indînden bir hüküm getirir de, (onlar) içlerinde 
sakladıklarından (nifaktan) piĢmanlık duyarlar. (A.Hulusi) 
 

52 - Onun için yüreklerinde nifak illeti olanları görürsün ki onların 
içine koĢar dururlar ne yapalım tersine bir devrin baĢımıza dönmesinden 
korkuyoruz derler, memul ki Allah yakında o fethi veya nezdi Ġlâhîsinden 
bir emir ihsan ediverir de nefislerinde gizlediklerine piĢmanolurlar. 
(Elmalı) 

 
 
Feteralleziyne fiy kulubihim meredun yüsari'une fiyhim 

yekulune nahĢa en tusıybena daireh Bakın ne diyor ayet; 
 
Kalpleri hastalıklı olanların; “BaĢımıza bir iĢ gelmesinden endiĢe 

ederiz, yani iĢin ters dönmesinden endiĢe ederiz.” diyerek ötekilerin 
iĢine yarayacak bir tavır sergilemekte yarıĢtıklarını görürüsün.  

 
Burada söylenmek istenen, direnci zayıflatan her tür tavır düĢmana 

yardım ve yataklık olarak görülür diyor. Söylenen Ģudur sevgili dostlar. 
Yani iĢin ters dönmesinden korkarız deyip de onların iĢine gelen bir tavır 
sergilemek. Müslümanlarla beraber bu adamlar. Yarım inançlılar. Ancak 
bunlar inançlarını öyle bir Ģey üzerine bina etmiĢler ki, o da çıkarları. 
Onun için de daima onları da gözetiyorlar. Yani biz buradayız, biz kâr 
edeceğiz diye buradayız., ama zarar ederiz diye de korkuyoruz diyorlar. 
Böyle çıkar üzerine kurulmuĢ bir inanç, oturmuĢ bir inanç, iĢte bu burada 
ifade edilen. 

 
fe'asAllahu en ye'tiye Bil'feth belki Allah bir zafer verir ev emrin 

min ındiH ya da O‟nun katından bir talimat gelir de feyusbihu alâ ma 
eserru fiy enfüsihim nadimiyn; içlerinde sakladıkları düĢüncelerden 
dolayı vicdan azabı çekmeye baĢlarlar. Yani onları vicdanları ile baĢ 
baĢa bırakıyor yarım inançlıları. Bu çıkar üzerine inanç kuran insanları. 
Yani Allah‟ın söylediği mutlak hakk‟tır, ben burada onun için varım diye 
değil de, çıkarımız var burada olmaktan diye burada olanları Allah, belki 
vicdanınız sızlar, hakikati görürsünüz de diyerek kendi vicdanlarına 
havale ediyor. 

 
 

 53-) Ve yekulüllezine amenû ehâülailleziyne aksemu Billahi 
cehde eymanihim innehüm leme'aküm* habitat a'malühüm feasbehu 
hasiriyn; 
 



 Ġman edenler derler ki: "Sizinle beraber olduklarına, bütün 
güçleriyle Allâh adına yemin edenler bunlar mı?" Yaptıkları boĢa gitmiĢtir; 
hüsrana uğrayanlar olmuĢlardır. (A.Hulusi) 
 

53 - Müminler de hâ, derler: ġunlar mı o, sizinle beraber 
olduklarına olanca yeminleriyle Allaha yemin edenler?, bütün 
çabaladıkları boĢuna gitti de hüsran içinde kaldılar. (Elmalı) 

 
 

 Ve yekulüllezine amenû Ġman edenler de derler ki onlara karĢın, 
gerçek iman edenler, tam iman edenler, ehâülailleziyne aksemu Billahi 
cehde eymanihim innehüm leme'aküm var güçleriyle sizinle beraber 
olacaklarına dair yemin edenler bunlar mı? ġimdi Ģu adamlar mı, sizine 
beraber yemin edenler, var güçleriyle yemin edenler Ģunu diyen adamlar 
mı. Yani çıkarını önceleyen insanlar Münafıklığı bir tabiat haline getirirler.  
 
Niçin? Çünkü onların sabit bir hakikati olmaz. Çıkarları nereye dönerse 
onlar da oraya dönerler. Onun için münafıklığın farklı bir ismi de 
çıkarcılıktır. Çıkarları, gündelik çıkarları, dünyevi çıkarları nerede ise 
bakarsınız o gün oradadırlar. Ertesi gün onları dün oldukları yerde 
göremeyebilirsiniz. Neden derseniz eğer, çıkarları farklı yere kaymıĢtır da 
onun için. Böyle bir ahlaksızlığı Kur‟an reddediyor ve yeriyor. 
 

habitat a'malühüm ve onlar için, bu keskin ifadeyi kullanıyor; 
Onların bütün çabaları boĢa gitmiĢtir. Evet, çünkü onlar, aslıda güzel 
Ģeyler yapıyorlar ara sıra. Lakin bu güzellikleri iyiliğe ve güzelliğe 
inandıkları için yapmıyorlar. Çıkarları için yapıyorlar. Görüyorsunuz 
sevgili dostlar, niyetiniz eyleminizi belirliyor. feasbehu hasiriyn; Ve 
kaybeden onlar olmuĢtur. 

 
 

 54-) Ya eyyühelleziyne amenû men yertedde minküm an 
diynihı fesevfe ye'tillahu Bi kavmin yuhıbbuhüm ve yuhıbbuneHU 
ezilletin alel mu'miniyne e'ızzetin alel kafiriyn* yücahidune fiy 
sebiylillâhi ve la yehafune levmete lâim* zâlike fadlullahi yü'tıyhi 
men yeĢa'* vAllahu Vasi'un 'Aliym; 
 
 Ey iman edenler... Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki) Allâh 
(onun yerine) öyle bir topluluk getirir ki, (O) onları sever, (onlar da) O'nu 
severler... Ġman edenlere karĢı alçak gönüllü, hakikati inkâr edenlere 
karĢı onurludurlar. (Onlar) hiçbir kınayanın kınamasından korkmaksızın, 
Allâh uğruna mücahede ederler... (A.Hulusi)  
 



54 - Ey o bütün iman edenler! Ġçinizden kim dininden dönerse 
duysun: Allah onun yerine öyle bir kavim getirecek ki Allah onları sever, 
onlar Allah‟ı severler, müminlere karĢı boyunları aĢağıda, kâfirlere karĢı 
baĢları yukarıda, Allah yolunda mücahede ederler, dil uzatanın 
levminden korkmazlar, iĢte o Allahın fazlıdır, onu dilediğine verir, ve Allah 
vasi'dir, alîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû Ey iman edenler, men yertedde 

minküm an diynih içinizden her kim dinine sırt çevirirse. 
 
Burada sözleĢmeye ihanet ederse, Ra‟d suresinin 11. ayetini 

hatırlayın. ..innAllahe la yuğayyiru ma Bi kavmin hatta yuğayyiru ma 
Bi enfüsihim.. Ra‟d/11 Allah, kendi özlerinde olanı değiĢtirmedikçe 
insanlar, o toplumun halini değiĢtirmez. Bir toplumun halini değiĢtirmez. 
 Burada Ġman bir sözleĢmedir dostlar. Ġslam bir Allah sözleĢmesidir. 
Bu sözleĢmeye ihanet edenlere Allah, dinden çıkanlar olarak bakıyor. 
ĠĢte onu dile getiriyor. SözleĢmeye ihanet edenler, hainlerden emanet 
alınır. 
 
 men yertedde minküm an diynihı fesevfe ye'tillahu Bi kavmin 
yuhıbbuhüm ve yuhıbbuneH Ġyi bilin ki Allah, zaman içinde onun yerine 
baĢka bir toplum getirir, O onları sever, onlar da O‟nu. Yani sözleĢmeye 
ihanet eden hainler görevden alınırlar, Ġslam ve iman onlardan alınır, 
ihanet etmeyecek yepyeni bir kavme verilir.  ..in yeĢe' yüzhibküm ve 
ye'ti Bi halkın cediyd; Ġbrahim/19 
 
 Eğer siz ihanet ederseniz sizi siler, topunuzu siler yeryüzünden 
yepyeni bir yaratıp getirir, hatta böyle tercüme edeyim. Yani insan soyu, 
tutun ki insandan umut kesilsin. Ġnsan soyundan ümit keserse Allah, artık 
iĢe yaramaz olursanız, sizin topunuzu siler; ve ye'ti Bi halkın cediyd 
yepyeni bir yaratık getirir. Sizden üstün bir yaratık. Onun için, bunu da 
yapar Allah. 
 

Bu çok önemli. Burada onlar O‟nu sever, O‟da onları diyor. Yani 
sevgiyi, insanla arasında paylaĢtığını, vedud olan Allah hem sevilip hem 
de sevdiğini söylüyor. Yani Allah sadece sevmekle kalmıyor, insandan, 
sevilmesini de istiyor. Sevgiyi insandan istiyor Allah. 

 
ezilletin alel mu'miniyne e'ızzetin alel kafiriyn daha ne yaparlar 

o gelenler; Demek ki gidenlerin kötülükleri buymuĢ, onu da oradan 
anlıyoruz. Yeni gelenler Müminlere karĢı alçak gönüllü, kafirlere karĢı 
Ģiddetli davranırlar. Bunun özeti Ģudur dostlar. Ġmanın önünde eğilirler, 



inkarın önünde dik dururlar. Bunun anlamı budur. Ġmanın önünde 
eğilirler. Demek ki imanın önünde eğilmeyenler, inkarın önünde 
eğiliyorlar. Tersi geçerli.  

 
Ġnkarın önünde eğilip de imanın önünde Ģiddetli duranlar, kafasını 

kaldıranlar, Mümine karĢı yiğitlik taslayanlar, erkeklik taslayanlar, ama 
kafirlerin önüne gelince öyle el pençe divan durup ellerini ovuĢturanlar.  

 
Müminlere karĢı burnundan kıl aldırmayıp, kafirlerin önünde yerlere 

yuvarlananlar, yatanlar, dokuz takla atanlar. Onlar, iĢte onlar için 
söylüyor. Sizden Hakkı alır, Hakk‟ı taĢıma vazifesini böyle yapmayanlara 
veririz diyor ve ey müminler imanın önünde toprak gibi olun, ama inkarın 
önünde kaya gibi olun diyor. 

 
yücahidune fiy sebiylillâhi ve la yehafune levmete lâim Allah 

yolunda tüm çabalarını sergiler. Evet, Allah yolunda tüm çabalarını 
sergiler, kınayacak olanın da kınamasından korkmazlar bu yeni gelenler. 
Yani halk ne de demeden önce, Hakk ne der derler. Hakk‟ın dediğini 
halkın dediğinden önde tutarlar. Allah ne der diye sorarlar bir iĢ 
yapacakları zaman El ne der diye değil. 

 
zâlike fadlullahi yü'tıyhi men yeĢa' iĢte bütün bu özellikler 

Allah‟ın dilediğine bahĢettiği lütfudur. vAllahu Vasi'un 'Aliym; zira Allah 
lütfunda sınırsızdır, her Ģeyi bilendir. 

 
 

 55-) Ġnnema Veliyyükümullahu ve RasuluHU velleziyne 
amenülleziyne yukıymunes Salate ve yü'tunez Zekate ve hüm 
raki'un; 
 
 Sizin Veliyy'niz sadece Allâh'tır, "HÛ"nun Rasûlüdür ve (Ģu) iman 
edenlerdir ki, onlar salâtı ikame ederler ve rükû hâlinde zekâtı verirler. 
(A.Hulusi) 
 

55 - Sizin veliniz evvel Allah, sonra Resulü, sonra o iman etmiĢ 
olanlardır ki namaza devam ederler ve rükû' halinde zekât verirler.  
(Elmalı) 

 
 
Ġnnema Veliyyükümullahu ve RasuluHU velleziyne amenü 

yalnızca Allah, Resulü ve inananlardır sizin veliniz. Yukarıdaki sorulara 
cevap. Yukarıda ki Ģunları Ģunları dostlar edinmeyiniz ayetinin bir 
devamı. Peki kimi dost edinelim diye soracak olursanız; Allah yetmez 



mi..! Resulü yetmez mi..! Müminler size yetmedi mi de gittiniz kendinize 
size ihanet edecek olanları dost edindiniz diye soruyor adeta. 

 
 Elleziyne yukıymunes Salate Onlar ki salatı ikame ederler, Salatı 
ikame ederler diye çevirdim. Bu üç manaya birden gelir. Namazı kılarlar, 
duayı sürekli ayaklandırırlar ve Allah‟ı desteklerler. Üç manaya birden de 
gelir. 
 

ve yü'tunez Zekate arınmak için mali yükümlülüklerini yerine 
getirip zekatı verirler. ve hüm raki'un; çünkü onlar Allah‟a boyun eğerler. 
Namazın sembolize ettiği hakikat bu imiĢ dostlar. Aslında secde ile siz, 
bir Ģey söylemiĢ oluyorsunuz; “Ya rabbi, ben sadece sana boyun 
eğiyorum.” DemiĢ oluyorsunuz. 

 
 
56-) Ve men yetevelellahe ve RasuleHU velleziyne amenû 

feinne hızbAllahi hümül ğalibun;  
 
Kim Allâh'ı, "HÛ"nun Rasûlünü ve iman edenleri veliyy edinir ise, 

(bilsin ki) muhakkak Allâh taraftarları, galip gelecek olanların ta 
kendileridir! (A.Hulusi) 

 
56 - Ve her kim Allah ve Resulüne iman edenlere yar olursa Ģüphe 

yok ki Allah hizbidir ancak galip olacaklar. (Elmalı) 
 
 
Ve men yetevelellahe ve RasuleHU velleziyne amenû Allah‟ı, 

Resulü ve inananları veliy edinenler var ya, feinne hızbAllahi hümül 
ğalibun; iĢte onlardır Allah taraftarı olanlar ve galip gelecek olanlar 
onlardır. 
 
 

57-) Ya eyyühelleziyne amenû la tettehızülleziynettehazû 
diyneküm hüzüven ve le'ıben minelleziyne utül Kitabe min kabliküm 
vel küffare evliya'* vettekullahe in küntüm mu'miniyn; 

 
Ey iman edenler... Sizden önce kendilerine hakikat bilgisi 

verilenlerin, dininizi alay, eğlence konusu edinenlerini ve hakikati inkâr 
edenleri veliyyler edinmeyin! Eğer iman ehliyseniz Allâh'tan korunun! 
(A.Hulusi) 

 



57 - Ey o bütün iman edenler! Ne o sizden evvel kitap verilenlerden 
dininize eğlence ve oynamak yerine tutanları ne de diğer kâfirleri dost 
tutmayın, Allah dan korkun eğer müminlerseniz. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû ey iman edenler, la 

tettehızülleziynettehazû diyneküm hüzüven ve le'ıben minelleziyne 
utül Kitabe min kabliküm vel küffare evliya 

 
Dikkat buyurun lütfen, siz ey iman edenler, gerek daha önce 

kendilerine kitap verilmiĢ olanlardan, gerekse vahyi inkar edenlerden, 
dininizi hafife alan ve onu oyuncak edenleri dost edinmeyin. 

 
Yukarıdakine bir açıklama. Aslında bu ayet, 51. ayetin tefsiridir. 

Kimleri dost edinmeyelim; Yani tüm Müslüman olmayanları değil, onlar 
içinden asıl sizin dininizle eğlenen, onu küçümseyen, onu hafife alan ve 
onu oyuncak edenleri. Tabii sizin dininizle değil sadece. Çünkü burada o 
yok. Aslında kendi dinleri de hafife alanlar buna dahil. 

 
ġimdi bu la‟b ve lehv edinme, hüzüv edinme nasıl olur onu kısaca 

maddeler halinde özetleyeyim dini hafife almak, oyuncak etmek.  
 
1 – Ciddiyetsizlik. Dinin emir ve yasaklarına karĢı ciddiyetsizlik. 

Onun için bugün Müslüman‟ım diyene sorulacak ilk soru; “Sen ciddi 
misin..!” sorusudur. Ben berberim dese bir insan, otur traĢ et derler. 
Ama ben Müslüman‟ım diyenin berber iddiası kadar haysiyeti yok mu. 
Yani Ġslam iddiası yok mu. Bu bir iddia. Ġddianızı nasıl ispat edeceksiniz. 
Ġspatı yok mu bunun? Berber olmanın, demirci olmanın, simitçi olmanın, 
kömürcü olmanın bile bir ispatı var da Müslüman olmanın ispatı olması 
mı..! Bunlardan daha adi bir iddia mı bu. HaĢa..! Onun için iddiasını ispat 
etme ciddiyetini göstermeyenler iĢte o ciddiyetsizler, onlara diyor Kur‟an; 
Dinini oyuncak edenler. (Enam/70) 

 
2 – Kutsal bilinen değerleri tahkir edenler. Batıl ya da Hakk 

insanların inandığı değerlere hakaret etmek yasaktır. Biz Müslümanlar 
bunu yapmayız. 

 
3 – KiĢinin kendi inancına karĢı laubalileĢmesi. ĠĢte bu da inancını 

oyuncak etmesidir. Onunla dalga geçmesidir. Bir Ģeye inandığını 
söylüyor, örneğin Kur‟an a inanıyorum diyor. Ama bakıyorsunuz Kur‟an 
ın tam zıddını yapıyor. Kur‟an a inandığını söylüyor, peygambere ümmet 
olduğunu söylüyor, Müslüman olduğunu söylüyor. Müslüman olmak 
Allah‟a teslim olmak demektir. Ama bakıyorsunuz Allah‟ın verdiği hükme 



sırtını dönüyor. Bu ciddiyetsizliktir. BaĢta ciddiyetsizliktir. Tabii ondan 
daha öte bir Ģeydir. 

 
4 – Ġlahi yasalarla oynamak. ĠĢte dini oyuncak etmek oyun etmek. 

Ġlahi yasalarla oynayıp onların gerçek anlamlarından çarptırmak onları. 
Çarpıtmak. Bir takım te‟villerle onları tahrif etmek. 

 
ĠĢte bütün bunlar Kur‟an da ki bu ayetin alanına giriyor. Dinlerini 

hafife alanlar ve oyuncak edenler. vettekullahe in küntüm mu'miniyn; 
eğer gerçekten inanıyorsanız Allah‟a karĢı saygılı olun. Yani bunu 
yaparsanız Allah‟a karĢı saygısızlık yapmıĢ olursunuz. 

 
 
58-) Ve izâ nadeytüm iles Salatittehazûha hüzüven ve le'ıben 

zâlike Bi ennehüm kavmün la ya'kılun; 
 
Salât için ezan okuduğunuzda, ezanı alay ve eğlence edindiler... 

Bu, onların aklını kullanamayan bir güruh olmalarından ötürüdür. 
(A.Hulusi) 

 
58 - Namaza ezan okuduğunuz zaman onu bir eğlence ve oyun 

yerine koyuyorlar, bu iĢte onların akılları ermez bir güruh olmalarından. 
(Elmalı) 

 
 
Ve izâ nadeytüm iles Salatittehazûha hüzüven ve le'ıbe Onları 

yanınıza çağırdığınız zaman onu hafife alırlar ve oyun ederler. Onlar, 
Yahudiler, Hıristiyanlar ve müĢrikler. Bir önceki 57. ayette belli oldu. Peki 
nasıl namaza çağırılıyorlar? 

 
1 – Eğer salatı, bu ayette ki salatı formel anlamda alırsak, yani 

namaz anlamında alırsak, direkliğine, namazın sütun oluĢuna bir 
göndermedir bu. Namaz dinin direğidir. Dolayısıyla namaza baĢlayan bir 
insan Ġslam‟a otomatik olarak girmiĢ sayılır. Bu ona delildir. 

 
2 – eğer namazı, ayetteki salat‟ı dua anlamına alırsak ibadete, 

ibadet manasına gelir. Yani onları ibadete çağırdığında anlamını taĢır. 
Ama ben 1. sini daha doğru buluyorum. Ve onlar ibadete 
çağırıldıklarında nasıl dalga geçiyorlar. Yani nasıl hafife alıyorlar ve oyun 
ediyorlar. 

 
ġuna yoruyorum ben bunu. Onların hepsi Arapça konuĢuyorlardı. 

Yahudiler, Hıristiyanlar, müĢrikler. Salat dua manasına geliyordu Arap 



dilinde. Fakat Müslümanlar salattan onların o güne kadar görmediği bir 
Ģekil anlıyorlar, yani namaz kılıyorlardı. Onlar dua ile namaz arasındaki 
bu iliĢkiyi anlayamıyorlardı. Onun için de “Bakın salata çağırıyorlar ama  
yaptıkları hareketlere bakın.” Diye dalga geçiyorlardı. Benim yaptığım 
yorum, Onların, salatın kelime manası olan dua ile namaz arasındaki 
iliĢkiyi kuramamaları, Namazın, duanın harekete dönüĢmüĢ biçimi 
olduğunu anlayamamaktan kaynaklanıyordu. Onun içinde dalga 
geçiyorlar, alay ediyorlardı. 

 
zâlike Bi ennehüm kavmün la ya'kılun; Bu onların kafalarını 

kullanmayan bir topluluk olduğunu gösterir. Evet, çünkü namazın, duayı 
sembolize eden müthiĢ bir hareket olduğunu bilmiyorlar. 

 
 
59-) Kul ya ehlel Kitabi hel tenkımune minna illâ en amenna 

Billahi ve ma ünzile ileyna ve ma ünzile min kablü, ve enne 
eksereküm fasikun; 

 
De ki: "Ey hakikat bilgisi verilmiĢ olanlar, yalnızca hakikatimiz olan 

Allâh'a, bize inzâl olunana ve daha önce inzâl olunana iman ettiğimiz için 
mi bizden hoĢlanmıyorsunuz? Sizin ekseriyetiniz, yoldan çıkmıĢlardır!" 
(A.Hulusi) 

 
59 - De ki ey Ehli kitap siz sırf Ģunun için bizden hoĢlanmıyorsunuz: 

Biz Allaha iman ettiğimiz gibi hem kendimize indirilene hem daha evvel 
indirilmiĢ olana iman etmekteyiz, sizin ise ekseriniz fâsıksınız. (Elmalı) 

 
 
Kul ya ehlel Kitab Secdenin, Allah‟a ilanı aĢk olduğunu, yani biraz 

önce söylendiği gibi. Ayette de aslında açıklandı 55. ayette; ve hüm 
raki'un; 

 
Evet, çünkü onlar Allah‟a boyun eğerler. Aslında secdenin her 

hareketin bir gerçeği sembolize ettiğini, kulun Allah karĢısında ki aczi 
yetini ve kulluğunu itirafını sembolize ettiğini bilmeyecek kadar akılsızdır 
onlar. 

 
Kul ya ehlel Kitabi hel tenkımune minna illâ en amenna Billahi 

ve ma ünzile ileyna ve ma ünzile min kablü De ki; Ey kitap ehli Ģimdi 
biz yalnızca Allah‟a ve bize ve bizden önce indirilenlere iman ettik diye 
kusur mu iĢledik. Sor onlara. ve enne eksereküm fasikun; ġu bir 
gerçek ki çoğunuz yoldan çıkmıĢsınız. Evet, yani Tevrat‟a, Ġncil‟e ve 
Kur‟an a çağıran tek çağrı Ġslam‟ın çağrısıdır dostlar. Allah‟a ahirete ve 



Salih amel iĢleyen kimsenin mutlu olacağını itiraf eden tek Kitap da 
Kur‟an dır. Bu çok önemli. 

 
 
60-) Kul hel ünebbiüküm Bi Ģerrin min zâlike mesübeten 

indAllah* men leanehullahu ve ğadıbe aleyhi ve ceale minhümül 
kıradete vel hanaziyre ve abedet tağut* ülaike Ģerrun mekanen ve 
edallü an sevais sebiyl; 

 
De ki: "Allâh indînde, yapa geldiklerinin karĢılığı ne kadar kötüdür, 

bu konuda size haber vereyim mi? Allâh'ın lânetlediği ve gazap ettiğidir o 
kimse! (Allâh) onları maymunlar (düĢünmeden taklitle yaĢayanlar), 
domuzlar (Ģehevî zevkleri için yaĢayanlar) ve tağuta (Ģeytana - vehmine - 
dürtülerine) tâbi olarak yaĢayanlar hâline dönüĢtürmüĢtür! ĠĢte bunlardır 
mekânı en kötü olanlar ve yolun ortasından sapanlar! (A.Hulusi) 

 
60 - Deki: Size Allah yanında cezaca ondan daha fenasını haber 

vereyim mi? O kimseler ki Allah kendilerine lânet etmiĢ, gadabına 
uğratmıĢ, onlardan maymunlar, hınzırlar ve taguta tapanlar yapmıĢ, iĢte 
bunlar mevki‟ce daha fena ve düz yoldan daha sapkındırlar. (Elmalı) 

 
 
Kul hel ünebbiüküm Bi Ģerrin min zâlike mesübeten indAllah 

De ki; Allah katında bunlardan daha beter bir cezayı hak edenleri size 
söyleyeyim mi? men leanehullahu ve ğadıbe aleyh onlar Allah‟ın lanet 
ve gazabına uğrayanlardır. ve ceale minhümül kıradete vel hanaziyre 
ve abedet tağut Ģeytani otoritelere kul oldukları için.  

 
Bu çok önemli, Ģeytani otoritelere kul oldukları için 

maymunlaĢtırdıkları ve hınzırlaĢtırdıklarıdır. Bakara 65. ayette ben bu 
maymunlaĢtırmayı iĢlemiĢtim hatırlayın. ..lehum kûnû kıradeten 
hasiiyn; ayetini iĢlerken. Bunu Mücahit, büyük müfessir, tabiin müfessiri 
Mücahit, biçim olarak maymunlaĢma değil, ahlaken maymunlaĢma 
olarak alıyor. Ahlaken maymunlaĢmak taklitçiliktir. 

 
HınzırlaĢma nedir peki? AhlaksızlaĢmadır. Cinsel ahlaksızlaĢma, 

cinsel ahlakı tamamen devre dıĢı bırakıp, affedersiniz, Kur‟an ın söylediği 
kelime ile domuzlaĢmadır. ĠĢte bir toplum maymunlaĢınca taklitçi kesilir, 
domuzlaĢınca da tamamen ahlaki her tür normu, her tür ilkeyi bir tarafa 
bırakır. ĠĢte onu söylüyor, bu bir cezadır. Yani Allah bir topluma bundan 
daha büyük bir ceza mı verir. AhlaksızlaĢır ve mukallit hale gelirse, 
düĢmanını taklit edersebu büyük bir cezadır. 

 



ülaike Ģerrun mekanen ve edallü an sevais sebiyl; Bunlar daha 
Ģerli bir konumda olanlar ve doğru yoldan tamamen sapanlardır. 

 
 
61-) Ve izâ cauküm kalu amenna ve kad dehalu Bil küfri ve 

hüm kad harecu Bih* vAllahu a'lemü Bi ma kânu yektümun; 
 
Size geldiklerinde "Ġman ettik" dediler... Gerçekte ise (yanınıza) 

inkârla girip, yine onunla çıkmıĢlardır... Allâh gizlemekte olduklarını, 
yaptıklarını yaratan olarak daha iyi bilir. (A.Hulusi) 

 
61 - Size geldiklerinde de «amennâ» derler, halbuki kâfir girmiĢler 

kâfir çıkmıĢlardır, neler ketmettiklerini ise Allah kendilerinden daha iyi 
bilir. (Elmalı) 

 
 
Ve izâ cauküm kalu amenna Onlar sana geldiklerinde inandık 

derler. ve kad dehalu Bil küfri ve hüm kad harecu Bih Evet, öyle 
derler, oysa ki onlar inkarla gelirler ve yine inkarla yanından ayrılırlar. 
vAllahu a'lemü Bi ma kânu yektümun; Fakat Allah onların gizlediklerini 
bilmektedir. 

 
 
 62-) Ve tera kesiyren minhüm yüsari'une fiyl'ismi vel udvani ve 
eklihimüssuht* le bi'se ma kânu ya'melun; 
 

Onlardan çoğunun Allâh'a karĢı suça meyilli; düĢmanlıkta ve haram 
yemekte süratli gittiklerini görürsün... Yapmakta oldukları ne kadar da 
kötüdür! (A.Hulusi) 

 
62 - Onlardan bir çoğunu görürsün ki günâha girmek, zulmetmek 

ve haram yemekte sürat yarıĢı yaparlar, her halde ne fena yaparlar. 
(Elmalı) 

 
 
Ve tera kesiyren minhüm yüsari'une fiyl'ismi vel udvani ve 

eklihimüssuht Onların çoğunun günahta, saldırganlıkta ve değer 
yıkıcılıkta yarıĢtıklarını görürsün. Değer yiyicilik, silip süpürürcesine 
değer yıkmak. 42. ayette bu surenin tefsir etmiĢtim. Kirli iĢlere atılmayı 
temsil eder. Kelime olarak suht, tüm kirli iĢlere, alnınıza leke getirecek 
iĢleri yapmaktır. le bi'se ma kânu ya'melun; Yaptıkları Ģey ne kötüdür. 
Allah her türlü değer yıkıcılıktan bizi korusun diyor, 
 



“Ve ahiru davana enlil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. MAĠDE SURESĠ (063-081)(41) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 

  
“BismillahirRahmanirRahıym.” 
 
 
Sevgili Kur‟a dostları geçtiğimiz ders maide suresinin 62. suresine 

kadar iĢlemiĢtik. 62. ayette dahil. ĠĢlediğimiz bu ayetlerde özellikle 
Kur‟an, ehli kitabın kendi kitaplarına karĢı olumsuz yaklaĢımlarını gözler 
önüne sermiĢ ve bize de kendi kitabımıza karĢı onlar gibi 
yaklaĢmamamız gerektiğini öğütlemiĢti. 

 
Ehli kitabın, daha özelde Yahudilerin kendilerine emanet edilen 

ilahi mesaja nasıl sırt döndüklerini açıklarken Ģöyle buyurmuĢtu Kur‟an; 
“Onların çoğunun günahta, saldırganlıkta ve değer yıkıcılıkta 
birbirleri ile yarıĢtıklarını görürsün.” DemiĢti. “Yaptıkları Ģeyler ne 
kötüdür.” Diye de bitirmiĢti. 

 
 ĠĢte bugün 63. ayetle birlikte onların neden kendilerine emanet 

edilen ilahi mesaja böylesine ihanet ettikleri, neden böyle bir sosyal 
çözülmeye, bozulmaya uğradıklarının cevabını da 63. ayette buluyoruz. 

 
 
63-) Levla yenhahümur rabbaniyyune vel ahbaru an kavlihimül' 

isme ve eklihimüs suht* le bi'se ma kânu yasne'un; 
 
Rabbanîler ve Ahbar (Mâide: 44'te açıklandı) onları Allâh'a karĢı 

suç olanları söylemekten ve haram yemekten engelleseler ya... Onların 
yapıp üretmekte oldukları ne kötüdür! (A.Hulusi) 

 
63 - Bari Rabbaniyyun ve Ahbar bunları günâh söylemekten ve 

haram yemekten nehy etseler! Ne fena sanata alıĢmıĢlar. (Elmalı) 
 
 
Levla yenhahümur rabbaniyyune vel ahbaru an kavlihimül' 

isme ve eklihimüs suht Onların din adamları ve hahamları, onları 
günahkarca düĢüncelerden ve değer yıkıcılıktan alıkoysalardı ya. Yani 
neden bir toplum Allah‟a karĢı, kendi özüne karĢı yabancılaĢır sorusunun 
cevaplarından biri, o toplumun aklı eren, o toplumun bilen kiĢileri görevini 
yapmayınca dır. Özellikle din alimlerinin, din adamlarının bir toplumun 
kokuĢmasında ya da düzelmesinde. Bir toplumun olumlu anlamda 
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geliĢmesinde ya da olumsuz manada çöküĢünde, çözülüĢünde baĢat 
rolü oynadıklarını bu ayette ifade etmiĢ oluyor. 

 
Aslında bunu öğrenmek için öyle uzun boylu tarihe bakmaya, 

geriye gitmeye gerek yok. Ġçinde bulunduğunuz topluma baktığınızda 
önderlerin sapmasının o topluma nasıl katlanarak yansıdığını 
görebilirsiniz. Onun için öncüler, bilenler, alimler bir yanlıĢ yaparlarsa o 
yanlıĢ onları takip edenler tarafından bin olur, binler olur. 

 
Öncüler, önderler, örnek insanlar doğru yaparlarsa, onları takip 

eden, onları örnek edinen insanlar, onların açtığı çığırı izlerler. Bu 
çerçevede tüm toplumların kuralıdır. Eğer bozulma önderlerden, 
alimlerden baĢlamıĢsa bu bozulma tabana doğru yayılır. Onun içindir ki 
Peygamberimiz;  Eğer Ģu iki sınıf bozulursa tüm toplum bozulur. 
Ümera ve Ulema. (Yöneticiler ve bilginler.) BuyurmuĢtur. Eğer bu iki 
sınıf düzelirse toplumda düzelir. Çünkü bu sınıflar toplumu sevk ve idare 
eden lokomotif sınıflardır. le bi'se ma kânu yasne'un; ĠĢledikleri Ģey ne 
kötüdür.  

 
 
64-) Ve kaletil yahudü yedullahi mağluletün, ğullet eydiyhim ve 

lu'ınu Bi ma kalu* bel yedahu mebsutatani yünfiku keyfe yeĢa'* ve 
leyeziydenne kesiyren minhüm ma ünzile ileyke min Rabbike 
tuğyanen ve küfra* ve elkayna beynehümül 'adavete velbağdae ila 
yevmil kıyameti, küllema evkadu naren lil harbi atfeehAllahu ve 
yes'avne fiyl Ardı fesaden, vAllahu la yuhıbbul müfsidiyn;  

 
Yahudiler, "Allâh'ın eli bağlıdır" dediler... Söyledikleri kendilerinde 

açığa çıktı, kendi elleri bağlandı ve lânetlendiler! Bilakis, Allâh'ın iki eli de 
açıktır; dilediğince bağıĢlamaya devam ediyor! Andolsun ki, Rabbinden 
sana inzâl olunan, onlardan çoğunun inkâr ve tuğyanını (isyan ile haddini 
aĢmayı) arttırır! Onların arasına kıyamet sürecine kadar düĢmanlık ve 
nefret duygusu yerleĢtirdik! Her ne zaman savaĢ için bir ateĢ yaksalar, 
Allâh onu söndürdü... (Gene de) yeryüzünde bozgunculuğa koĢarlar... 
Allâh inançları saptırma peĢinde koĢanları sevmez. (A.Hulusi) 

 
64 - Bir de Yahudîler «Allahın eli bağlı» dediler, ve dedikleriyle 

dilediği gibi bahĢediyor, celâlim hakkı için sana rabbinden indirilen 
onlardan bir çoğunun tuğyanını ve küfrünü arttıracaktır, mamafih biz 
onların arasına kıyamete kadar sürecek buğz ve adavet bıraktık, her ne 
zaman harp için bir yangın tutuĢturdularsa Allah onu söndürdü, hep yer 
yüzünde fesat için koĢarlar, Allah ise müfsitleri sevmez. (Elmalı) 

 



 
Ve kaletil yahudü yedullahi mağluletün Yahudiler, “Allah‟ın eli 

sıkıdır” dediler. ğullet eydiyhim ve lu'ınu Bi ma kalu sıkılaĢtı elleri, ve 
bu sözlerinden dolayı lanetlendiler. Allah‟ın rahmetinden dıĢlandılar. 

 
Aslında burada; “Allah cimridir.” Demek istiyorlar. Eli sıkılık, 

cimriliktir bildiğiniz gibi. Bir gönderme yapıyorlar. Özellikle Resulallah‟la 
çağdaĢ olan Medine Yahudileri, Allah‟ın eli sıkıdır iftirasını atarken, Ģuna 
da gönderme yapıyorlar. “Eğer cömert olsaydı siz müminler Ģu anda 
böylesine yoksulluk içinde bulunmazdınız.” Çünkü bu ayetlerin indiği 
dönemlerde hala müminler gerçekten yoksul durumdaydılar. 

 
Hayber‟in fethine kadar diyecektir Hz. AiĢe; Doyası hiç hurma 

yemedim.  Yine aynı isim; Resulallah‟ın tüm evlerinde öyle zamanlar 
olurdu ki üç ay ocak tütmezdi. Diyecektir. 

 
Resulallah bir toplumun gıpta ettiği, bir toplumun kendisine 

annelerini ve babalarını feda ettikleri bu insan böyle yaĢarsa o toplumda 
ki maddi standardı siz düĢünün. 

 
ĠĢte bu yoksulluğu bahane ederek YahudileĢen Ġsrail oğulları 

Allah‟a iftira ediyorlardı. Aslında bunun temelinde Ģöyle yanlıĢ bir mantık 
yatıyordu; Güçlü olmakla haklı olmayı birbirine karıĢtırmak. Yani “Eğer 
siz haklı olsaydınız güçlü olurdunuz. O halde gücünüz olmadığına, 
zengin olmadığınıza, varlıklı olmadığınıza göre siz haklı da 
değilsiniz.” Mantığı. Hakla gücü eĢitleyen bir mantık.  

 
ĠĢte bu mantık Yahudi mantığıdır. Böyle bir mantıkla dünyaya 

bakan, toplumlara bakan, tarihe bakan, olayları okuyan YahudileĢmiĢ bir 
mantıkla bakmıĢ olur. Çünkü Güç her zaman haklının elinde olmayabilir. 
Ama gücü olmaması haksız olması anlamına hiç gelmez. Aksine tarihte 
tersi çok görülmüĢtür. Güç haksızların elinde çoğu zaman olmuĢ, onun 
içinde haklılara zulmetmiĢler. Onların hakkını gasp etmiĢler. Daha 
doğrusu gücü kötüye kullanmıĢlar.  

 
Onun için güç haklının elinde olursa aynı zamanda Hakk güçlenmiĢ 

olur. Bu doğru lakin gücü haksız yere gasp edenler, hiçbir zaman o güçle 
hakkı savunamazlar. Bu da doğru. Onun için sadece gücü belirleyici bir 
unsur olarak almak, Yahudice bakmaktır ve iĢte Medine Yahudileri de 
Resulallah‟a böyle bakıyorlardı. Eğer hakikat üzere olsaydınız, yani 
çağırdığınız Allah sizi destekleseydi siz zengin olurdunuz. Çağırdığınız 
Allah sizi destekleseydi siz yer yüzünde güçlü olurdunuz. Ġktidarda 
olurdunuz.  



 
Bu ne kadar fena bir mantık düĢünebiliyor musunuz. Böyle bir 

mantık karĢısında Ġbrahim peygamberin durumunu düĢünebiliyor 
musunuz. Nemrut‟un durumunu düĢünebiliyor musunuz. Nemrut güçlü, 
Ġbrahim güçsüz, tek. Acaba öylemi? Yahudice bakarsanız öyle 
gözüküyor. Ama Allah‟ın gör dediği yerden bakarsanız Ġbrahim güçlü. 

 
Değil mi yoksa? Ġbrahim‟in öyle bir imanı var ki, içinde bulunduğu 

topluma, o toplumun tüm güçlerine karĢı tek baĢına durabiliyor. Öyle bir 
gücü var ki, Nemrut‟un yerine Ġbrahim‟i koyun, Ġbrahim‟in yerine Nemrut‟u 
koyun öyle düĢünün bir de. O zaman Ġbrahim‟in ne kadar güçlü olduğunu 
anlarsınız. Kimin güçlü olduğunu bugünden bakınca daha iyi görmüyor 
muyuz. Nemrut‟un iktidarı bitti, yıkıldı ama, Ġbrahim‟in iktidarı, 5.000 yıllık 
iktidarı ayakta. 

 
Gök kubbeye saldığı o sada, hala milyonlarca insanı göz yaĢları 

içerisinde Kabe‟ye doğru çekip götürüyorsa bu kimin gücüne delalet 
eder. ĠĢte imanın gücü. 

 
Yine güç açısından baksaydınız Musa‟ya acırdınız ve firavuna hak 

verirdiniz değil mi? Güçlü kimse, haklı da o diyorsanız eğer, Musa 
Haksız. Ġbrahim haksız ve Muhammed AS. hepsine salat-ı selam olsun 
haksızlar. Öylemi? Öyle bakacaksanız eğer tabii ki öyle görürsünüz. Ama 
gücü yeniden tanımlıyorsanız, Hakk‟tan yola çıkarak tanımlıyorsanız, iĢte 
o zaman doğru tanımlıyorsunuz demektir. Musa‟nın koy verdiği çığlık, 
gök kubbeye saldığı sada, Muhammed AS. da, Ġsa AS. da, Zekeriya AS. 
da, Yahya AS. da ve onların takipçileri olan müminler tarafından onlarda 
yankılanarak kıyamete kadar sürecektir.  

 
Onun için böyle bir mantık elbette ki Yahudice bir mantık. 

Müslüman‟ca bir mantık değil ve Kur‟an da bu mantığın YahudileĢmiĢ bir 
mantık olduğunu zaten göstermek için bu ayetle tescil ediyor ve diyor ki; 

 
ğullet eydiyhim ve lu'ınu Bi ma kalu sıkılaĢtı elleri ve bu 

sözlerinden dolayı lanetlendiler. Bunun anlamı, Yahudi kavmi lanetlendi, 
yani tüm Ġsrail oğulları, o kavme mensup tüm kavimler lanetlendi 
anlamına değil tabii. Bunu yapanlar, bunu söyleyenler lanetlenir. 

 
1 – Öncelikle suçun Ģahsiliği esastır, genellenemez.Hiçbir kavim bu 

manada lanetlenmiĢ değildir. Peygamberimizin sözü bu. Allah hiçbir 
kavmi, hiçbir kavme mensubiyeti lanetlemedi. Diyor Resulallah. Bu 
yanlıĢ anlamayı önlemek için. 

 



Burada bu suçu iĢleyenler lanetlenmiĢtir. Ama daha genelde bu 
mantık lanetlenmiĢtir. Bu mantığı taĢıyan herkes bu lanetin kapsamına, 
bu dıĢlanmanın, ilahi dıĢlanmanın kapsamına girer. Öyle diyor ya Kur‟an; 
La yeğurrenneke tekallübülleziyne keferu fiyl bilad; (Alu Ġmran/196) 

 
Peygamberin Ģahsında tüm müminlere öyle diyor. “Ġnkarda direnen, 

inkara saplanan, hakikati inkar edenlerin yeryüzünde gerine gerine, yer 
yüzünün tüm lükslerini ellerinde bulundurarak dolaĢmaları, seni 
ĢaĢırtmasın. Seni imrendirmesin, kıskandırmasın. Yani onların 
imrenilecek bir yanı yok. 

 
Bu çok önemli, tabii ki böyle bir bakıĢ açısı, dünyevileĢmemiĢ bir 

bakıĢ açısıdır. Metaun galilun, neden yok? Çünkü bu geçici bir zevk. 
Çok geçici bir zevk. sümme me'vahüm cehennemikamet yerleri 
cehennem olacaktır. Varıp duracakları yer oradır. ve bi'sel mihad; (Alu 
Ġmran/197) Orası ne kötü bir ikemetgahtır. 

 
Eğer böyle bir son bekliyorsa birileri, düĢünebiliyor musunuz..! Bu 

aslında Ġdam mahkumunun, idamdan hemen önce lunaparkta 
oynamasına benzemiyor mu? ġimdi siz eğer onun akıbetini 
görüyorsanız, biliyorsanız, onun lunaparkta oynamasına, onun bir 
masada neĢelenmesine, envai çeĢit yiyeceklerle donatılmıĢ bir masada 
kendi kendisine ziyafet çekmesine Ġmrenir misiniz? Gıpta eder misiniz. 
Biliyorsunuz ki biraz sonra ipe gidecek. Bu ondan daha dehĢet bir örnek. 
Allah‟ın verdiği örnek, ondan çok daha dehĢet bir örnek. 

 
bel yedahu mebsutatan aksine onun elleri sonsuzca açıktır. Allah 

sonsuzca cömerttir. Ğaniyyun müstean‟dır. Yani hiçbir Ģeye ihtiyacı 
olmaz, ama herkesin ihtiyacını giderir. Giderebilecek kadar zenginliğe 
sahiptir. yünfiku keyfe yeĢa Lütfunu dilediği gibi dağıtır. Kimisini vererek 
sınar, Kimini de alarak sınar. Bazen vererek cezalandırır, bazen kısarak 
ödüllendirir. Bu insanın dünyevileĢmiĢ mantığı ile anlayabileceği bir Ģey 
değildir. Bu ancak gör dediği yerden bakarsanız anlaĢılır.  

 
Nasıl kısarak ödüllendirir, vererek nasıl cezalandırır demeyiniz 

lütfen, verdiği, verilen kiĢi için bir belaya dönüĢebilir. Birine hediye 
ettiğiniz altın bir tabanca, elbette ki büyük bir değerdir. Ama eğer o 
silahla kendini vuracaksa Ģimdi bu bunun için ikrama mı geçmiĢtir, yoksa 
o kendisi için bir felaket nedeni mi olmuĢtur. 

 
Nimetler bir bıçak gibi çift taraflıdır. Bir kılıç gibi çift taraflıdır. Ġki 

taraflı keserler. Doğru kullanılmadıklarında bir nikmete, (ġiddetli ceza. 
HoĢ olmayan muamelelerle olan mücâzat) bir belaya dönüĢebilirler. 



Onun için Allah‟ın Birinden nimetini kısması onun için hep negatif anlama 
gelmez. Bazen pozitif anlama da gelebilir. Yani nimetini kısarak ona 
lütfediyor olabilir. Eline geçirdiği nimetle kendi felaketini hazırlayacaksa 
eğer bir insan, ona nimeti kısmak, onun felaketini önlemek değil de nedir. 
Ama tabii bazen de sırf imtihan için, sınamak için kısar ve sırf sınamak 
için açar. Sınavı, kıstığında ve açtığında verenlere ne mutlu. 

 
Hayber seferinde, aklıma bir örnek geldi; Peygamber asrından Ebu 

Abs isimli bir adam gelir sefere çıkmadan önce. Sırtında çok eski bir 
elbise vardır. Resulallah bakar; Senin baĢka giyecek bir Ģeyin yok 
mu? Der. Ki delik delik olmuĢ, teni gözükmektedir. - Hayır ya Resulallah, 
hiçbir Ģeyim yok. Üstelik çocuklarıma da yiyecek bir Ģey bırakmadım 
savaĢa giderken. 

 
Resulallah elinde avucunda bir Ģey kalmamıĢtı bir tek elbise vardır, 

taze bir elbise, onu Ebu Abs‟a verir. Al bunu der. Ebu Abs gider. Bir 
müddet sonra ordu sefere çıkarken ufukta görünür. Resulallah bakar, 
sırtında verdiği elbise yoktur. Biraz daha müstağmel bir elbise, 
kullanılmıĢ bir elbise vardır, sorar. 

 
- Giyinmedin mi elbiseyi? 
 
- Ya Resulallah nasıl giyeyim, onu sattım 8 altına, 4 üne bu elbiseyi 

aldım, 2 sini yiyecek olarak çoluk çocuğuma bıraktım, 2 altına da kendim 
için sefer azığı hazırladım. 

 
Resulallah‟ın orada söylediği bir söz vardır. 
 
- Gelecek sizin için bugünden çok daha varlıklı olacak. Bir gün 

gelecek dünya hazinelerini size açacak, ama sizin için hiçte iyi 
olmayacak. Sizin için o gün hiçte iyi olmayacak. 

 
Ebu Abs, bunu görecek kadar yaĢamıĢtır ve kendisi evet demiĢtir. 
 
- Bizim için hiçte iyi olmadı..! 
 
Onun için Resulallah‟ın tüm hadis külliyatları, tüm hadis 

ansiklopedilerinin ortaklaĢa aldığı bir hadisinde Ģöyle buyurduğu rivayet 
edilir. 

 
- Ben ümmetimin tekrar putlara tapmasından korkmuyorum. 

Benim korkum, asıl korkum ümmetimin dünyevileĢmesi, yani mala, 



mülke, paraya tapar hale gelmesi. Onu yüceltmesi ve dünyayı 
öncelemesi. 

 
Bu tehlikeyi Resulallah daha baĢtan haber vermiĢtir. Onun için bu 

ümmeti bekleyen en büyük tehlike nedir diye sorarsanız, YahudileĢmek 
daha da özelde dünyevileĢmektir. Çünkü Müslüman Ġsrail oğulları 
dünyevileĢince YahudileĢtiler. 

 
ve leyeziydenne kesiyren minhüm ma ünzile ileyke min 

Rabbike tuğyanen ve küfra fakat rabbinden sana indirilen onların, - 
Onlar kim? Genelde ehli kitap, özelde YahudileĢen Ġsrail oğulları. Çünkü 
ayetin bağlamında ki pasaj zaten hep onlardan söz ediyor. Aslında 
onlardan söz etmiyor. Bizden söz ediyor.- rabbinden sana indirilen, 
onların küstahça azgınlığı ve inatçı inkarını daha da arttıracaktır. Yani Ģu 
anda senin üzerinde çok fazla nimet gözükmüyor. Ama gittikçe senin 
nimetin, sana verilen nimet artacak ve sana verilen nimetin artması da 
onların küstahlığını arttıracak. 

 
Küstahlıkları Ģimdide belli oluyor. Yani sana Allah Ģu anda 

vermeyerek sınarken, diyorlar ki Allah‟ın eli cimridir, sıkıdır. Allah cimridir 
diyorlar. Cimrilik yaptı diyorlar. Tamam da Allah sana yarın cömertçe 
davranınca onlar memnun olacaklar mı? Yani o zaman seni 
kabullenecekler mi? ġimdi güçsüzlüğüne bakıp, eğer haklı olsaydın 
güçlü olurdun diyorlar değil mi. Yani kendi içinde tutarlı mı Yahudi 
mantığı. Hiçbir zaman tutarlı olmadı. Yarın güçlü olduğunda hiçbir Ģey 
değiĢmeyecek demektir bu. Yani yarın güçleneceksin, ama Yahudi 
mantığı aynı bakacak sana yine. Güçlendin diye haklılığını tescil 
etmeyecek. 

 
O halde bu kıssadan Ģu hisseyi çıkarabilirsin karĢındaki yamuk 

mantığın sana davranıĢı, senin güçlü olup olmamanla ilgili değildir. Onun 
hakikate olan duruĢu ile ilgilidir. Yamuk bakıĢı ile ilgilidir. BakıĢında 
yamukluk olan kimse baktığı hiçbir Ģeyi doğru göremez. Onun için bu 
YahudileĢmiĢ mantığı esas alıp da o mantığa göre düzenlemeye kalkma. 
Yani tepkisel hareket etme. Sen Allah‟a teslim ol ve Allah‟ın senin için 
çizdiği yolda yürümeye devam et.  

 
Eğer onların bakıĢ açısına göre kendini uydurursan unutma ki onlar 

sana her halükarda bir bahane bularak inanmayacaklar. ĠĢte burada 
söylenmek istenen de bu gerçek. Devam ediyoruz; 

 



ve elkayna beynehümül 'adavete velbağdae ila yevmil kıyame 
ve biz onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek olan kin ve nefret 
tohumları saçmıĢızdır. 

 
Böyle bir mantık sevgili Kur‟an dostları zaten sahibine kini din 

edinecek bir çarpıklık getirir. Böyle bir mantığın sahibi, yani hakikate 
uymamak için sürekli bahane imal eden bir mantığın sahibi mutlaka ve 
mutlaka kinini din edinmiĢtir. Onun için YahudileĢen Ġsrail oğullarının en 
tipik özelliklerinden biri de bu olarak veriyor Kur‟an; Biz onların arasına 
kıyamet gününe kadar sürecek olan kin ve nefret tohumları saçmıĢızdır 
diyor. 

 
Aslında Allah‟ın kendisine atfettiği eylemler, genellikle kulların 

eylemleri, insanların eylemleri sonucunda Allah‟ın dilemesi ile olur. Yani 
Allah insanların eyleminden bağımsız o sonucu vermez. Kendisine 
atfetmesi, zatına atfetmesinin anlamı da tevhidin bir sonucudur. Tevhit 
gereğidir. Çünkü Allah‟tan bağımsız hiçbir Ģey gerçekleĢmez inancı bunu 
gerektirir. Bu ayetin medlulünü, anlamını çok iyi kavramak için Yahudi 
tarihini bilmek yeterli, Onların arasına kin serpmek..! 

 
Hz. Süleyman dönemine kadar altın bir devir yaĢadılar. Krallıklar 

döneminde gerçekten Ġsrail oğulları uygarlığı yükselen bir uygarlık oldu 
ve Hz. Süleyman döneminde zirvesine çıktı. Ama Hz. Süleyman‟dan 
sonra ikiye parçalandı. Ġsrailiye devleti. Yahudi ve Ġsraili diye. Ne oldu 
biliyor musunuz. Yani ayetin tecellisi tarihi bir hakikat olarak öylesine 
belirgin ve sabit ki..! 

 
Yahudiye devleti Babillilerle ittifak yaptı, putperest Babillilerle, 

Ġsrailiyye üzerine, yani dindaĢları ve kardeĢleri üzerine düĢmanla ittifak 
yaparak birlikte yürüdüler. Ve hz. Süleyman ve Hz. Davut‟un kurduğu 
Devleti yerle bir ettiler. Ve Süleyman mabedini öz elleri ile, kendi 
peygamberlerinin mabedini yerle bir ettiler. DüĢmanlarına yaltakçılık 
yaptılar. Öylesine bir aĢağılanma içine girdiler. 

 
Peki gününü gördüler mi diyeceksiniz, bu MÖ. YaklaĢık 6. yy. da 

oldu. Hayır gününü görmediler. 200 yıl sonra bu kez Yahudiyye devleti 
Asurlular tarafından yerle bir edildi. Ve bölgede hiçbir Yahudi 
bırakılmaksızın Asurlular, kitlesel bir göçe zorladılar. Aldılar ve Irak‟a 
götürdüler onları. Yüz yıllar boyunca Irak‟ta yaĢadılar. Ancak Asurlular 
Perslilerin iĢgaline uğradıktan sonra vatanlarına yüzyıllar sonra 
dönebildiler. 

 



Peki ne oldu döndüler de? Yine kin ve nefret onların dini haline 
gelmiĢti ki, bu kez de Titus Roma‟sı yerle bir etti. Öyle bir yerle bir ediĢ ki 
2.000 yıl bellerini doğrultamadılar. Çil yavrusu gibi yeryüzünün her 
tarafına yayıldılar. Kaçtılar. Diasporada yanı gurbette kendilerine bir 
vatan aramaya koyuldular. 2.000 yıllık bu gurbet iĢte böyle bir sürecin 
sonucunda geliĢti. Ve yeniden yaptıkları mabetlerinin çöplük yaptı bir 
Kraliçe. Bir Bizans Kraliçesi. O çöplüğü ortadan kaldırıp, Hz. Süleyman‟ın 
mabedini yeniden Allah‟a ibadet edilen bir mabede çeviren Müslümanlar 
oldu. Hz. Ömer‟in Hilafeti döneminde Kudüs‟ün fethiyle ancak 
gerçekleĢebildi.  

 
Onun için Medine‟de ki durumlarını ayetin 1. muhatabı olan 

Resulallah‟a ve Müslümanlara, Yahudilerin Medine‟de ki bu 
düĢmanlıkları nereden kaynaklanıyor sorusuna aslında, bunların tabiatı 
bu. Bunların tarihi bu. Yani yeni yapmıyorlar bu iĢi manasına gelen böyle 
bir tarihi hakikat sunuluyor. 

 
küllema evkadu naren lil harbi atfeehAllah Ne zaman savaĢ 

ateĢi yaksalar Allah onu söndürür. ve yes'avne fiyl Ardı fesaden ve 
onlar yer yüzünde çürüme ve yozlaĢmayı yaymak için çırpınırlar. 

 
Bu korkunç bir Ģey. Gerçekten yer yüzünde çürüme ve yozlaĢmayı 

yaymak için çırpınırlar mı? Evet çırpınırlar. Çok ilginç..! Neden? Bu 
kendileri için kötü olanın, tüm insanlık için kötü olduğu ilkesine 
inanmamaktan kaynaklanır. Dahası yer yüzünde ki varlıklarını, insanlara 
hakim olmakla açıklamak dolayısıyla kaynaklanır. Yani Bizim yer 
yüzünde ki varlığımız, bizim dıĢımızda ki tüm insanlar üzerine hakim 
olmaktır. Varlığımızın gerekçesi budur. 

 
ĠĢte bu var oluĢlarını bir kibre, bir müstekbirliğe, bir böbürlenmeye, 

küstahça bir kibre endekslemek demektir. Onun içinde Yahudi 
geleneğinde yabancı; Goiym. 2 manaya gelir. Hem yabancı, hem de 
kendisine karĢı her türlü kötülüğün meĢru olduğu insanlar. Bakınız..! 
Onun için kardeĢinden faiz almayacaksın der Tevrat. Ama yabancıdan, 
hayır. Yabancıya karĢı hepsini yapabilirsin. 

 
Böyle bir hakikat tahrifi var. Bu tahrifte Ġsrail oğullarının, Allah‟ın 

seçilmiĢ kulları olduğu yanlıĢı yatıyor. Biz insanlar içinden Allah‟ın seçtiği 
dostlarıyız. Geri kalanlar bizim hizmetçilerimiz. Aynen böyle. Tevrat‟ta da 
bir vesile ile dile getirilmiĢ bu; Onlar senin hizmetçin olacaklar, ayaklarını 
öpecek o kavimler diyor. Ve senin ayakkabını bağlayacaklar. Onun için 
böyle bir mantık. Böyle bir mantık olunca tabii ki siz sizin dıĢınızdaki 
herkese her kötülüğü yapmayı meĢru göreceksiniz. MeĢru görüyorsunuz. 



Oysa ki ilginç değil mi, böyle bir mantığın sahibi olan Yahudilere 
Resulallah nasıl muamele yaptı hatırlasanıza bir, Hatırlayın: 

 
Onlar anlaĢmaya ihanet edip Ben-i Nadir Yahudileri anlaĢmaya 

ihanet edip sürüldükleri zaman Medineli Müslümanlarda alacakları vardı. 
Medineli Müslümanlara daha önceden, cahiliye döneminden faizle borç 
vermiĢlerdi.  

 
Resulallah dedi ki tüm alacaklarınızı eğer zamanından evvel almak 

istiyorsanız indirim yapın bir miktar Ģimdi ödensin. Bundan böyle her yıl 
belli bir miktar Medine‟ye gelip Medine de kalabilirsiniz ve bir krĢ 
alacağınız kalırsa ben ona kefilim. Resulallah‟ta bildiğiniz gibi Ebu ġahm 
isimli bir yahu diden aldığı buğdaya karĢılık zırhı onda rehin olarak vefat 
etti. Oysa ki Resulallah vefat ettiğinde Ġslam devletinin sınırları Batı 
Avrupa büyüklüğüne eriĢmiĢti. ĠĢte Resulallah‟ın davranıĢı bu. 

 
Hayber‟in fethi sırasında Resulallah‟ın gösterdiği adalet karĢısında 

Hayber Yahudilerin reisleri Ģunu söylemekten kendilerini alı 
koyamıyorlardı. 

 
- Bi haza kamissemevati vel ard. Yani gökler ve yerler iĢte bu 

adalet sayesinde ayakta duruyor. Can düĢmanları olan Resulallah‟ın 
davranıĢları onlara bu hakikati ifade etmek zorunda bıraktı. vAllahu la 
yuhıbbul müfsidiyn; Allah ise çürümeye ve yozlaĢmaya neden olanları 
sevmez.  

 
Unutmayın dostlar, tesadüf olmasa gerek. Marks, bir Yahudi 

annenin çocuğu. Froyd; Hem anne hem baba olarak bir Yahudi çocuğu. 
Yani tabii ki Yahudi bir anne babadan doğmuĢ olmak bizatihi insanı 
peĢinen kötü yapmaz. Dedim ya, Peygamberin ifadesi ile; Hiçbir kavim 
bu manada tüm nesiller boyunca lanetlenmemiĢtir. Lanetli mantık vardır, 
lanetli kavim değil. Mantık lanetlenmiĢtir. O lanetli mantığı siz 
takınırsanız siz de lanetli olursunuz. Ama YahudileĢmeyi yeryüzünün en 
zirvesinde temsil eden yine Yahudiler olmaktadır. Ve ilginçtir yeryüzünde 
ki en bozucu, ifsat edici ideolojileri kuranlar, iĢte Marks gibi yine 
Yahudiler olmuĢtur. Çok ilginç..! 

 
Bilmiyorum, Kapitalizmin kurucusu Keynes, Yahudi miydi..! Onu 

bilmiyorum. Ama Freud‟un Yahudi olduğunu biliyorum. Ki tüm ahlaki 
ilkeleri temelinden kazıyıp yeryüzünde Ahlakı yok eden bir mantalite ile 
insanı tanımlayan, daha annesini emen, süt bebesinin bu davranıĢını da 
Ģehvetine bağlayan ve tüm insanları Ģehvet gücünün, libidonun kulu 
olarak nitelendiren böyle bir felsefenin, böyle bir yorumun sahibi herhalde 



tesadüfen Yahudi olmasa gerek. Tabii ki dediğim gibi YahudileĢmek en 
büyük tehlike. 

 
 
65-) Ve lev enne ehlel Kitabi amenû vettekav lekefferna anhüm 

seyyiatihim ve leedhalnahüm cennatin naıym;  
 
Eğer, önceden kendilerine hakikat bilgisi gelmiĢ olup (bunu 

değerlendiremeyenler), iman edip, (Ģirkten) korunsaydı, elbette onların 
kötülüklerini siler ve onları Naîm cennetlerine koyardık. A.Hulusi) 

 
65 - Eğer ehli kitap iman etselerdi Allah'tan korksalardı Ģüphesiz 

kabahatlerini kefaretler ve kendilerini na'ım cennetlerine koyardık. 
(Elmalı) 

 
 
Ve lev enne ehlel Kitabi amenû vettekav Eğer kitap ehli iman 

etmiĢ, yani inanmıĢ. Buradaki inanma, neye inanmıĢ, Kendi kitaplarına 
inanmıĢ olsalardı. Peki burada Kur‟an a inanmak girmiyor mu? Zaten 
kendi kitaplarına samimi olarak inanmıĢ olsalardı, doğal olarak o iman 
onları Kur‟an a götürürdü. Ki nitekim kendi içlerinde samimi olarak kendi 
kitaplarına inananların nihayetinde Kur‟an a ve resule de iman ettiklerini 
görüyoruz. Abdullah Bin Selam gibi. Onun için eğer kitap ehli iman etmiĢ 
ve Allah‟a saygıda kusur etmemiĢ olsalardı; 

 
lekefferna anhüm seyyiatihim ve leedhalnahüm cennatin 

naıym; Kesinlikle onların kusurlarını örter ve kendilerini nimet diyarı 
cennetlere koyardık. Yani bizim diyor cenabı hak, bir Rabb olarak, Allah 
olarak, Rabbül alemin olarak kendisinin tüm insanlara rahmetini eĢit 
dağıttığını ifade buruyor. Ve yine hangi suçu iĢlemiĢ olursa olsunlar, 
tevbe kapısını herkese, Yahudilere de açık tuttuğunu ifade buyuruyor. Bu 
açık. Yani, yaptığınız Ģeyler, vazgeçmeniz durumunda boğazınıza ya da 
boynunuza asılı, bağlı kalmayacaktır, affedileceksiniz. Diyor. 

 
Onun için aslında bu bir Af çarpısıdır. Bu bir genel af çağrısıdır. Eğer 
piĢmanlık duyarlarsa bu ilahi bir genel aftır. Bu bir fırsattır aynı zamanda.   
 
 

66-) Ve lev ennehüm ekamüt Tevrate vel Ġnciyle ve ma ünzile 
ileyhim min Rabbihim leekelu min fevkıhim ve min tahti erculihim* 
minhüm ümmetün muktesıdeh* ve kesiyrun minhüm sae ma 
ya'melun;  

 



ġayet onlar Tevrat'ı, Ġncil'i ve Rablerinden onlara inzâl olunanı 
değerlendirip gereğini uygulasalardı, elbette fevklerinden ve ayaklarının 
altından gelen (manevî ve maddi âlemlerden alacakları) nimetlerle 
yaĢarlardı! Onlardan ümmet-i mukteside (hepsinin hakkını veren) var; 
ama çoğu ne kötü iĢler yapıyor! (A.Hulusi) 

 
66 - Eğer onlar Tevrat‟ı ve Ġncili ve Rableri tarafından kendilerine 

sair indirileni doğru tutsalardı elbette hem üstlerinden yerlerdi hem 
ayaklarının altından, içlerinden mutedil bir ümmet yok değil, lâkin çoğu 
ne kötü iĢler yapıyorlar. (Elmalı) 

 
 
Ve lev ennehüm ekamüt Tevrate vel Ġnciyle ve ma ünzile 

ileyhim min Rabbihim Eğer onlar Tevtat‟ı, Ġncil‟i ve kendilerine rableri 
tarafından indirileni uygulamıĢ olsalardı leekelu min fevkıhim ve min 
tahti erculihim Gökten ve yerden gelen tüm nimetlerden, ya da baĢka 
bir ifade ile, üstlerinden ve altlarından yararlanırlardı. 

 
Yine, çok ilginç burada Ģöyle bir soru akla geliyor. Onlar Tevrat‟ın 

ve Ġncil‟in hükümlerini uygulamıĢ olsalardı. Burada Tevrat‟ı ve Ġncil‟i 
hayata koymayı, onlarla amel etmeyi mi teklif ediyor diye sorabiliriz. Ve 
yine Ģöyle bir soru sorabiliriz. Kur‟an ın uygulasalardı dediği Tevrat‟la 
Ġncil, orijinal Tevrat ve Ġncil mi burada kastedilen, yoksa Ģu anda elde 
bulunan ve bir kısmı tahrif edilmiĢ olan Tevrat ve Ġncil mi. Bu önemli bir 
soru.  

 
Öncelikle evet, Tevrat ve Ġncil‟i uygulasalardı diyor. Ama mazi fiili 

kullanılıyor. Bu ayetlerin indiği güne değil, daha öncesine yönelik bir 
uyarı, yönelik bir hatırlatma bu. Uygulasalardı böyle olmazdı. 

 
Demek ki bu surenin 44., 45. ve daha müteakip, daha sonraki 

ayetlerini hatırlayın. Eğer uygulasalardı, orada 44. ayette; peygamberleri 
YahudileĢen kavmin peygamberleri, Tevrat‟la hükmederlerdi diyor. 
Onların ahbarları da Rabbaniyyun da onunla hükmederlerdi. Ama bir gün 
geldi ki hükmetmez oldular. 

 
Demek ki öncelikle benim anladığım buradan; bozulmamıĢ orijinal 

hükümlerinin tatbik edilmesi. Zaten Orijinal hükümlerin tatbik edilmesi 
anlamına Ģu da geliyor; ve ma ünzile ileyhim min Rabbihim. Bu 
aslında unuttukları, bozdukları, tahrif ettikleri Tevrat‟ ve Ġncil‟de ki o tahrif 
ettikleri, ayıkladıkları, unuttukları hükümlere tekabül ediyor. Kendilerine 
indirilenlere. Tevrat diyorsunuz, Ġncil diyorsunuz, bir de kendilerine 
indirilen diyorsunuz. Onlara indirilen Tevrat değil miydi? Tevrat‟tı, o halde 



ve ma ünzile ileyhim min Rabbihim. Ne oluyor? Yani rablerinden 
kendilerine indirilen? Tevrat‟tan tarayıp ta çıkardıkları, Ġncil‟den 
çıkardıkları, yani iĢlerine gelmeyen hükümler. Bu ikisini bir 
düĢündüğümüzde sorumuzun cevabı aydınlanmıĢ oluyor. Yani tüm 
hükümleri ile birlikte Allah‟ın kendilerine gönderdiği orijinal mesajı 
uygulasalardı. 

 
Burada söylenmek istenen çok daha önemli bir nokta var sevgili 

dostlar. Eğer uygulasalardı tahrif olmazdı. Bir metni, bir öğretiyi tahriften 
korumanın en emin yolu onu hayata dönüĢtürmektir. Ve buradan 
kıssadan hisse Müslümanlara peygamberin Ģahsında tüm bu ümmete 
söylenen de Ģudur. Eğer bir hükmü dahi uygulamadan taĢra tutarsanız, 
çıkarırsanız, bu elinizde ki öğretinin tahrife açık hale gelmesidir. Saldırıya 
açık hale gelmesi anlamını taĢır. Onun için öğretinizi eğer sağlama 
almak istiyorsanız, onu korumak istiyorsanız, mutlaka hayata 
dönüĢtürün, uygulayın anlamına geliyordu bu.  

 
Onun için bu sorunun cevabı öncelikle orijinal Tevrat ve Ġncil, ama 

Ģu anda ellerinde bulunan Tevrat ve Ġncil‟le amel etmemeleri anlamı 
çıkaramıyoruz buradan. Zaten bugünkü Tevrat ve Ġncil yaklaĢık olarak 
asrı saadette Yahudiler ve Hıristiyanların ellerinde ki Tevrat ve Ġncil‟le 
hemen hemen aynıdır. 3 aĢağı, 5 yukarı tahrif edilmiĢ durumuyla mevcut 
idi o günde. 

 
Eğer bu insanlar kendi inançlarını kendi metinlerini hayata 

uygulamakta samimi olsalardı bazı atalarının ayıkladığı, onların 
unutturduğu, onların tahrif ettiği noktalarda gelip duracaklardı ve gerçeği 
arayacaklardı. Eğer samimi olsalardı uygulamakta. Ve iĢte bu arayıĢ 
onları getirip Kur‟an ın kapısına bırakacaktı. Onun için bu ayeti her iki 
Ģekilde de anlamamızda bir beis yok. Tevrat‟ın hem orijinali ile hem de 
bugünkü hali ile ona inananlar tarafından uygulanmasını tavsiye 
etmektedir.  

 
Aynı zamanda bir ciddiyet çağırısıdır. Eğer inancınızda ciddi iseniz 

öncelikle elinizdekini bir uygulayın. Onu hayata dönüĢtürün. Tabii bugün 
bu çağrının kapsamına ben Müslüman‟ım diyen insanlar da girmiyor mu 
sizce..! Artık onlar da bu manada bir ehli kitap haline geldi ve bu çağrının 
kapsamı onları da kapsıyor. 

 
leekelu min fevkıhim ve min tahti erculihim gökten ve yerden 

gelen tüm nimetlerden yararlanırlardı. Aslında bu Ģu anlama da gelebilir. 
Maddeyi ve manayı eĢit miktarda hayatlarında istifadeye açarlardı. Yani 
ilahi olanla beĢeri olanı dengelerlerdi. Sadece dünyevileĢmezler, sadece 



dünyada ki nimetlerle yetinmezler, gök aynı zamanda yüceliğe tekabül 
eder, gök aynı zamanda ulviyete, aynı zamanda sonsuzluğa tekabül 
eder. Sonlu nimetlerde de dünya nimetlerinde olduğu gibi büyük bir 
standart geliĢtirirlerdi. Dünyevi hayat standartları, uhrevi hayat 
standartları ile beraber yükselirdi. 

 
ĠĢte bu ikisini birlikte götürürlerdi ama Ģimdi ne oldu? Sadece 

dünyayı geliĢtirdiler, dünyevi standartları yükselttiler ama ahlaki 
standartları, yani göksel standartlar, yüce standartlar, ahlaki standartları, 
dini standartları, inanç standartları ve uhrevi standartları yerin altına indi. 
0 ın altında geziyor. 

 
minhüm ümmetün muktesıdeh onlardan doğru, adil bir yol 

tutturanlar var. Yine de süpürmüyor Kur‟an dikkatinizi çekerim. 
Süpürücülük yapmıyor, Mutlaka içlerinden iyileri bir tarafa seçiyor. Yani 
Hıristiyanların ve Yahudilerin kendi inancında samimi olanları ile samimi 
olmayanları dahi Kur‟an ayırıyor. 

 
ve kesiyrun minhüm sae ma ya'melun; Çoğuna gelince ne kötü 

Ģeyler yapıyorlar. Tabii burada çoğuna, özellikle çoğuna gelince ne kötü 
Ģeyler yapıyorlar derken Kur‟an, onların çoğunluğunun bozularak o 
azınlığın değil artık, çoğunluğun inancının, çoğunluğun tahrifinin, 
çoğunluğun tercihinin toplumu kapsadığını, toplumun belirgin inancının 
çoğunluk inancı haline geldiğini de vurgulamıĢ oluyor. Tabii ki bu o iyi 
olan azı, o çokla birlikte düĢünmemizi gerektirmiyor. 
 

67-) Ya eyyüherRasulü bellığ ma ünzile ileyke min Rabbik* ve 
in lem tef'al fema bellağte risaleteHU, vAllahu ya'sımüke minenNas* 
innAllahe la yehdil kavmel kafiriyn;  

 
Ey (Ģerefli) Rasûl... Rabbinden sana inzâl olunanı tebliğ et! Eğer 

yapmazsan, "HÛ"nun risâletini edâ etmemiĢ olursun! Allâh seni 
insanlardan korur... Muhakkak ki Allâh, hakikati inkâr edenler topluluğuna 
hidâyet etmez! (A.Hulusi) 

 
67 - Ey Ģanlı Resul sana rabbinden her indirileni tebliği et, 

etmezsen onun risaletini eda etmiĢ olmazsın, Allah seni insanlardan 
koruyacak, emin ol Allah kâfirleri muratlarına erdirmeyecek. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyüherRasul ey peygamber, bellığ ma ünzile ileyke min 

Rabbik Rabbinden sana indirilen hakikati tebliğ et. 
 



Yukarıdaki ayetle birlikte düĢünürseniz bu keskin, bu sert gibi 
gözüken ilahi hitabın anlamını daha iyi kavrarsınız. Ey peygamber, 
rabbinden sana indirilen hakikati tebliğ et. 

 
ve in lem tef'al fema bellağte risaleteHU eğer bunu tam 

yapmazsan, - o (tam‟ı) ı bu Ģekilde kullanıyorum ama genelde 
Celaleyn‟den tutunda, Taberi‟ye kadar yani günümüzdeki nispeten daha 
yeni olan müfessirlerden tutun da Kadim müfessirlere kadar burada ki 
yapmamayı, buradaki azarı, Allah‟ın azarını, TAM yapmazsan, eksiksiz 
yerine getirmezsen anlamına almıĢlar. Onun için ben tekrar vereyim 
manayı,- 

 
ve in lem tef'al fema bellağte risaleteHU eğer bunu tam 

yapmazsan, O‟nun mesajını hiç tebliğ etmemiĢ olursun. vAllahu 
ya'sımüke minenNas Allah seni insanların saldırısından koruyacaktır. 
innAllahe la yehdil kavmel kafiriyn; kuĢku yok ki Allah, nankör bir 
toplumu doğru yola ulaĢtırmaz. Kafiriyn‟i nankör, yani verilen nimeti 
inkar eden biçiminde aktardım. 

 
Burada Ģöyle bir soru akla gelir mi? Resulallah acaba  Allah‟ın 

kendisine gönderdiği mesajlardan bir kısmını gizlemek niyetinde mi idi ki 
böyle bir azar geliyor. Böyle bir düĢüncenin sadece Resulallah‟a değil, 
aynı zamanda Allah‟a iftira olduğunu Hz. AiĢe ta o günden söylüyor ve 
diyor ki; 

 
- Kim Allah Resulünün Allah‟ın gönderdiklerinden bir tanesini 

gizlediğini zannederse, zannederse, aynen öyle ifade. Zannederse hiç 
kuĢkusuz o Allah‟a en büyük iftirayı atmıĢ olur. Peygambere değil 
sadece. Allah‟a en büyük iftirayı atmıĢ olur. 

 
Peki bu ibareyi nasıl anlayacağız ya? Eğer böyle ise, bunu 

diyemeyeceksek, ki diyemeyiz, Bu ibare Ģu bağlamda anlaĢılmalı sevgili 
dostlar. Genelde, bir üstteki ayetle birlikte anlaĢılmalı. Seçmeci bir 
mantıkla vahye yaklaĢmak, onun bütüncül projesini temelden ret 
anlamını taĢır. Onun için Resulallah baĢta olmak üzere tüm müminlere 
verilen bu emanetin eksiksiz bir biçimde hayata dönüĢtürülmesi 
söyleniyor. Yukarıda ki ayetlerin bağlamında gelmesi de ilginçtir bu 
ayetin, Ey Müminler bakınız, YahudileĢen Ġsrail oğulları kendilerine 
verileni tam olarak uygulamayınca tamamı gitti. Tam uygulamazsanız, 
tamamından oluyorsunuz. Özelde buna Ģöyle harika bir örnek verebilirim: 

 
YahudileĢen Ġsrail oğulları kendi kitaplarında ki ve Hıristiyanlar 

kendi kitaplarında ki Resulallah‟ın geleceği ile ilgili haberleri görmezden 



gelince, ayıklayınca, onların üstünü kapatınca, ellerindeki Tevrat ve Ġncil 
iĢlevsiz kalıverdi. Hiçbir Ģeye yaramadı. Sanki inmemiĢ gibi oldu. Çünkü 
Kur‟an a sırt döndüler, Allah‟a sırt döndüler. 

 
Bakınız kendi kitaplarında yer alan sadece Resulallah‟ın geleceği 

ile ilgili hükümleri görmezden geldiler, bu kendi kitaplarının tamamına, 
Allah‟a ve Allah‟ın mesajına sırt dönmek anlamına geldi.  

 
Onun için tam uygulamak. Buradan bizim içinde tam ters 

istikamette aynı neticeyi çıkarıyoruz. Onlar nasıl kendi kitaplarının, 
Resulallah‟ın, gelecekte geleceğine iliĢkin haberler dahi olsa bunu 
görmezden gelince Allah‟a ve kendilerine, kendi mesajlarına 
yabancılaĢtılarsa, ey bu son mesajın kendilerine emanet edildiği insanlar, 
ey peygamber, sen de sana indirileni tam olarak, eksiksiz olarak uygula, 
hayatına geçir. Yani bu tebliğ etmenin içinde zaten ameli tebliğde var. 
YaĢa, hayatına geçir ki eğer bir noksan olursa tamamından olursun. 
Çünkü vahiy binası, hepsi birbirine bağlı tuğlalardan örülmüĢ muhteĢem 
ve kombine bir binadır. Bu kombine binadan bir tek tuğlayı çektiğinizde 
hepsi gidebilir. Onun için iĢte bu genelde ve özelde bu ayetle bu hakikat 
ifade edilmiĢ oluyor müminlere. vAllahu ya'sımüke minenNas Allah 
seni insanların saldırısından koruyacaktır. 

 
Bize, baĢta Taberi olmak üzere Razi‟nin, ZemahĢeri‟nin, Ġbn. 

Kesir‟in ve diğerlerinin verdiği haberden yola çıkarak, Resulallah bu 
ayetler ininceye kadar korunuyordu. Yani korumaları vardı. Bu ayet 
indikten sonra korumalarını artık gönderdi ve beni Allah koruyacak dedi 
biçiminde bir rivayet geliyor ama bu rivayet tabii ki bu ayet, bu rivayetle 
doğrudan iliĢkili değil.Daima ve daima Allah‟ın Resulünü koruduğu ile 
ilgili zaten Kur‟an ın bir çok yerinde uyarılar olduğu gibi burada da uyarı 
var. innAllahe la yehdil kavmel kafiriyn; KuĢku yok ki Allah nankör bir 
toplumu doğru yola ulaĢtırmaz. 
 
 

68-) Kul ya ehlel Kitabi lestüm alâ Ģey'in hatta tukıymut Tevrate 
vel Ġnciyle ve ma ünzile ileyküm min Rabbiküm* ve le yeziydenne 
kesiyren minhüm ma ünzile ileyke min Rabbike tuğyanen ve küfra* 
fela te'se alel kavmil kafiriyn; 

 
De ki: "Ey önceden kendilerine hakikat bilgisi gelmiĢ olanlar! 

Tevrat'ı, Ġncil'i ve Rabbinizden size inzâl olunanı ikame etmedikçe (bilfiil 
yaĢamadıkça), bir Ģey üzere değilsiniz!" Andolsun ki, Rabbinden sana 
inzâl olunan, onlardan çoğunun inkârını ve taĢkınlığını arttırır... O hâlde 
inkârcılar topluluğuna üzülme! (A.Hulusi) 



 
68 - De ki: Ey Ehli kitap! Siz Tevrat‟ı ve Ġncili ve daha size 

rabbinizden indirileni tutup icra etmedikçe hiç bir Ģey değilsiniz, Celâlim 
hakkı için sana rabbinden indirilen -bu Kur'an- onlardan bir çoğunun 
tuğyanını ve küfrünü artıracak, o halde kâfirlere acıyacağın tutmasın. 
(Emalı) 

 
 
Kul ya ehlel Kitab De ki; Ey kitap ehli lestüm alâ Ģey'in hatta 

tukıymut Tevrate vel Ġnciyle ve ma ünzile ileyküm min Rabbiküm 
Dikkat edin dostlar, Ey peygamber diye baĢlayan ayetten hemen sonra 
yine pasajın ana konusuna döndü Kur‟an. Demek ki ey peygamber diye 
baĢlayan ayet aslında, bak onların haline, bu duruma düĢme. Bizim biraz 
önce yaptığımız tefsiri, bu bir sonraki ayet, 68. ayet çok daha güzel 
açıklıyor. 

 
Kul ya ehlel Kitab De ki ey kitap ehli, lestüm alâ Ģey'in hatta 

tukıymut Tevrate vel Ġnciyle ve ma ünzile ileyküm min Rabbiküm 
Tevrat‟ı, Ġncil‟i ve rabbinizden size indirilenleri tam uygulamadıkça siz 
hiçbir Ģey değilsiniz. Yani sizin hiçbir temeliniz yok. Neden, elinizde kitap 
var ya uygulamadıkça neden bir Ģey olmayalım? Evet, demek ki elinizde 
hakikatin belgesini tutuyor olmanız çok fazla bir anlam taĢımıyor. O 
hakikati hayatınıza dönüĢtürmüyorsunuz. 

 
Elinizde sizin hastalığınızı iyi edecek bir reçete taĢıyor olmanız, 

hastalıktan kurtulduğunuz anlamına gelmiyor, ta ki o reçeteyi 
uygulayıncaya kadar. 

 
Elinizde savaĢı kazanacak mükemmel bire savaĢ planı olması sizin 

o savaĢı kazanmanız anlamına gelmiyor, ta ki o planı tatbik edinceye 
kadar. 

 
Elinizde dünyanın en muhteĢem binasının projesini taĢıyor 

olmanız, baĢınızı sokacak dünyanın en güzel sarayına sahip olmanız 
anlamına gelmiyor. Ta ki o planı hayata geçirinceye kadar. O halde 
burada da söylenen o. Eğer hayatınıza geçirmiyorsanız elinizde 
taĢıdığınız Ģey, sadece tarifesidir. 

 
Nasrettin hocanın misalini biliyorsunuz. Harika bir pasta tarifesini 

eline almıĢ, o tarifeye göre de tüm erzakı gidip dizmiĢ. Peynirinden 
yumurtasına, tereyağından sütüne kadar. Ama bir karga gelmiĢ elindeki 
paketi kaptığı gibi götürmüĢ. Hoca arkasından elindeki kağıdı 
sallıyormuĢ. Tarifesi bendedir. Doğru tarifesi elimizde Kur‟an bunun 



tarifesi. Ama tarifenin elinizde olması tek baĢına yeterli değil. O tarifenin 
hayata geçmesi lazım. Yoksa ondan umulan fayda hasıl olmayacaktır ve 
onun olması durumuyla olmaması durumunda hiçbir fark olmayacaktır. 
Yani o yokken ne hale düĢecekseniz, o varken de aynı hale düĢmüĢ 
olacaksınız. 

 
ve le yeziydenne kesiyren minhüm ma ünzile ileyke min 

Rabbike tuğyanen ve küfra ama elbette rabbinden sana indirilenler, 
onlardan bir çoğunun küstahça taĢkınlığını ve inkarını artıracaktır. 

 
Yukarıda da buna benzer bir ayeti tefsir etmiĢtik hatırlayacaksınız, 

yani onlar sana bir takım itirazlarda bulunuyorlar. Seni yer yüzünde ki 
hükümranlığına gücüne, zenginliğine bakıyorlar ve Allah‟ın senden 
nimetini esirgediği için seni doğru yolda olmadığını söylüyorlar. Ġnanarak 
veya inanmayarak, bunu böyle söylüyorlar. Eğer Allah seni destekleseydi 
sana nimetler verirdi diyorlar. Biz zenginiz. Evet öyle diyorlardı. Zenginlik 
bizde Ya Muhammed, güç bizde. Peki biz neden sana iman edelim. 

 
Burada yine böyle bir mantığı kökten reddeden bir ayet geldi. Diyor 

ki; Eğer Allah sana nimetini artırsa bu sefer onlar sana inanacakları 
yerde, ne yapacaklar, Küstahça taĢkınlıklarını ve inkarını artıracak. 
Allah‟ın sana artırdığı nimeti. Yani yine seni haklı bulmayacaklar. fela 
te'se alel kavmil kafiriyn; Artık kafir bir toplum için üzülme. 

 
Bu da çok önemli. Resulallah‟ın ruh haritasını bize veriyor bu 

demek ki. Onların hidayeti üzerinde ne kadar duruyorsa Resulallah, 
onların hidayet bulması için ne kadar çırpınıyorsa rabbimiz onu teskin 
ediyor. Kendini bu kadar üzme diyor. 

 
 
69-) Ġnnelleziyne amenû velleziyne hadu vassabiune vennesara 

men amene Billahi vel yevmil ahıri ve amile salihan fela havfün 
aleyhim ve la hüm yahzenun; 

 
Muhakkak ki iman edenler, Yahudiler, Sabiiler ve Nasara'dan kim 

(âlemlerin ve kendisinin Rabbi olan) Allâh'a ve gelecekte yaĢanacak 
sürece iman eder ve imanının gereğini yaparsa, onlara korku yoktur ve 
onlar mahzun da olmazlar! (A.Hulusi) 

 
69 - ġüphe yok ki iman edenler ve Yahudîler, Sâbiîler, Nasrânîler: 

Bunlar içinden her kim Allaha ve Âhiret gününe iman edip de sahih 
olarak çalıĢırsa artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun olacak 
değillerdir. (Elmalı) 



 
 
Ġnnelleziyne amenû velleziyne hadu vassabiune vennesara 

Çünkü bu kitaba inanan kimseler, yani büyük harfle baĢlayan 
Müslümanlar. Müslümanları küçük harfle söylediğim zaman, tüm 
yeryüzündeki tevhide inanan muvahhit insanları kastediyorum. Tabii ki 
konuĢmada büyük ve küçük harf belli olmadığı için büyük harfle dedim. 
Küçük harfle söylediğim zaman bu. Büyük harfle söylediğim ise bu 
ümmet, Resulallah‟ın ümmeti anlamına kullanıyorum. 

 
Evet, burada; Ey Müslümanlar Ġnnelleziyne amenû yani iman 

edenler, bu kitaba iman edenler velleziyne hadu YahudileĢenler, 
vassabiune sabiler, vennesara ve Hıristiyanlar, men amene Billahi vel 
yevmil ahıri ve amile salihan fela havfün aleyhim ve la hüm 
yahzenun; Allah‟a ve ahiret gününe inanan, doğru ve yararlı eylemde 
bulunan hiç kimse bunların içinden, gelecekten endiĢe duymayacak, 
geçmiĢten dolayı da üzüntü duymayacaktır. Allah böyle bir garanti 
veriyor. 

 
Bakara suresinin 62. ayetini hatırlatırım. Buna benzer bir formda 

gelmiĢti. Ġnnelleziyne amenû velleziyne Hâdû venNesara vesSabiiyne 
men amene Billâhi velyevmil'ahiri ve amile salihan, felehum 
ecruhum inde Rabbihim ve la havfün aleyhim ve lâ hum yahzenûn; 
(Bakara/62) 

 
Küçük değiĢiklerle buna benzer bir formda gelmiĢti bakara/62. 

Orada ödülleri verilecektir. Ödülleri kendilerine aittir denilerek yine onlar 
için geçmiĢten dolayı bir üzüntü, gelecek kaygısı taĢımayacaklarını 
söylemiĢti. 

 
Burada sevgili dostlar dikkatinizi çekmek istediğim bir Ģey var. 

Kur‟an tüm vahiylerin zirvesidir. Kur‟an ruhi olgunluk projesinin en son, 
en mükemmel hitabıdır. Tacıdır, vahiylerin ser tacıdır. Ama buna rağmen 
Kur‟an ın bu özelliği taĢımasına rağmen önceki inanç mensuplarını 
Allah‟ın rahmetinden mahrum etmeyen tek kitaptır. Onların da güzel ve 
doğru yaptıklarının karĢılığını göreceğini söyleyen tek mesajdır. 

 
ĠĢte bu manada Kur‟an yine tüm ilahi mesajların üzerinde, 

onlarında içinde taĢıdığı hakikatleri benimseyen ve temsil eden bir 
zirvedir. Ġlahi mesajın son zirvesi. Burada söylediği Ģey; Bir inanç kibrine 
bir inanç müstekbirliğine kapılmadan insanların her doğru ve güzeli 
alkıĢlamalarını, kimde görürlerse görsünler o doğru ve güzelliğin aslında 



sahip çıkılacak ve benimsenecek bir Ģey olduğunu bilmeleri yönünde bir 
telkindir bu ayet.  

 
Bu ayet Yahudileri YahudileĢtiren Ġsrail oğullarını, Müslüman Ġsrail 

oğullarını YahudileĢtiren o inanç kibrini Müslümanlardan uzak tutmak için 
de bir uyarıdır. Kendi dıĢınızda hakikat olmadığını iddia etmeyin. Kendi 
dıĢınızda ki güzellikleri görün. Onları onaylayın ve tüm güzellikleri, tüm 
güzel sonu, tüm nimetleri kendinize ve mensubu olduğunuz topluma 
tahsis etmeyin. 

 
 
70-) Lekad ehazna miysâka beni israiyle ve erselna ileyhim 

rusula* küllema caehüm Rasulün Bi ma la tehva enfüsühüm 
feriykan kezzebu ve feriykan yaktulun; 

 
Andolsun biz, Ġsrailoğullarının sözünü aldık ve onlara Rasûller irsâl 

ettik! Onlara ne zaman benliklerinin hoĢlanmayacağı bir Ģey ile bir Rasûl 
gelse, kimini yalanladılar ve kimini de öldürdüler! (A.Hulusi) 

 
70 - Celâlim hakkı için Benî Ġsraîl‟in misakını aldık ve kendilerine 

Resuller gönderdik, canlarının istemediği bir hükmü ile bir Resul geldikçe 
onlara bir takımına yalancı dediler, bir takımını da öldürüyorlardı. (Elmalı) 

 
 

Lekad ehazna miysâka beni israiyle ve erselna ileyhim rusula 
Doğrusu biz Ġsrail oğullarından söz almıĢ, kendilerine elçiler 
göndermiĢtik. küllema caehüm Rasulün Bi ma la tehva enfüsühüm 
elçiler kendilerine hoĢlanmadıkları bir mesajla geldiği zamanda feriykan 
kezzebu ve feriykan yaktulun; bir kısmını yalanladılar, bir kısmını ise 
öldürdüler. Yani Kur‟an a ve Resulallah‟a direnen Ġsrail oğullarının, 
geçmiĢte kendi içlerinden çıkan peygambere daha iyi davranmadıklarını 
suçüstü yakalama babından Kur‟an Resulallah‟a sunarak onu teskin 
ediyor. Yani bunu sadece sana yapmıyorlar. Resulallah‟a da birkaç kez 
suikast düzenlemiĢlerdi. Bunu senden önce kendi içlerinden 
peygamberlere de yaptılar. Onun için problem kendi soylarından 
gelmemen değil. Kendi soylarından gelenlere ne yaptılar ki sana ne 
yapsınlar demek istiyor. 
 
 

71-) Ve hasibu ella tekûne fitnetün fe'amu ve sammu sümme 
tabellahu aleyhim sümme 'amu ve sammu kesiyrun minhüm* 
vAllahu Basıyrun Bima ya'melun; 

 



Bir zararı olmayacak zannettiler de (hakikate) kör oldular, (hakikatin 
sesleniĢine) sağır kesildiler! Sonra Allâh onların tövbelerini kabul etti... 
Sonra onlardan çoğu (yine) kör (hakikati değerlendiremeyen) ve sağır 
(anlatılanı algılayamayan) kesildiler! Allâh onların yapmakta olduklarına 
(yaptıklarının yaratanı olarak) Basıyr'dir. (A.Hulusi) 

 
71 - Hem baĢlarına bir fitne kopmayacak sandılar da kör ve sağır 

kesildiler, sonra Allah tevbelerini kabul buyurdu, sonra içlerinden bir çoğu 
yine kör ve sağır kesildiler, Ģimdi de Allah görüyor ne yapıyorlar. (Elmalı) 

 
 
Ve hasibu ella tekûne fitnetün fe'amu ve sammu Daha ne 

yapmıĢlar YahudileĢen Ġsrail oğulları? Zira kendilerine bir bela 
gelmeyeceğini sanarak kör ve sağır davrandılar. ĠĢte bu davranıĢın 
temelinde de o müstekbirlik, o kibir yatıyor. Nasıl bir kibir? Biz Allah‟ın 
seçkin bir halkıyız, bize bir Ģey olmaz. Yani mensubiyetlerini Allah‟a karĢı 
torpil (haĢa) de kullanmak. sümme tabellahu aleyhim Sonra Allah 
onların tevbelerini kabul etti. Bakınız kaç kere tarihte fırsat verilmiĢ. 
Resulallah‟a onların kendine karĢı gösterdikleri bu garip, bu yadsıma, bu 
inkar tavrının aslında geçmiĢte çok örnekleri olduğu hatırlatılıyor. 

 
sümme 'amu ve sammu kesiyrun minhüm Bunun ardından 

onların çoğu körleĢti ve sağırlaĢtı. Yani onlar Ģu anda sana ve sana 
indirilen bu ilahi mesaja karĢı kör ve sağır davranıyorlarsa bu, bunu 
tabiat haline getirmelerinden yüreklerinin gözleri görmez olmuĢ, 
yüreklerinin kulakları duymaz olmuĢ. Onun için Hakikate kendilerini 
kapatmıĢlar.  

 
Bunun temelinde yatan en büyük sebep de inanç kibridir. Yani doğrunun 
patentine sahip olduğunuzu sanmak. Hakikatin patentinin yalnızca 
kendinizde olduğunu sanmak, iĢte bu bir inanç kibri. sümme tabellahu 
aleyhim sonra Allah onların tevbesini kabul etti. sümme 'amu ve 
sammu kesiyrun minhüm Bunun ardından onların çoğu körleĢti ve 
sağırlaĢtı. vAllahu Basıyrun Bima ya'melun; Ama Allah yaptıkları her 
Ģeyi görmektedir. Onlar kör ama Allah görüyor diyor. 
 

Burada kör ve sağır davranmak Ģeklinde nitelenen kayıtsızlığın 
kaynağında, biraz önce söylediğim gibi, Allah‟ın seçilmiĢ halkı olma 
yanlıĢ düĢüncesi var. 

 
 
72-) Lekad keferelleziyne kalu innAllahe HUvel Mesiyhubnü 

Meryem* ve kalel Mesiyhu ya beni israila'büdullahe Rabbiy ve 



Rabbeküm* innehu men yüĢrik Billahi fekad harramallahu aleyhil 
cennete ve me'vahün nar* ve ma lizzalimiyne min ensar; 

 
Andolsun ki: "Allâh, Meryemoğlu Mesih'tir" diyenler hakikati inkâr 

edenlerden oldular... (Oysa) Mesih Ģöyle dedi: "Ey Ġsrailoğulları... Benim 
de Rabbim, sizin de Rabbiniz (olan) Allâh'a kulluk edin... Çünkü kim 
Allâh'a Ģirk koĢarsa, muhakkak Allâh ona cenneti haram kılmıĢtır! Onun 
varacağı yer cehennem ateĢidir! Zâlimler için hiçbir yardımcı yoktur!" 
(A.Hulusi) 

 
72 - Elbette küfretti Ģunlar: «Allah Meryem'in oğlu Mesih‟tir» 

diyenler, halbuki Mesih Ģöyle demiĢti: Ey Beni Ġsrail hep Allah'a ibadet 
ediniz benim de rabbim sizin de rabbiniz, Allah'a kim Ģirk koĢarsa Allah 
ona Cennetini haram etmiĢtir ve varacağı yer ateĢtir ve zalimlerin ensarı 
yoktur. (Elmalı) 

 
 
Lekad keferelleziyne kalu innAllahe HUvel Mesiyhubnü 

Meryem Burada yine ehli kitabın bir baĢka kesimine Hıristiyan kesimine 
sözü getirdi Kur‟an ve dedi ki; Doğrusu, Allah Meryem oğlu Mesih‟in ta 
kendisidir diyenler inkara sapmıĢtır. 

 
ve kalel Mesiyhu ya beni israila'büdullahe Mesih dedi ki; Ey 

Ġsrail oğulları, ya beni israila'büdullahe Rabbiy ve Rabbeküm benim 
ve sizin Rabbiniz olan Allah‟a kulluk edin. Dediği halde onlar Mesih‟i, 
Allah‟ın ta kendisi ilan ettiler. Teslis inancına dikkat çekiyor burada.  

 
Burada aslında sevgili dostlar, ne zaman dedi bunu derseniz, 

eldeki Ġncilleri açıp baktığınızda Hz. Ġsa‟nın bunu söylediğini 
görüyorsunuz. Ki ben Matta, sayfa da vereyim bab da vereyim; Matta‟nın 
4. babının 10. cümlesi, Luka‟nın 4. babının 8. cümlesi, Yohanna‟nın 20. 
babının 17. cümlesinde Hz. Ġsa‟nın, Kur‟an ın naklettiği bu çağrısı açıkça 
görülüyor. Yani onların kendisini tanrı edinmemeleri, sadece Allah‟a 
kulluk etmeleri çağrısını orada açıkça görebiliriz.  

 
innehu men yüĢrik Billahi fekad harramallahu aleyhil cennete 

Kim Allah‟a Ģirk koĢarsa, -Bu söz Hz. Ġsa‟ya ait değil. Tekrar, Allah‟ın 
sözüne dönüldü- Kim Allah‟a Ģirk koĢarsa kesinlikle Allah ona cenneti 
haram kılar. 

 
Aslında sevgili dostlar çok ilginç bir dil kullanımı var bu ayette. 

Yukarıda onları müĢrik olarak nitelendirmedi. Mekke müĢriklerine 
dediğini söylemiyor Kur‟an. Yani onlar Ģirk koĢtular demiyor. vellezîne 



eĢrakû ifadesini Hıristiyanlar için, Yahudiler için kullanmaz. Çok ilginçtir. 
Veya MüĢrikiyn, onlar müĢriktirler demez, kullanmaz. Ama Ģöyle bir 
ifade getiriyor, yani daha yumuĢak bir söylem; 

 
innehu men yüĢrik Billahi fekad harramallahu aleyhil cennete 

Kim Allah‟a Ģirk koĢarsa kesinlikle Allah ona cenneti haram kılar. Yani 
ortada bir ifade getiriyor Kur‟an.  

 
ve me'vahün nar Onun varacağı yer ateĢtir. ve ma lizzalimiyne 

min ensar; Zalimler bir yardımcı da bulamayacaklar. 
 
Neden böyle bir üslup kullandığına biraz sonraki ayetlerde tekrar 

döneceğim. 
 
 
73-) Lekad keferelleziyne kalu innAllahe sâlisü selâseh* ve ma 

min ilâhin illâ ilâhun vahıd* ve in lem yentehu amma yekulune 
leyemessennelleziyne keferu minhüm azâbün eliym;  

 
Andolsun ki: "Allâh, üç'ün üçüncüsüdür" diyenler de hakikati inkâr 

edenlerden olmuĢlardır! Tanrısallık kavramı geçersizdir, Ulûhiyet sahibi 
TEK'tir!.. Söylemekte olduklarından vazgeçmezler ise, onlardan hakikati 
inkâr edenler, elbette acı veren azabı yaĢayacaklardır! (A.Hulusi) 

 
73 - Elbette küfretti Ģunlar: «Allah üçün üçüncüsü» diyenler, halbuki 

bir tek ilahtan baĢka ilâh yok, eğer bu dediklerinden vazgeçmezlerse 
elbette iĢlerinden kâfir kalanlarına Ģüphesiz ki bir elîm azap 
dokunacaktır. (Elmalı) 

 
 
Lekad keferelleziyne kalu innAllahe sâlisü selâseh Doğrusu 

Allah; Üçün, üçüncüsüdür diyenler küfre girmiĢtir, inkara sapmıĢtır. Yine 
Hıristiyan sapmasından söz ediliyor. 

 
ve ma min ilâhin illâ ilâhun vahıd Oysa bir tek Allah‟tan baĢka 

tanrı yoktur. 
 
Burada teslis reddediliyor. Nisa/171. ayette de bunu, teslisi ele 

almıĢtım. Biraz daha detaylı bir biçimde. Burada da 
detaylandırmayacağım. 

 
Teslis tüm ilahiyatların en açıklanamaz, en karmaĢık, en 

anlaĢılmaz problemidir. Yani tüm ilahiyatlar içerisinde, tüm teolojiler 



içerisinde en anlaĢılamaz, en karmaĢık, en açıklanamaz olan problem, 
teslis problemidir. Teslis kadar karmaĢık bir ilahiyat problemi daha 
yoktur. Bunu kendiler de açıklayamadığı için dogma denilmiĢtir teslise.  

 
Onun için önce inan, sonra açıklanabilirse açıklarsın gibi bir formül 

koymuĢlardır Hıristiyanlar. Önce inanç istemiĢlerdir. Ama inanan 
kimsenin aklını teskin etmek, ikna etmekte mümkün olmamıĢtır teslis 
konusunda. Teslisin Hıristiyanlığa Pavlus tarafından sokulduğunu ve bir 
putperest geleneği olduğunu, Hint putperestliğinde olsun, Mısır 
putperestliğinde olsun, Anadolu putperestliğinde olsun teslis inancının 
zaten var olduğunu daha önce söylemiĢtim.  

 
Mesela Eski Hint‟te Trimurti, tam teslis manasına gelir. Brahma, 

viĢnu, Ģiva. Üçlü bir teslis. Bunların hepsi, Baba, oğul, ruh-ül Kudüs. 
Brahma, viĢnu, Ģiva. Alt alta yazın aynısına tekabül ederler. 

 
Eski Mısır‟da ki  Hermes Trismegistus, yani üç megistus. Üçlü bir 

tanrı. Tanrı‟yı üçe bölmek ve üçü bir de görmek. 
 
Tabii Hristiyan teslisi bizatihi Hz. Ġsa‟ya Allah demiyor. Böyle bir 

izah getirmiyorlar zaten. Onlar da bunu kabul etmiyorlar. Ancak bazı 
Hıristiyan mezheplerinde Allah‟ın Ġsa‟da tecelli ettiği söyleniyor. 
Bazılarında, Allah‟ın Ġsa‟nın bedenine hulül ettiği, onun suretine girdiği 
(haĢa) söyleniyor. Bazılarında; selase uklum kalıbından da anlaĢılacağı 
gibi, üç element, Allah‟ın üç ana elemekti (haĢa). Yani Allah‟ı elementine 
ayırmak gibi çok garip, tanrıyı, yaratıcıyı elementlerine ayırmak. 
Elemanlarına ayırmak gibi çok garip bir mantıkla izah edilmeye 
çalıĢılıyor. Ama bu izahların hiçbiri de ikna edici olmuyor.  

 
Lakin Ģunu bilmemiz gerekiyor; Bizatihi Hz. Ġsa Allah‟tır demiyorlar. 

Zaten onun yiyip içtiğini de öldüğünü kendiler söylüyorlar. Ve Ģunu 
sorduğunuzda, iĢte orada söz bitiyor. Allah nasıl ölür..! Nasıl çarmıha 
gerilir. Dediğinizde (haĢa) tanrı nasıl, yani, siz de gökten sofra indiğini ve 
yediğini kabul ediyorsunuz, son yemek diyorsunuz. Demek ki bu yiyor, 
içiyor ve ölüyor. O zaman yiyen, içen ve ölen tanrı olamaz. 

 
Tabii bunu kendiler de kabul ediyorlar. Ancak çok karmaĢık bir izah 

tarzına sapıyorlar ki o da zaten izah olmaktan çıkıyor. Onun için tüm 
ilahiyatların en karmaĢık, en anlaĢılamaz problemidir yani teslis problemi. 

 
Burada, biraz önce sorduğum soruya iĢte burada cevap vermiĢ 

oldum. Onun için Kur‟an bizatihi müĢrik olarak nitelendirmiyor onları. 



Onlar çünkü bunu açıkça böyle söylemiyorlar. Te‟vil ediyorlar. Yorum 
yapıyorlar. 

 
ve in lem yentehu amma yekulune leyemessennelleziyne 

keferu minhüm azâbün eliym; Bu iddialarına bir son vermedikçe, 
hakikati inkar eden bu gibilerin baĢına Ģiddetli bir azap gelecektir. 

 
 
74-) Efela yetubune ilAllahi ve yestağfiruneHU, vAllahu 

Ğafûrun Rahıym;  
 
Hâlâ Allâh'a tövbe edip, bağıĢlanmaları için yalvarmayacaklar mı? 

Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir. (A.Hulusi) 
 
Daha Allaha tevbe edip istiğfar etmeyecekler mi? Allah gafur, 

rahîmdir. (Elmalı) 
 
 
Efela yetubune ilAllahi ve yestağfiruneHU Hala Allah‟a yönelip 

ondan af dilemeyecekler mi..! Özellikle Hıristiyanlar için söylenmiĢ Ģey 
bu. Yani Allah‟ın af kapısının Yahudiler için açık olduğu gibi, onlar için de 
açık olduğunu söylüyor. 

 
vAllahu Ğafûrun Rahıym; Ve Allah‟ın bu iki sıfatı hatırlatılıyor. 

Zira Allah çok bağıĢlayıcıdır, rahmet menbaıdır, kaynağıdır. 
 
 
75-) Mel Mesiyhubnü Meryeme illâ Rasul* kad halet min 

kablihir Rusül* ve ümmühu sıddiykah* kâna ye'külanit ta'am* ünzur 
keyfe nübeyyinü lehümül ayati sümmenzur enna yü'fekun;  

 
Meryemoğlu Mesih sadece bir Rasûldür... Ondan önce de Rasûller 

gelip geçti! Onun annesi sıddîkadır (hakikati görüp Ģüphesiz tasdik etmiĢ 
olan)! Ġkisi de yemek yerlerdi (beĢerdi)!.. ĠĢaretleri onlara nasıl 
açıkladığımıza bir bak! Sonra bak, nasıl gerçekten sapıyorlar! (A.Hulusi) 

 
75 - Meryem'in oğlu Mesih (Ġsa), sadece bir peygamberdir. Ondan 

önce de peygamberler gelip geçmiĢtir. Anası da dosdoğru bir kadındır. 
Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak onlara âyetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra 
yine bak nasıl yüz çeviriyorlar! (Elmalı) 

 
 



Mel Mesiyhubnü Meryeme illâ Rasul Meryem oğlu Mesih 
yalnızca bir elçidir. kad halet min kablihir Rusül ondan önce de elçiler 
gelip geçmiĢtir. Hatırlayın Alu Ġmran/144. ayeti; 

 
Ve ma Muhammedün illâ Rasul Muhammed, Allah‟ın elçisinden 

baĢka bir Ģey değildir. kad halet min kablihirRusül ondan öncede 
elçiler gelip geçmiĢtir. Adeta aynı formlar. Birbirine çok yakın formlarla 
kullanılıyor. Ve bununla söylenmek istenen; Peygamberlerinizi, 
sevdiklerinizi, velilerinizi severek iftiraya uğratmayın. Ġftira etmeyin. Yani 
severek dıĢlamayın. 

 
Ġki Ģekilde dıĢlarsınız: 
 
1 – Nefret ederek, alçaltarak dıĢlarsınız. 
 
2 – Severek dıĢlarsınız hayattan. Örnek olmaktan çıkarırsınız. 

ĠlahlaĢtırdığınız zaman örnek olmaz zaten. Çünkü Ġnsanlar ilahları örnek 
alamazlar. Taklit edemezler, tahkik edemezler, hayata dönüĢtüremezler. 
Ġnsanlar insanları örnek alırlar. Onun için önderlerini ve sevdiklerini, 
peygamberlerini örnek almak istemeyen kavimler, toplumlar, ümmetler, 
peygamberlerine en büyük kötülüğü onları melekleĢtirerek, onları 
olağanüstüleĢtirerek,onları ilahlaĢtırarak yapmıĢlardır ve bu Resulallah 
tarafından ġu cümle ile yasaklanmıĢ; 

 
-   La tutruni kema etrıyyet me Meryem..! 
 
Beni Meryem‟in oğluna yaptıkları gibi uçurmayın. 

OlağanüstüleĢtirmeyin. 
 
-   Fe innema ena abdun..! Ben yalnızca bir kulum.Fe kulu, Bana 

deyin ki; Abdullahi ve rasuluhu..! Allah‟ın kulu ve elçisi deyin. 
 
Bundan harika bir formül, bundan güzel bir uyarı olamaz bu 

anlamda. Yine Kur‟an devam ediyor: 
 
ve ümmühu sıddiykah Bu sefer de Yahudilerin iftirasını 

reddediyor. Yahudiler annesine iftira etmiĢler, onu, babası belirsiz çocuk 
olarak nitelemiĢlerdi. Onun için burada hem yüceltmeyi, hem alçaltmayı. 
Hem aĢırı yüceltmeyi, hem de iftirayı reddediyor, dengeye çekiyor. 

 
kâna ye'külanit ta'am Harika bir de delil getiriyor. Sıradan, 

hepimizin gördüğü bir Ģey, her ikisi de yiyecekle beslenirlerdi. Yiyecekle 
beslenen nasıl tanrı olabilir. 



 
ünzur keyfe nübeyyinü lehümül ayat Bak biz ayetleri insanlara 

nasıl açıklıyoruz. sümmenzur enna yü'fekun; ve yine bak onlar nasıl 
tersyüz ediyorlar. 

 
 
76-) Kul eta'büdune min dunillahi ma la yemlikü leküm darren 

ve la nef'a* vAllahu HUves Semiy'ul 'Aliym;  
 
De ki: "Allâh'ın dûnunda, sizin için bir zarar veya faydası 

olmayanlara mı kulluk ediyorsunuz? Allâh 'HÛ'dur; Semi' ve Aliym." 
(A.Hulusi) 

 
76 - Ne bir faideye malik olmayan Ģeylere mi tapıyorsunuz, halbuki 

Allah iĢiten, bilen ancak o, (Elmalı) 
 
 
Kul eta'büdune min dunillahi ma la yemlikü leküm darren ve la 

nef'a De ki; Allah dıĢında size hiçbir zarar veremeyen ve yarar 
sağlamayan Ģeylere de mi tapıyorsunuz.  

 
Dikkatinizi çekerim bir üstte Hz. Ġsa ve Meryem anıldı. Onların yarar 

ve zarar sağlamadığı ifade ediliyor. Taberi‟de aynısını anlıyor. DüĢünün 
geçmiĢlerinden, velilerinden yarar ve zarar umanlar, bekleyenler, onların 
tamamına bir cevap. Hz. Ġsa ve Hz. Meryem için kullanılan bu ifade, 
onların dıĢındaki sıradan insanlar için haydi haydi geçerlidir. Onun için 
büyüklerini yüceltenler, ululaĢtıranlar, uçuranlar, özellikle bu ibareye 
dikkat etmelidirler. 

 
vAllahu HUves Semiy'ul 'Aliym; Oysa yalnızca Allah‟tır her Ģeyi 

iĢiten ve bilen. 
 
 
77-) Kul ya ehlel Kitabi la tağlu fiy diyniküm ğayrel Hakkı ve la 

tettebi'u ehvae kavmin kad dallu min kablü ve edallu kesiyren ve 
dallu an sevais sebiyl; 

 
De ki: "Ey Ehl-i Kitap... Dininizde, haksız olarak ölçüyü kaçırıp 

haddi aĢmayın... Daha önce birçoğunu saptırmıĢ ve yolun merkezinden 
sapmıĢ bir kavmin boĢ hayallerine tâbi olmayın!" (A.Hulusi) 

 



77 - De ki: ey ehli kitap! dininizde haksız ifrata dalmayın, bundan 
evvel ĢaĢmıĢ, bir çoklarını da ĢaĢırtmıĢ ve yolun doğrusundan sapmıĢ bir 
kavmin hevaları ardından gitmeyin. (Elmalı) 

 
 
Kul ya ehlel Kitab Ey kitap ehli de. la tağlu fiy diyniküm ğayrel 

Hakk akidenizde hakikatin sınırlarını çiğnemeyin. Yani dinde aĢırılık 
yapmayın. Dinin sizin için koyduğu sınırları aĢmayın. AĢarsanız fazla 
inanmıĢ olmazsınız. Aksine inancınızı tahrif etmiĢ olursunuz. Yani fazla 
inanmak göz mü çıkartır demeyin. Fazla inanmak fazla aĢa benzemez. 
Daha çok inanalım, yani ne yapalım, peygamberimizi ilahlaĢtıralım. 
Velilerimizi peygamberleĢtirelim. Daha çok inanmıĢ oluruz.  

 
Öyle mi? Hayır inancınızı bozmuĢ olursunuz. Ġnanç bozmaya 

gelmez. Sınırını çiğnediniz mi hepsi gider. Onun için burada da sınırlarını 
gözetin diyor. 

 
ve la tettebi'u ehvae kavmin kad dallu min kablü ve edallu 

kesiyren ve dallu an sevais sebiyl; Daha önce kendileri sapmıĢ, 
birçoklarını da saptırmıĢ olan ve yoldan çıkmakta hala direnen bir 
topluluğun keyfi yargılarına uymayın. Özellikle bu ümmete rabbimizin bir 
uyarısı. Sizden önceki sapmalara bakın, sizde onları izlemeyin. 
Peygamber de bu sapmaya dikkat ederek ne demiĢti, ne buyurmuĢtu? 

 
- And olsun sizden öncekilerin sapmalarını karıĢ karıĢ, adım adım 

izleyeceksiniz. 
 
- Le tedbeanne sunenellezine min kablikum Ģıbran bi Ģibrin, 

zıraen bi zıraen Onlar bir sürüngen deliğine girse, Velev dehalu hucr‟a 
rabbin siz de o sürüngen deliğine arkalarından gireceksiniz.  

 
Bu da kötü bir haber bizim için. Yani Allah‟ın bu uyarısına rağmen 

hala akıllanmayacağımız yönünde bir haber. 
 
78-) Lu'ınelleziyne keferu min beni israiyle alâ lisani Davude ve 

'Iysebni Meryem* zâlike Bima 'asav ve kânu ya'tedun; 
 
Ġsrailoğullarından Hakk'ı inkâr edenler, Davud'un ve Meryemoğlu 

Ġsa'nın lisanı üzere lânetlenmiĢlerdir (Allâh'tan uzak düĢmüĢlerdir)... Bu 
(sonuç), onların isyan etmeleri ve haddi aĢmaları yüzündendir. (A.Hulusi) 

 



78 - Benî Ġsraîl‟den o küfür edenler hem Davud‟un hem Meryem‟in 
oğlu Ġsâ‟nın lisaniyle tel‟in edildiler, bu onların isyan etmeleri ve hakkın 
hududunu tecavüz eder olmaları sebebiyle idi. (Elmalı) 

 
 
Lu'ınelleziyne keferu min beni israiyle alâ lisani Davude ve 

'Iysebni Meryem Ġsrail oğullarından küfürde direnenler Davud‟u ve 
Meryem oğlu Ġsa‟nın dili ile lanetlenmiĢlerdir. Davud‟un lanetini 
mezmur‟lar da 28 babın 21 – 22 . cümlelerinde 31 ve 33. ve daha diğer 
cümlelerde bulabilirsiniz. O pasajlarda bu açıkça var Hz. Davud‟un laneti 
Kitab-ı Mukaddes de. Yine Ġncil‟de; Matta 12. babın 34. cümlesinde ve 
23. babın 33. ve 35. cümlelerinde Hz. Ġsa‟nın lanetini görebilirsiniz. Yani 
kendisini ilahlaĢtıranlara nasıl lanet ettiğini oralarda izleyebilirsiniz. Buna 
rağmen mi yaptılar bunu diyorsanız, evet, bu açık uyarıya rağmen 
saptılar. O halde kitabınızda uyarı yapılıyor olması, sizin sapmayacağınız 
anlamını taĢımıyor o kitabı hayatınıza aktarmadığınız sürece. 

 
zâlike Bima 'asav ve kânu ya'tedun; Bu onların isyankarlıkları ve 

sürekli taĢkınlık yapmaları yüzündendir. 
 
 
79-) Kânu la yetenahevne an münkerin fealuh* le bi'se ma kânu 

yef'alun; 
 
Yaptıkları herhangi bir çirkin davranıĢtan birbirlerini 

vazgeçirmezlerdi. Yaptıkları ne kötü idi! (A.Hulusi) 
 
79 - ĠĢledikleri bir münkeden vaz geçmezlerdi, filhakika ne fena 

yapıyorlardı. (Elmalı) 
 
 
Kânu la yetenahevne an münkerin fealuh onlar, evet, onlar ne 

yapıyorlardı? Birbirlerini, yapa geldikleri kötülüklerden caydırmaya 
çalıĢmıyorlardı. 

 
Hatırlayın sevgili dostlar. Tefsirin giriĢindeki ayette, hemen ilk 

iĢlediğimiz ayette Ġsrail oğullarının sapmalarının sebebi olarak din 
adamlarının onları uyarmamaları gösterilmiĢti. Burada da Hıristiyanların 
sapmalarının sebebi olarak onların birbirlerini, kötülükten caydırmamaları 
gösterildi. Yani emr-i bil Maruf, Nehy-i anil münker yapmamaları 
gösterildi. Demek ki bir dinin metninin olduğu gibi korunmuĢ olması 
yetmiyor, aynı zaman da o dinin mensupları birbirlerini kötülükten 



caydıracaklar, sakındıracaklar. Mutlaka böyle bir müessesenin, Emr-i bil 
maruf müessesesinin ayakta kalması ve yürürlükte olması gerekiyor. 

 
le bi'se ma kânu yef'alun; Gerçekten bu yaptıkları ne fena Ģeydi. 
 
 

80-) Tera kesiyren minhüm yetevellevnelleziyne keferu* le bi'se 
ma kaddemet lehüm enfüsühüm en sehıtAllahu aleyhim ve fiyl azâbi 
hüm halidun; 

 
Onlardan birçoğunun, hakikat bilgisini inkâr edenleri veliyy 

edindiklerini görürsün... Benliklerinin kendileri için hazırladığı gelecek ne 
kötüdür! Allâh onlara gazap etmiĢtir! Azapta ebedî kalacaklardır. 
(A.Hulusi) 

 
80 - Onlardan bir çoğunu görürsün ki Allah‟ı tanımayanlara 

yardaklık ederler, elbette nefislerinin kendileri için takdim ettiği hediye ne 
çirkin: Allah onlara gadab etti ve azabda muhalleddir onlar. (Elmalı) 

 
 
Tera kesiyren minhüm yetevellevnelleziyne keferu Onlardan bir 

çoğunu küfürde saplananlarla sarmaĢ dolaĢ görürsün. 
 
ġimdi onun da temelinde yatan ne, yani birbirlerini uyarmıyorlar bu 

onların sapmalarına yol açıyor. Niçin birbirlerini uyarmıyorlar? Çünkü 
kötülüklerle iyilikler kol kola dolaĢıyor. Kötülerle iyiler yan yana geziyor. 
Kötülerle iyiler iç içe geçmiĢ olunca, iyiler kötüleri uyarmaz oluyor. Çünkü 
onların gözü kötülüklere alıĢmıĢ oluyor. ĠĢte onu söylüyor. 

 
le bi'se ma kaddemet lehüm enfüsühüm ayartıcı öz benliklerinin 

kendilerine telkin ettiği Ģey öylesine kötüdür ki,  
 
Ġnsanın içinin ne tarafına kulak verdiği çok önemli dostlar. Ġçinizin 

negatif tarafına kulak veriyorsanız, nefsinizin fısıltısını dinlersiniz. Pozitif 
tarafına kulak veriyorsanız o zaman ruhunuzun sesini dinlersiniz. 

 
en sehıtAllahu aleyhim Allah‟ın hıĢmına uğramıĢlardır. ve fiyl azâbi 
hüm halidun; ve onlar azaba mahkum olacaklardır. 
 
 

81-) Ve lev kânu yu'minune Billahi ven Nebiyyi ve ma ünzile 
ileyhi mettehazuhüm evliyae ve lâkinne kesiyren minhüm fasikun; 

 



Eğer, varlıklarını El Esmâ'sından yaratan Allâh'a, En-Nebi'ye 
(Hz.Muhammed'e) ve Ona inzâl olunana iman etmiĢ olsalardı, onları 
(inkârcıları) evliya edinmezlerdi... Fakat onlardan birçoğu fâsıklardır 
(inancı bozuk olanlar). (A.Hulusi) 

 
81 - Eğer Allah ve Peygambere ve ona indirilene imanları olsa idi o 

kâfirleri yâr tutmazlardı, lâkin onların çoğu imandan uzak fasıklardır. 
(Elmalı) 

 
 
Ve lev kânu yu'minune Billahi ven Nebiyyi ve ma ünzile ileyh 

eğer bunlar Allah‟a, peygambere ve ona indirilene inanmıĢ olsalardı 
mettehazuhüm evliyae onları dost edinmezlerdi. ve lâkinne kesiyren 
minhüm fasikun; ne ki, bunlardan çoğu yoldan sapmıĢtır. 

 
Allah bizleri böylesine bir sapmadan korusun. Allah bu ümmeti 

kendine verilen vahiy emanetini hayatına aktaran ve peygamberine 
örneklik müessesesini hayatına aktaran ve onu ilahlaĢtırmadan örnek 
alabilen bir Ģuur versin. 

 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. MAĠDE SURESĠ (082-100)(42) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 

  
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları geçen dersimizde hatırlayacaksınız, ehli 

kitap ile doğrudan ilgili ama mesajı bu ümmete olan, ümmeti 
Muhammed‟e olan ayetleri iĢlemiĢtik. Ehli kitabın dinlerinde nasıl aĢırı 
gittiklerini örnekleri ile Kur‟an bize sunmuĢtu. ..la tağlu fiy diyniküm 
ğayrel Hakk.. (77) diyordu Kur‟an. Akidenizde Hakk‟ın, yani Allah‟ın 
çizdiği sınırları aĢmayın, Hakk‟ın sınırlarını çiğnemeyin, aĢmayın diyordu.  

 
Demek ki akidenin de bir sınırı var. Yani hiç kimse sınırsız 

inanırsam doğru inanırım diyemez. Veyahut ta ne fark eder canım, her 
Ģeye itikat et. Ne zararı var. Diyemez. Hayır. Akide de de had var, hudut 
var, sınır var ve o hududu aĢan, akideyi eksilten gibidir. Akideye 
yapılacak her artı, her zam; Akide den yapılacak her ıskonto gibidir. 
Onun için ikisi de akideyi tarumar eder, bozar, tahrif ve tahrip eder.  

 
Onun için peygamberimize; peygamber olmaktan öte, onu daha da 

yüceltsek olmaz mı? Daha da güzel olmaz mı? Allah gibi sevsek 
derseniz olmaz. O zaman hakaret etmiĢ olursunuz. Sahabe‟ye; Çok 
seviyoruz canım peygamber gibi sevsek olmaz mı? Olmaz. Sınırı 
karıĢtırmıĢ olursunuz. 

 
ĠĢte o zaman akidenizi, inancınızı kendi ellerinizle tahrif ve tahrip 

etmiĢ olursunuz. Çünkü Hıristiyanlar da öyle yaptılar. Onlar saf ve temiz 
Ġslam akidesini; Peygambere sevgi yöneltme adına tahrif ettiler. Aslında 
Hıristiyanlığın teslisi çok teknik manada, spesifik olarak birden fazla ilaha 
inanma değil. Hiçbir Hıristiyan böyle bir Ģeyi kabul etmez. Onlar da tek 
bir Allah‟a inandıklarını söylerler. Ancak o tek Allah‟ın yeryüzünde ki 
görünümünün, tecellisinin, görüntüsünün farklı farklı Ģeylerde tezahür 
ettiğini, tecelli ettiğini söylerler. Yani inançlarında çiğnedikleri sınır için, 
Allah‟ın çizdiği sınırı çiğnemelerine bir gerekçe  bulurlar. Onun için 
yeryüzünde hiçbir sapık inanç yoktur ki bir gerekçe icat etmemiĢ olsun. 
Tüm insanoğlunun ortaya koyduğu tüm sapıklıklar mutlaka bir gerekçeye 
dayanırlar. 

 
ĠĢte o gerekçeyi, o temeli yok ediyor Kur‟an. Bunu bize söylerken 

aynı zamanda bu ümmetin de kendi peygamberine, kendi inancına, 
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kendi kitabına karĢı önceki kitap verilenlerin, önceki mesaj sahiplerinin 
kendi kitaplarına, kendi peygamberlerine ve kendi inançlarına karĢı 
yaptıklarını yapmaması öğütleniyor. Bugün dersimize Maide suresinin 
82. ayeti ile devam ediyoruz.  

 
 
82-) Letecidenne eĢedden Nasi 'adaveten lilleziyne amenül 

yahude velleziyne eĢrekû* ve letecidenne akrabehüm meveddeten 
lilleziyne amenülleziyne kalu inna nesara* zâlike Bi enne minhüm 
kıssiysiyne ve ruhbanen ve ennehüm la yestekbirun; 

 
Muhakkak ki iman edenlere düĢmanlık bakımından insanların en 

Ģiddetlisi olarak, Yahudileri ve Ģirk koĢanları bulursun... Elbette iman 
edenlere sevgi bakımından onların en yakını olarak da, "Biz Nasarayız = 
Hristiyanlarız" diyenleri... Ki onlardan (Nasaradan) kıssisîn (derin ilim 
sahibi keĢiĢler) ve ruhban (kendini Allâh'a adamıĢ rahipler) vardır ki 
kesinlikle onlar kibre sapmazlar. (A.Hulusi) 

 
82 - Nâsın müminlere adavetçe en Ģiddetlisini her halde 

Yahudîlerle müĢrikler bulacaksın, müminlere meveddetçe en yakınlarını 
da her halde «biz Nesârâyız» diyenler bulacaksın, sebebi: çünkü 
bunların içinde âlim keĢiĢler ve târiki Dünya rahipler vardır ve bunlar kibir 
etmezler. (Elmalı) 

 
 
Letecidenne eĢedden Nasi 'adaveten lilleziyne amenül yahude 

velleziyne eĢrekû kesinlikle bütün insanlar içerisinde bu mesajlara iman 
edenlere karĢı en çok düĢmanlık yapanların Yahudiler ve Allah‟a Ģirk 
koĢanlar olduğunu görürsün. 

 
ve letecidenne akrabehüm meveddeten lilleziyne 

amenülleziyne kalu inna nesara Bu açıklamanın ardından Ģu 
açıklamayı da yapıyor; Yine onlar içerisinden bu mesaja iman edenlere 
en yakın olanların da; Biz Hıristiyan‟ız diyenler olduğunu görürsün.  

 
zâlike Bi enne minhüm kıssiysiyne ve ruhbanen ve ennehüm la 

yestekbirun;Bunun nedeni, neden diye sorarsanız, iĢte bu farkın nedeni, 
yani Müslümanlara en yakın olanların; Biz Hıristiyan‟ız diyenler olmasının 
nedeni; onların arasından böbürlenmeyen keĢiĢlerin ve rahiplerin çıkmıĢ 
olması, bulunuyor olmasıdır. 

 
Değerli dostlar çok ilginç bir üslubu var bu ayetin. Hıristiyanların 

Ģirkini, ki bir tür Ģirktir, teslis, üçleme. Baba, oğul Ruh-ul Kuds inancı bir 



tür Ģirktir. Yani bu manada, riya da bir Ģirktir. kibir de bir Ģirktir. 
Unutmayınız. ġirkin ahlaki olanı vardır, akidevi olanı vardır. Bu manada 
riya da kibirde ahlaki Ģirklerdendir.  

 
Ancak gariptir Kur‟an Hıristiyanların Ģirkini, teslisini velleziyne 

eĢrekû formuyla anmaz. Hiç bu formla getirmez. Oysaki Mekke 
müĢriklerinin, puta tapanlarının Ģirkini; velleziyne eĢrekû formuyla anar. 
velleziyne eĢrekû formu, maziye, yani geçmiĢ zamana iliĢkin bir formdur 
ve vurgusu kasıt içerir. Bilinçli bir kasıt içerir.  

 
Demek ki Kur‟an Hıristiyan‟ların teslisi, üçlemesini, bilinçli bir kasıt 

içermediği için o forma taĢımıyor. Çok ince üslubu var Kur‟an ın. Yani 
hepsi de aynıdır deyip, hepsini aynı gözeye süpürmüyor. Eğer fark varsa 
özü itibarıyla; Yahu ne olacak iĢte o da Müslüman değil, öteki de değil 
demiyor.  

 
Bu çok önemli ve bu biz insanlara Kur‟an ın verdiği ince bir ders 

aynı zamanda. Yani süpürücülük yapmayın. Farkı, fark edin. Farkı yok 
saymayın. Özellikle bu fark akide de ise, inançta ise bunu yok saymak 
sizin elinizde değil. Yok sayamazsınız. Daha doğrusu tanımaya çalıĢın. 
Onu manipüle edip olduğundan farklı tanıtmaya kalkmayın. Kendisini 
tanıttığı gibi tanımaya çalıĢın. Önce anlamaya çalıĢın, kavramaya çalıĢın, 
ondan sonra Allah‟ın verdiği ölçüler çerçevesinde O‟nun hükmünü koyun. 

 
ĠĢte burada Kur‟an süpürücülük yapmayıp Hıristiyanların Ģirkini, 

yani üçlemesini, teslisini, bilinçli bir birden fazla ilah kabul etme değil de, 
görüntüde, sadece görüntüye yönelik bir felsefi Ģirk olarak niteliyor. Onun 
için de velleziyne eĢrekû formunu onlar için kullanmıyor. Ve diyor ki 
onlar için, size karĢı en yakın olanlardır. Yukarıda ki 77. ayeti hatırlayın. 
Onların bu tavrının da 77. ayette söylemiĢti; Dinde aĢırı gitmek, tağlu fiy 
diyn. 

 
Aslında her dinde aĢırılıklar olabiliyor. Onun için Ġslam‟ın içinden 

çıkmıĢ aĢırı fırkalar Gulât-ı Ġslam‟dır. Mesela Gulâtı-ı ġia diye bir Ģey 
duyarız değil mi, Ģia nın içinden çıkmıĢ aĢırı fırkalara Gulât denir. Gulât-ı 
ġia. Yani ekstrem fırkalar. Rijit fırkalar, aĢırı fırkalar. Onları ġia‟da 
kabullenmez. Onları, onlarda sapmıĢ sayarlar. 

 
Gulat-ı Ehli sünnet te vardır. Ehli sünnetin içinden çıkmıĢ aĢırı 

fırkalar da vardır. Din‟de aĢırı fırkalar vardır. Yani dinde aĢırı giden. Onun 
için ehli kitabı, dinde aĢırı giden fırkalar sınıfına sokuyor Kur‟an. Çok 
ilginç. Hatta belki, Ġslam‟da aĢırı fırkalar sınıfına bile sokulabilir. Çünkü 
Ġslam insanlığa indirilmiĢ tüm vahiylerin ortak ismi olduğuna göre 



bugünkü Hıristiyanlık ve Yahudilik, Ġslam‟da aĢırı giden fırkalar, yani 
Gulât-ı Ġslam dır. Gulât-ı dindir diyebiliriz belki. 

 
Bu manada Kur‟an onlara, kendisine kitap verilenler sınıfına dahil 

ederek ayrı bir baĢlık açıyor. Hiçbir zaman müĢriklerle onları eĢitlemiyor. 
Onları farklı bire kategoriye yerleĢtirip, onlara hitap ediyor. ĠĢte burada 
onları kendi içinde de ayırıyor ve diyor ki; Yahudiler, bu kitaba inananlara 
çok daha fazla düĢmandır. Bu kitaba en yakın olanları, biz Hıristiyanlarız 
diyenler olarak görürsün. 

 
Bu farkın ne olduğunu verirken de ayetin sonunda, onların içinden, 

dinlerinde müstekbir olmayan, kibre sapmayan, böbürlenmeyen din 
adamları vardır diyor. Demek ki problem, yani Yahudilerin bu kitaba 
inananlara tavrı ile, Hıristiyanların bu kitaba inananlara olan tavrı 
arasındaki fark, dinde kibir. Dinde istikbar. 

 
Bu nedir? Dinde kibir aslında inancınızı kapalı bir inanç haline 

getirip, kendinizi kutsayıp baĢkasını yok saymak. Dinde kibir.  
 
Hiçbir hakikati kabullenmemek,Sizin dıĢınızdan gelen hiçbir gerçeği 

kabullenmemek. Yani, ilmin Çin‟de, ya da hikmetin doğuda ya da batıda 
olduğunu kabullenmemek. Unutmayın, bunu kabullenmiĢ bir 
peygamberin ümmetiyiz. Demek ki hikmet kaybolabilir de. Hikmet 
müminin yitiğidir. Nerede bulsa alır. Ġlim Çin‟de de olsa gider onu alır.  

 
Kur‟an la onun peygamberi, her malumata ilim demez. Ġlim Hakk‟ka 

alamet olan Ģeydir. Mutlak gerçeğe, atıf olan Ģeye Kur‟an ilim der. 
Demek ki mutlak gerçeğe atıf Velev siyn, çinde de olabilirmiĢ. Hadiste 
geçtiği gibi. O atıf eğer orada varsa gidip oradan alınır. Hiçbir sakınca 
yok. Çünkü hakikatin patenti kimseye ait değildir. Hakikat patensizdir. 
Hakikatin patentinin ait olduğu tek varlık Hakk‟tır. El Hakk. Allah. Onun 
için de o insanlığın ortak malıdır ve hiç kimse El hakk‟tan sudur eden 
hakikatin üzerine kendi ırkının, kendi kavminin, kendi milletinin, kendi 
coğrafyasının damgasını vuramaz. Hakikat AlemĢümuldur, 
cihanĢümuldur, beynelmileldir onun için de hakikate sahip çıkarken 
birinin malına sahip çıkıyor gibi değil, rabbinizin malına sahip çıkıyor gibi 
sahip çıkarsınız. Onu bir ayet gibi algılar ve sahip çıkarsınız. 

 
Yahudiler iĢte böyle yapmadılar. Kendileri dıĢındaki tüm hakikatleri 

yok saydılar, onun için de bu kitaba karĢı aĢırı düĢmanlık sergilediler. 
Çünkü kapalı havza dini oluĢturmuĢlardı. Onun için yeryüzünde bir tek 
din vardır. Irkı da Dinin bir parçası sayan o da Yahudiliktir. Onun içindir ki 



Yahudilikte misyonerlik yoktur. Yoktur çünkü Yahudi olmayan, daha 
doğrusu, Ġsrail oğullarına mensup olmayan Yahudi de olamaz. 

 
Bu nedir? Bu cenneti, ırkınıza tahsis etmek, dini ırkınıza tahsis 

etmek, hatta Allah‟ı ırkınıza tahsis etmek ve Yahve, iĢte bu manada Ġsrail 
oğullarının özel tanrısıdır. O onları birinci sınıf ilan etmiĢtir. Geri kalanı 
mı? Ġnsanlığın geri kalanı mı? Bunu tahrif edilmiĢ Tevrat satırlarında 
görebilirsiniz. Yer yüzünün tüm kavimleri diyor ayağına, eğilip senin 
ayağını öpecekler. 

 
Evet, iĢte bu mantıkla bugün yer yüzünde gizli bir imparatorluğu 

ortaya çıkarıp tüm ulusları, tüm kavimleri, tüm kültürleri bir tek kültüre 
hizmet ettirme aĢkı, isteği genellikle Yahudi düĢünürlerin, filozofların, 
siyasetçilerin ve askerlerin amacı haline gelmiĢtir.  

 
O nedenledir ki TaĢeron örgütler kullanırlar. Masonluk gibi ve ona 

benzer diğer örgütler gibi. Çünkü misyonerlik yoktur. Olmadığı için de 
taĢeron örgütler kullanırlar. Aracı örgütler. Onlarla hizmet ettirirler. 
Yahudi olmasını istemezler kimseden. Çünkü onun Yahudi olmaya 
liyakati yoktur onlara göre. Çünkü o Ġsrail oğullarına mensup değildir. 
Onun mevzuatı müsait değildir. 

 
ĠĢte bu korkunç bir Dinde kibirdir ki, dini, hakikati bir ırkın tekeline 

almak ve kapatmak içeri. Bu kapanıĢ kapalı havza dinini oluĢturdu ve 
dünyanın geri kalan kısmında hiçbir hakikat olmadığı sonucuna vardırdı 
onları. u kitaba karĢı, bu kitabın kendisine indiği Muhammed AS. a karĢı 
davranıĢları, o korkunç kinlerinin sebebi de iĢte bu idi.  

 
Onun içindir ki kendi kitaplarında geleceğini bildikleri halde, 

kendilerine nakledilen eserlerde, kutsal rivayetlerde geleceğine iliĢkin bir 
çok delili gördükleri halde ve hatta bekledikleri halde. Bir peygamberin 
geleceğini, hem de o bölgede bekledikleri halde inanmamalarının tek 
gerekçesi; Bizden değil..!  

 
Onun için biz ve siz kavramlarına Kur‟an yepyeni bir bakıĢ açısı 

getiriyor. Ve bu manada hakikatin bize ya da, size ya da onlara ait 
olmadığını, hakikatin herkesin ortak malı olduğunu ve nerede bulunursa 
sarılınması gerektiğini ifade buyuruyor.  
 
 
 



83-) Ve izâ semi'u ma ünzile iler Rasuli tera a'yünehüm tefıydu 
mined dem'ı mimma arefu minel Hakk* yekulune Rabbena amenna 
fektübna me'aĢ Ģahidiyn; 

 
Er-Rasûl'e (Hz.Rasûlullah'a) inzâl olunanı iĢittiklerinde, tanıyıp - 

bildikleri Hak'tan nâzil olmuĢ bir kısım bilgiden dolayı, gözlerinin yaĢla 
dolup taĢtığını görürsün... Derler ki: "Rabbimiz, iman ettik... Artık bizi 
Ģahitlerle beraber yaz." (A.Hulusi) 

 
83 - Peygambere indirileni dinledikleri zaman da gözlerini görürsün 

ki aĢîna çıktıkları haktan yaĢlar dolup boĢanarak «ya Rabbenâ derler: 
inandık iman getirdik, Ģimdi sen bizi Ģahadet getirenlerle beraber yaz. 
(Elmalı) 

 
 
Ve izâ semi'u ma ünzile iler Rasul Konu devam ediyor, Onlar 

peygambere indirileni iĢittikleri zaman, Kimler? O biz Hıristiyan‟ız diyen 
bir zümre. Dinde kibre sapmayan, dini sadece kendilerine has kılmayan, 
hakikatin sadece kendilerinde olduğunu iddia etmeyip bir baĢka yerde, 
bir baĢkasının elinde, bir baĢkasının dilinde hakkı ve hakikati görür 
görmez hemen teslim olan, yani Hakkı gördüğüne boynunu eğen o 
insanlar peygambere indirileni iĢittikleri zaman; 

 
tera a'yünehüm tefıydu mined dem'ı mimma arefu minel Hakk 

ondaki hakikatleri kavramalarından dolayı göz yaĢlarının çağladığını 
görürsün. Göz pınarlarının aktığını görürsün.  

 
Neden akar? mimma arefu minel Hakk ondaki hakikati hemen 

fark ettikleri için. Çok ilginç değil mi? Hakikati fark edebilmek..! Aslında 
Allah‟ın insana verdiği en büyük lütuflardan bir tanesidir bu. Hakkı ve 
hakikati gördüğü anda tanıyabilmek. Bu lütfu kullanabilmenin de ilk Ģartı 
nedir? Hakka ve hakikate yüreğinizi ve zihninizi kapalı tutmamak. 
yekulune Rabbena amenna fektübna me'aĢ Ģahidiyn; Derler ki; 
Rabbimiz, o halde bizi de Hakka Ģahit olanlarla birlikte yaz. 

 
Bu pasajın iniĢ nedeni konusunda farklı rivayetler var. Bir ittifak 

yok. Ama buram buram bir tarihi olay kokuyor pasaj. Yani tarihte o gün 
yaĢanmıĢ bir gerçeğe tekabül ediyor gibi. Tabii ki Kur‟an ın hiçbir mesajı 
tarihi bir olayla sınırlandırılamaz. Ancak iniĢine neden olan bir olay 
varmıĢ gibi geldi bana. AraĢtırırken birkaç rivayetten en tutarı, en yatkın, 
kafama yatanı, NecaĢi‟nin, Mümin kardeĢimiz, büyük Kral NecaĢi‟nin, 
HabeĢistan kralı NecaĢi‟nin Resulallah‟a Medine döneminde gönderdiği 
12 kiĢilik bir grup din adamının geliĢi ile olduğu gibi bir kanaat uyandı 



bende. Taberi ve diğerleri böyle bir rivayet aktarırlar Süddi‟den bize. Bu 
rivayete karĢı çıkan da pek olmamıĢtır. 

 
Bu din adamları zaten Resulallah‟ın mesajına açık bir biçimde 

gelmiĢlerdir. Kendilerini gönderen, onlara referans veren NecaĢi, 
Resulallah aĢığı bir mümin idi. Onlar Hıristiyan bir din adamları grubu 
olarak Resulallah‟a geldiler. Ama açık olarak geldiler. Yine Hıristiyan 
olarak döndüler. Fakat unutmayınız, gerçekten Hz. Ġsa‟ya iman etmiĢ 
Müslüman Hıristiyanlar olarak döndüler.  

 
Yani bunun ne manaya geldiği üzerinde uzun uzun spekülasyonlar 

yapacak değilim. Bunun mümkün olup olmadığını Kur‟an da ki bu ayetler, 
buna benzer bir çok ayetten görebilirsiniz. Ki maide suresi bu manada 
gerçekten de bize bir çok ipucu sunuyor. Özellikle 40 ve 52. ayetler 
arası. Ki 48. ayette ne diyor du? ..li küllin cealna minküm Ģir'aten ve 
minhaca.. (48) Her biriniz için bir Ģeriat ve onu uygulama yöntemi tayin 
ettik, kıldık. Peki arkasından ne diyordu; O halde hayırda yarıĢın. 
Hayırda yarıĢmamızı istiyordu.  

 
Bu manada böyle bir ekibin geldiği tarihen sabit. ĠĢte bu ekip 

Resulallah‟tan, kendisine indirilen hakikati duyduklarında gözleri yaĢlarla 
dolmuĢ, bu hakkı tanıdıkları için orada, Resulallah‟ın huzurunda göz 
yaĢlarını imanlarına Ģahit kılmıĢlardı.   

 
Bilemiyorum belki orada okunan ayetler arasında Ģahitlikle, bu 

ümmetin Ģahitliği ile ilgili bir ayette mi vardı acaba ki onlar; Bizi de 
Ģahitlerle birlikte yaz dediler. Mesela Bakara/143 gibi. 

 
Ve kezâlike cealnâküm ümmeten vesetan.. (Bakara/143) ĠĢte bu 

Ģekilde sizi dengeli bir ümmet kıldı. Denge. litekûnû Ģühedâe alenNâs 
insanlığa Ģahit olasınız örnek olasınız diye ve yekûnerRasûlü aleyküm 
Ģehiyda peygamber de size Ģahit olsun, size örnek olsun diye. Acaba bu 
ayetin içinde geçtiği bir pasaj mı okundu diye düĢünüyorum ve zaman 
dilimi açısından hiç te hayır diyemiyorum. Büyük, yani zannı galibim, 
galip zannım bu konuda bu ayetin de içinde geçtiği pasajın onlara 
okunan Kur‟an ayetlerinden olduğu ve onlarında bu ayetler karĢısında; 
“Ya rabbi, bizi de bu Ģahitlerle birlikte yaz. Biz de Ģahit olalım ve 
peygamber bize de Ģahit olsun.” Demeleri muhtemeldir.  

 
Burada özellikle Hıristiyan grubun Resulallah‟ın karĢısındaki 

gösterdiği bu hakikate yatkın, hakikati kabullenmeye yatkın tavır çok 
kısa, misafir olarak geldikleri Medine‟de gösterdikleri bir tavır. Bunun 
karĢısında Resulallah‟la birlikte bir çok vahyin iniĢine Ģahit olan, bir çok 



hadiseyi yaĢayan Yahudi grupları var. Onlarsa bu hakikatlere yıllar yılı 
Ģahit olmalarına rağmen hiç hakikatin önünde baĢlarını eğmiyorlar.  

 
ĠĢte bu farkı dile getiriyor. Tarihi bir tecrübeden yola çıkarak Kur‟an 

bir tasnif yapıyor. Yani dinlere mensup olan insanların, hakikate karĢı 
gösterdiği tavırda da tasnif yapıyor. Haklı olarak bu tasnifi yapıyor. 

 
 
84-) Ve ma lena la nu'minu Billahi ve ma caena minel Hakkı ve 

natme'u en yüdhılena Rabbüna me'al kavmisSalihıyn;  
 
"Rabbimizin bizi, sâlihler topluluğuna katmasını umarken, ne diye 

Esmâ'sıyla hakikatimiz olan Allâh'a ve Hak'tan bize gelmiĢ olana iman 
etmeyelim!" (A.Hulusi) 

 
84 hem biz neye iman etmeyelim Allaha ve bu bize gelen hakka: 

bütün emelimiz, Rabbimizin bizi salihîn zümresinin maiyetine koyması 
iken. (Elmalı) 

 
 
Ve ma lena la nu'minu Billahi ve ma caena minel Hakk yine 

onların ağzından Kur‟an Ģu sözü veriyor. Neden Allah‟a ve bize 
gönderilen hakikate inanmayalım ki..! Yani aynı zamanda tavırlarının 
gerekçesini de ileri sürüyor. Neden inanmayalım ki; 

 
ve natme'u en yüdhılena Rabbüna me'al kavmisSalihıyn; Zira 

biz, Rabbimizi bizi erdemliler arasına katmasını dileriz. Yani gerekçemiz 
de budur. Bizim falancaların arasında illaki olmak diye bir ısrarımız 
olamaz. Yani biz neden Hıristiyan olduk, hakk burada diye olduk. Ama 
eğer Hakk burada ise o zaman biz Salihlerin arasında olmayı istiyorduk 
zaten. Biz burada oluĢumuzun gerekçesini de öyle sanıyorduk. Ama eğer 
değilse, ya da bu gerekçe yok olmuĢsa biz Hakk‟ın nerede olduğunu 
bakar, biz de orada oluruz. Yani Hakk bizdedir demeyiz. Biz Hakk‟tayız, 
yani Hakk‟a göre kendimizi ayarlarız. Hakk‟ı kendimize göre ayarlamayız. 
Hakk‟ın patentini kendimize çıkarmayız. Ancak biz Hakk‟a varırız. Hakk‟ı 
nerede görürsek biz ona intisap ederiz. Mensubiyetimiz Hakk‟adır, isme 
değil. Patente değil, unvana değil, kliĢeye değil, yaftaya değil. 
Mensubiyetimiz Hakk‟adır.  

 
Bu çok önemli. Kur‟an alttan alta bu ayetlerde müminlerin 

mensubiyetinin, tek mensubiyetinin olacağını, onun da hakk ve hakikat 
olacağını ifade buyuruyor. 

 



 
85-) Fe esâbehümullahu Bi ma kalu cennatin tecriy min 

tahtihel enharu halidiyne fiyha* ve zâlike cezaül muhsiniyn; 
 
Böyle düĢünmeleri nedeniyle, Allâh onları içinde ebedîkalacakları, 

altlarından nehirler akan cennetler ile mükâfatlandırdı... ĠĢte budur 
muhsinlerin cezası! (Ġhsanın cezası = karĢılığı = getirisi = sonucu, 
ihsandır.) (A.Hulusi) 

 
85 - Böyle demelerine mukabil Allah da kendilerine sevap olarak 

altından ırmaklar akan Cennetleri verdi, içlerinde muhalled kalmak üzere 
onlar ki iĢte Muhsinlere mükâfat odur. (Elmalı) 

 
 
Fe esâbehümullahu Bi ma kalu cennatin tecriy min tahtihel 

enhar Ve bu sözlerin yani Hakk‟a mensubiyetin, tek mensubiyet 
olduğunu ifade eden, gerçekten Allah‟ın hoĢuna giden bu düĢüncenin bu 
mantalitenin arkasından Allah‟ın da onlara söylediği söz var. Nedir 
Allah‟ın sözü? Ve Allah‟ta onları bu inançlarından dolayı içinden ırmaklar 
çağlayan cennetlerle ödüllendirdi. Ödüllendirdi diyor. Fe 
esâbehümullahuBi ma kaluyani o kadar kesin konuĢuyor ki ayet, olmuĢ 
gibi ödüllendirdi. halidiyne fiyha orada yerleĢip kalıcıdırlar. 

 
ve zâlike cezaül muhsiniyn; ĠĢte bu iyilerin ödülüdür. Ġyilerin 

ödülü. Ġyilik yapanlar diye çevirmedim. Zaten iyilik yapanlar iyi olurlar, 
iyiler iyilik yaparlar. Onun için iĢte bu iyilerin ödülüdür dedim. 

 
 
86-) Velleziyne keferu ve kezzebu Bi ayatina ülaike ashabül 

cehıym; 
 
Hakikat bilgisini inkâr edenlere ve (Esmâ'nın açığa çıkıĢı olan) 

iĢaretlerimizi yalanlayanlara gelince, iĢte onlar cehennem arkadaĢlarıdır! 
(A.Hulusi) 

 
86 küfredip âyetlerimizi tekzip eyleyenler ise onlar hep ashabı 

cahımdirler. (Elmalı) 
 
 
Velleziyne keferu ve kezzebu Bi ayatina küfre saplananlara ve 

mesajlarımızı yalanlayanlara gelince, 
 



Kur‟an çift açılı çalıĢır demiĢtim. Müspet ve menfiyi hep ardı ardına 
getirir ki iyi ve kötüyü, rahmet ve gazabı cennet ve cehennemi aynı anda 
durduğunuz yerden seyredin ve doğru bir biçimde karar verin, tercih 
yapın diye çift açılı çalıĢır. Çift ekranlı çalıĢır. Çift ekranlı çalıĢır Kur‟an. 
Onun için ikinci ekrana çevirdi bakıĢlarımızı ve oradan kötüleri gösteriyor 
ve diyor ki; 

 
Velleziyne keferu ve kezzebu Bi ayatina. Küfre saplananlara ve 

mesajlarımızı yalanlayanlara gelince ülaike ashabül cehıym; onlar 
yakıcı ateĢe mahkumdurlar. 
 
 Bu pasaj bitti. Yepyeni bir pasaj karĢımıza çıkıyor. Pasajın yepyeni 
olması yukarıdaki pasajla alakasız olması anlamını taĢımıyor. Kur‟an ın 
mucizi beyan olması, kendi belegati içerisinde mükemmel ve müthiĢ bir 
mucize taĢıyor olması zaten tüm cümleleri, ayetleri, pasajları ve sureleri 
arasında çok girift, karĢılıklı çapraz atıflar, doğrusal atıflar, paralel atıflar 
olduğunu görmemiz gerekiyor. ĠĢte bunun için mucize bir kelamdır ve bu 
mucize kelamın ayetlerine devam ediyoruz. 
 
 

87-) Ya eyyühelleziyne amenû la tuharrimu tayyibati ma 
ehallAllahu leküm ve la ta'tedu* innAllahe le yuhıbbul mu'tediyn; 

 
Ey iman edenler!.. Allâh'ın sizin için helal ettiği pak rızıkları haram 

kılmayın ve haddi aĢmayın (Allâh'ın helal kıldığını haram kabul ederek)! 
Muhakkak ki Allâh haddi aĢanları sevmez. (A.Hulusi) 

 
87 - Ey o bütün iman edenler, Allahın size helâl kıldığı nimetlerin 

hoĢlarını kendinize haram etmeyin, aĢırı da gitmeyin, çünkü Allah aĢırı 
gidenleri sevmez. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû Siz ey iman edenler. Ya da benim 

yaklaĢık te‟vilimle; Ey iman ettiğini iddia edenler, iddianızda samimi 
iseniz eğer, Ġspat etmek istiyorsanız, la tuharrimu tayyibati ma 
ehallAllahu leküm ve la ta'tedu Allah‟ın size helal kıldığı temiz ve güzel 
Ģeylerden kendinizi mahrum etmeyin, fakat sınırları da aĢmayın.  

 
Ne alakası var diyeceksiniz. Yukarıda ki pasajla, Bakın, bakın. Çok 

yakın bir alakası var. Hemen üstteki pasajda Hakk‟a uyan, Hakk‟a teslim 
eden bir Hıristiyan gruptan söz ediliyordu. Ve tabii ki bugüne kadar 
onların iz düĢümünden. Ancak bir çeliĢkiye dikkat çekiyor. Bir çeliĢkiye. 
Çünkü Hıristiyan çileciliğine tabiler bu gruplar.  



 
Hıristiyanlarda genellikle din adamları sınıfı, keĢiĢler, rahipler, 

rahibelerin oluĢturduğu bu sınıflar, Allah‟ın helal kıldığını kendilerine 
yasaklayarak garip bir çileciliği Allah‟a ulaĢma vasıtası saymıĢlar. 
Helalleri yasaklayarak. Allah‟a ulaĢmayı sadece çilecilik yolu ile olur 
zannetmiĢler. Helalleri kendilerine yasak kılarak Allah‟a ulaĢılır sanmıĢlar 
ve insanlığa da bunu önermekteler. Yani Allah‟a yaklaĢmak için 
evlenmeyin. Allah‟a yaklaĢmak için yemeyin, içmeyin, uyumayın, çekilin 
bir kenara toplumu terk edin, kendinize bir mağara bulun.  

 
Anadolu‟nun her tarafında o ilk Hıristiyan çilecilerden bu güne 

kadar tarihsel olarak gelmiĢ bir çok Hıristiyan çileci grubun, içine gizlenip 
orada kendilerince ibadet ettiği bir çok mağara bulursunuz. Anadolu‟nun 
bir çok Ģehrinde bunu görürsünüz. Antakya‟dan Amasya‟ya kadar gezin, 
gidin bakın, bunu çok görürsünüz. Oralar Hıristiyan çilecilerin içine çekilip 
te tolumdan kesilip Allah‟a yaklaĢmak için kullandıkları çilehanelerdir. 

 
ĠĢte ona itirazı var Kur‟an ın, ona itirazı var. Diyor ki Kur‟an; Ey 

iman edenler, la tuharrimu tayyibati ma ehallAllahu leküm Allah‟ın 
size helal kıldığı iyi ve güzel Ģeyleri kendinize haram kılmayın. Daha 
doğrusu kendinizi bundan mahrum etmeyin. Allah‟ın temiz ve güzel 
Ģeylerinden kendinizi mahrum etmeyin. 

 
Ġslam tarihinde de, daha doğrusu Resulallah‟ın Medine hayatı 

içerisinde de buna benzer bir eğilim görüyoruz. Ki bize rivayetler 
fazlasıyla bunu veriyor. Osman bin Maznun, Hz. Ali, Ebu zer-i Gıfari, 
Selman-ı Farisi gibi bir takım sahabenin içinde bulunduğu bir grup 
bunlar.  

 
Bunlar da böyle bir hayata özenmiĢler. Günün birinde ve kendi 

kendilerine söz vermiĢler. Resulallah‟la istiĢare etmeden. Onun daha iyi 
olacağını düĢünmüĢ olmalılar ki, et yememeye yemin etmiĢler. 
Ailelerinden ayrılmaya yemin etmiĢler, dağ baĢında bir mağara ya çekilip 
gündüz akĢama kadar oruçla, gece sabaha kadar namazla Allah‟a 
yaklaĢmaya yemin etmiĢler. Tabii olay Resulallah‟a intikal etmiĢ. 
Resulallah‟a intikal edince Resulallah onları çağırtmıĢ ve çok Ģiddetli bir 
biçimde kızarak demiĢ ki; 

 
- Ġnnemen kableküm Ģeddedu ala en fusihim ve Ģeddedallahu 

aleyhim. 
 



Sizden önceki bir takım toplumlar da kendi kendilerine iĢi 
zorlaĢtırdılar. Allah‟ta onların bu durumuna baktı, onlara iĢi zorlaĢtırdı. 
Yani iĢ çıkarmayın demiĢ tabiri caizse ve onları azarlamıĢ; 

 
“ Ben oruç tutarım fakat iftar da ederim. Tutmadığım da olur 

yani. Ben Allah‟a ibadet ederim fakat ailemle de beraberim. Çoluk 
çocuğumla da beraberim. Ben et de yerim. Yani ben size güzel bir 
örnek değil miyim. Siz kimi alıyorsunuz kendinize örnek olarak. Ben 
önünüzdeyim benim yapmadığımı yapmaya kalkıyorsunuz ve 
Allah‟ın emretmediğini yapmaya kalkıyorsunuz.” 

 
Bakınız yukarıda, akide de aĢırılığın, yani fazla inansak ne olur 

canım, daha fazla inanmak daha iyi değil mi, diyemezsiniz demiĢtim ya. 
Burada da fazla yapsak ne olur diyemezsiniz. Burada da amelde Hulül, 
amelde aĢırılık yeriliyor. Altından kalkamayacağınız amelleri Allah adına 
yapmaya giriĢmeyin. 

 
Ne olur o zaman? Korkunç bir tahrifata saplanırsınız. Önce bu 

amellerin Allah‟a yaklaĢmak için yaptığınızı sanırsınız. Güç 
yetiremezsiniz. Ama vaz da geçemezsiniz. Çünkü görüntüde ayıp olur. 
Artık öyle lanse edildiniz ya topluma, vaz da geçemezsiniz. Dün 
yapmıyor olduklarınızı, yarın yapmaya baĢlayamazsınız. Bu da sizi iki 
yüzlülüğe, iki yüz, yüzlülüğe götürür. Korkunç bir münafıklığı kendinize 
zimmetlersiniz. Ve el altından yapmaya, hem de daha kötüsünü, gayri 
meĢrusunu yapmaya baĢlarsınız.  

 
Peki meĢrusunu yapmak dururken niçin kendinizi önce zora koĢup 

ta sonra gayri meĢruya yönelip bir münafıklığı kendinize 
zimmetleyeceksiniz..!  

 
Görüyorsunuz ya insan tabiatını bilen Allah, iĢi daha baĢında 

kesiyor. Onun için “Ruhbanlığı onlara biz emretmedik.” diyor Kur‟an. 
Hatırlayın ayeti kerimede, fakat onlar kendileri çıkardılar, ona da 
uymadılar, diyor. Bu özetlediğim Ģeyin aslında harika bir ifadesi değil mi 
bu ayet mealini verdiğim ayet. Ona da kendileri uymadılar diyor. Yani 
çıkardılar önce, icat ettiler ruhbanlığı biz emretmediğimiz halde. Hadi 
tamam çıkardınız bari kendi çıkardığınız bu Ģeye uyun, ona da 
uymadılar.  

 
Uyamazlar çünkü. Ġnsan tabiatı buna müsait değil. Allah insan 

tabiatına damarlar koymuĢ, arzu bir damardır, Ģehvet bir damardır, istek 
bir damardır, yeme bir damardır. Yani bu damarın bir sonucudur. 
Bunlardan vazgeçemezsiniz.  



 
Din bunları kanalize eder. Bunları meĢru sınırlar içerisinde 

yapmanızı emreder. Yoksa vazgeçmenizi emretmez. Hayata karĢı arzu 
koymuĢ. Bu bir damardır. Eğer yaĢama sevgisi insanda olmasaydı, 
dünya insan için korkunç bir zindana dönerdi. Ve insan kendi cinslerine 
karĢı çekilmez hale gelirdi. Onun için bu damarları vurmayınız. Yok 
etmeyiniz, Ya ne yapınız? Sürekli açık ve akar halde tutunuz, ama doğru 
bir biçimde. Yani mikrop kaptırmadan. Onun için Kur‟an çileciliği 
reddeden böyle bir ayetle aslında bir çeliĢkiyi yakaladı. 

 
Tayyibat, ayette geçen, sağlıklı olan her Ģeyi kapsar. Tayyibat. 

Habisat‟ta, Habis‟te; kötü ve sağlıksız olan her Ģeyi kapsar. Onun 
zıddıdır. 

 
Çok ilginç bir misal hatırıma geldi, Ġslam tarihinden, Nübüvvet 

tarihinden; Yani yeme ve içmenin inançla ilgisi nedir diye soracak 
olursanız, Ģu örnek dikkatinizi çekebilir. Her Ģeyi açıklıyor. 

 
Bir kabile Resulallah‟a iman beyan etmek için gelmiĢ ve Allah‟a 

teslim olduğunu bildirmiĢti. Bir Arap kabilesi. O kabilenin bir özelliği vardı 
yalnız. Kesilen hayvanların yüreklerini yemezlerdi. Onu yasak kabul 
ederlerdi. Onu uğursuz sayarlardı ve bunu bir inanç boyutu olarak 
düĢünürlerdi.  

 
Resulallah ne dedi biliyor musunuz? “Yürek yemedikçe imanınız 

kabul olmaz..!” Çok ilginç, aslında yürek yemekle imanın ne alakası var 
diyeceksiniz. Hakikaten görüntüde hiçbir alakası da yok doğrusu. Yok 
ama bu alakayı yine onların kendileri kuruyorlar. Onların eĢyaya karĢı 
olan bakıĢını düzeltmek için iĢte böyle bir Ģart koĢmuĢtu. Bu bakıĢ eĢya 
hakkındaki son sözü söyleme hakkının sizde olup olmadığı, yani Allah‟ın 
mı söyleyeceği, sizin mi. Bu çok önemli. Yani Allah‟ın çirkin demediğine, 
kötü demediğine, yasak demediğine, siz yasak deme hakkını nereden 
alıyorsunuz. Bu çok önemli. Onun için eĢya hakkındaki son sözü 
söyleme yetkisi Allah‟a aittir. EĢyayı tasnif yetkisi Allah‟a aittir ve Allah‟ın 
bu yetkisini haksız yere kullanmaya kalkmayın. Bu da garip bir Ģirk 
biçimi, Ģirk türevi oluyor. 

 
..men harrame ziynetellahilletiy ahrece li ıbadiHĠ..Araf/32 Kur‟an 

böyle diyor. Allah‟ın kulları için çıkardığı, yarattığı nimetleri insanlara kim 
yasaklamaya kalkıyor? Çok ilginç bir ifade değil mi..! Kim yasaklamaya, 
yani kimin haddine Allah‟ın kulları için çıkardığı ziynetleri, güzellikleri 
insanlara yasaklamak. Kimin haddine düĢmüĢ. O yasaklayan sınıfları 



Allah dıĢında Rab olarak nitelendiriyor Kur‟an. Onun için Adiy Bin 
Hatem itiraz etmiĢti;  

 
- Ama ya Resulallah biz papazlarımızı, biz din adamlarımızı Rab 

ittihaz etmedik ki, Rab edinmedik ki, onlara ibadet etmezdik ki, onlara 
secde etmezdik ki..! 

 
Resulallah‟da;  “Hayır, demiĢti. Öyle değil, Sen anlamamıĢsın. O 

ayet Ģöyle diyor; ..ahbarehüm ve ruhbanehüm erbaben min 
dunillah… Tevbe/31 

Evet, onlar ahbarlarını ve ruhbanlarını, hahamlarını ve papazlarını, 
Allah dıĢında Rabler edindiler. 

 
Bu ayete karĢı böyle bir diyalog geçiyor Adiy Bin Hatem ile 

peygamber arasında. Adiy Bin Hatem böyle bir itirazda bulunuyor ama 
biz secde etmezdik, ibadet etmezdik ki. Resulallah hayır diyor, yanlıĢ 
anlamıĢsın. Siz onların helal bildiğine helal, haram bildiğine de haram 
bilmez miydiniz. Yani helal ve haramı size onlar belirlemez miydi. ĠĢte 
budur rab edinmek. Gerçekten ilginç bir yaklaĢım. Ve iĢin bu tarafını 
çoğu kez kaçırıyoruz gözden kaçırıyoruz. 

 
[Atlanan kısım; ve la ta'tedu (ve aĢırı gitmeyin, haddi aĢmayın)] 
 
* innAllahe le yuhıbbul mu'tediyn; Doğaldır böyle bir cümle ile 

bitmesi, Unutmayın ki Allah haddi aĢanları sevmez. 
 
 
88-) Ve külu mimma razekakümullahu halalen tayyiba* 

vettekullahelleziy entüm Bihi mu'minun; 
 
Allâh'ın sizi rızıklandırdığı Ģeylerden helal ve tayyib olanı yeyin... 

Korunun Allâh'tan ki siz O'na, Esmâ'sıyla nefsinizin hakikati olduğu 
inancıyla, iman edenlersiniz! (A.Hulusi) 

 
88 - Hem Allahın size merzuk kıldığı nimetlerden helâl ve hoĢ 

olarak yiyin hem de kendisine mümin bulunduğunuz Allah dan korkun. 
(Elmalı) 

 
 
Ve külu mimma razekakümullahu halalen tayyiba o halde 

Allah‟ın size sunduğu rızkların helal ve temiz olanlarından yararlanın. 
vettekullahelleziy entüm Bihi mu'minun; ve kendisine iman ettiğiniz 
Allah‟a saygılı olun. 



 
Biraz önce açıklamalarımda Allah‟ın belirleme, tasnif etme yetkisini 

gasp etmekten, ya da ihlal etmekten söz etmiĢtim ya, Allah‟a saygılı olun. 
Ġman ettiğiniz Allah‟a saygılı olmak istiyorsanız Allah‟ın tasnif yetkisine 
tecavüz etmeye kalkmayın. EĢyayı belirleme, iyi ve kötüyü belirleme, 
güzel ve çirkini belirleme, helal ve haramı belirleme hakkına tecavüz 
etmeye kalkmayın. O zaman haddi aĢmıĢ olursunuz. 

 
 
89-) La yüahızükümullahu Billağvi fiy eymaniküm ve lâkin 

yüahızüküm Bima 'akkadtümül eyman* fekeffaratühu ıt'amü aĢereti 
mesakiyne min evsetı ma tut'ımune ehliyküm ev kisvetühüm ev 
tahriyru rakabetin, femen lem yecid fesıyamu selaseti eyyam* zâlike 
keffaretü eymaniküm izâ haleftüm* vahfezu eymaneküm* kezâlike 
yübeyyinullahu leküm ayatiHĠ lealleküm teĢkürun; 

 
Allâh sizi düĢüncesizce ettiğiniz yeminlerden dolayı sorumlu 

tutmaz! Fakat kasıtlı - bilinçli yeminlerinizden sorumlu olursunuz! Bilinçli 
yeminin keffareti, ailenize yedirdiğinizin orta yollusundan on yoksulu 
doyurmak yahut onları giydirmek yahut bir köleyi hürriyetine 
kavuĢturmaktır! Kim bunları yapacak imkâna sahip değilse, o takdirde üç 
gün oruç gerekir. ĠĢte yemin ettiğinizde yeminlerinizin keffareti budur! 
Yeminlerinizi muhafaza edin... Değerlendirirsiniz diye, Allâh iĢaretlerini 
sizin için iĢte böyle açıklıyor. (A.Hulusi) 

 
89 - Allah sizi yeminlerinizde -bilmeyerek ettiğiniz- lâgv ile muaheze 

etmez ve lâkin bile bile akdi ettiğiniz yeminlerle sizi muaheze buyuruyor, 
bunun da kefareti çoluğunuza çocuğunuza yedirdiğinizin orta 
derecesinden on fakiri doyurmak yahut giydirmek, yahut bir esîr azât 
etmektir, bunlara gücü yetmeyen üç gün oruç tutar, iĢte yemîn ettiğiniz 
vakit yeminlerinizin kefâreti bu, bununla beraber yeminlerinizi gözetin, 
böyle beyan ediyor Allah size âyetlerini ki Ģükür edesiniz. (Elmalı) 

 
 
La yüahızükümullahu Billağvi fiy eymaniküm  Yeni bir pasaja 

geçti Kur‟an. Yeminlerle ilgili bir pasaja ve diyor ki; Allah, düĢüncesizce 
ağzınızdan kaçırdığınız yeminler hususunda sizi sorumlu tutmaz. ve 
lâkin yüahızüküm Bima 'akkadtümül eyman fakat bilinçli olarak 
yaptığınız yeminlerden sorumlu tutacaktır.  

 
Açık, tefsiri içerisinde. Fakat bir üstteki pasajla alakası ne diye 

soracak olursanız, kuramadım diyecek olursanız, hayır, çok yakın 
alakası var. Ġnsan yeminle dahi helali kendisine haram edemez. 



Hatırlayacaksınız Osman bin Maz‟un‟la arkadaĢlarının et yememek, 
ailelerinden ayrılmak, dağa çıkmak üzerine yemin etmiĢlerdi. Yeminle 
dahi kendinize helali haram kılamazsınız diyor. Bu yemini bozmak 
zorundasınız. O zaman nasıl bozarız diyorsanız onun yöntemini 
açıklayayım diyor Kur‟an. 

 
ĠĢte burada söylenen bu. Tabii özelde bu, genelde ise tüm 

yeminlerin, Allah adına yapılan tüm yeminlerin insana bir sorumluluk 
yüklediği gerçeği verilmeye çalıĢılıyor. Allah adına yemin edeceksiniz ve 
bu yemin size hiçbir sorumluluk yüklemeyecek..! Bu iĢte olmaz. Onun 
için yemin, Allah adına konuĢmaktır. Allah adına konuĢmak insanın 
iliklerine kadar titretecek bir hadisedir. Yani orada bir dur diyor Kur‟an. 
Orada bir dur..! Allah adına konuĢuyorsun, Allah‟ı Ģahit göstererek 
konuĢuyorsun. O halde o kadar basit olmamalı.  

 
Neden? Allah insan iliĢkisindeki ciddiyeti zedelememek için. 

Aslında problem, Allah insan iliĢkisinin ciddiyeti ile alakalıdır. Bu 
ciddiyetin zedelenmesini istemiyor rabbimiz. 

 
ĠĢte bu noktada yeminler üzerine getiriyor sözü ki, Biz bakara 

suresinin 224 ve 225. ayetlerini tefsir ederken yemin ve onun boyutları 
üzerinde durmuĢtuk. Onun için de burada çok derinlikli olarak fıkhi 
boyutuna girmemeyi düĢünüyorum. Lakin sadece bu ayeti ve bu pasajın 
bir üstteki pasajla alakasına dikkat çekmek istedim Osman Bin Maz‟un 
olayına ve o olaydan yola çıkarak müminlerin Allah‟la iliĢkisini 
zedelememelerine, bu iliĢkiyi gayri ciddi bir platforma oturtmamaları 
gerektiğine bir atıftır diyorum. 

 
fekeffaratühu ıt'amü aĢereti mesakiyne min evsetı ma 

tut'ımune ehliyküm Bu tür yeminleri bozmanın karĢılığı kendi ailenize 
ikram ettiğinizin ortalaması ile 10 yoksulu doyurmaktır. Kendi ailenize 
ikram ettiğinizin ortalaması ile..! Onun için Kur‟an da geçen tüm 
kefaretler, yani yoksul doyurmakla ilgili kefaretler. Yine Ramazan da 
verilen Fıtr sadakası ve buna benzer tüm sadakaların ölçüsü nedir diye 
soran tüm müminlere benim cevabım; Yediğinizin ortalaması.  

 
Sizin yediğinizin. Çünkü bu görece bir Ģeydir. Herkes hayat 

standardına göre yer. Kendi hayat standardınız üzerinden vereceksiniz 
bu gibi sadakaları, bu gibi bedelleri. Sizin hayat standardınız birinci sınıf. 
Ama sadaka vermeye gelince 3. sınıf hayat standardına göre sadaka 
veriyorsanız bu doğru olmaz. Bu ahlaki olmaz. Onun için burada da 
kendi ailenizin yediğinizin ortalaması diyor. Yani ortalama bir sadakanın 



tasadduk edilmesini teklif ediyor Kur‟an. Bu tip yeminlerin bozulması 
durumunda. 

 
ev kisvetühüm Ya da giydirmek onları. Yani sadece doyurmak 

değil, alternatifte getirmiĢ. Ya da giydirmek. ev tahriyru rakabetin ya da 
bir insanı özgürlüğe kavuĢturmak. Aslında Kur‟an ın ucunu kapalı 
tutmayıp, ucunu zamana yaydığı açık tuttuğu uygulamalardan biri, kölelik 
müessesesinin son bulması uygulamasıdır. ĠĢte kölelik müessesesini 
aniden sona erdirip de sosyal bir patlamaya neden olmamak, sosyal bir 
yaraya dönüĢtürmemek için zaman içine yayarak, hatta vahiy tarihinden 
de, vahiy iniĢ tarihinden de öteye, daha uzun bir zamana yayarak köleliği 
peyderpey, sosyal bir sıkıntıya, sancıya meydan vermeden bitirmek için 
Kur‟an ın getirdiği çözümlerden biride bu gibi kefaretlerde köle azad 
etmeyi önermiĢ olması. ĠĢte böyle bitirdi Kur‟an gerçekte köleliği. Uzun 
bir zamana yaydı ve sosyal bir yaraya dönüĢmesini de önledi, engelledi. 

 
Burada yemin bahsi üzerinde kısaca durayım. Yeminler temelde 2 

ye ayrılır. 
 
1 – Allah adına olan yeminler, 
 
2 – Allah adına olmayan, Allah dan baĢkası adına olan yeminler. 
 
Allah dan baĢkası adına olan yeminin din de hiçbir geçerliliği 

yoktur. Hiçbir geçerliliği. Yani bu ne adına olursa olsun. ġerefiniz, 
Ģuyunuz, buyunuz efendim, yani dinen o yemin, yemin değildir. Ancak 
ahlaken ve örfen onun yemin olup olmadığı o toplumun yaygın ve 
oturmuĢ örfünde ki yerine bakılır. Ama dinen Allah adına edilmemiĢ bir 
yemin, yemin değildir. Hatta caiz de değildir. caiz de değildir. Bu inançla 
ilgili bir problem olduğu için yemin caiz de değildir. 

 
Yemin, sağ demektir. Mecazen sağ el anlamına da gelir. Sağ el 

kullanılması, tokalaĢılan elin sağ el olduğu içindir. Yani her yemin bir 
sözleĢmedir. Bu nedenle yeminler Allah‟la sözleĢmedir. Allah dan 
baĢkası adına yemin edilmez. Nasıl ki kurban kesilemezse Allah‟tan 
baĢkasına, yemin de edilemez. EdilmiĢse dinen hiçbir değeri yoktur o 
yeminin. 

 
2. sınıfa geçelim. Allah adına edilen yeminler. Bu da kendi 

içerisinde 3 e ayrılır. 
 
1 – Hiçbir Ģey gerektirmeyen, kefaret gerektirmeyen yeminler ki 

ayetin baĢında geçti, dil alıĢkanlığı olarak bir çok insanın yaptığı yeminler 



vardır. KonuĢurken, söz arasında, laf arasında hemen dil alıĢkanlığı 
olarak vallahi, billahi diye geçen yeminler. Buna kefaret gerekmez. 
Onların bir vebali yoktur diyor ayeti kerime. 

 
2 – Kefaret gerektiren yeminler. Geleceğe iliĢkin kiĢinin kendisini 

bağlayan yeminler. Geleceğe iliĢkin, kiĢi, kendi dili ile kendisini Allah 
adına bağlıyorsa bu yemin kefaret gerektirir. Ki bunun çözülmesi için bu 
yemin bozulur, bozulduğunda bu aĢağıdaki kefaretler yerine getirilir. Yok 
tutulursa zaten kefaret gerekmez. Ama çözülmesi gereken helale yemin 
olmaz. Yani Helali kendinize yasaklayamazsınız diyor bu manada. Onu 
çözün ve kefaretini ödeyin. Ama bazen kendinizi teĢvik için koyduğunuz 
yeminler olur. Kendinizi teĢvik için.  

 
Aslında adakta bu manaya , bir yemindir. Adağın sadece ve 

sadece karĢılığı yemindir dostlar. Yemin olduğu için yerine getirilmek 
zorundadır, ibadet olduğu için değil. Adak ibadet olmaz. Yemin olduğu 
için, Allah‟a karĢı söz verdiğiniz için yerine getirmek zorundasınız. Yoksa 
cimriden mal çıkarır buyurmuĢ peygamberimiz. BaĢka bir Ģeye yaramaz. 
Evet, adak yapmıĢsa yemin vermiĢtir, Allah‟a karĢı ciddiyetini muhafaza 
etmesi için onu tutması gerekir. 

 
ĠĢte bu manada bunlar da kefareti gerektiren yeminlerdir. Ama 

yemininizi tutmuĢsanız bu durumda tabii ki kefaret gerekmez. 
 
3 – Üçüncüsü ise yalan yere yemindir. Buna yemin- i gamus denir 

Ġslam fıkhında. Bunun kefareti olmaz. Yani kefaretle kurtulunamayacak 
kadar ağır bir cürümdür. Ağır bir günah ve suçtur yalan yere yemin. 
Mesela yalan yere yeminle Ģahitlik yapmak gibi ve buna benzer Ģeyler. 

 
Bu tabii ki her günah gibi tevbesi vardır. Lakin her tevbenin Ģartı 

olan Ģey bunda da geçerlidir, bu yeminle elde ettiği bir menfaat varsa 
mutlaka tazmin edecek, bu yeminle karĢı tarafa bir zarar vermiĢse o 
zararı tazmin edecek. Etmek Ģartı ile tevbesi vardır ama kefareti yoktur. 

 
femen lem yecid fesıyamu selaseti eyyamin Bunu bulamayan 

kimse ise üç gün oruç tutar. Yani yukarıda saymıĢtı hatırlayacaksınız, 
doyurur, giydirir, özgürlüğüne kavuĢturur. Bunu bulamayan kimse ise üç 
gün oruç tutar. Yani bunu bulamayan, gücü yetmeyen ya da teknik olarak 
ulaĢma imkanı olmayan anlamına gelir. Bunu yapamamıĢsa bir kimse 3 
gün oruç tutar. Bu ibareyi, fesıyamu selaseti eyyamin ibaresini Ġbn. 
Mes‟ut Ģöyle bir notla okumuĢ. 

 



selaseti eyyamin mütetabiatin yani ardı ardına üç gün oruç. Bu 
bir tefsiri açıklamadır. Ġbn. Mes‟ut‟un kendi Mushaf‟ına bir tefsir olarak 
düĢtüğü açıklamadır. Garezkar kimi müsteĢrikler, oryantalistler de Ġbn. 
Mes‟ud un kendi mushafına düĢtüğü bu gibi tefsiri açıklamalara Ġbn. 
Mes‟ud‟un Mushafında farklı yazıyor  diye yaklaĢmıĢlar. O da ayrı bir 
hadise. Ama bunun tefsir olduğunu çok iyi bildikleri için kadim 
müĢtehitler, mesela Ġmam-ı Azam Ebu Hanife gibi, o da Ġbn. Mes‟ud un 
bu tefsirini kabul ederek bu orucun 3 gün ardı ardına, ara verilmeden 
tutulacağını dile getirmiĢ ve bir içtihatta bulunmuĢtur. 

 
zâlike keffaretü eymaniküm izâ haleftüm bozduğunuz yeminlerin 

kefareti iĢte budur. Bozduğunuz yeminlerin kefareti budur. vahfezu 
eymaneküm öyle ise yeminlerinize sadık kalın. Yani ya tutulacak yemin 
edin ve tutun, tutulmayacak yemin ettinizse, bozdunuzsa o zaman da 
karĢılığını verin. Kefaretini ödeyin ve Allah katında ciddiyetiniz olsun. 
Allah‟ın adını anarak iĢ yapıp ta ondan sonra kendi tembelliğinize, kendi 
boĢ boğazlığınıza tabir caizse mazur görün tabirimi, Allah‟ın adını alet 
etmeyin. 

 
kezâlike yübeyyinullahu leküm ayatiHĠ lealleküm teĢkürun; 

Allah size ayetlerini böyle açıklar ki Ģükredesiniz diye. Allah dan baĢkası 
adına yemin olmaz demiĢtim. Bunu hiç unutmamak lazım. Yeminin ahlaki 
ve dini bağlayıcılığı, Allah adına yapılan yemindir. Yeni bir pasaja geçiyor 
Kur‟an ve diyor ki; 

 
 
90-) Ya eyyühelleziyne amenû innemel hamru vel meysiru 

vel'ensabü vel'ezlamü ricsün min ameliĢĢeytani fectenibuhu 
lealleküm tüflihun; 

 
Ey iman edenler... Hamr (sarhoĢluk veren içkiler), Meysir (kumar), 

Ensab (putlar, tanrı - ilâh vasfı atfetmeler) ve Ezlam (fal okları ve kehanet 
araçları) ancak Ģeytanî fiiller olarak birer pisliktir! Artık ondan kaçının ki 
felâha eresiniz. (A.Hulusi) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû Siz ey iman ettiğini iddia edenler, 

iddianızda samimi iseniz, ispat etmek istiyorsanız, innemel hamru vel 
meysiru vel'ensabü vel'ezlamü ricsün min ameliĢĢeytan sarhoĢluk 
veren Ģeyler, Ģans oyunları, Allah dan baĢkasına kurban sunmak ve 
gelecek hakkında kehanette bulunmak, Ģeytan iĢi pisliklerdir. 

 



Evet değerli dostlar. Önceki pasajla alakası nedir? Çok yakın 
alakası var. Hani önceki pasajın birebir kendileri hakkında nazil olduğu 
Hıristiyan grup vardı ya, Hıristiyanların açık bir çeliĢkisine bu vesile ile 
dikkat çekmek istiyor Kur‟an. Kendilerine helali haram kılarlar da Allah‟ın 
haram kıldığı içkiyi de ibadet gibi kutsal bilip içerler. Yani bu ne biçim 
çeliĢki diyor Kur‟an. Böyle yapmayın, aslında daha temel bir mantığı 
sunuyor Kur‟an o da Ģu; Kendinize helali haram kılarsanız, haramı da 
helal kılmaya kalkarsınız. Çünkü sınırları karıĢtırırsınız. ĠĢte tıpkı böyle. 
Hıristiyan sapmasında görüldüğü gibi.  

 
En helal Ģeyleri, evlenmeyi yasaklayacaksınız kendinize haram 

kılacaksınız, helal olan evlenmeyi, ama geleceksiniz, Allah‟ın haram 
kıldığı aklı örten içkiyi içeceksiniz. Hem de bunu ibadet kastı ile 
yapacaksınız. Kutsallık atfederek yapacaksınız. ĠĢte iliĢkisi bu. Helali 
kendilerine yasaklarken, içki gibi bir haramı kutsamıĢlardı biliyorsunuz.  

 
Burada ayette geçen Ģans oyunları meysir tüm Ģans oyunlarıdır 

yani kazanılınca bir Ģey elde edilen kaybedilince de bir Ģey verilen her 
oyun. Aslında oyunun kendisi değildir. Oyunun sonucudur haram olan. 
Eğer o oyun ona vesile oluyorsa, harama vesile olan Ģey de haram olur 
fervasınca yasaklanır. Yoksa öyle bir sonuç vermiyorsa o bizatihi haram 
olmaz. Belki Seddi zerai babından, kötülüğe açılan kapıyı daha önceden 
kapatma babından dolaylı bir yasak olarak konulabilir. Yoksa doğrudan 
bir yasaklığı olmaz. 

 
Ensab geçti ayette, nedir? Aslında sunak taĢıdır bu ensab. Putlar 

için kurban edilen taĢ. Putlar için verilen kurbanların üzerinde kesildiği, 
yanında kesildiği ya da kanlarının sürüldüğü taĢa ensab denir. Ancak 
daha geniĢ manada ben bunu, literal anlamının da ötesinde maksadına 
binaen mealendir dim o da, Allah‟tan baĢkası adına kurban sunmak. 
Burada yasaklanan bu aslında. Allah dan baĢkası adına kurban sunmak. 

 
Peki diyeceksiniz temellerimize, evlerimizin, binalarımızın 

temellerine kurban kesiyoruz, sevdiğimiz bir insan görünce, bu da Allah 
adına kesilirse caiz olur. ġükür kurbanı babında kesilirse. Yoksa o gelen 
adına kesiliyorsa bu da putperestçe bir eylem sınıfına girer hiç kuĢkusuz. 
Onun için Allah adına Ģükür olarak kesilir. Ev temellerine, bina 
temellerine kesilen kurbanlara Ģükür kurbanı denir ki Allah‟a bir teĢekkür 
niĢanesidir. 

 
Aslında içkinin haram oluĢ sürecini daha önce de çeĢitli ayetler 

vesilesiyle değinmiĢtim. Bu ayet içkinin yasaklanıĢ sürecinin son ayetidir. 



3 ayet sürecinde yasaklandı hatırlayacaksınız. Bakara/219 da ilk yasak 
geldi. Ne diyordu? 

 
Yes'elûneke anil hamri vel meysir* kul fiyhima ismün kebiyrun 

ve menâfi'u linNâs Bakara/219 
 
“Sana içkiden, yani sarhoĢluk veren Ģeylerden ve kumardan 

soruyorlar. De ki; O ikisinde de insanların bazı menfaatleri vardır.” 
Doğrudur. Bölgede içki sektörü çok güçlü bir sektördü ticari olarak ve çok 
para kazanıyordu bir çok aile bundan. Menfaatleri var. Ama onların 
kötülükleri de var diyordu. Öncelikle olayı Kur‟an, sosyal bir yaraya 
dönüĢtürmemek için peyderpey yasaklama yolunu seçti. Bu Kur‟an ın 
insanı ve zamanı dikkate aldığının bir göstergesidir iĢte. Bu Allah ın aynı 
zamanda Ģefkatidir. 

 
Ġkincisi ne zaman indi, Nsa/43. ayeti kerime o da; ..la 

takrebusSalate ve entüm sükâra.. Nisa/43. Bir olay üzerine namazda 
sarhoĢken namaz kıldıran imamın namazda yaptığı büyük bir gaf üzerine 
bu ayet indi. SarhoĢken namaza yaklaĢmayın. Yani kısmi yasak 
geniĢletildi. 

 
Üçüncüsü de son noktayı koyan bu ayettir iĢte. Hz. AiĢe der ki bu 

yüzden; 
 
- Eğer ilk ayetle birlikte kesin yasakla içki yasaklansaydı, vallahi 

Resulün ashabı buna güç yetiremezdi. Der. Onun için bu da Allah‟ın 
kullarına olan Ģefkat ve merhametini aynı zamanda üslubunu gösteriyor. 
Nasıl üslupla yaklaĢmalıyız insanlara onu gösteriyor. 

 
fectenibuhu lealleküm tüflihun; O halde bunlardan sakının ki, 

kalıcı mutluluğa erebilesiniz. Kalıcı mutluluk. Felah, refah değil. Refah 
geçici mutluluktur. Dünyevi mutluluk. Felah ise hem dünyevi, hem uhrevi 
ebedi saadettir. 

 
 
91-) Ġnnema yüriydüĢ Ģeytanü en yukı'a beynekümül adavete 

vel bağdae fiyl hamri vel meysiri ve yesuddeküm an zikrillahi ve 
anisSalati, fehel entüm müntehun;  

 
ġeytan, içki ve kumar türleri ile aranıza düĢmanlık ve kin 

yerleĢtirmeyi, sizi Allâh zikrinden ve salâttan engellemeyi murat eder 
ancak... Artık vazgeçtiniz değil mi? (A.Hulusi) 

 



91 - Ġçki ile kumarda ġeytan sırf aranıza adavet ve kin düĢürmeyi 
ve sizi Allah‟ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymayı ister, artık vaz 
geçiyorsunuz değil mi? (Elmalı) 

 
 
Ġnnema yüriydüĢ Ģeytanü en yukı'a beynekümül adavete vel 

bağdae fiyl hamri vel meysir Bakın sevgili dostlar, Kur‟an ikna kitabıdır. 
Allah insana emretmiyor, ikna ediyor aynı zamanda. Bakınız Ģu ayete. 
Neden yasakladım biliyor musunuz diye gerekçesini de açıklıyor. 

 
ġeytan, sarhoĢluk veren Ģeyler ve Ģans oyunları ile sizin aranıza 

düĢmanlık ve kin tohumları saçmaktan, ve yesuddeküm an zikrillahi ve 
anisSalat Allah‟ı anmak ve namazdan alıkoymaktan baĢka bir Ģey 
istemez. 

 
Görüyorsunuz değil mi, Allah ikna ediyor. Kur‟an tarihi, ikna tarihidir 

demek doğru bir sözdür. Ġkna tarihidir. Allah bile ikna ediyorken siz 
insanlar, Kur‟an ı baĢkalarına ulaĢtırırken neden ikna yöntemini 
denemeyesiniz ki. Bu Allah‟ın yöntemidir ve yasakladığı Ģeylerin insan 
için nasıl zararlı olduğunun örneklerini gösteriyor. Ve burada insanın 
tamamen aklına sesleniyor. Aklına. Ben yasakladım o halde yasaktır 
demiyor. ġundan Ģundan dolayı yasakladım, yani bundan benim bir 
çıkarım yok, senin için yasak. Aslında sen aklını kullansan bunu kendi 
kendine yasaklardın.  

 
Ġç güdülerinin zaaflarının önünde boyun eğip te eğer yapıyorsan, 

senin iyiliğin için ben bunu yasaklıyorum ki zaaflarının önüne bir perde 
olsun bu emir bu yasak ve kendi aleyhine çalıĢma ey insanoğlu. Kendi 
aleyhine eylem gerçekleĢtirme. Kendi idamının altına imza atma. Bunu 
söylüyor Kur‟an. Ġllet açıklanıyor burada. 

 
fehel entüm müntehun; Ohalde siz artık vaz geçmeyecek misiniz.  
 
Bu ayet geldikten sonra sahabe; Vaz geçtik demiĢlerdi, vaz geçtik. 

Sadece bu. Ve diyor raviler; Medine sokakları saatler boyunca içkiden bir 
çay haline geldi. Bir küçük ırmak haline geldi, içki aktı.Küplerini kıran 
kırana. Yani zevkle dıĢarı çıkarıp 3 – 5 er kiĢilik gruplar halinde küpleri 
kırıyorlardı. Çünkü hazırlamıĢtı, ikna etmiĢti. Belli bir hazırlık 
aĢamasından sonra son vuruĢu gerçekleĢtirmiĢti. 

 
 

 92-) Ve etıy'ullahe ve etıy'ur Rasule vahzeru* fein tevelleytüm 
fa'lemu ennema alâ Rasulinel belağul mübiyn; 



 
Allâh'a itaat edin, Rasûle itaat edin ve sakının! Eğer yüz 

çevirirseniz, iyi bilin ki, bizim Rasûlümüzün üzerine düĢen yalnızca 
apaçık tebliğ etmektir. (A.Hulusi) 

 
92 - Allah‟ı dinleyin, Peygamberi dinleyin de sakının, eğer kulak 

asmazsanız biliniz ki Resulümüze düĢen sade açık bir tebliğ ten ibarettir. 
(Elmalı) 

 
 
Ve etıy'ullahe ve etıy'ur Rasule vahzeru Öyleyse Allah‟a itaat 

edin, peygambere itaat edin ve sakının, fein tevelleytüm fa'lemu 
ennema alâ Rasulinel belağul mübiyn; eğer yüz çevirirseniz iyi bilin ki 
elçimizin görevi mesajı apaçık tebliğ etmekten ibarettir. BaĢka bir Ģey 
değildir. 

 
Bu ayetin üslubundan yukarıda ki tavsiyelere Hıristiyan ekibin de 

muhatap olduğunu çıkarıyoruz. Belki çıkarabiliriz veya. Resulallah‟ın 
imana zorlayamayacağını da ifade ediyor bu ayet. inel belağ sadece 
tebliğ etmektir görev. Onun için Resulallah‟ın kimseyi imana 
zorlayamayacağı, tebliğ etmek zorunda olduğu, dolayısıyla bizim de. 
Çünkü zorla iman ettiremezsiniz. Zorla iman olmaz. Ġki yüzlü olunur. 
Mümin olunmaz, münafık olunur zorla. Onun içindir ki Kur‟an ikna 
metodunu seçiyor. 

 
 
93-) Leyse alelleziyne amenû ve amilus salihati cünahun fiyma 

ta'ımu izâ mettekav ve amenû ve amilus salihati sümmettekav ve 
amenû sümmettekav ve ahsenu* vAllahu yuhıbbul muhsiniyn; 

 
Ġman edip imanının gerektirdiği fiilleri ortaya koyanlar, korunmaya 

devam ederlerse (bir üst mertebede) imana ulaĢıp, o imanın gereği 
çalıĢmalar yaparlar... Sonra bu anlayıĢa göre korunarak daha üst 
mertebede iman anlayıĢına kavuĢurlar... O anlayıĢla imanlarının sonucu 
olarak da ona göre korunmaya baĢlarlar... Bundan sonra, ulaĢtıkları bu 
anlayıĢa göre korunmaya devam etmeleri, onları ihsana (MüĢahede 
mertebesine) erdirir... Allâh muhsinleri sever. (A.Hulusi) 

 
93 - Ġman edip de salâhlı salâhlı iĢler yapan kimseler bundan böyle 

sakındıkları ve imanlarında sebat ile salih salih iĢlerine devam eyledikleri, 
sonra takvâlarında ve imanlarında rüsuh buldukları, sonra bu takvâ ile 
beraber her yaptığını güzel yapan ihsan mertebesine erdikleri takdirde 



mukaddema tattıklarında kendilerine bir beis yoktur, Allah Muhsinleri 
sever. (Elmalı) 

 
Leyse alelleziyne amenû ve amilus salihati cünahun fiyma 

ta'ımu izâ mettekav ve amenû ve amilus salihat Ġman eden, doğru ve 
yararlı iĢ iĢleyenler, Allah‟a saygıda kusur etmedikleri, iman edip Salih 
amel iĢlemeye devam ettikleri sürece önceden yaptıklarından dolayı 
sorumlu tutulmayacaklardır. 

 
Gerçekten ibare müthiĢ bir ibare. Ġman edip Salih amel iĢlemeyi 

sürdürdükleri sürece diyor. Yani samimi oldukları sürece. Demek ki 
imanın ispatı bu imiĢ. Salih amel imiĢ ki, Salih amelle imanlarını ispat 
ettikleri sürece geçmiĢte yaptıklarından dolayı sorumlu 
tutulmayacaklardır. 

 
sümmettekav ve amenû sümmettekav ve ahsenu yeter ki 

Allah‟a saygıda ve iyilik yapmakta kararlı olsunlar diye çevireyim ki 
böylesi doğru bir çeviri olur bence. Yeter ki bunda kararlılık göstersinler.  
vAllahu yuhıbbul muhsiniyn; Zira Allah iyileri sever. 

 
GeçmiĢte yapılanların, geçmiĢte bunları, yukarıdaki günahları 

yapanların durumuna genel bir atıf ayet. Onun için geçmiĢ geçmiĢte 
kaldı. Allah sizi geçmiĢten dolayı sorumlu tutmayacak, bilinçli olarak 
Allah‟a isyan kastıyla yaparsanız bundan sonra sorumlu tutacaktır 
ibaresini anlıyoruz biz buradan. 

 
 
94-) Ya eyyühelleziyne amenû le yeblüvennekümullahu 

BiĢey'in minas saydi tenalühu eydiyküm ve rimahuküm 
liya'lemAllahu men yehafuHU Bil ğayb* femenı'teda ba'de zâlike 
felehu azâbün eliym; 

 
Ey iman edenler... Allâh sizi, ellerinizin ve mızraklarınızın eriĢeceği 

avdan bir Ģey ile dener; ki bil-gayb (gaybları olan) O'ndan korkan kim, 
bilinsin! Artık bundan sonra kim haddi aĢarsa, onun için acı verici azap 
vardır. (A.Hulusi) 

 
94 - Ey o bütün iman edenler! haberiniz olsun Allah gayb da 

kendisinden korkanları meydana çıkarmak için muhakkak ki sizleri av gibi 
bir Ģeyle imtihan edecek, bir av bolluğu ki isteseniz elleriniz de 
yetiĢebilecek, mızraklarınız da, kim bunun üzerine tecavüzde bulunursa 
iĢte ona elîm bir azap var. (elmalı) 

 



 
Ya eyyühelleziyne amenû siz ey iman edenler, le 

yeblüvennekümullahu BiĢey'in minas saydi tenalühu eydiyküm ve 
rimahuküm liya'lemAllahu men yehafuHU Bil ğayb elbette Allah 
ellerinizin ve silahlarınızın menziline giren avı yasaklayarak aĢkın olan 
zatından korkanları seçip ayırmak için sizi sınayacaktır. 

 
Yeni bir pasaja girdik dostlar. Yeni bir pasaj, ancak avlanmaktan 

söz ediyor. Allah av yasağı koyarak sizi sınayacak diyor. Yukarı ile 
alakası ne? Ġlginç..! Her yasak yararlı yararsız bağlamında 
değerlendirilemez ey insan. Bazı yasaklar vardır ki sırf seni sınamak için 
koyar. Onun için nedenini anlayamadığın, sebep sonuç iliĢkisi içerisinde 
anlamlandıramadığın yasaklarla karĢılaĢırsan onu, seni sınamak için 
koyduğum yasaklar sınıfına sok ve öyle algıla. Bazen de böyle yaparım. 

 
ĠĢte bu yukarı ile iliĢkisi, böyle harika bir iliĢkisi var ayetin. Ve bu 

çerçevede Allah‟ın koyduğu yasakların içerisinde bir kategori daha var ki, 
o kategori tahaddudidir. Yani illetine bağlı olmayan, gerekçesine bağlı 
olmayıp, gerekçesi sırf insanı sınamak, insanı imtihan için onu yasaklar. 
Bu da Allah kul iliĢkisinde bu iliĢkinin zirvesini teĢkil eder. Eğer Allah‟a 
saygınız zirvesinde ise bu saygınızdan dolayı, “senin sevmediğini ben de 
sevmiyorum.” Diyebilirsiniz. Sen hoĢlanmıyor musun Ya rabbi, ben de 
hoĢlanmıyorum. Neden? Seni sevdiğim için. Seni üzmekten korktuğum 
için. Senin sevgini yıpratmaktan çekindiğim için ben de sevmiyorum. Bu 
kadar. Bunu deyip diyemeyeceğimizi sınıyor. Sınayacağını söylüyor 
daha doğrusu ayeti kerime. Devam ediyoruz;  

 
Aslında bu yasakları meĢru olduğunu da gösterir bu. Aslında 

meĢrudur. Yani aslında yasak değildir, ama Allah sırf sizi sınamak için bu 
yasağı getirdi. Zaten bu gibi yasaklar genelde sınırlı yasaklardır. ĠĢte av 
yasağı gibi. ġimdi, göreceğiz onu. 

 
femenı'teda ba'de zâlike felehu azâbün eliym; Kim bundan 

sonra haddi aĢarsa iĢte onu acıklı bir azab bekler. 
 
 
95-) Ya eyyühelleziyne amenû la taktülus sayde ve entüm 

hurum* ve men katelehu minküm müteammiden fecezaün mislü ma 
katele minen ne'ami yahkümü Bihi zeva adlin minküm hedyen 
baliğal ka'beti ev keffaretün ta'amü mesakiyne ev adlü zâlike 
sıyamen liyezûka vebale emrih* afAllahu amma selef* ve men ade 
feyentekımullahu minh* vAllahu Aziyzun züntikam; 

 



Ey iman edenler... Ġhramda iken avlanmayın... Sizden kim kasten 
avı öldürürse, o iĢin vebalini tatması için yaptığının karĢılığı olarak; 
öldürdüğünün misli, Kâbe'ye ulaĢacak bir kurban gerekir. Ki ona da 
sizden iki adalet sahibi hükmeder... Yahut miskinleri doyurma olan bir 
keffarettir yahut ona denk bir oruç tutmak... Allâh geçmiĢi affetmiĢtir... 
Fakat kim bir daha yaparsa Allâh ona yaptığının sonucunu yaĢatır!.. 
Allâh Aziyzün Züntikam'dır (açığa çıkan fiilin sonucunu Ģiddetle 
yaĢatandır). A.Hulusi) 

 
95 - Ey o bütün iman edenler sizler ihramda iken avı öldürmeyin, 

içinizden her kim onu amden (Kasten, bile bile. Ġsteyerek.) öldürürse ona 
mevaĢîden (Davar, koyun, keçi, inek ve öküz gibi hayvanlar.) 
öldürdüğünün misli bir ceza vardır ki Kâ'beye vasıl olmuĢ bir kurbanlık 
olmak üzere buna aranızdan adâlet sahibi iki adam hükmeder veya bir 
kefaret vardır ki o nispette fukarayı doyurmak veya onun dengi oruç 
tutmaktır, tâ ki bu suretle ettiğinin vebalini tatsın, Allah geçmiĢi afiv 
buyurdu, fakat kim bir daha yaparsa Allah ondan onun intikamını alacak, 
Allah azizdir, intikamı vardır. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû siz ey iman edenler, pasaj devam 

ediyor. la taktülus sayde ve entüm hurum Hacc için ihrama 
girdiğinizde av hayvanı öldürmeyin. 

 
AnlaĢıldı, yasağın mahiyeti anlaĢıldı. Yani burada ki yasak aslında 

Mekke ve çevresini doğal sit alanı ilan eden bir yasak ve o beldeye 
hürmeten konulmuĢ bir yasak. Tüm yeryüzünden insanları Ġbrahim‟in 
çağrısına, milyonları çağırıyorsunuz. O milyonlara da; Bu geldiğiniz 
topraklara hürmet edin. Bu muhterem toprakların üzerindeki canlı, doğal 
bitki örtüsünü, doğal canlı hayatı yok etmeyin. Bu da doğal bir çağrıdır. 
Aslında yeterli bir gerekçedir aynı zamanda. 

 
Mekan – insan iliĢkisine dikkat çekiyor ayet. Üzerinde 

bulunduğunuz mekanı mahvetmeyin. Mekanı insanca kullanın. Mekanın 
doğasını bozmayın. 

 
Tevhidin babası Hz. Ġbrahim‟in anısına adanmıĢ bir mekan bu 

mekan. Sıradan bir mekan da değil. Tevhidin babası Ġbrahim‟e adanmıĢ 
bir mekandasınız. Mekke‟de siniz. O tevhidin babasının çiftliği burası. 
Ġbrahim‟in çiftliğindesiniz. Onun misafirisiniz. Siz konuk geldiğiniz bir 
çiftliğin ağaçlarını yerle bir mi edersiniz. Konuk geldiğiniz, misafir 
olduğunuz çiftliğin hayvanlarını öldürür müsünüz..!  

 



Hayır bunu yapmayın. Siz Ġbrahim‟in, yani Allah‟ın misafirisiniz. 
Çünkü Ġbrahim‟in çağrısı, Allah‟ın çağrısıydı. Allah ona o çağrıyı 
yapmasını emretmiĢti. O halde siz Allah‟ın misafirisiniz bir bakıma ve 
oralarda Allah‟ın koruması altında. Ġbrahim öldü, ama Allah baki. Onun 
için siz Ġbrahim‟in bıraktığı mirasa hakaret etmeyin. Onu katletmeyin. 
Ona hürmetkar olun. Onun için burada yasak olan sadece av 
hayvanlarıdır. Ġhramlı iken haĢarat değil tabii ki ayette de açıkça ifade 
edildiği gibi. 

 
ve men katelehu minküm müteammiden sizden kim onu kasıtlı 

olarak öldürürse, fecezaün mislü ma katele minen ne'ami yahkümü 
Bihi zeva adlin minküm hedyen baliğal ka'be adil iki kiĢinin takdiri ile 
öldürdüğüne eĢ değerde ki hayvanı kurban etmek üzere Kabe‟ye 
getirerek onu tazmin eder. Öldürdüğüne eĢ değerde ki bir hayvanı ki iki 
kiĢi buna Ģahitlik yapacak, karar verecek, böyle bir hayvanı Kabe‟ye 
getirerek o öldürdüğü hayvana karĢılık tazmin eder. Böyle bir kefaret, 
tazminatta koymuĢ yapmayın diye.  

 
Bu tazminata rağmen bölgede Ģu anda canlı doku mahvolmuĢ 

durumda. Bu tazminata rağmen. DüĢünün. Ya böyle bir tazminat 
olmasaydı ne olurdu onu bilemiyorum. Oysa ki bölgenin, yani harem 
bölgenin taĢını bile Hıll olan harem bölge dıĢındaki bölgeye taĢımak hoĢ 
görülmemiĢ. TaĢına bile dokunmayın, çünkü vahyin iniĢine o taĢlar Ģahit 
oldu. Bırakın öyle Ģahit olduğu gibi kalsın.  

 
Bu müthiĢ bir insana mekan duygusu, müthiĢ bir kutsallık hissi 

kazandırıyor. ĠĢte o mekanların insana verdiği Ģey bu. Bu manada 
müminlerin imkan ve vicdanına bırakılmıĢ. Ayette de görüyorsunuz 
miktar, Miktar bahsedilmiyor. Yani getirilip Kabe‟ye verilecek hayvan 
miktarı. Ne Kur‟an da ne sünnette bu miktara iliĢkin bir açıklama yok. 

 
 
[Atlanan cümle; ev keffaretün ta'amü mesakiyne ev adlü zâlike 

sıyamen (Yahut miskinleri doyurma olan bir keffarettir yahut ona denk bir 
oruç tutmak.)] 

 
 
liyezûka vebale emrih Niçin böyle emredilmiĢ, yine ikna kabiliyeti 

ile açıklama var ve böylece yaptığı iĢin vebalini hisseder o insan. Yani 
yüreğinde hissetsin vebalini. afAllahu amma selef Allah geçmiĢi 
silmiĢtir. 

 



Halit bin Velid‟in hikayesini hatırladım burada. Hani uzun bir 
düĢmanlık döneminden sonra Kaza umresinin ardından Halid, arkadaĢı 
Abr. Ġbnül- As ve bir baĢka arkadaĢı ile beraber, Osman bin Talha ile 
beraber geliyorlar, Resulallah‟ın bulunduğu mekana girip Müslüman 
oluyor Halid. Müslüman oluyor ama teskin olmuyor. Hala endiĢeli. 

 
Resulallah onun Ġslam‟ını tebĢir ettikten, kendisini tebrik ettikten 

sonra üzgün olduğunu görüyor ve soruyor Halid. 
 
- Ya Resulallah, Ġslam‟ın aleyhine çok çalıĢtım. Çok iĢ ettim size. – 

Uhut yenilgisinin sebebi de Halid‟di.- bunları nasıl öderim bilmem ki..! 
 
ĠĢte Resulallah‟ın orada teskin edici bir cevabı var; 
 
- El Ġslam yecib bima kablehe..! 
 
Ġslam kendisinden önce ki her Ģeyi silip süpürüp temizler. 
 
Halid bunu duyunca gözleri aydınlanmıĢ, yüzüne ıĢık gelmiĢti. Ben 

onu hatırladım. afAllahu amma selef ibaresini okuyunca. Allah geçmiĢi 
silmiĢtir. 

 
ve men ade feyentekımullahu minh Fakat kim yeniden iĢlerse 

Allah ondan öc alır. vAllahu Aziyzun züntikam; Zira Allah Ģereflidir, 
öcünü alıcıdır. Kimse de öcünü koymaz. 

 
 
96-) Uhılle leküm saydül bahri ve ta'amühu meta'an leküm ve 

lisseyyareti, ve hurrime aleyküm saydül berri ma dümtüm huruma* 
vettekullahelleziy ileyHĠ tuhĢerun; 

 
Hem sizin hem de yolcuların faydalanması için, denizde avlanmak 

ve onun yemeğini yemek helal kılınmıĢtır... Fakat ihramlı olduğunuz 
sürece karada avlanmak size haramdır! Allâh'tan korunun ki, O'na haĢr 
olunacaksınız. (A.Hulusi) 

 
96 - Deniz avı ve yemesi size helâl kılındı ki size ve seyyar 

olanlarınıza medar olsun, kara avı ise ihramda bulunduğunuz müddetçe 
üzerinize haram kılındı, hep huzuruna haĢr olunacağınız Allah dan 
korkun. (Elmalı) 

 
 



Uhılle leküm saydül bahri ve ta'amühu sularda yapılan her tür 
avlanma ve beslenme sizin için helaldir. 

 
Ben onunla beslenmek diye çevirerek ZemahĢeri‟yi tercih ettim 

burada. Burada ki ve ta'amühu yu onunla beslenme diye çevirdim. Ama 
bir ikinci görüĢ daha var, Taberi, Razi, Kurtubi ve daha birçok müfessir o 
ikinci görüĢü tercih etmiĢ. Denizin yiyeceği Ģeklinde çeviriyorlar burayı ve 
suyun yüzeyine, kıyıya vuran tüm hayvanların kastedildiği yorumunu 
yapıyorlar. Ġki yorum da geçerlidir, zaten ayetin literal karĢılığı iki yorumu 
da doğruluyor. 

 
meta'an leküm ve lisseyyareti Bu sizin de yolcuların da 

yararınadır. ve hurrime aleyküm saydül berri ma dümtüm huruma 
fakat ihramlı olduğunuz sürece kara avı size yasaklanmıĢtır. Yani deniz 
avını yasaklamıyor Kur‟an. Ama kara avını yasaklıyor. vettekullahelleziy 
ileyHĠ tuhĢerun; Ģu halde topyekun huzuruna varacağınız Allah‟a karĢı 
saygıda kusur etmeyin. Diyor. 

 
 
97-) Ce'alellahul Kâ'betel Beytel Harâme kıyamen lin Nasi 

veĢġehrel Harâme vel Hedye vel Kalâid* zâlike li ta'lemu ennAllahe 
ya'lemü ma fiys Semavati ve ma fiyl Ardı ve ennAllahe Bi külli Ģey'in 
'aliym;  

 
Allâh Kâbe'yi, O Beyt-el Haram'ı, Haram Ay'ı, Hedy'i (kurban) ve 

Kalaid'i (boynu bağlı kurbanlıklar) insanların kıyamı (imanının ayakta 
kalması ve devam etmesi için) yaptı... Bu, Allâh'ın semâlar (düĢünce 
boyutu) ve arzda (bedeninde) olanı bildiğini ve Allâh'ın her Ģeye Aliym 
olduğunu, sizin de bilmeniz içindir. (A.Hulusi) 

 
97 - Allah Kâ'beyi, o beyti haramı insanlar için bir medarı hayat 

kıldı, o Ģehri haramı da o, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıkları da; 
bütün bunlar Ģunun bilesiniz içindir ki Allah göklerdekini ve yerdekini bilir 
ve hakikat Allah her Ģeye alîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ce'alellahul Kâ'betel Beytel Harâme kıyamen lin Nasi Yine 

devamında neden bu yasaklar diye sorarsanız, neden helal olan Ģeyleri 
sırf bir mekana özgü olarak, Hacc‟a özgü olarak, sırf bir zamana özgü 
olarak Allah yasaklıyor diye soracak olursanız gelin gerekçesini birlikte 
öğrenelim.  

 



Allah Beyt-ül haram olan Kabe‟yi bütün insanlık için “Kıyam” 
(Senbolü) kıldı. Kıyam sembolü kıldı. Ce'alellahul Kâ'betel Beytel 
Harâme kıyamen lin Nasi Kıyam sembolü. 

 
Nasıl bir kıyam sembolü? Kabe bir kıyam sembolü, mahĢer provası 

dostlar. Bir kübik yapı, hatırlayın. Dünyanın en sade binası. Dünyanın en 
süzsüz, en tezyinatsız binası. Neyin ifadesi? Ġbrahim‟in Allah‟a 
teslimiyetinin ifadesi. “Ya rabbi sana karĢı, senin büyüklüğüne bir anıt 
yapmak istedim, ama acizliğimi ancak böyle gösterdim. Ġnsanın sana 
kulluğunun sana Ģükürden, sana kulluktan ne kadar aciz olduğunu ben 
taĢa böyle iĢledim.” ĠĢte Kabe‟ye bakın onu anlayın. 

 
Kabe aynı zamanda ateĢe atlayan Ġbrahim‟in Allah‟a teslimiyet 

belgesi. Ġbrahim‟in pazarlıksız imanın taĢa vurulmuĢ imzası. Her hacc, 
her hacı Kabe‟nin etrafında dönerken Ġbrahim‟in imzasının altına imza 
atar. “Ben de katılıyorum ya rabbi. Ġbrahim‟in gök kubbeye saldığı bu 
müthiĢ sedaya ben de ses veriyorum ya rabbi.” der.  

 
“Benim de sedamı kabul buyur, ben de bey‟at a geldim. Ġbrahim 

seninle anlaĢma yaptı, sözleĢme imzaladı ve sözleĢmesine uydu. Ben de 
sözleĢme yapmaya geldim ya rabbi. ĠĢte senin, seninle yapılan 
sözleĢmeyi temsil eden Hacer ül esvede dudaklarımı konduruyorum, onu 
selamlıyorum, adeta onunla tokalaĢıyorum. Çünkü sözleĢme 
imzalayacağım. Onun üzerinde ki peygamber dudağını arıyorum. 
Peygamberin öpücüğünü onda arıyordu dudaklarım. Peygamberin 
kondurduğu o öpüĢü bulabilir miyim diye ben de dudaklarımla onu 
arıyorum. Ben aslında atam Ġbrahim‟in elini öpüyorum. Bize bu tevhidi, 
böyle gür bir çığlıkla duyurduğu için.”  ĠĢte bu semboldür. Kabe bu 
semboldür. Kıyam‟ın sembolü. 

 
veĢġehrel Harâme vel Hedye vel Kalâid ve haram ayı, boyunları 

bağlı bağlıksız kurbanlıkları da sembol kıldı. zâlike li ta'lemu ennAllahe 
ya'lemü ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard göklerde ve yerde olan her 
Ģeyden haberdar olduğunu, bu Allah‟ın göklerde ve yerde olan her 
Ģeyden haberdar olduğunu, ve ennAllahe Bi külli Ģey'in 'aliym;  ve 
Allah‟ın her Ģeyin bilgisine vakıf olduğunu bilesiniz diyedir. 

 
 

 
98-) I'lemu ennAllahe ġediydül ıkabi ve ennAllahe Ğafûrun 

Rahıym;  
 



Bilin ki Muhakkak ki Allâh, ġediyd ül'Ikab'dır (Ģiddetle kötülüğün 
sonucunu yaĢatandır); ve dahi Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir. (A.Hulusi) 

 
98 - Malûmunuz olsun ki hakikaten Ģedidül'ıkabdır Allah, hem de 

hakikaten gafûr-ü rahîmdir Allah. (Elmalı) 
 
 
I'lemu ennAllahe ġediydül ıkab iyi bilin ki Allah cezalandırmada 

pek Ģediddir. ve ennAllahe Ğafûrun Rahıym; Yine Allah çok 
bağıĢlayıcıdır, rahmet menbaıdır. 

 
 
99-) Ma aler Rasuli illel belağ* vAllahu ya'lemü ma tübdune ve 

ma tektümun; 
 
Rasûle düĢen sadece tebliğ etmektir! Allâh, açığa vurduklarınızı da 

içinizde gizlediklerinizi de bilir. (A.Hulusi) 
 
99 - Peygamberin üzerindeki ancak bir tebliğdir, açıkladığınız ve 

gizlediğiniz Ģeylerin hepsini bilecek olan ise ancak Allah dır. (Elmalı) 
 
Ma aler Rasuli illel belağ Yine geldi, elçinin görevi, mesajı apaçık 

tebliğ etmekten baĢka bir Ģey değildir. vAllahu ya'lemü ma tübdune ve 
ma tektümun; zira Allah açığa vurduklarınızı da, gizlediklerinizi de 
bilmektedir. 

 
 
100-) Kul la yestevil habiysü vattayyibü velev a'cebeke 

kesretül habiys* fettekullahe ya ülil elbabi lealleküm tüflihun; 
 
De ki: "Habis (pis), tayyib (temiz) ile eĢ değerde olmaz... Habisin 

çoğunluğu hoĢuna gitse bile"... O hâlde ey öze ermiĢ derin düĢünür akıl 
sahipleri (Ulül Elbab), Allâh'tan korunun ki kurtuluĢa eresiniz. (A.Hulusi) 

 
100 - De ki: Murdarla temiz bir olmaz: Murdarın çokluğu tuhafına 

da gitse o halde ey temiz özü, düĢünür beyni olanlar, Allaha korunun ki 
felâha iresiniz. (Elmalı) 

 
 
Kul la yestevil habiysü vattayyib De ki kötü ve çirkin olan 

Ģeylerle, iyi ve güzel olan Ģeyler eĢ değerde olmaz. Kötü ve çirkin olan 
insanla iyi ve güzel olan insan da eĢ değerde olmaz. Kötü ve çirkin olana 
iman edenle iyi ve güzel olana iman edende bir olmaz. Ġki hayatta bir 



olmaz. velev a'cebeke kesretül habiys kötünün çokluğu hoĢuna gitse 
bile. Kötü çoktur. Bir insanın belki hoĢuna da gider. Çünkü kötü çabuk 
çoğalır. Ġyi ise öyle çok çoğalmaz. fettekullahe ya ülil elbabi lealleküm 
tüflihun; O halde ey derin kavrayıĢ sahipleri, Allah‟a karĢı saygıda kusur 
etmeyin ki kalıcı mutluluğa erebilesiniz. 

 
Allah hepimizi kalıcı mutluluğa ulaĢacak bir imanla donatsın. 
 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. MAĠDE SURESĠ (101-120)(43) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 

  
“BismillahirRahmanirRahıym” 

 
 

Sevgili Kur‟an dostları dersimize Maide suresinin 101. ayeti ile 
devam ediyoruz. 

 
 
101-) Ya eyyühelleziyne amenû la tes'elu an eĢyae in tübde 

leküm tesü'küm* ve in tes'elu anha hıyne yünezzelül Kur'anu tübde 
leküm* afAllahu anha* vAllahu Ğafûrun Haliym; 

 
Ey iman edenler... Size açıklandığında hoĢlanmayacağınız 

Ģeylerden, soru sormayın! Eğer Kur'ân inzâl edilmekteyken cevabından 
hoĢlanmayacağınız Ģeyleri sorarsanız, cevabı size açıklanır! Allâh onları 
affetmiĢtir... Allâh Ğafûr'dur, Haliym'dir. (A.Hulusi) 

 
101 - Ey o bütün iman edenler; öyle Ģeylerden sual etmeyin ki size 

açılırsa fenanıza gidecektir, halbuki Kur'an indirilmekte iken sorarsanız 
onlar size açılır, Allah onlardan Ģimdilik afiv buyurdu, Allah gafur, 
halîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû Siz ey iman edenler, imanınızda sadık 

olduğunuzu göstermek istiyorsanız, la tes'elu an eĢyae in tübde leküm 
tesü'kümaçıklanması halinde sizi zora sokabilecek Ģeyler hakkında soru 
sormayın. 

 
Hatırlayacağınız gibi geçen dersimizde iĢlediğimiz bu ayetin hemen 

üzerinde yer alan pasaj, Kur‟an ın hayata iliĢkin, yediklerimize ve 
içtiklerimize iliĢkin bir takım hükümler içeriyordu. Ayrıntılar, tikeller, cüz i 
hükümler olmaktan daha çok bunlar, kendisine iman eden bir mümine 
helal ve haram, iyi ve kötü, temiz ve pis ayrımının bir bakıĢ açısını 
kazandırıyordu. Yani insanın Allah karĢısındaki duruĢu, eĢya 
karĢısındaki duruĢu, yedikleri ve içtikleri hep imanı ile alakalı bir problem 
olarak ortaya konuluyor, teslimiyetin güzel ve çirkini, helal ve haramı, iyi 
ve kötüyü Allah‟a belirletmekte olduğu vurgulanıyordu.  
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Bir mümin imanını ispat etmek istiyorsa, yediklerine ve içtiklerine 
varıncaya kadar, onların iyi ve kötü standartlarının Allah tarafından 
konulacağını, konulmasını, konulmuĢ olduğunu peĢinen kabullenmesi 
gerekiyordu. Bu aslında mümine verilen özel bir bakıĢ açısıydı. Hayat 
tasavvuru, hayatı algılayıĢ biçimi, neye göre algılıyorsunuz, güzellik 
duygunuz, o duygunun merkezinde yatan ölçü nedir. Doğru ve yanlıĢ 
ölçüsünü sizin için kim belirleyecek. Helal ve haram, iyi ve kötü ölçüleri 
sizin; Ġndi, keyfi, bireysel, heva ve hevesinize mi bırakılmıĢtır. Yoksa bu 
konuda ölçü koyma yetkisini Rabbinize mi bıraktınız. 

 
ĠĢte bu bakıĢ açısı oturtuluyor ve bu ayette de, aslında bir üst 

pasajda çokta bağımsız olmayan bir konu iĢleniyor. O da Ģu; 
 
“Ey iman edenler, açıklanması halinde sizi zora sokabilecek Ģeyler 

hakkında soru sormayın.” 
 
Bu ayet, üstte ki 99. ayetle doğrudan iliĢkili. 99. ayette elçinin 

görevi mesajı apaçık tebliğ etmekten baĢka bir Ģey değildir. Deniliyordu. 
ĠliĢkisi nedir sorusunu cevaplamak için bu ayetin iniĢ nedeni hakkında 
anlatılan birkaç olayı nakletmem gerekecek. Ki bu olaylardan bir tanesi, 
hacc meselesi.  

 
Hacc la ilgili emir indikten sonra Resulallah bu emri, 99. ayette 

ifade edilen gerçeğe uygun olarak tebliğ eder. Yalnız ca tebliğ eder. Emri 
tebliğ eder. Ama oradan bir tanesi kalkar der ki; 

 
- Efi kulli amin ya Resulallah.! Hacc bize her sene mi farz? 
 
Resulallah cevap vermek istemez. Yani bu soru lüzumsuzdur ona 

göre. Çünkü onun vazifesi emri tebliğ etmektir. Emri tebliğ etmiĢtir. 
Görevini yapmıĢtır. 99. ayetle iliĢkisi bu. Bir daha sorar soru sahibi 
sorusunu. 

 
Resulallah yine cevap vermez, iltifat etmez soruya. 3. kez 

soruĢunda ise;  
 
Ben herhangi bir Ģey söylemedikçe, siz üzerime gelmeyin. Daha 

doğrusu bu noktada kendinize ek yükümlülükler getirecek bir takım 
iĢgüzarlıklara giriĢmeyin. 

 
- Lev gultü neam levecebet. Eğer evet cevabı çıksaydı ağzımdan, 

bu da size vacip olurdu. Ben bıraktığım zaman siz de bırakın. Sizden 
önceki kavimler böyle yaptıkları için helak oldular.  



 
BaĢka bir varyantında rivayetin, eğer evet deseydim vacip olurdu, 

vacip olsaydı güç yetiremezdiniz. Bu sefer de inkar etmek zorunda 
kalırdınız. Yani aslında insanın boyunu aĢan mükellefiyetlere kendisini 
soktuktan sonra, bir de o mükellefiyetlerden, sorumluluktan kurtulmak 
için nasıl iki yüzlülük yaptığına, nasıl hakikati tahrif ettiğine tarih örnektir, 
Ģahittir. Ki, Ġsrail oğulları bunu Cumartesi yasağında yapmıĢlardı. 
Cumartesi yasağını kendileri istemiĢti. 

 
Bize ibadet için haftada bir gün verilsin diye, ama bu gün verilince 

de kendileri ilk ihlal eden oldular. Uymadılar, uyamadılar. Cumartesi 
günü hiç iĢ yapmamak üzere istemiĢlerdi bu yasağı, fakat baktılar ki 
olmayacak, bu sefer Allah‟a karĢı hile yapmaya, kendi arzuları üzerine 
gelmiĢ olan bir sorumluluğu, hile yaparak aĢmaya çalıĢtılar. Yani bay pas 
etmeye çalıĢtılar. Onun için de Cuma akĢamından ağlarını denize, göle, 
ırmağa gererlerdi, Cumartesi akĢamı çıkararak iĢ yapmamıĢ olurlardı. 
Yani Allah‟a karĢı hile yöntemini  seçmiĢ oldular. 

 
Aslında biraz önce naklettiğim bu hacc olayında; Eğer evet 

deseydim vacip olurdu ifadesi, peygamberin mutlak yasak koyma 
yetkisine delalet etmez. Bu yetki Allah‟a aittir. Bu Kur‟an ın da açıkladığı 
gibi; ..li tubeyyine lin nâsi mâ nuzzile ileyhim.. Nahl/44  Kendilerine 
indirilmiĢ olanı onlara açıklayasın diye, yani beyan görevine girer. 
Allah‟ın emirlerini açıklama görevi çerçevesinde algılamak lazım. 
Resulallah‟ın eğer evet deseydim vacip olurdu sözünü. Yoksa mutlak bir 
yasak koyucu olarak algılamamak lazım diye düĢünüyorum. 

 
ĠĢte burada da, açıklanması halinde sizi zora sokabilecek Ģeyler 

hakkında soru sormayın deniliyor ki, sebebi nüzul, iniĢ nedeni bahsinde 
anlatılan bu kıssaya, bu rivayete de uygun düĢüyor bir parça ama tek 
rivayet bu değil. Bir rivayet daha var, Yine aynı eĢit doğrulukta, eĢit 
değerde usül olarak bir rivayet. O da; 

 
Bir gün Resulallah çok kızmıĢtı. Çok sinirlendirilmiĢti. Oturdu 

mescide ve dedi ki;  
 
- Ne sorarsanız cevaplayacağım, sorun..! 
 
AĢırı sinirlendirilmiĢti. Bir tanesi kalktı Ebu Huzafe diye biri; 
 
- Benim babam kim. Diye sordu. Çünkü onun kendi babasına olan 

nispeti konusunda halk ileri geri laf ediyordu. 
 



Resulallah oturdu. Bir baĢkası kalktı. Olay gittikçe elektriklendi, 
Resulallah‟ın siniri yatıĢacağı yerde gittikçe daha da arttı. Bunun üzerine 
Hz. Ömer dizleri üzerine doğrularak 

 
- Biz vallahi rabb olarak Allah dan, Kitap olarak Kur‟an dan, 

peygamber olarak Muhammed‟den razıyız. Dedi ve Resulallah‟ın bu 
gerçekten de aĢırı tepkisini hafifletti. 

 
ĠĢe bu olay üzerine indiği söylenir ki, Resulallah‟ın orada verdiği 

bazı cevapların, doğru cevapların, soru sahiplerinin hoĢuna gitmediği, 
hem sorup hem de gerçeğini öğrenince hoĢlanmadığı ortaya çıkınca 
böyle bir ayet indirildi denilir. 

 
ġu veya bu aslında bu ayetin bizim için taĢıdığı zamanlar üstü 

anlam; Allah‟ın sizin için koyduğu emir ve yasakların çerçeveleri ile 
oynayıp ta kendiniz için ek mükellefiyetler, ek sorumluluklar getirmeye 
kalkıĢmayın. Yani bu sınırları geniĢletmeye kalkmayın. Ek yasaklar 
koymaya kalkmayın. Altından kalkamazsınız. Allah‟ın manevra alanını 
size bıraktığı ve sükut geçtiği, hakkında bir Ģey söylemediği konularda 
kendiniz için ek mükellefiyetler, sorumluluklar koyarak zorla kendinizi 
sıkıntıya sokmayın dır. Aslında bu ayetin mesajı budur.  

 
ve in tes'elu anha hıyne yünezzelül Kur'anu tübde leküm 

Nitekim Kur‟an iniyorken onlar hakkında soru sormayı sürdürürseniz, 
açıklanır. Yani burada inĢa değil bu cümle, bence bir ihbar, haber 
cümlesi. Eğer siz bir takım kendinizi sıkıntıya sokacak sorular sormayı 
sürdürürseniz, o size Kur‟an tarafından açıklanır. Açıklanır ama yeni 
sorumluluklara girmiĢ olursunuz. Yani bu da sizin hakkınızda hayırlı 
olmaz. Oysaki Allah kolaylık diliyor sizin için.  

 
Bir baĢka ayetin mealini, veriyorum:  Allah sizin için zorluğu 

dilemez. Kolaylık diler. (Bakara/185) Ama siz kendiniz için zorla zorluk 
mu istiyorsunuz. Devam ediyoruz; 

 
afAllahu anha (açıklanmadığına göre) Allah sizden affetmiĢtir. O 

mükellefiyetleri kaldırmıĢtır. Ya da onlar hakkında sizden herhangi bir 
beklentisi yoktur Allah‟ın. Açıklanmadığına göre. Allah‟ın sükut geçtiğini 
siz de sükut geçin. 

 
Aslında bu ayet bire bir indiği nesle bir vahiy terbiyesi de veriyordu. 

ġöyle ki; ġimdi siz bu evrensel vahiy iniyorken kendi özel meraklarınızı 
yenmek, hatta kendi kapasiteleriniz çerçevesinde, kendi özel eğilimleriniz 
çerçevesinde, belki sizin için kolay olabilecek bir takım sorular sorar ve o 



sorular sonucunda da Allah evrensel mesajında yeni bir takım 
yükümlülükler getirir. Fakat unutmayın ki, bu getirilen mesaj sadece size 
değil, tüm insanlığadır ve bunun da vebali size olur. 

 
Siz bunun altından kalkabilirsiniz, fakat sizden sonra birileri gelir ve 

Ģartları sizin Ģartlarınızdan ağır olur ve onlar kalkamaz, siz onun bu 
sorumluluğu altında ezilirsiniz. Ve isteyerek ve istemeyerek birilerinin 
gazabına sebep olmuĢ olursunuz. Böyle ince bir terbiye de var burada. 
Harika bir vahiy terbiyesi görüyoruz. Vahyin ilk neslini. 

 
vAllahu Ğafûrun Haliym; Adeta Allah‟ın tüm sıfatları mutlaka ve 

mutlaka bire bir kul ile iliĢki kurularak söylenir. Kur‟an da Allah için gelen 
sıfatlar, kuldan, yani insandan bağımsız kullanılmazlar. Bu Ģu demektir. 
Allah Gafurdur, halimdir. Size de Allah‟ın Gufran ve hilminden bir pay 
düĢsün. Bunun tecellisi, bunun iz düĢümü, bunun ahlakı sizde de ortaya 
çıksın. Allah çok bağıĢlayandır ve naziktir. YumuĢak huyludur. Kaba ve 
katı değildir.  

 
Halim, tam Türkçeye sadece bir kelime ile, bir sözcükle Türkçe 

karĢılığını bulamadım ben. Onun için en güzel çevirisi yine Haliymdir. 
Ama yine de bir çok kelime ile karĢılamaya çalıĢıyorum, nezaketlidir. 
YumuĢak huyludur. Çok Ģefkat, merhamet ve hislidir. Onun için 
karĢısındakini kırmak üzmek ve zora sokmak istemez. Dolayısıyla 
kullarını zora sokmak istemez. Onun için de siz Haliym olan Allah‟ın bu 
hilmini niçin zorlamaya çalıĢıyorsunuz. Yani niçin zora sokmak 
istemezken kendi kendinizi ille de zora sokmak istiyorsunuz sorularınızla. 

 
Fazla altını karıĢtırarak, çerçeveyi daraltarak, yasak sınırlarını 

geniĢleterek, serbestlik sınırlarını daraltarak, kendinize yeni 
sorumluluklar yükleyerek neden böyle kendinize zorla yük vuruyorsunuz 
denilmek isteniyor. 

 
 
102-) Kad seeleha kavmün min kabliküm sümme asbehu Biha 

kafiriyn; 
 
Sizden önce de bir topluluk bunu sordu; (aldıkları cevapları 

hazmedememeleri yüzünden) hakikat bilgisini inkâr edenlerden oldular. 
(A.Hulusi) 

 
102 - Filvaki' öyle meseleleri sizden evvel bir kavım sordu da sonra 

o yüzden kâfir oldular. (Elmalı) 
 



 
Kad seeleha kavmün min kabliküm sizden önceki insanlar da bu 

tür sorular sormuĢlardı. sümme asbehu Biha kafiriyn; En sonunda bu 
yüzden Hakkı inkara kadar varmıĢlardı. Onlar da sormuĢlardı, 

 
Burada tarihi olarak bir takım örnekler verilmiyor ama bu örnekler 

Bakara suresinde, Alu Ġmran suresinde verilmiĢti, oraları iĢlerken, tefsir 
ederken hatırlayacaksınız Ġsrail oğullarının YahudileĢme sürecinde buna 
iliĢkin örnekler verilmiĢti. Ben de biraz önce Cumartesi yasağı 
konusundaki Ġsrail oğulları davranıĢını buna bir örnek olarak vermiĢtim. 
Ki Kur‟an dan alıntıladığım bir örnekti o.  

 
Onun için Kur‟an insanlık tarihinin tecrübesini, geldiği, indirildiği ilk 

muhatapları olan nesle sunuyor ve diyor ki; Ġnsanlık tarihinin tecrübesi ile 
sabit. Siz den öncekiler, bir takım ek yükümlülükler yüklendiler. 
Zorlayarak. Talep ettiler, ama altından kalkamadılar. Sonunda 
beceremediler.  

 
Hatırlayacaksınız bu noktada daha önce geçen bir ayeti tefsir 

etmiĢtim. Ayeti kerimenin tefsiri sırasında da Ģu meĢhur hadisi iletmiĢtim. 
“Siz yılmadıkça Allah yılmaz. Siz usanmadıkça Allah usanmaz.” 
Peygamberimiz böyle uyarıyor. Kendisine gelip de; biz dağa çıkacağız, 
ailemizi bırakacağız, dünyadan el etek çekeceğiz, geceleri sabahlara 
kadar ibadet, akĢamlara kadar oruçla geçireceğiz, et yemeyeceğiz, bir 
takım zevk ve lezzet aldığımız Ģeylerden vazgeçip kendimize yasak 
kılacağız onları. Yani çileci bir hayat süreceğiz. Diye bu teklifle gelen, ya 
da böyle bir karar alanların kararını öğrenince onları çağırtıp onlara böyle 
demiĢti. 

 
- Ben size güzel bir örnek değil miyim, Ben yerim, oruç 

tutarım. Ailemle beraber olurum, ibadet de ederim.  
 
Yani dengeli bir hayat sürerim. Herkesin hakkını herkese veririm. 

Yani, çevremin hakkı var, ailemin hakkı var, nefsimin hakkı var, Allah‟ın 
hakkı var. Bu hak ve hukuku dengeli biçimde eğer gözetmezseniz, birinin 
hakkını diğerine geçirmiĢ olursunuz. Dolayısıyla dengeyi bozmuĢ 
olursunuz. Onun için siz yılmazsanız, usanmazsanız Allah usanmaz.” 
Diyordu onlara. 
 

ĠĢte bu uyarı çerçevesinde aslında bu surede geçen o laif motif, o 
dip akıntısının bir devamıdır ve daima ayetler boyunca, pasajlar boyunca 
hep bu iĢleniyor. Allah‟ın insana merhametli olduğu, Allah‟ın kiĢiye, 
insana, insanın kendisine olan Ģefkatinden daha fazla Ģefkatli olduğunu 



gösteriyordu bu ayetler. Yine aynı konu ile ilgili devam ediyor müteakip 
ayet; 

 
sümme asbehu Biha kafiriyn; diyor değil mi. 102. ayetin son 

cümlesi. En sonunda bu yüzden hakkı inkara kadar varmıĢlardı. Onlar da 
soru sormuĢlar, sorumluluk geniĢletmeye kalkmıĢlar, sonunda 
becerememiĢlerdi. 

 
Bu ibareyi farklı, alternatif bir anlamla da çevirebilirim Türkçeye; 

sümme asbehu Biha kafiriyn; ibaresinde ki Kafiriyn‟i literal anlamıyla, 
sözlük anlamıyla alırsam; Sonra soruları sonucunda gelen Ģeyin üzerini 
örtmeye kadar vardırmıĢlardı. Önce soru sorarak hükmü indirtmiĢler, 
ondan sonra da beceremeyince de hükmün üzerini kapatmaya 
varmıĢlardı. Kapatmaya kadar iĢi götürmüĢlerdi. Böyle bir alternatif mana 
da verebiliriz. 

 
 
103-) Ma ce'alellahu min behıyratin ve la saibetin ve la 

vasıyletin ve la hamin, ve lakinnelleziyne keferu yefterune alellahil 
kezib* ve ekseruhüm la ya'kılun; 

 
Allâh Bahire, Saibe, Vasıyle ve Ham (isimleriyle tanımlanan bir 

kısım kurbanlıklar) diye bir Ģey hükmetmemiĢtir (bu bir kısım insanların 
uydurmacılık geleneğidir). Ne var ki, hakikat bilgisini inkâr edenler, Allâh 
üzerine yalan uyduruyorlar! Onların çoğunluğu aklını kullanmaz! 
(A.Hulusi) 

 
103 - Ne bahıyre, ne sâibe, ne vasiyle, ne ham'dan hiç birini Allah 

meĢru' kılmadı, lâkin küfretmekte olan kimseler, Allah namına yalan 
söyleyerek ona iftira ediyorlar, çoklarının da aklı ermez. (Elmalı) 

 
 
Ma ce'alellahu min behıyratin ve la saibetin ve la vasıyletin ve 

la hâmin “Ne bahira ve saibe, ne de vasile ve hâm adı altında 
hayvanların batıl inançlarla kullanımından, insan kullanımından 
alıkonularak kutsallaĢtırılması, Allah‟ın emri değildir.” Bu parantez 
içinde, tırnak içinde kullandığım bir açıklama cümlesi ile TürkçeleĢtirdim, 
meallendirdim.  

 
Aslında burada ki isimler, bahiyra, saibe, vasıyle, hâm. Bu isimler 

konusunda bir çok Ģey söylenmiĢ. Bir ittifakta olmamıĢ bunlarla ne 
kastedildiği konusunda. Ama ortak bir anlamı var bunların. Yine de ben 



kısaca, yaklaĢık olarak üzerinde, ağırlıklı, galibiyetle durulan manaları 
vermeye çalıĢayım. 

 
Eğer cahiliye döneminde bir deve 5 kez doğurur, 5. si erkek olursa 

ona bahire derlerdi ve onu salarlardı. Binmezlerdi, sütünü almazlardı yani 
dokunulmaz deve, kutsal deve olurdu aynen Hinduların inekleri gibi. 
Dokunulmazlık kazanırdı, kutsallık kazanırdı. Ve ona kimse 
dokunamazdı. Bunun iĢareti olarak ta baĢkaları bilsin diye kulağını ikiye 
keserlerdi. 

 
Yine baĢına bir iĢ gelen insan, bu baĢına gelen kötülükten, 

zorluktan kurtulunca buna bir teĢekkür niĢanesi olmak üzere devesini 
salardı. Bırakırdı. Yine o da kutsallaĢırdı. Ne binilir, ne sütü alınır, ne 
kullanılır, ne kesilir, ne eti yenilir böyle kutsanarak salınırdı. 

 
Yine vasile ise koyun için bir kutsallaĢtırma iĢlemiydi. Eğer bir 

koyun hem diĢi hem de erkek yavrularsa, diĢiden dolayı erkeği de kurban 
etmezlerdi. Aslında bu bir salma değil, seyip bırakma değil ama bir batıl 
inanç. DiĢi ve erkek doğrunca diĢiden dolayı erkeği de kurban etmiyorlar. 
Yani diĢi doğurdu diye erkeği de nakıslıkla suçluyorlar. DiĢiye 
cinsiyetinden dolayı bir noksanlık atfediyorlar, böyle bir bakıĢ açısı var. 
DiĢi olana karĢı peĢinen bir kötü görüĢ var. Hayvanlar dahi diĢi doğum 
yaptığında erkeğini dahi putlarına layık olmayan bir kurban olarak. 
Maden bu koyun diĢi doğurdu, erkeği bile kurban olmaz mantığı 

 
Bakınız bu mantığın arka planında yatan duyguyu hedef alıyor 

Kur‟an. Bu duygu batıl inanç. KiĢinin kendi kendisine, bir takım eĢyaya 
kutsiyet atfetmesi, ya da uğursuzluk atfetmesi. Bunlar birbirinin tam 
zıddıdır ve aynı mantığa dayanır. Uğursuzluk atfıyla, kutsallık atfı aynıdır. 
Onun için uğursuz saymakta kutsal saymakta yasaktır. Bir batıl inançtır 
ve inancı kemiren bir kurttur. Bu nedenle Ġslam bu konuda Tevhid akidesi 
çok hassastır. 

 
Dördüncü, Hâm, kavramı ise bir erkek deve dölünden 10 batım 

doğarsa, bir erkek deveden alınan döl ile 10 batım doğarsa, doğum 
yapılmıĢ olursa o kutsallaĢır, biraz önce söylediğim gibi Hindistan‟ın 
ineklerine döner, Budistlerin, ne dokunulur, ne binilir, ne kesilir, ne eti 
yenir ve iĢin garibi insanlara zararda veriyordu bunlar. Bu salınan kutsal 
develer. 

 
DüĢünün kutsal develer ordusu var, hiçbir iĢe yaramıyorlar. 

Bunların yaratılıĢları istikametinde kullanılmaları lazım. Çünkü bunların 
varlığı insana yararlı olmak. Bu anlamda bir misyonları, fonksiyonları var. 



Aslında böyle kutsallaĢtırmalar ve uğursuzluk atfı, eĢyanın misyonunu 
terk ettiriyor. EĢyayı misyonu dıĢına taĢıyor. 

 
ĠĢte böyle bir noktada denge bozuluyor. Bu salınan seyid kutsal 

develer istedikleri bahçede yayılıyorlardı. Ġstedikleri bağa bostana 
giriyorlardı. Ġstediklerini yiyorlar ve kimse de bir Ģey diyemiyordu. ĠĢin 
garip tarafı da burada. Çünkü Dokunulmaz dedim ya. Dokunulmaz 
olunca, kutsallık atfı olunca, insana yararlı olması için yaratılan bir varlık, 
insana zararlı hale geliyor.  

 
ĠĢte zulüm bu. Aslında mantalitesinin ta temeline indiğinizde, 

Allah‟ın koyduğu yasaların oturduğu temel, merkezi kavram, adalet 
kavramı, hikmet kavramı. Adalet zaten hikmetin bir boyutu. Bunun tersini 
yaptığınızda yani bir Ģeyi Allah‟ın koyduğu yerden ettiğinizde zulüm 
olmuĢ oluyor. 

 
ĠĢte bu çerçeve de anlayacak olursak bu dört adlandırma da; gerek 

bahiyra, gerek saibe, gerek vasıyle, gerek Hâm, aslında Ģu anlama 
geliyordu. Teker teker ne anlama geldikleri çok fazla önemli değil bence. 
Bunların anlamı konusunda ittifakta yok demiĢtim biraz önce zaten. 
Bunların tamamı Ģu anlama geliyor; 

 
1 – Allah‟ın kutsal kılmadığını kutsal kılmak. 
 
2 – Batıl inanç taĢımak. EĢyaya Allah‟ın vermediği bir takım sıfatlar 

vermek. 
 
3 – EĢyayı amacı doğrultusunda kullanmamak. 
 
Bakınız bunlar birbirini getiren Ģeyler. Onun içinde ben tırnak içinde 

bu ayetin mealini Ģöyle bir açıklama cümlesi ile verdim: “Bu adlar altında 
hayvanların batıl inançlarla insan kullanımından alıkonularak 
kutsanması.” Bir yanlıĢ altında üç yanlıĢ yapılıyor. Çünkü bir eĢyaya 
kutsiyet kazandıran sadece Allah‟tır. Kuddüs O‟dur. Kutsallığı O verir. 
Onun vermediği kutsallığı vermeye kalkmak bu noktada haddi aĢmaktır. 

 
Allah‟ın yarattığı yerde tutulursa hikmet denir ona. Bir eĢyayı 

Allah‟ın yarattığı yerde tutmak, kullanmak hikmettir. Onu oradan etmek 
zulümdür. ĠĢte bu zulüm de iĢleniyor.  

 
Ondan öte ek bir bozuk akide getiriliyordu. Yani böylece bunun 

daha arka planında Ģöyle temel bir yamukluk var. Ġnanç yamukluğu. O 
yamuklukta insanın eĢyayı, eĢyanın mahiyetini belirleyecek güce sahip 



olduğu varsayımı. Bu çok önemli. Biraz önceden beri söylediğim Ģey bu. 
EĢyanın mahiyetini belirleme hakkını kendisinde görmesi insanın. Bu hak 
Allah‟a aittir. Doğru ve yanlıĢ, güzel ve çirkin, Hakk ve batıl, iyi ve kötü 
ölçütleri mutlak anlamda Allah tarafından konulur. Allah‟ın kötü demediği 
bir Ģeye siz eğer kötü demeye kalkıyorsanız, iĢte bu noktada eĢyayı 
tasnif yetkisini, eĢyayı yeniden belirleme yetkisini kendinizde 
görüyorsunuz. 

 
Peki ne olur diyeceksiniz, bu yetkiyi kendimde görsem ne olur ki? 

AnarĢi olur. Herkes kendisine göre bir kutsal icat eder. Dokunulmaz icat 
eder ve eĢya kendi konulduğu yerden kaydırılır. Dolayısıyla hakikatin 
ölçüsü mutlak olmaktan çıkar, rölatif olur. Nispi, görece olur. Bana göre, 
sana göre olur ve her insana göre yasaklar, her insana göre helaller, her 
insana göre haramlar çıkar ve bu da insanlık için felakete yol açar. 
Çünkü eĢyanın tabiatıyla alakalı değil, sizin keyfinizle, zevkinizle, 
içgüdülerinizle, ayartıcı öz benliğinizle alakalı bir duruĢ ortaya koyarsınız 
ve bu duruĢ egosantrik bir duruĢtur. Bencil bir duruĢ. Ben merkezli bir 
duruĢ.  

 
Bitersiniz. Bitirirsiniz ve o zaman yeni tanrılar ortaya çıkarırsınız. 

Yeni kutsallar ortaya çıkarırsınız. Ve Ģirk iĢte böyle çıkar, Ģirk düĢüncesi 
de inancı böldüğü gibi, insanlığı da böler. EĢyayı böler, hakikati parçalar 
ve parçalanan hakikat, hakikat olmaktan çıkar. 

 
ve lakinnelleziyne keferu yefterune alellahil kezib fakat hakikati 

inkarda direnenler kendi uydurdukları yalanları Allah‟a yakıĢtırıyorlar. 
 
Bir üstteki cümle ne diyordu, Ma ce'alellahu min behıyratin.. ila 

ahir. Öyle diyordu. Bunları Allah kılmadı, Allah koymadı bunları. Bunlar 
Allah‟ın vaz ettiği hükümler değil. Onun için Allah‟ın emirleri değil. Ce‟ale 
yi öyle çevirirsek eğer. Dolayısıyla ne bunlar? Onlar, insanların kendi 
heva ve heveslerinden, kendi kiĢisel içgüdüleri ile koyup veya 
hevesleriyle koyup Allah‟a atfettikleri iftiralar. 

 
Ġkinci noktası yani birinci basamakta insan eĢyanın duruĢunu 

değiĢtiriyor. EĢyanın hakikatine müdahale ediyor. Onu kendisine göre 
yeniden tanımlıyor, ondan sonra kendi öznel tanımını Allah‟a atıyor. Yani 
birinci yaptığı yanlıĢa ikinci bir yanlıĢ giydirerek akideyi, sağlam, hakikat 
inancını parçalıyor. Dolayısıyla bu insan yaptığı birinci yanlıĢın üzerine, 
Allah ile iliĢkisini bozan ikinci bir yanlıĢı da koyuyor. Önce eĢyanın 
duruĢunu bozuyor, Allah‟ın koyduğu yere müdahale ediyor, o yeri 
beğenmiyor. O eĢyayı Allah‟ın koyduğu yerden alıp bir baĢka yere 



koyuyor. Allah insanın kullanımı yerine koymuĢ, o ise ona kutsallık 
atfediyor. 

 
ĠĢin garibi de Ģu; Ona kutsallık atfeden o insanlar, açlık korkusu ile 

öz çocuklarını gömüyorlar diri diri. ġimdi bir yanlıĢ çok farklı alanlarda 
nasıl yanlıĢlara sebep oluyor görüyor musunuz. Aynı insanlar. Bir yerde 
kendileri için yaratılmıĢ olan develeri yemezken, onları salarken, aynı 
toplumun içerisinde bazı insanlar kız çocuklarını açlık korkusu ile diri diri 
gömüyorlar. ..haĢyete imlâk(imlâkın).. (Ġsra/31) diyor Kur‟an. Açlık 
korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. 

 
Onun için iĢte bir yerde yaptığınız Allah‟ın koyduğu düzen, hep 

birbirleri ile bağlantılı. Allah‟ın kurduğu sistem, entegre bir sistem. 
MuhteĢem bir kozmos. Bu kosmozda eğer bir yerine yanlıĢ bir müdahale 
yapar ve zincirden koparırsanız, hemen onun farklı alanlarda çok kötü 
tezahürleri ortaya çıkar. Sonuçları ortaya çıkar. Orada böylesine 
üzerlerine lazım olmayan bir kutsallık atfını yapan bu insanlar, öbür 
tarafta insanları diri diri öldürmek gibi bir cinayet iĢliyorlar. Bugün de 
buna benzer Ģeyler yapılmıyor mu? 

 
Bakınız, açlık evrenseldir. Kapitalizmin merkezi tanımlarından 

biridir. Kapitalizmin üzerine oturduğu ana kavramlardan biri. Açlık 
evrenseldir. Açlık evrensel olunca, bakınız, oysa ki bizde tam tersidir. 
Rızk evrenseldir. Bizde her doğan rızkı ile doğar. Ama birileri onun rızkını 
çalar. Bizde rızk evrenseldir. Yeryüzüne rızk yetesiye iner. Ama birileri 
gasp ettiği için diğer birileri açlıktan ve yetersiz beslenmeden ölürler. 

 
Kapitalizme göre açlık evrenseldir. Açlık evrensel olunca birileri bu 

evrensel açlıktan kurtulmak için yiyecek depoluyorlar. Onun için de batı 
ülkelerinin depoladığı yiyecekler, yeryüzü insanlığını belki bir yüz yıl 
doyurmaya yeter. Sadece Hollanda nın kıta yükü de bir baĢ erzak olarak, 
yani olağanüstü zamanlar için sakladığı süt ve süt mamulleri, et ve et 
mamulleri ile, Afrika da ki bir yılda ölen 95 milyon yetersiz beslenme ve 
açlıktan ölen insanlar 10 yıl beslenir diyor bir araĢtırma.  

 
ĠĢte böyle. Yani bir yerde yaptığınız bir yanlıĢ, Allah‟a güvensizlik, 

paradigma üzerinde oynama, Allah‟ın tanımını değiĢtirme, bir baĢka 
yerde insanları katletme anlamına geliyor. 

 
Devam ediyoruz; ve ekseruhüm la ya'kılun; zira onların çoğu 

kafalarını kullanmıyorlar. Bakınız, yani olayı Allah‟a atfedip bitirmedi.Yani 
Allah böyle emrediyor, sorgulayamazsınız. Onun için de inanacaksınız 
falan demiyor.  



 
Bakın yukarıda serdedilen bu düĢünceler eğer kafanızı 

kullanırsanız sizin aleyhinize deniliyor. Dolayısıyla dogma teklif edilmiyor 
insanoğluna. Yani sorgulamadan inan denilmiyor. Aksine sorgula diyor. 
Yaptıklarını sorgula. Ve Kur‟an insana yaptığı eylemler için 
sorgulamadan imana etmeye davet ettiği falan yok. Aklını kullan aklın 
imana götürür diyor.  

 
Bu noktada onun için de yukarıda eleĢtiriyi sunduktan sonra 

insanoğlunun eĢyaya müdahalesini, kendisi için çok kötü sonuçlar 
getirdiğini söyledikten sonra ayet; ve ekseruhüm la ya'kılun; onların 
çoğu kafalarını kullanmazlar. Diyor. Kullanmadıkları için bunları 
yapıyorlar. 

 
Gerçekten de eĢyaya kutsallık atfeden ya da uğursuzluk atfeden 

kafasını kullansa bunu yapmaz. Çünkü onda olmayan bir Ģeyi ona 
atfediyor ve bununla kendi kendisini bağlıyor. Vehmediyor. Evhamını 
eĢyaya ilintilemeye çalıĢıyor. EĢyada olmayan bir Ģeyi eĢyaya vermeye 
çalıĢmak, aslında kafayı kullanmamak demektir. Bu nedir? 
Manipülasyondur. EĢyayı manipüle etmek. EĢyayı olduğu gibi anlamak 
yerine, algılamak yerine siz, eĢyada olmayan bir vasfı ona 
yüklüyorsunuz. Kutsal değil kutsuyorsunuz. Uğursuz değil, uğursuzluk 
atfediyorsunuz. Uğursuz sayıyorsunuz. 

 
Peki bu ne getirir, neden kafanızı kullanmıyorsunuz diye itham 

ediyor Kur‟an; Kullanmıyorsunuz, kutsal olmayan bir Ģeye kutsallık 
atfederseniz, onunla olan iliĢkileriniz değiĢir. Çünkü eyleminizi belirleyen 
duygunuzdur. Duygunuzu siz manipüle ettiniz. EĢya ile doğa arasındaki 
iliĢkiyi bozdunuz. Bu sefer bu iliĢki doğal olmayan bir noktadan 
yürüyecek. Fobiler geliĢecek sizde.  

 
Evet fobiler geliĢecek vs. Yani uğur atfettiğiniz Ģeyler fobileriniz 

olacak. Uğursuzluk atfettiğiniz Ģeylerden ise korkmaya baĢlayacaksınız, 
fobi duyacaksınız. Yersiz korkular. Halüsinasyonlar göreceksiniz. 
Dahası, nevruz gibi birtakım olumsuz tepkiler vereceksiniz. Psikolojik 
tepkiler sergileyeceksiniz ve bu sizi daha da kötü Ģeylere götürecek, 
psikolojinizi bozacak. Çünkü eĢyaya onda olmayan bir Ģeyi 
atfediyorsunuz ve ondan etkilenmeye baĢlıyorsunuz. Aslında sizi 
etkileyen o değil, ona yüklediğiniz anlam oluyor. Görüyorsunuz değil mi..! 

 
 



104-) Ve izâ kıyle lehüm te'alev ila ma enzelAllahu ve iler 
Rasuli kalu hasbüna ma vecedna aleyhi abaena* evelev kâne 
abaühüm la ya'lemune Ģey'en ve la yehtedun; 

 
Onlara: "Allâh'ın inzâl ettiğine ve Rasûle geliniz" denildiğinde, 

"Babalarımızdan gördüğümüz bize yeter" dediler... Babaları bir Ģey 
bilmeyen ve hidâyet üzere olmayanlarsa da mı? (A.Hulusi) 

 
104 - Bunlara gelin Allahın indirdiği ahkâma ve Peygambere 

denildiği zaman da «bize atalarımızı üzerinde bulduğumuz Ģeyler yeter» 
diyorlar, ya ataları bir Ģey' bilmez ve doğru yola gitmezler idi ise de mi? 
(Elmalı) 

 
 
Ve izâ kıyle lehüm te'alev ila ma enzelAllahu ve iler Rasul ve 

onlara Allah‟ın indirdiğine ve peygambere gelin denildiğinde, kalu 
hasbüna ma vecedna aleyhi abaena atalarımızı üzerinde bulduğumuz 
inanç bize yeter derler. 

 
Bakınız biraz önceki o temel davranıĢ bozukluğu, o temel bakıĢ 

açısı bozukluğunun daha arka planında yatan temel bir yanlıĢa dikkat 
çekti Kur‟an. Onlara; Allah‟ın indirdiğine ve peygambere gelin 
denildiğinde, atalarımızı üzerinde bulduğumuz inanç bize yeter derler. 

 
Niçin eleĢtiriyor Kur‟an böyle bir Ģeyi? Aslında Kur‟an Allah‟ın 

dininin tam karĢısına atalarının dinini kor. Ataların dini bir tarafa, Allah‟ın 
dini bir tarafa. Bununla Ģunu söylemek ister. Hakikatin merkezine sadık 
olanı değil sabık olanı yerleĢtirmek. Hakikate sadık olanın yerine sabık 
olanı, yani kıdemli olanı, eski olanı koymak. Bir Ģey değerini eskiliğinden 
almaz. Kıdeminden almaz. Babalardan almaz. Nesepten almaz. Babanız 
inanıyorsa doğrudur diyorsanız, siz doğrunun ölçüsü olarak atalarınızı, 
babanızı koymuĢ olursunuz.   

 
ĠĢte Kur‟an ın eleĢtirdiği düĢünce sisteminin temelinde ki yamukluk 

burada. Sabık olana hakikati atfetmek, sadık olana değil. Sadakatin 
yerine sebkati koymak. Yani kıdemi koymak eskiliği koymak. Onun için 
bugün ümmet iki taklit arasında bocalayıp duruyor. Biri babaları taklit, iki 
Batıyı taklit. 

 
Bir kısmı batıyı taklit etme adına ümmetin geleceğini paramparça 

edip yok ediyorlar. Bir kısmı, onlara karĢı direndiğini söyleyen bir kısmı 
ise babalarını taklit etme adına ümmetin geleceğini yok etmeye 
çalıĢıyorlar. Gelecek inĢasını yok etmeye çalıĢıyorlar.  



 
Onun için atalara sadakat aslında atalardan gelen her Ģeye 

sadakat değil, böyle bir Ģey yok. Ataların ocağındaki köze sadakat 
olmalıdır. Küle değil. Ataların ocağındaki külü bu güne taĢıyarak hiçbir 
Ģey yapamazsınız. Ama ataların ocağındaki közü taĢıyın. Elbette o 
ocakta köz olmaz mı, ateĢ olmaz mı? Olursa onu taĢıyın. Yoksa sönmüĢ 
ocağın küllerini bu güne taĢımakla ne kazanacaksınız. Ne getirecek size. 
Sadece o külün atanın ocağında olmuĢ olması bir kutsiyet kazandırır mı. 

 
Aslında Ģu develerinin kulaklarını keserek dokunulmaz kılan, kutsal 

develeri ortaya salan o cahiliye bedevilerinden ne farkı var böyle bir 
düĢüncenin temelde? ĠĢte bunu eleĢtiriyor Kur‟an ve aslında bu düĢünce 
tam da YahudileĢen Ġsrail oğullarının Kabbalah düĢüncesi. Kabala zaten 
gelenek demektir. Onun için YahudileĢen Ġsrail oğulları geleneğinin en 
temel referansı Ģudur; Ġm kabala na kaba, gelenek değilse reddederiz, 
gelenekse kabul ederiz o kadar. ĠĢte YahudileĢtiren Ġsrail oğullarını, 
Müslüman Ġsrail oğullarını YahudileĢtiren bu kavram, bu temel referans. 
Ġm kabala na kaba gelenek değilse orada kalsın. Ama diyor ki Kur‟an; 

 
evelev kâne abaühüm la ya'lemune Ģey'en ve la yehtedun; ya 

ataları hiçbir Ģey bilmiyor ve doğru yolda olmayan kimseler idiyse, ya 
öyle ise. Onun için Kur‟an da kabul ediyor ataların ocağında köz 
olabileceğini. Köz varsa tamam diyor. Ama ya yoksa? Onun içindir ki 
Kur‟an da ilginç örnekler seçilmiĢti binlerce peygamber içerisinden. 
Kur‟an da öyküsü anlatılan peygamberlerin seçimi çok manidardır. 

 
Bakarsınız Ġbrahim gibi babası putperest, oğlu peygamber bir örnek 

seçilmiĢtir. Bakarsınız Nuh gibi babası peygamber oğlu kafir, oğlu 
putperest bir örnek seçilmiĢtir. Bakarsınız Lut gibi kızları ve hanımı 
putperest ama kocası ve babaları peygamber bir örnektir. Bakarsınız 
Asiye gibi eĢi gerçekten dünyada cenneti bulmuĢ, Allah için tüm 
kötülüklere ve Ģirke baĢ kaldıran bir kutlu isyan örneği Asiye, isyan eden 
kadın demektir zaten, karĢısında firavun gibi bir koca. 

 
Onun için bu örnekler boĢuna değildir Kur‟an da. Bakarsınız Muhammed 
AS. gibi bir güneĢin önünde, Ebu Lehep gibi bir yarasa. Bu örnekler 
boĢuna değil. Bu babalarla ve atalarla, onların soy ve soplarıyla 
övünülemeyeceğinin bir göstergesi. Bu insanın hakikat kazanımının, 
tamamen kendi çabasının ve çalıĢmasının ürünü olduğunun bir 
göstergesi. Onun için;  
 
 



Ve en leyse lil Ġnsani illâ ma sea; Necm/39 Ġnsan için ancak 
çalıĢtığının karĢılığı vardır. Ġnsan için ancak çalıĢtığının karĢılığı vardır. 
Yani failin karĢılığı vardır. Ġnsan kendi çabasının karĢılığını görecektir. 
lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet.. Bakara/286 Kazandığı 
güzellikler kendi lehine, kötülüklerse kendi aleyhinedir. 

 
 ..ve la teziru vaziretun vizra uhra..  Enam/164 Kimse bir diğerinin 

yükünü yüklenmez. 
 
Bunlar Kur‟an i referanslardır ve insana kendi çabasının karĢılığını 

göreceğini söyleyen, kendi çabası ile yücelmesi, yükselmesi gerektiğini 
söyleyen referanslar. Babam hocaydı, dedem müftüydü, büyük dedem 
ġeyhül Ġslam‟dı saçmalıkları değil. Ve yahut ta babası belli bile 
olmayabilir. Bu da problem değil. Babasından dolayı oğul suçlanamadığı 
gibi, atasından dolayı torun iftihar edemez. Ġftihar edecekse kendi ameli 
ile edecektir. Onun için de ; 

 
Tilke ümmetün kad halet.. Onlar bir toplumdu geldi geçti.leha ma 

kesebet ve leküm ma kesebtüm* ve la tüs'elune amma kanu 
ya'melun. Sizin kazandıklarınız size, onların kazandıkları onlara aittir. 
(Bakara/141) Onların yaptıklarından kesinlikle siz sorumlu 
tutulmayacaksınız. Tersi de geçerli. 

 
 
105-) Ya eyyühelleziyne amenû aleyküm enfüseküm* la 

yadurruküm men dalle izehtedeytüm* ilAllahi merciuküm cemıy'an 
feyünebbiüküm Bi ma küntüm ta'melun; 

 
Ey iman edenler... Siz nefsinizden sorumlusunuz! Siz hidâyet üzere 

oldukça, sapmıĢ olan size zarar veremez! Sizin hep birlikte dönüĢünüz 
Allâh'adır... YapmıĢ olduklarınızın size neler getirdiğini gösterecektir! 
(A.Hulusi) 

 
105 - Ey o bütün iman edenler! sizler kendinizi düzeltmeğe bakın, 

siz doğru gittikten sonra öte taraftan sapanlar size bir ziyan 
dokunduramaz, hepsinizin varacağı nihayet Allah, o vakit haber verecek 
o size neler yapıyordunuz. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû siz ey iman edenler, aleyküm 

enfüseküm siz kendinizden sorumlusunuz. 
 



Bu bağlamda ataların ya da evladın övünülecek ya da yerilecek 
unsurlar olmamasına bir atıftır bu. Siz kendinizden sorumlusunuz. Yoksa 
Emr-i bi‟l Ma‟ruf, nehy-i anil münker iyiliği emredip kötülükten 
sakındırma farizasına, görevine yöneltilmiĢ bir olumsuzluk değildir yani. 
Yani kiĢinin iyiliği özendirme, köt6ülükten sakındırma fonksiyonu 
müminin görevi bakidir. Bu onunla ilgili bir atıf değildir. aleyküm 
enfüseküm siz kendinizden sorumlusunuz atfı tamamen babaları 
övünülecek ya da yerilecek bir Ģey gibi görenlere bir atıftır. 

 
la yadurruküm men dalle izehtedeytüm siz kendinizden 

sorumlusunuz. Eğer doğru yoldaysanız sapıtanlar size zarar veremez. 
Eğer doğru yolda iseniz, isterse babanız, isterse dedeniz, isterse eĢiniz 
sapıtmıĢ olsun size zarar veremez. Tabii bu birebir iliĢkilerde. Tabii 
toplumlar için, önderlikler için, vatandaĢlıklar için de geçerli bu. Yani siz 
öncelikle kendiniz, kendi duruĢunuz, Allah karĢısında ki bireysel 
duruĢunuzdan sorumlusunuz. Bu çok önemli. 

 
Onun için duruĢunuzu düzeltmekle baĢlayın iĢe ve toplumsal bir 

sapkınlık sizin için mazeret olmamalı. Ne yapayım dememelisiniz. Yani 
kendi yamul duruĢunuza, toplumun yamuk duruĢunu bahane 
göstermeyin. Bunu söylemek istiyor Kur‟an. 

 
ilAllahi merciuküm cemıy'an hepinizin dönüĢü Allah‟a dır. O 

övündüğünüz ya da yerindiğiniz atalarınızla birlikte siz de Allah‟a 
döneceksiniz ve orada tek tek hesabınızı vereceksiniz. Yani son tahlilde 
Allah‟ın huzuruna çıkacaksınız. Eğer “ne yapalım, atalarımızdan böyle 
gördük” gibi bir mazeret ileri sürecekseniz, Ģimdiden bu mazeretin 
geçerli olmayacağını, onlarla sizin yüzleĢtirileceğinizi, onları bahane 
ettiğinizde onların da kendi atalarını bahane ettiğini ama aklınızı 
kullanmanız gerektiğini hiç düĢünmediğinizi size Allah hatırlatacak. Onun 
için o büyük mahkemeye döndüğünüzde geçerli olmayacak bir takım 
mazeretler ileri sürerek Allah‟a karĢı duruĢunuzu bozmayın. 

 
feyünebbiüküm Bi ma küntüm ta'melun; ĠĢte o zaman 

yaptıklarınızı size bir bir haber verecektir Allah. Yani bu haber veriĢten 
kasıt nedir? Aslında hiç te sizin davranıĢlarınızın, kötü davranıĢlarınızın, 
atalarınızın davranıĢlarının bir devamı, zorunlu bir devamı olmaması 
gerektiğini haber verecek. Yani böyle bir zorunluluğun olmadığını, 
istediğiniz ve dilediğinizde atalarınızdan farklı da davranabildiğinizi, hatta 
günahta atalarınızdan farklı ne ekstra, ne yeni, ne orijinal günahlar 
çıkardığınızı, eğer isteseniz hayırda, güzellikte, sevapta da pekala 
atalarınızı aĢabileceğinizi Allah size bir bir örneklendirerek haber 
verecek. 



 
 
106-) Ya eyyühelleziyne amenû Ģehadetü beyniküm izâ hadare 

ehadekümül mevtü hıynel vasıyyetisnani zeva adlin minküm ev 
aharani min ğayriküm in entüm darebtüm fiyl ardı feesabetküm 
musıybetülmevt* tahbisunehüma min ba'dis Salati feyuksimani 
Billahi inirtebtüm la neĢteriy Bihi semenen ve lev kâne zâ kurba, ve 
la nektümü ĢehadetAllahi inna izen leminel asimiyn; 

 
Ey iman edenler... Sizden birine ölüm (alâmetleri) geldiğinde 

vasiyet anında, adalet sahibi iki Ģahit bulunsun... Ya da seyahatteyseniz 
ve ölüm de size isâbet etmiĢse, size iki Ģahit gereklidir... (ġehâdetleri 
konusunda) kuĢkulanırsanız, namazı edâ etmelerinden sonra onların 
ikisini alıkoyarsınız, "Yeminimizi, akraba da olsa hiçbir bedele 
satmayacağız; Allâh Ģahitliğini saklamayacağız; aksi takdirde suçlu 
oluruz" diye Allâh'a yemin ederler. (A.Hulusi) 

 
106 - Ey o bütün iman edenler! her hangi birinize ölüm hali geldiği o 

vasiyet zamanı aranızdaki Ģahadet ya kendinizden adalet sahibi iki 
adam, veya yolculuk ediyordunuz da ölüm musibeti baĢınıza geldiyse 
sizin gayrinizden iki diğeridir, bunları namazdan sonra alı korsunuz, 
Ģüphelendiğiniz takdirde Ģöyle yemin ederler, «billâhi hısım da olsa 
yeminimizi hiç bir bedele değiĢmeyiz, Allahın Ģahadetini ketm de 
etmeyiz» biz o takdirde Ģüphesiz vebâle girenlerden oluruz. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû siz ey iman edenler, Ģehadetü 

beyniküm izâ hadare ehadekümül mevtü hıynel vasıyye ölüm size 
yaklaĢtığında yapacağınız vasiyet sırasında Ģahitler bulundurun. 

 
Farklı bir pasaja geçti ayetin konusu değiĢti ama yukarı ile yine çok 

ta bağımsız bir konu değil. Özellikle yine gündelik hayatımızın içerisinde 
yer alan insanın ölümüyle, mal emniyetiyle, insanın sosyal adaletiyle 
alakalı, toplumların sosyal adaletiyle alakalı hükümler bunlar ve 
yukarıdaki pasajla da dolaylı iliĢkisi var.  

 
Ölüm yaklaĢtığında vasiyet sırasında Ģahitler bulundurun diyor. 

isnani zeva adlin minküm kendi aranızdan dürüst iki kiĢi. Minküm 
burada; sizden. Kur‟an ın genel sistematiği içerisinde müminlerden 
anlamını verir. 

 
ev aharani min ğayriküm in entüm darebtüm fiyl ardı 

feesabetküm musıybetülmevt ya da seyahat sırasında ölüm emareleri 



gelip sizi bulduğunda, bulursa salat‟tan sonra ki; tahbisunehüma min 
ba'dis Salati ibaresini de okuyup öyle mana vereyim, salattan sonra 
sizden olmayan baĢka iki kiĢiyi alıkoyun Ģahitlik için. Onun için burada ev 
aharani min ğayriküm de minküm ün zıddıdır ki genel Kur‟an 
sistematiği içerisinde müminler dıĢında anlamını verir. Burada yolculuğa 
hasredilmiĢ. Misafir kaldığınız beldeden iki kiĢiyi, eğer ölüm emarelerini 
görüyorsanız, artık ölümün yaklaĢtığını hissediyorsanız iki kiĢi Ģahit 
getirin ve mirasınızın vasiyetinizi öyle yapın diyor. Miras vasiyeti 
sırasında. 

 
Burada bire bir spesifik olarak anlatılan Ģey ölüm öncesinde mirası 

vasiyet etmek. Onun için burada o ifade ediliyor. Ama daha genel 
baktığınızda o gün özellikle okuma yazmanın çok düĢük seviyelerde 
olduğu bir toplumda çok büyük yaralar açan, sosyal bir yaraya 
dönüĢebilen bir haksızlık kaynağını kurutmak için Kur‟an böyle bir 
yöntemi seçiyor. 

 
Burada min ba'dis Salati ibaresi var. Namazdan sonra. Namaz 

demeyeyim, salat‟tan sonra. Bu ibarede geçen salat‟ın namaz olup 
olmadığı konusunda ciddi tereddütlerim var. Ki Kur‟an da ki her salat 
ibaresini namaz diye çevirmeyi hiç doğru bulmuyorum. Onun için ben 
burada ki salat‟ı, özellikle Hud suresinin 87. ayetinde ġuayp peygambere 
kavminin verdiği; “Sana salatın mı emrediyor bizim putlarımıza böyle 
yapmayı, hakaret etmeyi.” Sorusunda olduğu gibi davet olarak anlamayı 
daha uygun buluyorum. min ba'dis Salati davetten sonra sizden 
olmayan sizin dininizin dıĢında iki kiĢiyi Ģahitlik için alıkoyun. 

 
feyuksimani Billahi inirtebtüm eğer içinize bir kuĢku düĢerse 

onlara Allah adına Ģöyle yemin ettirin. la neĢteriy Bihi semenen ve lev 
kâne zâ kurba,ve la nektümü ĢehadetAllah Akraba hatırına da 
olsahiçbir bedel karĢılığında sözümüzü satmayacağız ve Allah‟ın bildiğini 
gizlemeyeceğiz. 

 
Yukarısı ile bağlantısını Ģimdi söyleyeceğim. Dikkatli dinlerseniz 

eğer, siz de hemen fark edersiniz. Yani hiç alakası yok gibi gözüküyor bu 
pasajla bir üstteki pasajın, nedir alakası. 

 
inna izen leminel asimiyn; eğer böyle yaparsak, yani Allah‟ın 

Ģahit olduğunu, Allah‟ın bildiğini gizlersek, ya da Allah‟ın Ģahadeti, yani 
Ģahitlik etmeyi gizlersek günahkar biz oluruz. O zaman günahkar oluruz. 
Diye yemin ettirin diyor onlara. 

 



Bakınız akraba hatırına da olsa ve lev kâne zâ kurba babalar 
hatırına hakikatten sapılmazsa, akraba hatırına hiç sapılmaz. Dolayısıyla 
burada her halükarda duruĢunuzu Allah‟a göre ayarlarken hakkı üstün 
tutun. Hak duygunuzu akrabalık bağı ile, atalık güdüsüyle, ya da bana 
yakındır, benim babamdır, benim dayımdır, benim dedemdir, benim 
akrabamdır gibi bir takım gerekçelerle hakikati istismara yeltenmeyin. 
Onun için tek ĢaĢmaz ölçünüz olsun hakk ve hakikat, adalet. Adaletin 
gerçekleĢmesi için siz gerekirse en yakınlarınıza karĢı da Ģahitlik yapın. 

 
Bu noktada çok ilginç bir Ģey söylüyor Kur‟an. Ne diyor, adalet 

amacının gerçekleĢmesi, sınırların geniĢletilmesini gerektiriyorsa, yani 
sizin dıĢınızda ki, sizin inancınızdan olmayan kimselerin Ģahitlik 
yapmasını gerektiriyorsa orada alet olan Ģahitlerin inancına bakmayın. 
Amaç olan adaletin gerçekleĢip gerçekleĢmediğine bakın. 

 
Burada söylenmek istenen daha kök bir Ģey var. O da merkezi 

kavram adalettir. Adaletin gerçekleĢmesi için aracın ne olduğuna 
bakmayın. Yeter ki adalet gerçekleĢsin. 

 
Hatırlayın Nisa 105 – 115 arasındaki ayetleri tefsir etmiĢtim. Orada 

bir olay üzerine inmiĢti 105-115 arasındaki ayetler. Ebu Ta‟me olayı. Yani 
bir Müslüman birinin zırhını çalmıĢ ve hırsızlık suçunu ise bir Yahudi‟nin 
üzerine atmıĢtı. Yahudi‟ye iftira etmiĢti. Ve ilginçtir Resulallah‟tan da 
mahkeme için gelmiĢlerdi; Biz Müslüman‟ız onun için peygamber 
Yahudi‟ye karĢı bizi savunsun diye bir beklentileri vardı. Ve Kur‟an 
doğrudan müdahale etti davaya; 

 
..ve la tekün lil hainiyne hasıyma; Nisa/105 Bu ayet indi. 

Hainlerin savunucusu olma dedi. ĠĢte nisa suresinde ki bu olay sırasında. 
Yine; Ve la tücadil anilleziyne yahtanune enfüsehüm.. Nisa/107 
Kendilerine ihanet edenleri savunma dedi. Söz konusu ayetlerde. 
Peygambere doğrudan hitap. Onun için müdahil oldu davaya Kur‟an. 
Doğrudan müdahale etti. Yani bir Müslüman‟ın ait olduğu gruptan dolayı 
çıkarlarını savunmak yerine adaleti savun. Ölçüsünü koydu.  

 
O nedenle burada söylenen Ģey, dinsel aidiyetten çok daha 

önemlidir adalet. Adaletin ifası için dinsel aidiyet, dini kimlik aranmaz. 
Aslolan hakikatin ortaya çıkmasıdır. Bu noktada haklı kimse o üstündür. 
PeĢinen herhangi bir gruptan oluĢ ödüllendirilemez. Eğer ortada bir 
yanlıĢlık varsa adaletin tecellisi aranır ve o adaletin tecellisinde de; 
falanca bizden, falanca bizden değil ölçüsü hiçbir zaman geçerli 
tutulmaz. 

 



 
107-) Fein usira alâ ennehümestehakka ismen feaharani 

yakumani mekamehüma minelleziynestehakka aleyhimül evleyani 
feyuksimani Billahi leĢehadetüna ehakku min Ģehadetihima ve 
ma'tedeyna* inna izen leminez zalimiyn;  

 
Eğer o iki Ģahidin geçmiĢte bir yalan söylediği bilinirse, bunların 

yerine, karĢısında bulundukları taraftan daha evla iki kiĢi geçer (ve): 
"Bizim Ģahitliğimiz o iki Ģahidin Ģahitliğinden elbette daha haktır... Biz 
haddi de aĢmadık; yoksa o takdirde zâlimlerden olurduk" diye Allâh 
adına yemin ederler. (A.Hulusi) 

 
107 - Eğer bunların bir vebâle müstahak olduklarına vukuf hasıl 

edilirse o vakit ercah olan bu ikinin yerine bunların aleyhlerinde 
bulundukları mukabil taraftan diğer iki kiĢi dikilir Ģöyle yemin ederler: 
«billâhi bizim Ģahadetimiz onların Ģahadetinden daha doğrudur ve hakkı 
tecavüz etmedik, Ģüphesiz o takdirde zalimlerden oluruz». (Elmalı) 

 
 
Fein usira alâ ennehümestehakka ismen Ama bu iki Ģahidin 

sonradan bu tür bir günah iĢledikleri ortaya çıkarsa, feaharani yakumani 
mekamehüma minelleziynestehakka aleyhimül evleyani feyuksimani 
Billah bu iki kiĢinin hakkını çiğnediği taraftan baĢka iki kiĢi, yani hakkını 
çiğnediği taraf. KarĢı taraftan baĢka iki kiĢionların yerini alır ve Allah 
adına Ģöyle yemin ederler; 

 
leĢehadetüna ehakku min Ģehadetihima ve ma'tedeyna Bizim 

Ģahadet ettiğimiz Ģey, Ģahitliğimiz ötekilerin Ģahitliğinden daha doğrudur, 
zira biz hakka tecavüz etmedik diye yemin ederler. inna izen leminez 
zalimiyn; eğer böyle yaparsak zalim biz olmuĢ oluruz. Diye yemin 
ederler. 

 
Burada yeminin formu üzerinde durmasının amacı da Ģu; Yemin 

Allah adına yapılır. Çünkü yemine kutsiyetini, yemine müeyyidesini veren 
Ģey, Allah adına yapılmıĢ olmasıdır. 

 
Önceki tefsirim sırasında yeminleri ayırmıĢ ve Allah adına 

yapılmayan yeminin sahibi için bağlayıcılık değeri olmadığına değinmiĢ 
olduğum için geçiyorum.  

 
 



108-) Zâlike edna en ye'tu BiĢĢehadeti alâ vechiha ev yehafu 
en türadde eymanün ba'de eymanihim* vettekullahe vesme'u* 
vAllahu la yehdil kavmel fasikıyn;  

 
ĠĢte bu, Ģehâdetlerini onun vechi üzere getirmeleri (Allâh adına 

yapmaları) için yahut da (yalancı Ģahitlerin) yeminlerinden sonra, 
yeminlerinin reddolmasından korkmalarına çözümdür... Allâh'tan korunun 
ve algılayın! Allâh fâsıklar (bozuk - asılsız inançlılar) topluluğunu 
hakikate erdirmez! (A.Hulusi) 

 
108 - Bu iĢte Ģahadeti olduğu gibi eda etmelerine veya 

yeminlerinden sonra yeminlerinin reddedilmesinden korkmalarına en 
yakın bir çaredir, Allah dan korkun ve iyi dinleyin, çünkü Allah fasıklar 
güruhunu doğru yola çıkarmaz. (Elmalı) 

 
 
Zâlike edna en ye'tu BiĢĢehadeti alâ vechiha böylece insanların 

hakikate uygun usulünce Ģahitlik yapmaları mümkün olur. ev yehafu en 
türadde eymanün ba'de eymanihim yoksa onlar yeminlerinin ardından 
karĢıt yeminlerle tekzip edilecekleri kuĢkusuna kapılacaklardır. Yani 
yemin eden insanların prestijine bir zarar gelmesin diye onları da garanti 
altına alıyor. ġahitlik müessesesinin üzerinde bu kadar durmasının bir 
amacı var. Belli zaten. Adalet müessesesi öyle bir toplumda, 
kriminolojinin çok geliĢmediği, henüz daha suç delillerinin saklanamadığı, 
onların iyi kontrol edilemediği, onların tespit edilmesinin zorlandığı yarı 
göçebe bir toplumda tüm adaletin gerçekleĢmesi hemen hemen 
Ģahitlerin omzuna biniyordu.  

 
Onun için böyle bir müessesenin üzerinde bu kadar durmasından 

biz neyi çıkaracağız? Kur‟an ın adalete, hükümlerde adalete verdiği 
önemi çıkaracağız. Bu kadar sade. Yani Kur‟an adaletin gerçekleĢmesi 
üzerinde bu kadar duruyor ki adeta Kur‟an ın iki merkez kavramı var. Biri 
akide de, biri sosyalitede. Yani biri insan- Allah iliĢkisinde, biri insan-
insan iliĢkisinde. Ġnsan Allah iliĢkisinin merkezi kavramı tevhid, Ġnsan – 
insan iliĢkisinin merkezi kavramı adalettir. 

 
vAllahu la yehdil kavmel fasikıyn; zira Allah sapmıĢ bir halkı 

doğru yola iletmez. 
 
{Atlanan cümle; vettekullahe vesme'uAllah dan korkun ve iyi 

dinleyin. (Elmalı)} 
 
 



109-) Yevme yecme'ullahur Rusüle feyekulü ma zâ ücibtüm* 
kalu la ilme lena* inneKE ENTE Allamül ğuyub; 

 
Allâh, Rasûlleri cem edeceği süreçte (Onlara sorar): "Size nasıl 

icabet edildi?", "Hiçbir bilgimiz yok! Kesinlikle gaybları bilen yalnız 
sensin" derler. (A.Hulusi) 

 
109 - O gün ki Allah bütün Resulleri toplayacak da «size ne cevap 

verildi?» buyuracak; «bizde ilim yok, sensin allâmül guyûb sen» 
diyecekler. (Elmalı) 

 
 
Yevme yecme'ullahur Rusüle feyekulü ma zâ ücibtüm Bunlarla 

ilgili olarak Kur‟an bir uhrevi gerçeğe dikkat çekiyor. Allah bütün 
peygamberleri topladığı gün onlara; Size ne cevap verildi diye sorulacak. 
Kur‟an ın farklı yerlerinde bu manada peygamberle ümmetleri arasında ki 
diyaloga dikkat çekilir. 

 
Felenes'elennelleziyne ürsile ileyhim velenes'elennel 

murseliyn;Araf/6 
 
And olsun, yemin olsun kendilerine peygamber gönderilenlerden 

soracağız. Size gönderdiklerimiz görevlerini yaptılar mı. Ve 
gönderdiklerimizden de soracağız. Gittiniz, size karĢı nasıl davrandılar. 
Davet ettiniz davetinize nasıl tepki verdiler. KarĢılıklı soracağız. Yani 
peygamberleri sorgudan azade tutmayacağız. Siz bir tarafa durun 
bakayım demeyeceğiz. Onlara da soracağız görevinizi yaptınız mı diye 
ve karĢılarında ki gönderildikleri toplumlara; Bu peygamberler size 
görevlerini yaptılar mı diye soracağız. Çok önemli. 

 
ġimdi anlıyor musunuz sevgili peygamberimizin saçlarının neden 

ağardığını Ģimdi anlıyor musunuz topluma hitap ettikten sonra; Tebliğ 
ettim mi  

 
- Ela hel bellağt  Tebliğ ettim mi..!  
 
Diye Ta yürekten sorup ta tüm cemaat hep bir ağızdan yürekten;  
 
- Evet Ya Resulallah tebliğ ettin deyince, 
 
- Rabbena feĢhed..! Rabbim sen Ģahit ol dediğini, niçin böyle bir 

kaygıya, bir endiĢeye düĢtüğünü anlıyorsunuz değil mi. 
 



Peygamberlerin varisi olan alimler davetçiler içinde geçerlidir bu. 
Onlardan da sorulacak siz davet ettiniz de bu toplum size karĢı nasıl 
tepki gösterdi. Toplumdan da sorulacak, bunlar size vazifelerini yaptılar 
mı, davet ettiler mi. 

 
Ve kaler Rasûlü ya Rabbi inne kavmittehazu hazel Kur'âne 

mehcura; Furkan/30 
 
Furkan suresinde. Böyle de Ģikayet edeceğini söylüyor Kur‟an 

peygamberin. Diyecek ki peygamber; Ya Rabbi. Bu toplumum var ya bu 
toplum, beni gönderdiğin bu toplum, inne kavmittehazu hazel Kur'âne 
mehcura; Kur‟an ı mehcur bıraktılar.ittehazu hazel Kur'âne mehcura; 
Kur‟an ı terk edilmiĢ bıraktılar. Kur‟an ı yalnız baĢına bıraktılar. Kur‟an ı 
sahipsiz bıraktılar diyecek, Ģikayet edecektir diyor toplumu Kur‟an. 

 
Yine baĢka bir ayet geliyor aklıma: Yevme ned'u külle ünasin Bi 

imamihim.. Ġsra/71 O gün, hesap gününde tüm insanları bölük bölük 
baĢlarında liderleri ile geçit resmine çağırırız. Önümüzden liderleri ile 
geçerler. Yani kime uydular, kime uymadılar. Kimin arkasına takıldılar ve 
onun arkasında gelirler diyor. Onun için Allah bütün peygamberleri 
topladığı gün onlara; size ne cevap verildi diye soracak. 

 
kalu la ilme lena Onlar, bizim bir bilgimiz yok. inneKE ENTE 

Allamül ğuyub; YaratılmıĢların idrakini aĢan hiçbir Ģey yoktur ki onu sen 
bilmeyesin. Yani yaratıkların idrakini aĢan, gabya giren tüm Ģeyleri 
yalnızca sen bilirsin. Diyecekler. 

 
 
110-) Ġz kalellahu ya 'Iysebne Meryemezkür nı'metiy aleyke ve 

alâ validetik* iz eyyedtüke Bi ruhıl kudüsi tükellimün Nase fiyl mehdi 
ve kehla* ve iz allemtükel Kitabe vel Hıkmete vetTevrate vel'Ġnciyl* 
ve iz tahlüku minet tıyni kehey'etit tayri Bi izniy fetenfühu fiyha fe 
tekûnü tayren Bi izniy ve tübriül ekmehe vel ebrasa Bi izniy* ve iz 
tühricül mevta Bi izniy* ve iz kefeftü beniy israiyle anke iz ci'tehüm 
Bil beyyinati fekalelleziyne keferu minhüm in hazâ illâ sihrun 
mubiyn; 

 
Hani Allâh Ģöyle dedi: "Ey Meryem oğlu Ġsa! Senin ve annenin 

üzerindeki nimetimi an... Hani seni, varlığında açığa çıkan Ruh-ül Kuds 
kuvvesi ile teyit etmiĢtim... BeĢikte iken de, yetiĢkin iken de insanlarla 
konuĢuyordun... Hani sana Kitabı, Hikmeti, Tevrat'ı ve Ġncil'i talim 
etmiĢtim (bunlardaki ilmi, bilincinde açığa çıkarmıĢtım)... Hani Bi-izni 
(iznimle) balçıktan kuĢ Ģeklinde yaratıyor, onun içinde nefh ediyordun da 



Bi-izni (iznimle) bir kuĢ oluyordu! Anadan doğma köre ve cüzzamlıya 
benim iznimle Ģifa veriyordun... Hani ölüleri benim iznimle hayata 
çıkarıyordun... Hani Ġsrail oğullarını senden engellemiĢtim! Hani sen 
kendilerine delillerle gelmiĢtin de, onlardan hakikat bilgisini inkâr edenler 
Ģöyle demiĢti: 'Bu, apaçık bir sihirden baĢka bir Ģey değil!'" (A.Hulusi) 

 
110 - Allah buyurduğu vakit: ya Isâ Ġbn. Meryem sana ne validene 

olan nimetimi düĢün, hani seni ruhul Kudüs ile müeyyed kıldım, nâsa 
kelâm söylüyordun hem beĢikte hem yetiĢkin iken, ve hani sana kitabet, 
hikmet, Tevrat ve Ġncil öğrettim, ve hani benim iznimle çamurdan kuĢ 
biçimi gibi taslıyordun, içine üflüyordun da benim iznimle bir kuĢ 
oluveriyordu, hem anadan doğma amayı ve abraĢı benim iznimle iyi 
ediyordun, ve hani ölüleri benim iznimle hayata çıkarıyordun, ve hani 
senden Benî Ġsraîl‟i def' etmiĢtim, o vakit ki onlara o açık mucizeleri 
getirmiĢtin de içlerinden kâfirlik edenler Ģöyle demiĢti: bu apaçık bir 
sihirden baĢka bir Ģey değil. (Elmalı) 

 
 
Ġz kalellahu iĢte o zaman Allah diyecek ki; ya 'Iysebne Meryem ey 

Meryem oğlu Ġsa ezkür nı'metiy aleyke ve alâ validetik hatırlasana ve 
annene bahĢettiğim nimetimi, iz eyyedtüke Bi ruhıl Kudüs hani seni 
kutsal ruh ile desteklemiĢtim. 

 
tükellimün Nase fiyl mehdi ve kehlaĠnsanlarla beĢikte ve yetiĢkin 

bir adam olarak konuĢuyordun. Ya da benim daha tercih ettiğim, doğru 
olduğunu sandığım bir mana ile, beĢikte iken yetiĢkin biri gibi 
konuĢuyordun. 

 
ve iz allemtükel Kitabe vel Hıkmete vetTevrate vel'Ġnciyl Hani 

ben sana vahiy ve hikmet yüklü olduğu halde Tevrat ve Ġncil‟i 
öğretmiĢtim. ve iz tahlüku minet tıyni kehey'etit tayri Bi izniy hani sen 
benim iznimle çamurdan kuĢ maketi yapmıĢ, fetenfühu fiyha fe tekûnü 
tayren Bi izniy ona üflemiĢ ve o da benim iznimle kuĢ oluvermiĢti. 

 
ve tübriül ekmehe vel ebrasa Bi izniy Yine nasıl iznimle körleri ve 

cüzamlıları iyileĢtirmiĢ, ve iz tühricül mevta Bi izniy ve yine iznimle 
ölüleri ayağa kaldırmıĢtın. 

 
Bu yukarıdaki sayılan ve Ġsa peygambere atfedilen o dönemde 

Hıristiyanların Ġsa peygamber için inandığı bu mucizelere biz bunlar 
hakkında daha geniĢ malumatı daha önce Alu Ġmran suresinin 49 – 50 – 
51. ayetlerini iĢlerken vermiĢtik. Onun için ben oraya atıfta bulunarak 
geçiyorum burayı.  



 
ġu unutulmamalı ki burada sayılan bu mucizeler o dönemde Hz. 

Ġsa‟ya iman eden insanların onun için inandıkları. Kur‟an bunları yorum 
yapmadan veriyor. Yani Kur‟an ın bunları veriyor olması, bunların Hz. Ġsa 
için bir fiil vuku bulmuĢ olup olmamasına bir cevap teĢkil etmez. Sadece 
Kur‟an muhatap aldığı biz Hıristiyan‟ız diyen insanların inancındaki 
yamuklukları, terslikleri, bozuklukları düzeltmek için onların öncelikle 
inancını dile getiriyor, ama inançları içerisinde Tevhide aykırı olanları 
ayıklamaya baĢlıyor. O Nedenle de tabii ki o mucizelerin Hz. Ġsa‟ya 
atfedilmelerinde hiçbir sakınca, ne sakınca olacaktır, hiçbir sakınca 
yoktur. 

 
ve iz kefeftü beniy israiyle anke iz ci'tehüm Bil beyyinat Hani 

Ġsrail oğullarına hakikatin bütün delilleriyle geldiğinde sana zarar 
vermelerine engel olmuĢtum. 

 
Allah ona verdiği nimetleri teker teker hatırlatıyor. Burada bir 

diyalog var. Hz. Ġsa ile Rabbi arasında bir diyalog, bir hatırlatma. Aslında 
bu hatırlatma Hz. Ġsa ile Rabbi arasında değil, bu Hz. Ġsa‟ya inananlara 
dolaylı bir göndermedir. Yani sizin inandığınız insanın, sizin ona 
atfettiğiniz Ģirkle, sizin ona atfettiğiniz misyonla bir alakası yok. 
Dolayısıyla siz inandığınız insana olan sevginizi, ona olan kötülüğe 
dönüĢtürüyorsunuz. Sevgi ile cinayet iĢliyorsunuz. Birazdan  ne demeye 
geldiğini daha ayrıntılı olarak göreceğiz. 

 
fekalelleziyne keferu minhüm in hazâ illâ sihrun mubiyn; 

Onlardan küfürde direnenler; Bu sihirden baĢka bir Ģey değildir 
demiĢlerdi bütün bu mucizeler için. 

 
 
111-) Ve iz evhaytü ilel Havariyyine en aminu Biy ve Bi 

Rasuliy* kalu amenna veĢhed Bi ennena müslimun; 
 
Hani Havarilere, "Bana ve Resûlüme ("B"nin iĢareti kapsamıyla) 

iman edin" diye vahy etmiĢtim... "Ġman ettik... Sen Ģahit ol, biz gerçekten 
Müslimleriz" dediler. (A.Hulusi) 

 
111 - Ve hani bana ve Resulüme iman edin diye Havariyyûne ilham 

etmiĢtim «iman ettik, bizim Ģüphesiz Müslimleri olduğumuza Ģahit ol» 
demiĢlerdi. (Elmalı) 

 
 



Ve iz evhaytü ilel Havariyyine en aminu Biy ve Bi Rasuliy ve 
hani havarilere, bana ve benim elçime inanın diye vahy etmiĢtim. Kalu 
onlarda demiĢlerdi ki; amenna veĢhed Bi ennena müslimun;Biz 
inanıyoruz, sana kayıtsız Ģartsız teslim olduğumuza Ģahit ol demiĢlerdi. 

 
Hemen burada bir atıf yapmak istiyorum. Alu Ġmran suresinin 51, 

52. ayetlerine bir atıf, Ne demiĢti Hz. Ġsa orada; ..men ensariy ilAllah 
Allah‟a giden yolda benim yardımcılarım kim olur demiĢti. Onlarda; kalel 
Havariyyune.. Havari, beyaz elbiseler giymiĢ olanlar anlamına geliyor. 
Beyazlara bürünmüĢ o kimseler de ne dediler; nahnu ensarullah biziz 
Allah‟ın yardımcıları dediler. veĢhed Bi enna müslimun; Buradaki ibare 
bir benzeri ile orada da geliyor; ġahit ol biz kayıtsız Ģartsız teslim olduk. 
Biz Müslüman olduk. Demek ki Müslüman olmak bu ümmete özgü bir 
Ģey değil. Tüm tarihlerin muvahhitlerinin ortak ismi Müslüman‟dır. Çünkü 
Müslüman olmak bir millete, bir kavme ya da bir inanca mensubiyet 
olmaktan daha çok, bir eylemdir, bir duruĢtur. bir algıdır, bir hayatı 
algılayıĢ biçimidir, insanın Allah‟a karĢı duruĢudur. 

 
 
112-) Ġz kalel havariyyune ya 'Iysebne Meryeme hel yestetıy'u 

Rabbüke en yünezzile aleyna maideten mines Sema'* kalettekullahe 
in küntüm mu'miniyn; 

 
Hani Havariyyun: "Ey Meryemoğlu Ġsa! Senin Rabbinin kudreti 

yeter mi semâdan bizim üzerimize bir mâide (zâhir anlamıyla, sofra; 
bâtın anlamıyla, hakikat ve marifete ait ilimler) inzâl etmeye?" dediler... 
(Demek istedikleri Ģuydu: Allâh'ın seni yarattığı Esmâ terkibin yani 
fıtratın, yaratılıĢ programın, böyle bir Ģey için yeterli midir? Bu soruyu 
Ġsa'dan o güne kadar tüm açığa çıkanlar kapsamında değerlendirmek 
gerekir. A.H.) (Ġsa da:) "Eğer iman edenlerseniz Allâh'tan korunun" dedi. 
(A.Hulusi) 

 
112 - Bir vakit de o Havariyyûne: yâ Isâ Ġbn Meryem: Rabbin bize 

Semadan bir mâide indirilebilir mi? demiĢlerdi, «Allah dan korkun 
müminseniz» dedi. (Elmalı) 

 
 
Ġz kalel havariyyune ya 'Iysebne Meryem Yine o zaman havariler; 

Ey Meryem oğlu Ġsa demiĢlerdi. hel yestetıy'u Rabbüke en yünezzile 
aleyna maideten mines Sema' Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir 
mi demiĢlerdi. Bir sofra istemiĢlerdi. 

 



hel yestetıy'u Rabbüke ifadesi biraz, gerçekten tartıĢılmıĢ bir 
ibare. Havarilere Allah‟ın kudretinden Ģüphe etmeyi yakıĢtıramayan 
müfessirlerimiz, “Rabbin güç yetirebilir mi” tam literal manası, bunu 
yakıĢtıramayan müfessirlerimiz buradaki yestetıy'un güçle ilgili değil de 
daha çok arzu eder mi, arzu buyurur mu rabbin. Bize bir sofra indirmeyi 
manasına almıĢlar.  

 
Ama farklı bir okuyuĢ ta gelmiĢ bu noktada. Ki Hz. Ali, Hz. AiĢe, Ġbn 

Abbas, Muaz Bin Cebel gibi sahabelerden. Israrla savunularak farklı bir 
okuyuĢ naklediliyor; hel yestetıy'u Rabbek yani sen rabbinden isteyebilir 
misin anlamına. Dolayısıyla Allah‟a değil de güç yetirmenin, Hz. Ġsa‟ya, 
Yani senin isteme yetkin var mı anlamına gelen bir okuyuĢ ta olmuĢ. 

 
 
kalettekullahe in küntüm mu'miniyn; Ġsa da cevap vermiĢti 

onlara: Eğer gerçekten inanıyorsanız Allah‟a karĢı saygılı olun demiĢti. 
 
Demek ki yukarıda ki talebi Allah‟ımız bir saygısızlık olarak görüyor. 

Doğru bulmuyor. Buradan da anlıyoruz ki yukarıda ki talep aslında kabul 
görmemiĢ bir taleptir. Zaten Kur‟an bu talebin yerine getirilip getirilmediği 
konusunda bir Ģey söylemiyor. Suskun kalıyor orada. Ama bence suskun 
da kalmıyor bu talebe alttan alta bir itiraz yönlendiriyor ki hemen arkada 
gelen 115. ayet bence bu talebin reddine iĢaret eder. 

 
 
113-) Kalu nüriydü en ne'küle minha ve tatmeinne kulubüna ve 

na'leme en kad sadaktena ve nekûne aleyha mineĢ Ģahidiyn; 
 
Dediler ki: "Ġsteriz ki o sofradan yiyelim (o ilimleri uygulayalım), 

kalplerimiz mutmain olsun (açıkladıklarına yakîn oluĢsun); senin bize 
(mutlak) hakikati açıkladığını bilelim ve ona Ģahitlerden olalım." 
(A.Hulusi) 

 
113 - Biz dediler: Ġstiyoruz ki ondan yiyelim kalplerimiz itminan 

bulsun da senin bize doğru söylediğini bilelim ve ona Ģahadet 
edenlerden olalım. (Elmalı) 

 
 
Kalu dediler ki; nüriydü en ne'küle minha ve tatmeinne 

kulubüna ve na'leme en kad sadaktena ve nekûne aleyha mineĢ 
Ģahidiyn; onların da Ģöyle bir gerekçesi oldu. Yani saygılı olun, Allah‟a 
karĢı saygıda kusur etmeyin denilince onlar, biz ondan yemek, 
kalplerimizi tatmin etmek, bize hakikati söylediğini bilmek ve o hakikate 



biz de Ģahitlik yapmak isteriz dediler. Yani yemek istemeden gayeleri bu 
idi. Gibi bir açıklamaya yer veriyor Kur‟an burada. Ki onların istediği bu 
yemeğin aslında gündelik öğün olduğuna iliĢkin bir takım yorumlar da var 
böyle olağan üstü bir mucize değil de, gündelik öğünümüzü ver. Ki zaten 
bir mümin günlük yediği ekmeğin dahi Allah tarafından verildiğine inanır, 
inanması gerekir. Onun için yani burada gelen, burada istenilen Ģeyin 
olağan dıĢı, olağanüstü bir Ģey değil de, olağan içi gündelik tayın, öğün 
ve yemek isteği olduğu yaklaĢımı bana pek makul gözükmüyor. Çünkü 
hemen 113. ayet zaten, ne diyor orada; Hakikati söylediğini bilmek. Bize 
hakikati söylediğini bilmek için istiyoruz diyor. Demek ki olağandıĢı bir 
Ģey bu istenen. 

 
 
114-) Kale 'Iysebnü MeryemAllahumme Rabbena enzil aleyna 

maideten minesSemai tekûnü lena 'ıyden lievvelina ve ahırina ve 
ayeten minke, verzukna ve ente hayrur razikıyn; 

 
Meryemoğlu Ġsa: "Allâhım! Rabbimiz... Üzerimize semâdan bir 

mâide inzâl et bizim için de, hem evvelimiz ve hem âhirimiz için bir 
bayram ve senden bir delil olsun... Rızıklandır bizi; sen rızıklandıranların 
en hayırlısısın" dedi. (A.Hulusi) 

 
114 - Isâ Ġbn. Meryem Ģöyle yalvardı: Ya Allah! ey bizim yegâne 

rabbimiz! bize Semadan bir mâide indir ki bizim için hem evvelimiz, hem 
ahırımız için bir bayram ve kudretinden bir niĢane ola ve bizleri merzuk 
eyle ki sen hayrurrazikînsin. (Elmalı) 

 
 
Kale 'Iysebnü Meryem Meryem oğlu Ġsa dedi ki, Allahumme 

Rabbena Ey Allah‟ım, Ey rabbimiz. enzil aleyna maideten minesSema 
gökten bize bir sofra gönder. tekûnü lena 'ıyden lievvelina ve ahırina 
ve ayeten mink o bizim ilkimizden sonuncumuza kadar sürekli bir sevinç 
ve senden bir iĢaret olacaktır. verzukna ve ente hayrur razikıyn; ve 
bize rızkımızı ver, zira rızk verenlerin en hayırlısı sensin. Diye Hz. Ġsa‟da 
onların talebini Allah‟a dua ile yönlendirmiĢti. 

 
 
115-) KalAllahu inniy münezzilüha aleyküm* femen yekfür 

ba'dü minküm feinniy ü'azzibühu azâben la ü'azzibühu ehaden 
minel alemiyn; 

 



Allâh buyurdu ki: "Kesinlikle Ben, onu size inzâl edeceğim... 
Bundan sonra sizden kim hakikati inkâr ederse, Ben ona öyle azap 
edeceğim ki, âlemlerden hiçbirine böyle azap vermedim!" (A.Hulusi) 

 
115 - Allah buyurdu ki ben onu sizlere elbette indiririm fakat ondan 

sonra içinizden her kim nankörlük ederse artık oun âlemînden hiç birine 
yapmayacağım bir azap ile ta'zib ederim. (Elmalı) 

 
 
KalAllah Allah buyurdu ki; inniy münezzilüha aleyküm ben onu 

size gönderirim. 
 
Münezzilüha ibaresinin, sözcüğünün Arap dilinde Ģöyle bir nüansı 

var, farklılığı var; Ben zaten size onu hep gönderiyorum. Bununla Ģu 
denilmiĢ olur. Aslında insan neden yarattığım eĢya, aksama gösterince 
onu mucize bilir de, aslında her an gördüğü Ģeyde ki mucizeyi kavramaz. 
Neden yer sallanınca olağanüstü oluyor da yer böyle korkunç bir düzenle 
bizi üstünde tutup milyonlarca yıldan beri bu harika iĢleyiĢini devam 
ettirmesi mucize olmuyor. Demek ki insan garipliğe bakıyor. 

 
femen yekfür ba'dü minküm feinniy ü'azzibühu azâben la 

ü'azzibühu ehaden minel alemiyn; Fakat ondan sonra içinizden kim 
nankörlük ederse, evet, ne diyor; Ben onu size gönderirim. Fakat ondan 
sonra içinizden kim nankörlük ederse i,yi bilin ki onu dünyalarda 
benzerine hiç çarptırmadığım bir azaba çarptıracağım.  

 
Mucize istemenin en tehlikeli noktası budur iĢte. Ġstenen mucizeye 

uyulmadığı zaman azap gerçekleĢmiĢ olur. KesilmiĢ olur fatura. Ve 
gudiyel emr. ĠĢ bitirilir. Onun için peygamberler toplumlarının mucize 
istemelerine karĢı daima tetikte olmuĢlar ve bunu pek sıcak 
karĢılamamıĢlar. Çünkü Mucize isteyiĢ, Allah‟ın normal olarak davetini 
kabul etmeyip te anormal bir takım belgeler, mevcut belgeleri reddetmek 
anlamına geliyor. 

 
 
116-) Ve iz kalellahu ya 'Iysebne Meryeme eente kulte 

linNasittehızûniy ve ümmiye ilâheyni min dunillah* kale sübhaneKE 
ma yekûnü liy en ekule ma leyse liy Bi hakk* in küntü kultühu fekad 
alimtehu, ta'lemü ma fiy nefsiy ve la a'lemü ma fiy nefsik* inneKE 
ENTE Allamül ğuyub; 

 
Ve hani Allâh Ģöyle dedi: "Ey Meryemoğlu Ġsa!.. Ġnsanlara, 'Allâh'ın 

dûnunda beni ve annemi iki ilâh edinin' diye sen mi söyledin?"... (Ġsa) 



dedi ki: "Subhaneke (tenzih ederim seni)! Benim, Hak olmayanı 
söylemem nasıl mümkün olur? Eğer onu söylemiĢsem, (zaten) kesin sen 
onu bilmiĢsindir! Sen nefsimde olanı bilirsin, fakat ben senin nefsinde 
olanı bilmem! Kesin ki gaybların tamamını bilen sensin, sen!" (A.Hulusi) 

 
116 - Hem Allah buyurduğu vakit: Ey Meryem‟in oğlu Isâ! Sen mi 

dedin o insanlara; «beni ve anamı Allahın yanında iki ilâh edinin» diye? 
hâĢâ, der: münezzeh sübhansın ya rab! Benim için Hakk olmayan bir 
sözü söylemekliğim bana yakıĢmaz, eğer söyledimse elbette 
malûmundur, sen benim nefsimdekini bilirsin: ben ise senin zatindekini 
bilmem, Ģüphesiz ki sen «allâmülguyub» sun. (Elmalı) 

 
 
Ve iz kalellahu ya 'Iysebne Meryem ve iĢte o zaman Allah, ey 

Meryem oğlu Ġsa dedi. eente kulte linNasittehızûniy ve ümmiye 
ilâheyni min dunillah Ey Meryem oğlu Ġsa dedi, sen insanlara Allah‟tan 
baĢka beni, ve Annemi ilah edinin mi dedin?  

 
Ġlginçtir. Aslında Hz. Ġsa ve kutsal ruhun yanında Hz. Meryem‟in 

ilahlaĢtırılması doktrini Ġnci‟de yok. Üçlü teslis baba, oğul, ruh-ül Kudüs. 
Meryem yok orada. 

 
Peki nereden çıktı bu doktrin? Bu doktrin, Allah‟ın annesi ismiyle 

ortaya çıkartıldı, Allah‟ın annesi doktrini (haĢa) Ġskenderiyeli 
ilahiyatçılarca öne sürüldü önce, ondan sonra da 431 de ki Efes 
konsilinde ilk defa kilise tarafından resmen kabul edildi ve öyle bir 
noktaya geldi ki artık Jüstinyen Ayasofya‟nın kubbesine Meryem‟in 
resmini yaptırdı.  

 
Daha önce böyle bir Ģey yok. Ondan sonra Resulallah döneminde 

ki Bizans Kralı Herakliyus Hz. Meryem‟in resmini Bizans sancağı olarak 
kabul etti. Resulallah‟ın geldiği, Kur‟an ın indiği zaman diliminde 
Meryem‟e olan tapınma, Ġsa‟ya olan, Allah‟a olan, hatta Ruh-ul Kuds‟a 
olan teslis tapınmasını daha da geçmiĢti.  

 
Garip bir tapınma aracına dönüĢtürülmüĢtü ilahın anası ismiyle. 

Öyle bir boyutlara varmıĢtı ki zaten Protestan lık buna karĢı da savaĢ 
açtı. Onun için ikonoklast hareket diye 12. ve 13. yanlıĢ hatırlamıyorsam 
yüzyıllarda put kırıcı hareket, Hıristiyanlık içinde çıkan put kırıcılık 
hareketi, Meryem‟in ikonalarına, Hz. Meryem‟in putlarına, onun adına 
yapılmıĢ heykellere, resimlere yönelik bir hareketti. Sonradan ortaya 
çıkmıĢ korkunç bir akait bidat‟ı olarak görülmüĢtü bazı Hıristiyan 
mezhepler içerisinde. 



 
Evet, kale sübhaneK Zatını tenzih ederim dedi. ma yekûnü liy en 

ekule ma leyse liy Bi hakk kendim için hakkım olmayan bir Ģeyi 
söylemek bana yakıĢmaz. in küntü kultühu fekad alimtehu eğer bunu 
söylemiĢ olsaydım elbette sen bilirdin. ta'lemü ma fiy nefsiy ve la 
a'lemü ma fiy nefsik sen benim özümdekini bilirsin fakat ben senin 
sırrına eremem. inneKE ENTE Allamül ğuyub; Hiç Ģüphesiz yaratıkların 
idrakini aĢan her Ģeyi tümüyle bilen yalnız sensin. 

 
 
117-) Ma kultü lehüm illâ ma emerteniy Bihi enı'büdullahe 

Rabbiy ve Rabbeküm* ve küntü aleyhim Ģehiyden ma dümtü fiyhim* 
felemma teveffeyteniy künte enter Rakıybe aleyhim* ve ente alâ külli 
Ģey'in ġehiyd; 

 
"Onlara: 'Benim ve sizin Rabbiniz olan Allâh'a kulluk bilincine erin' 

diye senin bana emrettiğinden baĢka bir Ģey söylemedim... Ben 
aralarında bulunduğum sürece üzerlerine Ģahit idim... Beni vefat ettirdin! 
Onlar üzerine Rakıyb sen oldun!.. Sensin her Ģey üzerine Ģahit!" 
(A.Hulusi) 

 
117 - Sen bana ne emrettinse ben onlara ancak onu söyledim: hep 

rabbim ve rabbiniz Allaha kulluk edin dedim ve içlerinde bulunduğum 
müddetçe üzerlerinde Ģahit idim, vaktâki beni içlerinden aldın üzerlerinde 
murakıp ancak sen kaldın ve zaten sen her Ģey'e Ģahitsin. (Elmalı) 

 
 
Ma kultü lehüm illâ ma emerteniy Bihi enı'büdullahe Rabbiy ve 

Rabbeküm Ben onlara bana emrettiğin, benim rabbim ve sizin rabbiniz 
olan Allah‟a kulluk edin den baĢka bir Ģey söylemedim. Diyor Hz. isa. 

 
ve küntü aleyhim Ģehiyden ma dümtü fiyhim onların arasında 

yaĢadığım sürece yaptıklarına Ģahitlik ettim diyor. Allah‟a mazeret ileri 
sürüyor. 

 
felemma teveffeyteniy künte enter Rakıybe aleyhim fakat sen 

beni katına aldıktan sonra artık onların koyup gözeticisi sen oldun Ya 
rabbi, ben ne yapayım beni aldıktan sonra benim hakkımda 
ilahlaĢtırmalarına karıĢamazdım ki..! Nasıl kendisini savunuyor bakınız. 
ve ente alâ külli Ģey'in ġehiyd; zira sen her bir Ģeye Ģahitsin. 

 
 



118-) Ġn tüazzibhüm feinnehüm ıbaduKE, ve in tağfir lehüm 
feinneKE entel Aziyzül Hakiym; 

 
"Eğer onları azaplandırırsan, elbette onlar senin kullarındır! Eğer 

onları bağıĢlarsan muhakkak ki sensin Aziyz, Hakiym olan, sen!" 
(A.Hulusi) 

 
118 - Eğer onlara azap edersen Ģüphe yok ki senin kullarındırlar ve 

eğer kendilerine mağfiret kılarsan yine Ģüphe yok ki sen o azîz, 
hakîmsin. (Elmalı) 

 
 
Ġn tüazzibhüm feinnehüm ıbaduKE ama bir peygamber söyler 

iĢte bunu dostlar. Eğer onlara azap edersen Ģüphe yok ki onlar senin 
kullarındır. ve in tağfir lehüm yok eğer onları bağıĢlarsan feinneKE 
entel Aziyzül Hakiym; hiç Ģüphesiz onur ve Ģerefte, hikmette yalnızca 
sana aittir. 

 
 
119-) Kalellahu hazâ yevmü yenfeus sadikıyne sıdkuhüm* 

lehüm cennatün tecriy min tahtihel enharu halidiyne fiyha ebeda* 
radıyAllahu anhüm ve radu anHU, zâlikel fevzül aziym; 

 
Allâh buyurdu: "Bu, sadıklara tasdiklerinin (hakikati Ģüphesiz ve 

tereddütsüz) sonucunun yaĢandığı gündür! Ġçinde ebedî kalıcılar olarak, 
altlarından nehirler akan cennetler var onlar için"... Allâh onlardan razı 
olmuĢtur, onlar da O'ndan razı... ĠĢte budur büyük kurtuluĢ! (A.Hulusi) 

 
119 - Allah buyurur ki: bu, iĢte sadıklara sadakatlerinin fayda 

vereceği gündür, onlara altından ırmaklar akar cennetler var ebediyen 
içlerinde kalmak üzere onlar, Allah onlardan razı olmuĢ, onlar da Allah 
dan razı, iĢte o fevzı azîm bu. (Elmalı) 

 
 
Kalellah Allah iĢte o gün Ģöyle buyuracak. Bu aslında kıyamette bir 

Allah‟ın buyruğuna delalet, hazâ yevmü yenfeus sadikıyne sıdkuhüm 
sözlerine sadık kalanların sadakatlerinin sıdkuhüm sadakatlerinin 
gününü görecekleri gündür. lehüm cennatün tecriy min tahtihel enhar 
onlar içindir içerisinden ırmaklar akan cennetler. halidiyne fiyha ebeda 
orda ebedi kalacaklardır. radıyAllahu anhüm ve radu anH Allah 
onlardan razı, onlar da Allah‟tan razıdırlar. zâlikel fevzül aziym; iĢte bu 
muhteĢem bir baĢarıdır. 

 



 
120-) Lillahi mülküs Semavati vel Ardı va ma fiyhinne, ve HUve 

alâ külli Ģey'in Kadiyr; 
 
Semâlar, arz ve onlarda ne varsa hepsinin varlığı Allâh'ındır 

(Esmâ'sının mânâlarının açığa çıkıĢıdır)! O, her Ģeye Kaadir'dir. 
(A.Hulusi) 

 
120 - Allah‟ındır bütün o Göklerin ve Yerin ve bunlarda ne varsa 

hepsinin mülkü, ve o her Ģey'e kadir, daima kadirdir. (Elmalı) 
 
 
Lillahi mülküs Semavati vel Ardı va ma fiyhinne Allah‟a aittir 

göklerin ve yerin içindekilerin hükümranlığı. ve HUve alâ külli Ģey'in 
Kadiyr; Zira O her Ģeyi yapmaya muktedir dir. Ve sure kozmik bir 
hakikatle, yani Allah‟ın her Ģeyi, kudreti ve kuvveti altında her Ģeyin 
otoritesine sahip olduğu hakikatiyle son buluyor. Ben de bu hakikatin 
üzerine eklenecek bir Ģey olmadığını hatırlatarak, Hz. Ġsa örneğinde 
olduğu gibi bu ümmete kendi peygamberini ilahlaĢtırmaması 
tavsiyesinde bulunup; 

 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. EN‟AM SURESĠ (001-030)(44) 
 
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim"  

“BismillahirRahmanirRahıym” 

RabbiĢrah liy sadriy;  

Ve yessirliy emriy;  

Vahlül ukdeten min lisaniy; 

Yefkahu kavliy;(Taha 25-26-27-28) Göğsüme geniĢlik ver, 
kolaylaĢtır iĢimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. 

Bu Kur‟ani dua ile bugünkü dersime baĢlıyorum sevgili Kur‟an 
dostları. Bugün muhteĢem Kur‟an ülkesinin yepyeni bir sitesini birlikte 
ziyaret edeceğiz. Bu site EN‟AM ismini taĢıyor. Bu isim; BüyükbaĢ 
hayvanlar, sığırlar anlamına geliyor. Ki bu sure ismini içerisinde yer alan 
136 ve daha sonraki ayetlerde Mekke müĢriklerinin bir takım hayvanlara 
kutsallık atfetmelerine, onları dokunulmaz kılmalarına, bir takım hurafeye 
dayalı inançlarla Allah‟ın insan kullanımına sunduğu, helal kıldığı 
varlıkları insan kullanımının dıĢına taĢımaya ma‟tuf Ģirklerine, 
davranıĢlarına bir itiraz, bir eleĢtiri olarak gelen ayetlerden alıyor sure 
ismini. 

Bu sure farklı bir takım görüĢler olsa da Mekke döneminin son 
yıllarına ait bir sure. Bu farklı görüĢler surenin tamamına iliĢkin değil, 
surenin içerisinde birkaç ayetin Medeni yönünde olduğu görüĢler ama 
ben surenin bir bütün olarak ki konusuna baktığımızda biz bunu 
anlıyoruz. Bir bütün olarak Mekke döneminin sonlarında indiğini 
düĢünüyorum. 

Sure de leyt motif, yani bir dip akıntısı gibi kendisini ele veren temel 
konu insan Allah iliĢkisi. Birçok surede olduğu gibi. Ki bu iliĢkinin tevhidi 
yansıması. Onun için sure Tevhidi iĢliyor ve tevhide aykırı davranıĢları 
kapsamlı bir biçimde eleĢtiriyor. Ġlle de bir kapıya adanması gereken, ya 
da adanacak olan insanoğluna, adanacağı gerçek kapıyı gösteriyor sure. 
Ki surenin en son ayetleri içerisinde yer alan ve biz Müslüman‟lara 
andımızı öğreten; Kul; De ki; Ey Allah la iliĢkisini düzeltmek isteyen, 
eĢya ile iliĢkisini düzeltmek isteyen, kendisi ile iliĢkisini düzeltmek isteyen 
insan. De ki; inne Salatiy tüm talebim salât, -kelime anlamı olarak talep, 
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istek, dua, arzu anlamına gelir.- tüm talebim, tüm arzum, tüm isteğim, ve 
Nüsükiy ve tüm ibadetlerim,ve mahyaye ve mematiy tüm hayatım ve 
ölümüm, Lillahi Rabbil alemiyn; (En‟am/162) Alemlerin rabbi olan 
Allah‟a armağan olsun. 

ĠĢte bu ilahi andı bize içirerek kapanır bu muhteĢem Kur‟an 
sitesinin kapısı. Onun için bu ayet, berceste ayet eğer tabirim caizse, bu 
berceste ayet aynı zamanda tüm bir surenin dip akıntısını veriyor. ġimdi 
sureye geçebiliriz. 

 

“BismillahirRahmanirRahıym” 

 

1-) Elhamdu Lillahilleziy halekas Semavati vel Arda ve cealez 
zulümati venNur* sümmelleziyne keferu Bi Rabbihim ya'dilun; 

Hamd; semâlar ve arz'ı yaratan, karanlıkları (bilgisizlikler) ve 
Nur'u (ilmi) oluĢturan Allâh'a aittir... Öte yandan, hakikati inkârda 
ısrar edenler, (varsandıkları dıĢsal tanrılarını) Rablerine 
(hakikatlerindeki El Esmâ mertebesine) denk tutarlar (bunun sonucunda 
da Ģirk ortaya çıkar)! (A.Hulusi) 

001 - Hamd o Allahın hakkıdır ki Gökleri ve yeri yarattı zulmetleri ve 
nuru yaptı, sonra da Hakkı tanımayanlar bunları kendilerini yaratana 
denk tutuyorlar. (Elmalı) 

 
 

Elhamdu Lillahilleziy halekas Semavati vel Arda ve cealez 
zulümati venNur Her tür övgü gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve 
aydınlığı var eden Allah‟a mahsustur. Sümmelleziyne keferu Bi 
Rabbihim ya'dilun;Buna rağmen hakikati inkar edenler rablerine eĢ 
ilahlar olduğunu düĢünürler. 

Surenin mesajına girerken yer alan bu ayet, aslında surenin bir 
bütün halinde insana ilettiği mesajı da bünyesinde taĢıyor ve diyor ki, 
göklerden ve yerden, karanlıklar ve aydınlığın yaratıcısından söz eden 
ayet diyor ki; Allah‟tan bağımsız bir alan yoktur. Allah‟tan bağımsız bir 
alan tasavvur edemezsiniz. Bırakınız aydınlığı, karanlığı dahi Allah‟tan 
bağımsız düĢünemezsiniz. 
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Bu aynı zamanda ZerdüĢtlüğün temelini de oluĢturan ama o 
bölgede de Kur‟an ın indiği bölgede de yer tutan bir takım ikilikli, yani 
düalist inançlara reddiyedir. Bu düalist inançlar, iyilik tanrısı ve kötülük 
tanrısı diye varlığı ikiye ayırmıĢlardı. Kötülüğün yaratıcısını ZerdüĢtlükte 
Ehrimen, iyiliğin yaratıcısını ahura Mazda olarak bilirlerdi. Farklı formlar 
adı altında bu inanç farklı coğrafyalarda bir takım salikler, mensuplar 
edinmiĢti. Bölgede de edinmiĢti. 

Burada söylenmek istenen Ģu Allah‟tan baĢka bir fail yoktur. Bu 
manada siz hayatı, varlığı ikiye ayıramazsınız. Peki, Aslında karanlığı 
nasıl açıklayacağız burada? Burada karanlığı tabiatına bakarak 
açıklayacağız. IĢığın, aydınlığın ve karanlığın rabbi olması Ģu demektir. 
Varlığın da, yokluğun da rabbidir. Sizin için yok gibi gelen alemlerin de 
rabbidir.  

Haddizatında hiçbir Ģeyi ondan bağımsız değerlendiremezsiniz. 
Yoksa karanlığa, batıla, küfre, imansızlığa müstakil bir varlık çizmiyor bu 
ayet. Bu anlama gelmiyor. Çünkü karanlığın kaynağı yoktur, aydınlığın 
kaynağı vardır. Karanlık diye bir Ģey aslında yoktur.  

Nasıl yoktur? Karanlık aydınlıkla tanımlanır. ĠĢte onun için bir tek 
kaynağı vardır varlığın. Karanlığın kökü olsaydı, kaynağı olsaydı o 
zaman karanlığın ayrı bir yaratıcısı olması gerekecekti. Ama kaynağı 
olmaz ki karanlığın. IĢığın kaynağı olur. 

 Peki karanlık ne? Karanlık diye bir Ģey yok. Karanlık, ıĢığın 
yokluğu halidir. IĢık yoksa iĢte o duruma karanlık deriz. Yani karanlığı 
tanımlamak için bile ıĢıktan hareket etmek zorundayız. IĢıktan hareket 
etmeden karanlığı tanımlayamazsınız, anlayamazsınız. Onun için deriz 
ki; IĢığın yokluğudur. Yine ıĢıktan hareket ediyoruz. 

ĠĢte küfür, karanlığın yüreğe yansımıĢ halidir. ĠĢte batıl, karanlığın, 
hakkın karĢısındaki tezahürüdür. ĠĢte kötü, dalalet, sapıklık hakikatin 
karĢısındaki, hidayetin karĢısındaki  karanlık formlarıdır. Yani hidayetin 
yokluğu halidir dalalet. Ġmanın yokluğu halidir küfür. Onun için imanın 
olduğu bir yerde küfür durmaz. Tıpkı ıĢığın olduğu bir yerde karanlığın 
durmadığı gibi. Bu nedenle varlığın kökeni tektir. IĢıktan yola çıkarak 
anlarız karanlığı. Ġyiden yola çıkarak anlarız kötüyü, güzelden yola 
çıkarak anlarız çirkini, hakk tan yola çıkarak anlarız batılı. Ġmandan yola 
çıkarak anlarız küfrü. Burada söylenmek istenen bu ebedi ve ezeli, 
çağlar ve zeminlerde değiĢmeyen hakikattir. 

Aynı zamanda bu ayet Resulallah‟ın bu ayetlerin indiği dönemdeki 
ruh halini de yansıtıyor. Ruh haritasını da çiziyor. Unutmayın Mekke 



döneminin sonundayız. Artık ayrıĢma noktası. Artık bir dönemin bitip bir 
baĢka dönemin baĢlama noktası. Artık muhalefetten iktidara geçiĢ 
noktası. Ġktidarın eĢiğinde bir peygamber. Ama acının da zirvesinde. 
Kendi halkı tarafından boğulmaya çalıĢılan bir nebi. ĠĢte böyle bir ruh 
haritasını çiziyor ve nebinin ruhuna bir efilti, bir rahatlık sağlayan ayetler 
bunlar. 

Aynı zaman da geleceğe de bir atıf. Nebi‟ye söylenen Ģu; Onlar yok 
hükmündedirler. Onlar karanlıktır. Sen ıĢıksın. Sen doğunca onlar yok 
olacaklar. Göreceksin. 

Hakikaten de öyle olmadı mı? Mekke‟nin ufuklarında Muhammed 
AS. doğduğunda, o kendisini ülkesinden göz yaĢları içerisinde kovalayan 
insanlar, çok geçmeden birkaç ay içinde hiç yok gibi olacaklardır ve 
bölgede Ģirkin adı kalmayacaktır ve hala adı kalmamıĢtır. Karanlıktı, bir 
kez gömüldü ve bir daha da çıkamadı. Bu iĢte ıĢığın gücünü gösteriyor. 
Eğer güçlü bir biçimde aydınlatırsanız, eğer imanın nurunu taĢa, toprağa, 
yüreğe, zihne ciddi bir biçimde kazırsanız, bu sadece  kazıdığınız nesille 
sınırlı kalmaz, nesilden nesile. Coğrafyadan coğrafyaya akar, geniĢler ve 
çoğalır. 

 

2-) "HU"velleziy halekaküm min tıynin sümme kada ecela* ve 
ecelün müsemmen ındeHU sümme entüm temterun; 

"HÛ" ki, sizi tıynden (su ve toprak elementleri) yarattı; sonra bir 
ecel (bedenle yaĢam süreci) hükmetti... BelirlenmiĢ yaĢam süreci 
O'nun indîndedir... (Bütün bunlardan) sonra hâlâ Ģüphe ediyorsunuz. 
(A.Hulusi)  

002 - O, o hâlıktır ki sizi bir çamurdan yarattı, sonra bir eceli bitirdi 
bir ecel de nezdinde müsemmâ, sonra da siz daha Ģübhe ediyorsunuz. 
(Elmalı) 

 
 
"HU"velleziy halekaküm min tıynin sümme kada ecela O‟dur sizi 

balçıktan yaratan, sonra bir ömür tayin eden. ve ecelün müsemmen 
ındeHU yalnızca onun bildiği bir ömür. 

 
Buradaki ömür tefsire muhtaç. Ecel. Bir çok müfessir, bakıyorum 

tefsirlere Ki bu tefsiri yaparken yaklaĢık 42 tefsirden yararlanıyorum. 
Ama bazen hiçbiri ile ikna olmayıp kendi tefsirimi yapmak zorunda 
kaldığım bir çok ayet oluyor. Onun için bu ayete de baktığımda kadim 



tefsirlerin hemen tamamı, ferdin, bireyin ölümüne iliĢkin olarak anlamıĢ. 
Tabii bunun karĢısında görüĢler de var ki aslında o görüĢler daha tutarlı. 
Kitabi inden itibaren, sanırım Katade‟den gelen, yine Ebu Müslim El-
Isfahani den gelen farklı görüĢler.  

 
Ben burada ki ecelin fert eceli ile, birey eceli ile hiç alakası 

olmadığını görüyorum. Çünkü ayet bireyle ilgili değil. HU"velleziy 
halekaküm min tıynin O‟dur sizi balçıktan yaratan diye baĢlıyor. Sizden 
kasıt bir fert değil burada insan soyundan söz ediliyor burada. 
Yeryüzünde ki insan varlığından. Onun için burada ki ecel de yeryüzünde 
ki insan varlığının sonu. Ona delalet ettiğini düĢünüyorum ben buradaki 
eceli. Onun için bu manada okursak yeryüzündeki insan varlığının sonu 
yalnızca O‟nun bildiği bir ömürle mahduttur. sümme entüm temterun; 
Fakat hala Ģüphe içinde bocalıyorsunuz. 

 
Tabii bununla söylenmek istenen nedir? Ey insan yeryüzündeki 

varlığın sonsuz değil. Ebedi değil. Yeryüzünde ki varlığın ebedi değilse 
insan soyunun varlığı, senin varlığın hiç değildir. O soy içerisinde sadece 
bir kiĢisin. Soyun bile ebedi değil. Ya neye karĢı böbürleniyorsun. 
Yeryüzünde insan varlığını insan, Allah‟a borçludur. Varlığını dahi borçlu 
olduğun Allah‟a nasıl küstahça davranıyorsun. ĠĢte söylenmek istenen 
bu. 

 

3-) Ve HUvAllahu fiys Semavati ve fiyl Ard* ya'lemü sirraküm ve 
cehreküm ve ya'lemü ma teksibun; 

"HÛ"dur Allâh, semâlarda ve arzda... Bilir özünüzdekini de, 
açığa çıkardığınızı da! Bilir (Yaptıklarınızla neler) kazanmakta 
olduğunuzu da! (A.Hulusi) 

003 - Halbuki o Göklerde de Allah yerde de, sizin içinizi de bilir, 
dıĢınızı da, daha ne kesbedeceksiniz onu da bilir. (Elmalı) 

 
 
Ve HUvAllahu fiys Semavati ve fiyl Ard ve tam söyleyeceği sözü 

getirdi Kur‟an. Oysa O, göklerinde yerinde Allah‟ıdır. Net bir biçimde 
mana verdim. Aynen. O Göklerinde yerinde Allah‟ıdır. 

 
Buna yakın formlarda çok ayet gelirde bu kadar açık ayet sadece 

burada gelir. Göklerinde yerinde Allah‟ıdır formuyla. Neden böyle? Böyle 
bir formda bir cevap gelmesi için daha önceden bir tereddüdün, bir 
sorunun sorulmuĢ olması, bir problemin olması lazım. O problemi gelen 



cevaptan çıkarabiliriz. O problem göklerin Allah‟ısın buna inanıyoruz da 
yerlerin Allah‟ı olduğun konusunda kuĢkumuz var diyen birileri var. ĠĢte 
onlara bir cevap. O sadece göklerin değil, yerin de Allah‟ıdır. Yani 
sadece sizin varlığınızı ortaya çıkarmakla, sizi yaratmakla kalmadı. Siz, 
yarattıklarını aynı zamanda yönetme, aynı zamanda terbiye etme hakkını 
da kendisinde taĢıyor. Onun için Allah Fa‟al bir Allah‟tır. Yani sürekli iĢ 
baĢında; 

 
..külle yevmin HUve fiy Ģe'n; (Rahman/29) Sürekli iĢ baĢında bir 

Allah‟tır.Yani sofistlerin tanrısı gibi emekli olmuĢ bir Allah değildir. Sürekli 
iĢ baĢındadır. Onun için …fa'alün lima yüriyd; (Hud/107) Ġstediği gibi 
davranmaya devam ediyor. Ġstediğini yapmaya devam ediyor. Bu çok 
önemli. Onun için müĢrikler Allah inancına sahip idiler. Allah‟a iman 
ederlerdi ama onları müĢrik yapan Ģey uzak bir Allah inancıydı. 

 
Hayattan Allah‟ı dıĢladığınızda, yaratıcıyı dıĢladığınızda, yaratıcıdan 

bağımsızlaĢtırdığınız yere, yeni bir yaratıcı bulmak zorundasınız. ĠĢte Ģirk 
böyle çıkar ortaya. ġirkin süreci Ģöyle geliĢir. Üç süreç vardır. 

 
1 -  Önce bir alanı yaratıcıdan bağımsızlaĢtırırsınız. Birinci adım 

budur Ģirkte. Bir alanı yaratıcıdan bağımsızlaĢtırırsınız, yani Allah‟ın bu 
alanla ne alakası var dersiniz. Oranın Allah‟la olan ilgisini kesersiniz. 
Tasavvurunuzda tabii, gerçekte kesemezsiniz. Tasavvurunuzda. 

 
2 – Ondan sonra 2. adımı atar böyle bir Ģirk düĢüncesi. Bu 2. adım 

nedir? Allah‟tan bağımsızlaĢtırdığı alana müdahale edecek birini atamak. 
Onu düĢünür. 

 
3 – Bu adım zaten kendisi gelir, o müdahale edecek birini atadıktan 

sonra ona ilahlık vasfı yakıĢtırır artık. Artık o, o alanın tanrısıdır. Tabii ki 
tasavvurda, gerçekte yok. 

 
ĠĢte bu insanın kendi kendisini aldatıĢının zirvesidir ve Allah bu suçu 

affetmiyor. Çünkü insan kendi kendisine karĢı iĢliyor bu büyük cinayeti. 
Görüyorsunuz, ve bu cinayeti iĢlerken yaratıcısına ihanet ediyor, 
kendisine ihanet ediyor ve eĢyaya ihanet ediyor. Bu varlığa ihanet ediyor. 

 
ya'lemü sirraküm ve cehreküm gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu 

da bilir. ve ya'lemü ma teksibun; dahası bütün iĢlediklerinizin 
farkındadır. 

 
 



4-) Ve ma te'tiyhim min ayetin min ayati Rabbihim illâ kânu anha 
mu'ridıyn; 

 
Onlara Rablerinin iĢaretlerinden (inzâl olmuĢ veya açıkta olan) bir 

delil gelmez ki, ona sırt çevirmesinler! (A.Hulusi) 
 
004 - Böyle iken onlara ondan yüz çevirmiĢ olmasınlar. (Elmalı) 
 
 
Ve ma te'tiyhim min ayetin min ayati Rabbihim illâ kânu anha 

mu'ridıyn; ne zaman rablerinden bir ayet gelmiĢse ondan yüz 
çevirmiĢlerdir. 

 
Aslında küfrün kadim tabiatını ele veren ayet bu. Küfrün yeni bir Ģey 

olmadığını, inkarın da bir geleneği olduğunu, onun için bu ayete muhatap 
olan insanlar içinden bu ayetin taĢıdığı mesajı inkar eden insanların çok 
orijinal bir Ģey yapmadığını ima ediyor. Yani siz ilk değilsiniz. Küfrün de 
bir geleneği var. Onun için yaptığınız da hiç orijinal bir Ģey değil. Ve tabii 
ki küfrün bir geleneği varsa, geçmiĢteki, küfrün baĢına geleceklerde, 
gelmiĢlerde vardı, onu da benden dinleyin diyor Kur‟an. 

 
Ve ma te'tiyhim min ayetin min ayati Rabbihim illâ kânu anha 

mu'ridıyn; Ne zaman rablerinden bir ayet gelmiĢse ondan yüz 
çevirmiĢlerdir. 

 
 
5-) Fekad kezzebu Bil hakkı lemma caehüm* fesevfe ye'tiyhim 

enbaü ma kânu Bihi yestehziun; 
 
ġimdi de, kendilerine Hak olarak geleni yalanladılar! Fakat alay 

etmekte olduklarının (ne olduğunun) haberleri yakında onlara gelecek. 
(A.Hulusi) 

 
005 - ĠĢte en belli hak geldiği zaman da kendilerine yalan dediler, 

fakat yakında onlara ne ile istihza etmekte olduklarının haberleri gelecek. 
 
 
Fekad kezzebu Bil hakkı lemma caehüm ve kendilerine gelen 

hakikati yalanlamıĢlardır. fesevfe ye'tiyhim enbaü ma kânu Bihi 
yestehziun; Yakında onlar alay ettikleri Ģeyin ne olduğunu acı bir 
biçimde öğrenecekler. Demek ki küfrün tezahür biçimlerinden, değiĢmez 
tezahür biçimlerinden biri alaydır. 
 



 Dört tezahürü vardır küfrün; 
 

1 – Hakikat karĢısında suskunluk. Bu hakikati görmezlikten gelme 
tavrıdır. Bu birinci tavırdır.  

 
2 – Ġkinci tavır, hakikatle alay. Onu hafife alma, onu küçümseme ve 

dalga geçme. Küfrün ikinci tavrı budur. 
 
3 – Hakikate karĢı saldırı, yani onu taciz etme, onu yıldırma, onu 

savunanları yıldırma. 
 
4 – Hakikatin varlığını hedef almak. Hakikatin varlığına niĢan almak 

ve onu yok etmeye kalkıĢmak. Yok edilemeyecek, yok edilmesi mümkün 
olmayan gerçeği yok etmeye kalkıĢmak. Gerçeği yok etmeye kalkıĢan 
kendisi yok olur. Tarih bunun bir çok örneğine Ģahittir.  

 
Onun için iĢte burada hakikate karĢı inkarın o klasik dört tavrından 

bir tanesini görüyoruz; alay. Neden alay ederler hakikate karĢı? Alay 
gerçekte alay eden insanın özü itibarıyla kendisini ciddiye almayıĢından 
kaynaklanır. Yani hakikatle alay eden bir insan, kendi gerçeğini ciddiye 
almıyor demektir. Peki sonuç nedir böyle bir alayda? Hakikatle dalga 
geçen bir insan kendisiyle dalga geçiyor demektir. Kendisini tahkir 
ediyor, kendisini alaya alıyor demektir. Bu da insanın kendi kendisine 
yaptığı büyük bir zulümdür. Kendisini ciddiye almayanı Allah neden 
ciddiye alsın. 

 
Onun için tarih boyunca küfrün tezahürlerinden biri olan alayı, bu 

ayetlerin indiği sırada müĢrikler, Mekke ticaret toplumu da kullanıyormuĢ 
vahye karĢı. O sebeple vahit indiği ilk üs olan, vahiy üssünün ilk merkezi 
olan Resulallah‟a diyor ki; Hiç garip karĢılama bunu. Daha önceki 
geleneğin bir devamıdır bu. Onun için onlar alay ede dursunlar, onların 
alayları kendilerini gelip yakalayacaktır. Diyecektir hemen oraya geçelim. 

 
 
6-) Elem yerav kem ehlekna min kablihim min karnin 

mekkennahüm fiyl Ardı ma lem nümekkin leküm ve erselnesSemae 
aleyhim midrara* ve cealnel enhare tecriy min tahtihim 
feehleknahüm Bi zünubihim ve enĢe'na min ba'dihim karnen 
ahariyn; 

 
Görmediler mi ki, onlardan önce nice nesilleri helâk ettik... (Üstelik) 

onları, size vermediğimiz bir Ģekilde, yeryüzünün verimli topraklarına 
yerleĢtirmiĢ; semânın nimetlerini üzerlerine irsâl etmiĢ ve nehirleri 



altlarından akar hâle getirmiĢtik... (Hâl böyle iken) onları suçlarından 
ötürü helâk ettik! Onlardan sonra baĢka bir nesil inĢa ettik. (A.Hulusi) 

 
006 - Görmediler mi önlerinde kaç karın helâk ettik, bu yerde onlara 

size vermediklerimizi vermiĢtik ve üzerlerine Semayı bol bol salıvermiĢtik, 
ırmakları ayaklarının altından akar bir hale getirmiĢtik, öyle iken onları 
günahlarıyla helâk ettik de arkalarından yeni bir karın olarak baĢkalarına 
neĢ'et verdik. (Elmalı) 

 
 
Elem yerav kem ehlekna min kablihim min karnin kendilerinden 

önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmezler mi..! 
 
Ġlginçtir sevgili dostlar Kur‟an bu uyarılarla uyardığı Mekke ticaret 

toplumunu, aslında bildikleri bir Ģeyle uyarmaktadır. Çünkü bölgenin 
insanı ticaret yaptığı için, sürekli ticaret yolları üzerinden gelip 
geçmektedirler. Ve ilginçtir onların ticaret yolları üzerinde geçmiĢte 
Allah‟ın gazabına uğramıĢ Semud kavmi Ad kavmi ve Lut kavmi 
bulunmaktadır. Yemen‟e ticaret yaparlar, Suriye ile ticaret yaparlar, 
Filistin‟e ve oradan Mısır‟a ticaret yaparlardı. Bu 3 yol üzerinde belaya 
uğramıĢ 3 örnek. Onun için Kur‟an, görmez misiniz diyor, görmezler mi..! 
Gözleri ile görüyorlar belaya uğramıĢ o toplumların kalıntılarını. 

 
Aslında bu ille de çok olağanüstü bir bela olması gerekmiyor. 

GeçmiĢ uygarlıkların kalıntıları insana ibret verecek en büyük ders aracı 
değil mi..1 Bakın Ģu Ġstanbul‟un surlarına, bu surları yapan adamlar hiç 
inanırlar mıydı bir gün surları yaptıkları, kendilerine karĢı sur yükselttikleri 
insanları ezanları, bu surların dinleyeceği minarelerle komĢu olsun. Bunu 
hesaba katmazlardı.  

 
Allah bunu hatırlatıyor. Sosyal bozulmaya uğrarsanız, Allah‟a karĢı 

savaĢ açmaya kalkarsanız, kalıntılara bakmanız yeterli. Hiç bitmeyecek 
sandığınız iktidarınızın yerinde nasıl yeller estiğini onlara bakarak 
görebilirsiniz. Onlar da imparatorluktu, siz nesiniz ki..! Sizden önce ne 
imparatorluklar geldi geçti. Ne uygarlıklar kuruldu yeryüzünde. Ama 
bazılarının ismi dahi bilinmiyor. Bir çoğunun yerinde yeller esiyor. 
Bazıları sadece müzede geziyor. Onun için ibret alın. Bu yeterli aslında. 

 
mekkennahüm fiyl Ardı ma lem nümekkin leküm onları, sizi 

yerleĢtirmediğimiz verimli yurtlara yerleĢtirmiĢtik. ve erselnesSemae 
aleyhim midrara üzerlerine semadan mütemadiyen rahmet 
göndermiĢtik. ve cealnel enhare tecriy min tahtihim ayaklarının 
altından çağlayan ırmaklar var etmiĢtik. feehleknahüm Bi zünubihim ve 



enĢe'na min ba'dihim karnen ahariyn; Sonunda onları günahlarından 
dolayı helak ettik ve onların yerine baĢka nesiller inĢa ettik. 

 
Evet, ayette geçen karn birkaç manaya birden gelir. Hem zaman, 

hem o zamanda yaĢayan nesiller, kuĢaklar anlamına gelir. Ama en geniĢ 
anlamı bence uygarlıklardır. Uygarlıklar. Ne uygarlıklar geldi geçti 
yeryüzünden. Onun için içinde yaĢadığınız bu insan neslinin ömrü 
içerisinde, insan destanının ömrü içerisinde çok kısa zamanlara tekabül 
eden 250 – 300 yıl gibi kısa zamanlara tekabül eden batı uygarlığı 
karĢısında neden böyle yerlere yatıyorsunuz. Neden böyle teslimiyetçi bir 
tavır çiziyorsunuz. Bir gün onun da yerinde yeller estiğini göreceksiniz, 
ya da sizden sonrakiler görecek. O halde tavrınızı neden o gelip geçici 
olana göre ayarlıyorsunuz da, kalıcı olana göre ayarlamıyorsunuz. Kalıcı 
olan insanlığın değiĢmez değerleri olan Ġslam‟ın ilkeleridir. Geçici 
uygarlıkların sahte değerleri değil. 

 
Aslında benim dikkat çekmem gereken, belki benim dikkatimi Kur‟an 

ın çektiği yer neresi biliyor musunuz. Yani bu ayetleri siz okuduğunuzda 
en dikkat çekici yanı nedir diye bana sorsaydınız, Benim dikkatimi en çok 
çektiği yer Ģu. Ġnsan varlığını anlamlandırırken Kur‟an, insana ne kadar 
geniĢ bir bakıĢ açısından bakıyor. Ne kadar müthiĢ bir perspektiften 
bakıyor. Ben buna ĢaĢıyorum. Hiçbir insan kendi hayatını düĢünürken bu 
kadar geniĢ bir perspektiften bakamaz. Ancak Allah insana hatırlatır. 
Çünkü tüm insan varlığını baĢından sonuna gözünüzün önüne getiriyor 
ve küçük düĢünmememiz gerektiğini, küçük Ģeylere üzülüp, küçük 
Ģeylere sevinmememiz gerektiğini ve kendi özel hayatımız hakkında bir 
karar verirken insanın yeryüzünde ki var oluĢunu, geçmiĢ uygarlıkların 
baĢından geçenleri ve yine insandan sonra bir hayat olduğunu hiç 
aklımızdan çıkarmamamız gerektiğini öğretiyor. 

 
Ben bu muhteĢem geniĢ bakıĢ açısını, Kur‟an i perspektifi gerçekten 

hayran olunacak en büyük nokta olarak görüyorum. Ġnsana bundan daha 
muhteĢem bir bakıĢ açısını hangi metin verir ki. 

 
 
7-) Ve lev nezzelna aleyke Kitaben fiy kırtasin felemesuhu Bi 

eydiyhim lekalelleziyne keferu in hazâ illâ sıhrun mubiyn; 
 
Biz sana kâğıtta (yazılı) bir bilgi indirmiĢ olsaydık da, ona elleriyle 

dokunmuĢ olsalardı; o hakikat bilgisini inkâr edenler elbette yine de: "Bu 
apaçık bir sihirden baĢka bir Ģey değildir" derlerdi. (A.Hulusi) 

 



007 - Sana kâğıt üzerinde yazılmıĢ olarak bir kitap indirseydik de 
onu elleriyle yoklasaydılar her halde o küfürlerinde ınad edenler yine 
diyeceklerdi ki «bu: apaçık bir sihirden baĢka bir Ģey değil». (Elmalı) 

 
 
Ve lev nezzelna aleyke Kitaben fiy kırtasin felemesuhu Bi 

eydiyhim eğer sana yazılı bir metin indirseydik ve ona elleri ile 
dokunmuĢ olsalardı dahi, demek ki böyle bir talep belirmiĢ toplumda. 
Yazılı bir metin. Oysa ki Kur‟an yazılı bir metin olarak inmedi. Hatırlayın 
Kur‟an sözlü bir mesajdır. Peygamberin yüreğine ilka olunmuĢ sözlü bir 
mesajdır. Yazıya sonradan aktarıldı. Ama diyor eğer böyle bir metin 
olarak inmiĢ olsaydı da ona elleri ile dokunsalardı, lekalelleziyne keferu 
in hazâ illâ sıhrun mubiyn; ne derlerdi? Ġnkarda direnenler ısrarla; “ bu 
apaçık sihirden baĢka bir Ģey değildir” derlerdi. 
 

Görüyorsunuz değil mi, küfrün tabiatı hiçbir çağda değiĢmiyor. Yine 
görüyorsunuz değil mi inkar, önyargıların en katısı, en mantıksızı en 
korkuncu. Onun için inkarcının ön yargısı gerçektende yeryüzünün en 
sert madeninden daha katı bir duvardır. Ġnkarın kendisi bir önyargıdır 
dostlar. Onun için münkirin Allah‟ın kelamından anladığıyla, müminin 
Allah‟ın kelamından anladığı hiçbir zaman aynı olmaz. 

 
ġöyle bir soruyu sormak hakkınız. Peki inkar ön yargıdır da iman 

önyargı değil midir? Hakkınız. Hemen cevap vereyim. Ġman ön bilgidir, 
önyargı değil. Kur‟an ın istediği iman bilgisiz olmuyor zaten. Onun için 
iman bir ön bilgidir. Önyargı değildir. Ġmansızlık bir önyargıdır. Çünkü 
küfür cehalete dayanır, iman bilgiye. Marifet olmadan iman olmaz. 
Marifet, tanımadan bir Ģeye inanmamaktır aynı zamanda. Ġnandığınızı 
tanımaktır, bilmektir. Onun için iman bir önyargı değildir, ön bilgidir. Ġman 
üzerine kurulursa vahyi anlama mantığı, iĢte o zaman doğru bir zemin 
üzerinde yükselmiĢ olur. Ġnkar üzerinde vahiy anlaĢılmaz, bilmem 
anlatabildim mi? 

 
 
8-) Ve kalu lev la ünzile aleyhi melek* ve lev enzelna meleken 

lekudıyel emru sümme la yunzarun; 
 
"Onun üzerine (göreceğimiz gibi) bir melek indirilmeliydi" dediler... 

Eğer (öyle) bir melek inzâl etseydik iĢ bitirilmiĢ olurdu! Sonra da bir an 
bile mühlet verilmezdi. (A.Hulusi) 

 



008 - Bir de «Ģunun üzerinde bir Melek indirilse de görsek a» 
diyorlar eğer öyle bir Melek indirse idik her halde iĢ bitirilmiĢ olur, 
kendilerine bir ân bile göz açtırılmazdı. (Elmalı) 

 
 
Ve kalu lev la ünzile aleyhi melek bir de ona bir melek indirilseydi 

ya derler. Talepleri bitmedi, bu bir metin olarak indirilip ellerimizle 
dokunsaydık ta diyorlar, ona cevap verdi. Hiçbir Ģey değiĢmeyecekti 
diyor peygambere. Aslında bu mesaj müminleredir. Bu talebi yapanlara 
değil. Küfrün tabiatını anlayın artık ey müminler. Yani onlar sizden absürt 
Ģeyler, olağan dıĢı Ģeyler istiyorlarsa bu ikna olacakları yönünde bir çıkıĢ 
olmayacak. Yani bununla onların ikna olacağını sanmayın. 

 
Niçin sanmayın? Bilgi ile ikna olmayan bilgi dıĢı Ģeylerle ikna olur 

mu? Yani onlar vahy kendilerine, kendileri hakkında bilgi sunuyor. Vahyin 
amacı insanın mutluluğudur. Vahiy Allah‟a tanıtmaz, vahiy, insanı insana 
tanıtır. Vahyin tabii içinde Allah‟ın tanıtımını yapan ayetler vardır, yer alır. 
Ancak vahiy bütün halinde konusu Allah değildir. Vahyin bir bütün 
halinde konusu insandır. Onun için de sizi size tanıtıyorken vahiy; siz 
bununla yetinmiyorsunuz, olağan dıĢı Ģeyler istiyorsunuz. Bu Ģu anlama 
geliyor; siz aklınızla ve iradenizle hareket etmiyorsunuz. Çünkü aklınıza 
hitap eden vahyi bir tarafa bırakıp hissinize hitap eden bir takım 
olağanüstü Ģeyler arıyorsunuz. O zaman ne olacak? Gelecek devam 
edelim. 

 
ve lev enzelna meleken lekudıyel emru sümme la yunzarun; 

ama eğer melek indirmiĢ olsaydık, iĢ bitirilmiĢ olurdu ve daha da fırsat 
tanınmazdı. Hatırlayın daha önce tefsir ettiğimiz surelerde de yer alan bir 
uyarıdır bu. Aynı zamanda daha sonra tefsir edeceğimiz Ra‟d gibi, Yunus 
gibi, Yusuf gibi surelerde de sık sık yer alacak uyarılardır.  

 
Nedir burada söylenen? Melek gelse yine inanmazlardı. Biraz önce 

söylediğim gerekçelerle. Bu kez ilahi yasa gereği erteleme yapılmaksızın 
ceza infaz edilirdi. Çünkü istenen mucizeler verildiği anda ceza da 
mucizenin ekine ilave edilerek gönderilir. Ceza mucizenin faturasıdır. 
Evet, Ġnanmadıkları anda kesilmiĢtir fatura geri dönmez. Lut Kavminin 
baĢına gelene bakın. Salih kavminin baĢına gelene bakın, Ad ve Semud 
kavimlerinin baĢına gelene bakın. O zaman anlarsınız. O sebeple 
peygamberler genelde toplumlarının mucize istemelerine karĢı uyarılırlar. 

 
Bu örnekleri Resulallah bildiği için ısrarla mucize istemelerinin 

önünde durdu. Çünkü onların kendi kendilerini helak etmelerini 
istemiyordu. Yani baĢta mucize indirilmesine Resulallah karĢıydı. 



Biliyordu ki onların helakine yol açacak bu. Onun için onların 
nesillerinden belki iman eden birileri gelir ümidinde idi ve mucize 
indirilince de arkasından ceza faturasının kesilip indirilip indirileceğini 
bildiği için Resulallah mucize taleplerine hep karĢı çıktı ve Kur‟an da 
zaten bu uyarıyı sık sık yaptı. 

 
 
9-) Ve lev cealnahu meleken lecealnahu racülen ve lelebesna 

aleyhim ma yelbisun; 
 
Eğer O'nu (Rasûlullah a.s.) bir melek kılsaydık (görebilmeniz için) 

O'nu gene de bir erkek sûretinde yaratırdık... Onları yine (içine) düĢmüĢ 
oldukları Ģüpheye - ikileme düĢürürdük (de "Bu bizim gibi bir beĢer" 
derlerdi). (A.Hulusi) 

 
009 - Kendisini bir Melek kılaydık yine onu bir er kılacaktık ve 

düĢmekte bulundukları Ģüpheye onları yine düĢürecektik. (Elmalı) 
 
 
Ve lev cealnahu meleken lecealnahu racülen Onu bir melek 

yapmıĢ olsaydık, yine de onu adam kılığında gönderirdik. Belki ondan 
kasıt peygamber. Yani bize bir insan peygamber yerine bir melek 
peygamber gelmeli değimliydi sorusunun cevabı. Diyor ki Kur‟an, onu bir 
melek yapmıĢ olsaydık, yine de adam kılığında gönderirdik. Racülen, 
kelime anlamı olarak hem erkek, hem er kiĢi, kadını da erkeği de içine 
alan yiğit anlamına gelir. Yani galibiyet kuralı ilkesince de daha çok 
cinsiyet ifade etmeden kullanılır mecazi olarak. Yani insan anlamına 
kullanılır. Ama tabii ki içinde literal anlam olarak cinsiyet ifadesi de vardır, 
bu da bir göndermedir. MüĢriklerin yamuk bir inancına gönderme.  

 
Onlar melekleri Allah‟ın kızları olarak görürlerdi. Oraya bir atıf 

yapıyor ince bir nükte bu. Ama söylemek istediği Ģey bambaĢka. Diyor ki, 
gönderseydik yine de insan suretinde gönderirdik. 

 
ve lelebesna aleyhim ma yelbisun; Böylece onları Ģimdi içine 

düĢtükleri ĢaĢkınlığa yine düĢürürdük. ĠĢte asıl vurgulanmak istenen 
nokta bu. Nasıl? Mantıklı bir itiraz getiriyor Kur‟an. Ġlahi kelam, insan 
aklına hitap ediyor sevgili Kur‟an dostları. Ġnsan aklına. Bakınız, aklınıza 
Allah‟ın hürmeti var, iradenize Allah‟ın saygısı var. Kendi yarattığı 
iradenize ve burada dikkat çekiyor, mantıki çeliĢkiye, diyor ki;  

 
Melekler yasa gereği insan suretinde gelecekti. Çünkü kendi asli 

suretinde gelse idi hiç göremezdiniz. Onlar insan gözünün 



göremeyeceği, algılamayacağı farklı bir düzlem yaratıkları. Eğer 
gelselerdi dahi, yine sizin görmeniz için, sizin mantığınıza göre, sizin 
görebilmeniz için insan suretinde gelecekti. Fakat bu sefer sizin amacınız 
yine gerçekleĢmeyecekti, çünkü yine mazeret bulacaktınız. Bunlar melek 
değil diyecektiniz. Bunlarda insan diyecektiniz. Tıpkı peygambere 
inanmadığınız gibi melek gelse ona da inanmayacaktınız. Çünkü 
mahiyetine bakmıyorsunuz ki siz bir Ģeyin. Sizin aranızda yaĢayan ve 
Allah‟ın aranızdan seçip ahlakıyla size nebi kıldığı Muhammed AS. ı fark 
edemediniz, bu gözle mi melekleri fark edecektiniz diyor aynı zamanda. 
Bu gözle mi fark edeceksiniz, bu mantıkla mı. 

 
 
10-) Ve lekadistühzie Bi Rusulin min kablike fehaka billeziyne 

sehıru minhüm ma kânu Bihi yestehziun;  
 
Andolsun ki (Rasûlüm), senden önce de Rasûllerimizle alay edildi! 

Fakat alay ettikleri Ģey, onlardan alay edenleri kuĢatıverdi! (A.Hulusi) 
 
010 - Kasem olsun ki (ya Muhammed) senden evvel gönderilen 

Peygamberlerle de eğlenildi, fakat o eğlenildikleri hak, o masharalığı 
edenleri çepeçevre kuĢatıverdi. (Elmalı) 

 
 
Ve lekadistühzie Bi Rusulin min kablik Doğrusu senden önceki 

elçilerle de alay edildi. 3 önceki ayette de söz konusu edilmiĢti alay, 
doğrusu senden önceki elçilerle de alay edildi. fehaka billeziyne sehıru 
minhüm ma kânu Bihi yestehziun; ama onlarla alay edenler, alay 
ettikleri gerçek tarafından kuĢatılıp yok edildiler. fehaka billeziyne 
sehıru minhüm alay ettikleri gerçek tarafından kuĢatılıp yok edilmek. 

 
Biraz önce söylediğim ve söylerken atıf yaptığım yer burasıydı 

değerli dostlar. Vakıanın resmi çiziliyor burada. Mevcut vakıanın, ayetin 
indiği ortam çiziliyor ve gelecekte bir müjde veriliyor. Yani alay eden 
insanları, alay ettiklerinin kuĢatacağı müjdesi veriliyor. 

 
Burada Mekke‟yi görüyoruz. Mekke nin fethini görüyoruz. Burada 

Bedr‟i görüyoruz, burada Hudeybiye yi görüyoruz. Hatta burada bu günü 
görüyoruz. Tabii bu günkülerde Kur‟an ın bugün kendisine nazil olduğu 
müminlerde bu ayetleri okuyarak geleceği görmeliler. Geleceği. Sizinle 
alay mı ediyorlar, alay ettikleri o Ģey, bir gün alay edenleri kuĢatacak hiç 
kuĢkunuz olmasın. 

 



Hakikatin değerini, kendisini tasdik edenlerden almalı. Hakikati 
kimse tasdik etmese bizatihi o yine değerlidir. Onun için hakikat değerini 
El Hakk tan alır. Allah‟a kimse iman etmese o yine aziyzdir. Gerçek yine 
gelip sizi bulur. Ama hakikate inanırsanız, kendi varlığınızı 
anlamlandırmıĢ olmanızdan öte, Allah ile iliĢkinizi düzeltirsiniz. Bu da 
size mutluluk biçiminde döner. Vahyin de istediği nedir ki zaten. 

 
 
11-) Kul siyru fiyl Ardı sümmenzuru keyfe kâne akıbetül 

mükezzibiyn; 
 
De ki: "Yeryüzünde dolaĢın da bakın bakalım, (hakikati) 

yalanlayanların sonları nasıl oldu." (A.Hulusi) 
 
011 - De ki: yer yüzünde dolaĢın da bakın o Peygâmberlere yalancı 

diyenlerin akıbeti nasıl olmuĢ?» (Elmalı) 
 
 
Kul siyru fiyl Ard De ki; DolaĢın yeryüzünde sümmenzuru keyfe 

kâne akıbetül mükezzibiyn; sonra görün gerçeği yalanlayanların akıbeti 
ne olmuĢ. GeçmiĢ uygarlıkların kalıntıları dahi yeter demiĢtim ya biraz 
önce, onlar ibret almanız için yeter de artar bile. 

 
 
12-) Kul li men ma fiys Semavati vel Ard* kul Lillah* ketebe alâ 

nefsiHĠr rahmete, le yecmeanneküm ila yevmil kıyameti la raybe 
fiyh* elleziyne hasiru enfüsehüm fehüm la yu'minun;  

 
De ki: "Semâlar ve arzda olanlar (Esmâ ül Hüsnâ'sının iĢaret ettiği 

mânâların açığa çıkması için yoktan {birbirlerine GÖRE} var kıldıkları) 
kimindir?" De ki: "Allâh'ındır!" Rahmeti (Er-Rahman ismi özelliği sonucu 
âlemleri yaratmayı) nefsi üzerine yazmıĢtır! Sizi, kendisinde hiç Ģüphe 
olmayan kıyamet sürecinde toplayacaktır! Nefslerini hüsrana uğratanlar; 
iĢte onlar, iman etmezler! (A.Hulusi) 

 
012 - Kimin Ģu Göklerdeki ve Yerdeki? de «Allahın» de, o kendi 

uhdesine rahmeti yazdı, her halde sizi kıyamet gününe toplayacak, 
bunda Ģüpheye mahal yok, nefislerine yazık edenlerdir ki iman etmezler. 
(Elmalı) 

 
 



Kul li men ma fiys Semavati vel Ard Burada varlığının kevni 
ayetlerine dikkat çekiyor surenin ilk ayetinde olduğu gibi. De ki; Kime 
aittir göklerde ve yerde olan her bir Ģey, sor onlara 

 
Neden böyle bir soru sık sık gelir Kur‟an da? Göklerde ve yerde ait 

olan her bir Ģeyin sahibine neden dikkat çekilir? ġunun için; Ey insan, 
senin de aralarında bulunduğu varlık kategorisinin tamamının mülkiyeti 
Allah‟a aittir. Ama sen neden bu kadar Allah‟a karĢı biganesin, hainlik 
yaparsın. Neden evrensel koroyu bozuyorsun. Neden çatlak ses 
çıkarıyorsun. Baki o koroya sen de katıl ve uyumu sağla. Kozmik uyumu 
sağla yoksa kozmosta bir kaos teĢkil edeceksin. Kaos, sen kaybedersin. 
Kaostan kim kaybeder, sen kaybedersin. Yani kozmik anarĢist olma 
diyor. Kozmik terörist olma. 

 
Allah‟ın da bir terör tanımı var, bir anarĢi tanımı var ve kozmik 

uyumu bozanı Allah kendi listesinde kozmik terör elemanı olarak niteler. 
ĠĢte onun için hatırlatır. Göklerin ve yerin ve o ikisi arasındakilerin kime 
ait olduğu gerçeğini. 

 
kul Lillah* ketebe alâ nefsiHĠr rahme Evet, de ki; Allah‟a aittir. 

Öyle bir Allah‟a aittir ki, kendisine rahmeti prensip edinmiĢ olan Allah‟a. 
 
Bu cümlenin böyle bir sorunun ardından gelmiĢ olması çok 

enteresan, çok manidar sevgili Kur‟an dostları. Kendisi için rahmeti 
prensip edinen Allah‟a aittir. 

 
Burada ve 54. ayette gelir bu form. Çok ilginçtir. Ayrıca bir de; ..ve 

rahmetiY vesiat külle Ģey'.. Araf suresinin 156. ayetinde yer alan bu 
ayette; Rahmetim her Ģeyi geçmiĢtir, kuĢatmıĢtır anlamı var. 

 
Ne demek, niçin Allah kendisini böyle tanıtıyor? Allah‟ın sıfatları 

içerisinde özellikleri içerisinde, nitelikleri içerisinde tabir caizse baskın 
sıfat rahmettir, gazap değil. Onun için rahmeti gazabını geçmiĢtir. Onun 
için rahmeti kuĢatmıĢtır her Ģeyi ve o rahmet sayesinde varlık vardır, o 
ayetin o cümlenin yer aldığı ayetin ilk cümlesi ile birlikte okuyun o zaman 
neden var oluĢun varlığı gündeme getirildi onu anlarsınız. 

 
[Vektüb lena fiy hazihid dünya haseneten ve fiyl ahireti inna 

hüdna ileyKE, kale azâbiy usıybu Bihi men eĢa'* ve rahmetiY vesiat 
külle Ģey'*  („Araf/156) 

 



Bize hem Ģu dünyada güzellik yaz hem sonsuz gelecek 
yaĢamında... Doğrusu biz sana yöneldik"... Buyurdu ki: "Azabımı, kime 
dilersem ona isâbet ettiririm... Rahmetim her Ģeyi kapsar! (A.Hulusi)] 

 
Yani neden var ettim yer yüzünü, gökyüzünü ve insanı biliyor 

musunuz, iĢte bu sorunun cevabıdır bu. Rahmetim dolayısıyla. Var 
etmekle rahmet ettim. Merhametimi göstermek için var ettim. Rahmetimin 
bir eserisiniz sizler diyor. Bu çok önemli. Onun için Rahmet, tüm Ģefkat, 
muhabbet, acıma, hürmet ve sahip olma, sahip çıkma, onu koruma, onu 
kollama anlamlarını içerir. Aynı zamanda rububiyeti de rahmetinin bir 
gereğidir. Rab oluĢu. Ġnsana acımıĢtır, insanı sevmiĢtir, insana merhamet 
etmiĢtir ve onun için terbiye etmiĢtir. 

 
Bu önemli, var etmek rahmetin bir tezahürü, varlık içinden seçip can 

vermek 2. tezahürü, canlılar içinden seçip Ģuur vermek 3. tezahürü, 
Ģuurlular içerisinden seçip irade vermek 4. tezahürü, iradeliler içerisinden 
seçip iman vermek 5. tezahürü. Bu kadar rahmet etsin de Ģükretme..! 
Yani böyle bir durumda 5 kere Allah belasını verse haksız mı. Ama 5 
kere vermez. Niçin? Rahmeti gazabını geçmiĢtir de onun için. Döner 
döner 5.000 kere affeder, iĢte onun için. O rahmet dolayısıyla. 

 
le yecmeanneküm ila yevmil kıyameti la raybe fiyh Bir gün 

mutlaka gelecek olan kıyamet gününde elbet hepinizi bir araya 
toplayacaktır. elleziyne hasiru enfüsehüm fehüm la yu'minun; 
kendisini kaybeden kimselere gelince iĢte onlar artık iman etmezler.  
 

Ben burada elleziyne hasiru enfüsehüm ibaresini, kendisini 
kaybedenler biçiminde mot a mot, yani harfiyen çevirdim. Kendisini 
kaybetmek deyimi Türkçede de kullanılır. Kendisini kaybedenler iman 
etmezler.  

 
Problem budur. Problem iman etmeme probleminden önce kendinizi 

kaybedip etmeme problemidir. Onun için iman etmeniz için kendinizi 
önce bir bulmanız lazım. Mümin, kendisini, bulan kimsedir, kendisi ile 
buluĢan kimsedir.  

 
Kendisi ile buluĢmadan kendisi ile tanıĢabilir mi insan?  
 
Kendisi ile tanıĢmayan insan kendisi ile barıĢabilir mi? 
 
Bakınız psikolojik problemler nasıl birbiri ardınca geliyor. Aslında 

iman bu problemlerin hepsini çözmek için var. Kendinizle buluĢacaksınız, 
kendinizle biliĢeceksiniz, kendinizle tanıĢacaksınız ve rabbinizle biliĢecek 



ve tanıĢacaksınız. Bu bir süreç. ĠĢte o zaman, iman etmek aslında 
insanın özüne dönmesidir. Onun için hep söylerim ya, iman bir ilave 
değildir, bir ayıklama ameliyesidir, operasyonudur. 

 
 
13-) Ve leHU ma sekene fiyl leyli vennehar* ve HUves Semiy'ul 

'Aliym;  
 
Gecede ve gündüzde her ne varsa O'nun içindir! "HÛ"; Semi'dir, 

Aliym'dir. (A.Hulusi) 
 
013 - Halbuki gecede gündüzde barınan ne varsa onun, ve iĢiten 

bilen ancak O. (Elmalı) 
 
 
Ve leHU ma sekene fiyl leyli vennehar oysa ki gecenin ve 

gündüzün koynunda yatan her Ģey O‟na aittir. ve HUves Semiy'ul 
'Aliym; ve yalnızca O‟dur her Ģeyi duyan, her Ģeyi bilen. 

 
 
14-) Kul eğayrAllahi ettehızü veliyyen Fatıris Semavati vel Ardı 

ve HUve yut'ımu ve la yut'am* kul inniy ümirtü en ekûne evvele men 
esleme ve la tekûnenne minel müĢrikiyn;  

 
De ki: "Semâlar ve arzın Fâtır'ı (iĢlevlerine programlayarak yaratan) 

ve onların hayatiyetlerinin devamı için gerekenlerle besleyen ama kendisi 
böyle bir Ģeye ihtiyaç duymayan Allâh'tan gayrını mı (vehmedip onu) 
veliyy edineyim?"... "Ben teslim olanların ilki olmakla hükmolundum" de 
ve sakın Ģirk koĢanlardan olma! (A.Hulusi) 

 
014 - Ya, de: O Göklerin Yerin yaratanı Allah dan baĢkasını mı veli 

ittihaz edeceğim? Halbuki o besliyor da kendisi. Beslenmekten 
münezzeh bulunuyor, ve ben «cidden ehli Ġslâm‟ın birincisi olmakla emr 
olundum ve sakın müĢriklerden olma, buyruldu. (Elmalı) 

 
 
Kul de ki; eğayrAllahi ettehızü veliyyen Fatıris Semavati vel Ard 

ben gökleri ve yeri yaratan Allah dan baĢkasını mı dost edineceğim.  
 
Bu soruyu sor kendine. Veya senin Allah dan baĢka dost teklif 

edende söyle, Allah‟ın verdiklerini bana verebilecek mi bakalım. Bana siz 
Allah‟ın vermek istediğini, Allah‟ın vaat ettiğini verebilecek misiniz diye 
sor. Allah‟ı dost etmem halinde kazanacağım Ģeyleri, sizi, dost edinince 



de kazanacak mıyım diye sor. Sor onlara. Kendine de sor. Bu soru çok 
önemli. Bu soru istikamet çizecek hayatına. Ve devam ediyoruz. 

 
ve HUve yut'ımu ve la yut'am ki O herkesi doyurur fakat 

doyurulmaya muhtaç değildir.  
 
Bunun anlamı nedir dostlar? Tüm sahte ilahlar, kendilerini 

ilahlaĢtıranlara muhtaçtırlar demektir bunun anlamı. Ġktidarlarını, 
güçlerini, itibarlarını aslında kendilerini ilahlaĢtıran adamlardan alırlar. 
Bu, bu demektir iĢte. Yalnız Allah dır ki Ģerefini kendisine iman 
edenlerden almaz. Aksine kendisine iman edenlere Ģerefi kendisi verir.  

 
Oysa sahte tanrılar öyle midir? Bir takım putlara tapanlara bakınız, 

putlarını sürekli beslemek zorundadırlar. Onları yıkarlar, temizlerler, onlar 
için masraf etmek zorundadırlar. Bu putların illa somut putlar olması 
gerekmiyor, soyut putları olan putperestlere de, modern  putperestlere de 
bakın. Putlarına sürekli masraf etmek zorundadırlar. Putlarının 
getirisinden fazla götürüsü vardır.  

 
Ya Allah öyle midir? Allah hiçbir Ģeyinize muhtaç değildir ki, size 

ihtiyacı yoktur ki, Onun için Allah‟tan baĢkasına ilahlık yakıĢtırmak, 
Ġnsanın kapasitesini öldürür. ĠĢte onun için. Onun için insanın manevi tüm 
getirisini yok eder Allah‟tan baĢkasına ilahlık yakıĢtırmak. Ġnsanın kendi, 
kendisine en büyük hakareti dir. Ġnsanın gerçek bir iflasıdır Allah‟tan 
baĢkasına ilahlık yakıĢtırmak. ĠĢte bunun için. 

 
kul inniy ümirtü en ekûne evvele men esleme ve la tekûnenne 

minel müĢrikiyn; De ki; Ben Allah‟a teslim olanların öncüsü olmakla emr 
olundum ve sakın Ģirk koĢanlardan olma. 

 
 
15-) Kul inniy ehafü in 'asaytü Rabbiy azâbe yevmin azıym;  
 
De ki: "Ben Rabbime isyan edersem, kesinlikle, aziym sürecin 

azabından korkarım!" (A.Hulusi) 
 
015 - Ben, de: rabbime isyan edecek olursam cidden büyük bir 

günün azabından korkarım. (Elmalı) 
 
 
Kul inniy ehafü in 'asaytü Rabbiy azâbe yevmin azıym;  De ki; 

Rabbime karĢı gelirsem eğer, korkunç bir günün azabından elbette 
korkarım. 



 
 
16-) Men yusraf anhu yevmeizin fekad rahımehu, ve zâlikel 

fevzül mubiyn; 
 
O süreçte kimden (azap) uzaklaĢtırılırsa, hakikaten Allâh ona rahmet 

etmiĢtir! ĠĢte apaçık kurtuluĢ budur! (A.Hulusi) 
 
016 - Kim kendisinden o gün azab bertaraf edilirse iĢte onu 

rahmetiyle yarlıgamıĢtır. Ve iĢte ayan beyan kurtuluĢ odur. (Elmalı) 
 
 
Men yusraf anhu yevmeizin fekad rahımeh O gün kim azaptan 

esirgenirse, kesinlikle Allah ona rahmet etmiĢtir. 
 
Bu nedir sevgili Kur‟an dostları? Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı 

Ģudur. Cennet eyleminizin karĢılığı değildir. Sadece ve sadece Allah‟ın 
rahmetinin bir ödülüdür. Eyleminizle cenneti hak ettiğinizi sanmayın. 
Cenneti hak etmiĢ olmazsınız. Sadece eyleminizle onu arzu ettiğinizi, 
onu tercih ettiğinizi, onu istediğinizi Allah‟a insanca, kendi halinizce ifade 
etmiĢ olursunuz. Unutmayın. Bir ömür çalıĢıyorsunuz, boğazın mutena 
bir semtinden bir villa yeri alamıyorsunuz da, geniĢliği yerler ve gökler 
kadar olan ve yeryüzünün hiçbir cennet hasa köĢesi ile 
karĢılaĢtırılmayacak kadar muhteĢem bir güzelliğe sahip olan bir ödülü 
nasıl; çoğu yanlıĢ, çoğu eksik ve çoğu yerde ihmal ile yaptığımız yarım 
yamalak kulluklarla hak etmiĢ olabilirsiniz. O bir ödüldür. Aynen ayette 
ifade edildiği gibi. 

 
..sevaben min ındillah.. (Alu Ġmran/195) Allah katından bir ödül. 

..vAllahu ındeHU husnüs sevab. Ödüllerin en güzeli Allah tarafından 
verilir. 

 
Onun için iĢte burada söylenmek istenen bu ezeli gerçektir. 

Cehennem Allah‟ın adaletinin bir tecellisidir, cennet ise rahmetinin bir 
tecellisidir. Unutmayın cennet rahmetinin bir tecellisi, daha doğrusu 
ödülüdür. Ġnsana, kendisine karĢı duruĢunu bozmayan, kendisine karĢı 
sürekli diri duran, kendisine karĢı O‟nu razı etme yolunda çaba 
sergileyen insana Allah‟ça verilmiĢ bir ödül. Allah‟ça ödül, Allah, Allah 
gibi ödüllendirir. Elbette kul gibi değil. Onun için O‟na yakıĢan bir ödüldür 
cennet. 

 
ve zâlikel fevzül mubiyn; Bu ise apaçık bir kurtuluĢ demektir. 

Aslında cennet bir amaç değilmiĢ. Bakınız, cennet, daha üstün bir 



amacın belgesi imiĢ. Cennete kavuĢan insan oradan yola çıkarak 
kurtulduğunu anlarmıĢ. KurtulmakmıĢ amaç. Yani mutluluk. Onun için 
ayette geçen el fevz ibaresi, sonsuz mutluluk, kurtuluĢ, saadet, selamet, 
atıfet gibi bir çok olumlu anlamı birden içerir. Sonsuz kurtuluĢ iĢte o 
belgenin bir devamı imiĢ. 

 
 
17-) Ve in yemseskâllahu Bidurrin fela kâĢife lehu illâ HU* ve in 

yemseske Bihayrin feHUve alâ külli Ģey'in Kadiyr;  
 
Allâh sana bir sıkıntı yaĢatırsa, onu (hakikatindeki) "HÛ"dan baĢka 

açıp kaldıracak yoktur... Sana bir hayır yaĢatacak olan da "HÛ"dur ve her 
Ģeye Kaadir'dir. (A.Hulusi) 

 
017 - Eğer Allah sana bir keder dokundurursa onu ondan baĢka 

açacak yoktur ve eğer sana bir hayır dokundurursa yine o her Ģeye 
kadirdir. (Elmalı) 

 
 
Ve in yemseskâllahu Bidurrin fela kâĢife lehu illâ HU ve eğer 

Allah senin zarara uğramanı isterse, zatımdan baĢka kimse ona engel 
olamaz. Allah senin zarara uğramanı isterse diyor, yani zarar verirse 
değil.Allah zarar vermez. Korumasını çekti mi zaten zarar olarak o yeter. 
Senden desteğini çekerse ekstre bir zarar istemez. Çünkü var oluĢunu, 
ayakta duruĢunu, onurunu, anlamını, Ģerefini O‟na borçlusun. Çektiği 
zaman bütün bunları kaybetmiĢ olursun. Onun için eğer Allah sana zarar 
iliĢtirmeyi isterse ona engel olacak hiçbir Ģey yoktur.  

 
Burada aynı zamanda vahyin 1. muhatabı Peygamber AS. a da bir 

uyarı var. Yani Mekke‟nin son yılını düĢünün. Resulallah artık denizin 
bittiği noktada. Bittim ya rabbi..! diyor. Ayette ifade edildiği gibi. Hemen 
tüm müminler ya HabeĢistan‟a gitmiĢ, ya Medine‟ye gitmiĢler. Etrafı 
boĢalmıĢ ve çember yavaĢ yavaĢ daralmakta, artık yok etmek için canına 
kast etme provaları yapılmakta. Böyle bir durumda Allah‟ın Resulüne 
indirdiği ayet bu. Vakıayı güzel resmetmiyor mu.! Çizmiyor mu. 
Resulallah‟ın ruh haritasını vermiyor mu. ĠĢte bu ayet Resulallah‟ın o 
anda içinde bulunduğu ruh haletine bir cevaptır. Allah seninle ise korkma 
diyor. Kim zarar verebilir sana ve devamında söylüyor zaten; 

 
ve in yemseske Bihayrin feHUve alâ külli Ģey'in Kadiyr; Yok eğer 

senin için bir hayır dilerse unutma ki her Ģeyi yapmaya muktedirdir Allah. 
 
 



18-) Ve HUvel Kahiru fevka ıbadiHĠ, ve "HU"vel Hakiymül 
Habiyr;  

 
"HÛ"dur, kullarının fevkinde (boyutsal derinliğinden açığa çıkarak) 

Kaahir (varlığında hükümran olan) olan! "HÛ"dur; Hakiym, Habiyr. 
(A.Hulusi) 

 
018 - Kullarının üstünde kahir o, hakîm o, habîr o. (Elmalı) 
 
 
Ve HUvel Kahiru fevka ıbadiHĠ zira yalnızca kulları üzerinde mutlak 

otorite sahibi olan. ve "HU"vel Hakiymül Habiyr; Yine O‟dur hikmetle 
edip eyleyen, her Ģeyden haberdar olan. 

 
Unutmayın dostlar tevhit inancının en keskin özetidir bu. Bu ayetler. 

Tevhit akidesi nasıl usare haline, nektar haline getirilip de söze 
dönüĢtürülüyor bu ayetlerde görebilirsiniz. Yani Ey Allah‟ım sen kimsin 
sorusuna cevap veriliyor bu ayetlerde. Mutlak otoriteyim diyor. Ama 
dikkatinizi çekmiyor mu, mutlak otorite. Ġnsanı da yarattı fakat insanın 
özgürlüğünü yok saymıyor. Bu dikkat çekici değil mi, yarattığı ve insana 
verdiği özgürlüğe hürmeti var Allah‟ın Onun için O‟na küfretme 
özgürlüğünü bile tanımıĢ. Tabii ki sonucuna katlanması Ģartıyla.  

 
Bu çok önemli. Bu aynı zamanda bize de bir ders değil mi..! Allah‟ın 

ahlakını göstermiyor mu bu. Allah‟ın ahlakı ile ahlaklanması gereken 
müminlere, insan iradesine, insan özgürlüğüne Allah‟ın hürmetinden bir 
pay almamız, bir ders almamızı da öğütlemiyor mu? 

 
 
19-) Kul eyyü Ģey'in ekberu Ģehâdeten, kulillahu ġehiydun 

beyniy ve beyneküm ve uhıye ileyye hazel Kur'anu liünziraküm Bihi 
ve men belağ* einneküm le teĢhedune enne me'Allahi aliheten uhra* 
kul la eĢhed* kul innema HUve Ġlahun Vahid'ün ve inneniy beriyün 
mimma tüĢrikûn;  

 
De ki: "ġahitlik bakımından hangi Ģey daha büyüktür?"... De ki: 

"Benimle sizin arasında Allâh Ģahittir... Bana vahyolan Ģu Kur'ân ile sizi 
ve ulaĢtığı (her) kiĢiyi uyarırım... Siz gerçekten Allâh yanı sıra baĢka 
ilâhlar bulunduğuna Ģahit misiniz?"... De ki: "Ben (buna) Ģahitlik 
edemem"... De ki: "O Ulûhiyet, TEK'tir ve doğrusu ben, sizin ortak 
koĢtuğunuz Ģeylerden berîyim." (A.Hulusi) 

 



019 - De ki: «Hangi Ģey Ģehadetçe en büyüktür?» De ki «Allah Ģâhid 
benimle sizin aranızda» ve bana bu Kur'ân vahy olundu ki sizi ve her 
kime irerse onu bununla inzar edeyim: Ya siz, Allah ile beraber diğer 
ilâhlar olduğuna gerçekten Ģehadet mi ediyorsunuz? De ki: Ben Ģahadet 
etmem, De ki hakikat ancak Ģu; O bir tek ilâh, ve Ģüphesiz ki ben sizin 
Ģeriklerinizden tamamen beriyim. (Elmalı) 

 
 
Kul eyyü Ģey'in ekberu Ģehâdeten De ki; En büyük Ģahit kimdir. 
 
Aslında Kul, ifadesi, emri ve onun türevleri olan Kale; dedi. Ye 

Kulu; der, diyor, Kulu; deyiniz gibi onun türevleri olan Kale kökünden 
gelen sözcükler sadece demek manasına gelmez. DüĢün, kafanda hayal 
et. Bir de böyle düĢün, bunu tasavvur et. Bu manalara da gelir. Onun için 
öncelikle bir zihin hali, bir bakıĢ açısıdır bu de ler.  

 
Bir de Ģöyle düĢün eyyü Ģey'in ekberu Ģehâdete en büyük Ģahit 

kimdir. Bu düĢüncen karĢısında cevabı sen ver. 
 
kulillahu ġehiydun beyniy ve beyneküm de ki benimle sizin 

aranızda Allah Ģahittir. ve uhıye ileyye hazel Kur'anu liünziraküm Bihi 
ve men belağ Ve bu Kur‟an bana kendisi ile sizi ve onun ulaĢtığı 
kimseleri uyarayım diye vahyedildi. 

 
Dikkatinizi çekti mi bir Ģey sevgili Kur‟an dostları. Kur‟an da bu kadar 

açık yer alan tek cümle budur. Bu ayet, Ģu anda yeryüzünde bir çok 
insanın sorduğu bir soruya bir cevaptır. Kur‟an ın ulaĢmadığı kimseleri 
Kur‟an dan sorumlu tutulacaklar mıdır. Bakın cevap geldi. Eğer bunun 
üzerinde durmasaydım hiç fark etmeyecektiniz. Geçip gidiyordu. Bakınız, 
Kur‟an ın kendisine ulaĢmadığı kimselerden Kur‟an konusunda hesap 
sorulacak mı. ĠĢte cevap. Bir bakıma sorulmayacak diyor ayet. Kur‟an 
dan onlar sorumlu tutulmayacaklar. 

 
ve men belağa ve ulaĢtığı, kendisine ulaĢan kimseleri uyarmam 

için. Bu çok önemli. Onlar da sorumlu tutulacaklar ama neden, Allah‟ın 
yerleĢtirdiği özden, fıtrattan, akıldan, iradeden. Verilenlerden sorumlu 
tutulacaklar. Kendilerine ulaĢandan.  

 
Eğer bu mesaj ulaĢmamıĢsa bu sefer kim sorumlu olacak? 

UlaĢtırması gerekip de ulaĢtırmayanlar. Herhalde onlardan sorulacaktır. 
BU doğal bir biçimde anlaĢılıyor diye düĢünüyorum. Ama ayet açık. Bir 
daha okuyayım; 

 



ve uhıye ileyye hazel Kur'anu liünziraküm Bihi ve men belağa o 
zaman Beleğa çok önemli. 19. ayet. Enam suresi. Ki bu Kur‟an bana, 
kendisi ile sizi ve onun ulaĢtığı kimseleri uyarayım diye vahyedildi. Sizi 
ve onun ulaĢtığı kimseleri. Onun ulaĢtığı kimseler. Onun için ey Kur‟an a 
iman edenler, Kur‟an ı, vahyi taĢıma sorumluluğunuzu aklınızdan 
çıkarmayın. Ve bu sorumluluğu, Kur‟an ın ulaĢmadığı insanlara yıkmaya 
kalkmayın. Bu çok ucuz bir tavır olur. Kendi vazifenizi bir baĢkasına 
yıkarak kurtulacağınızı mı sanıyorsunuz. UlaĢmadığı insanları 
suçlayacaksınız, ama ulaĢtırmayan kendinizi suçlamayacaksınız. Hayır. 

 
einneküm le teĢhedune enne me'Allahi aliheten uhra sizde Allah 

ile birlikte baĢka ilahların olduğuna gerçekten Ģahitlik eder misiniz? 
Harika bir mantık örgüsü var. Yani en büyük Ģahit kimdir diye sordu, 
ondan sonra kendi Ģahidini söyledi. Benim Ģahidim Allah‟tır. Hadi 
bakalım bulun karĢılığında siz de eğer dürüstseniz kendinize karĢı 
saygınız varsa, samimi iseniz, neye inanıyor olursanız olun haydi siz de 
bir Ģahitlik yapın ve ben inandığım gücü Ģahit gösterdim, siz de 
inandığınız gücü Ģahit gösterin. Yapabilir misiniz bunu..! 

 
Aslında kendi mantıkları ile kendi tuzaklarına düĢürüyor. Kendi 

kendilerini kurduğu tuzağa düĢürüyor yani. Harika bir mantık silsilesi, 
örgüsü var. Diyor ki; 

 
einneküm le teĢhedune enne me'Allahi aliheten uhra siz de Allah 

ile birlikte baĢka ilahların olduğuna gerçekten Ģahitlik eder misiniz. kul la 
eĢhedu ve de ki; Ben etmem, ben Ģahitlik etmem. 

 
..ya'rifûnehu kemâ ya'rifûne ebnâehüm.. (Bakara/146)  Onlar bu 

hakikati kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. 
 
Tabii burada bu hakikati diye çevirdim. Orada ki Hu zamiri neye 

gider. Bu tefsir de bir problem teĢkil ediyor. Eski müfessirlerin hemen 
tamamı HU zamirini Hz. Peygambere atfediyorlar. Yani mana Onlar 
Resulallah‟ı, öz çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Hatta bazı uçuk 
tefsirler diyeyim, iĢari tefsirler daha doğrusu. ġöyle uçuk bir yoruma da 
gitmiĢler, onlar kendi evlatlarını tanımazlar ki peygamberi tanısınlar gibi. 
Ama bu bana biraz zorlama geliyordu tabii. Oysa ki burada söylenen 
Resulallah değil, çünkü ayetin hemen üstündeki ayet ve hemen altındaki 
ayetin bağlamı Resulallah‟la ilgili değil, uluhiyetle ilgili. Yani Allah‟ın 
uluhiyeti ile ilgili. Onun için öyle bir tefsir yanlıĢ olur, zamir hakikatlere 
gider. 

 



Aynı Ģey Bakara/146 ayette de yapılmıĢ ki onun tefsirini daha önce 
yapmıĢtım. Orada da geçerli. Orada ki zamir de bağlamdan yola çıkılarak 
kıble ile ilgili hakikate gittiği halde, yine bazı müfessirler, daha doğrusu 
müfessirlerin çoğu, orda da Resulallah‟a gittiğini söylemiĢler. Tabii ki 
doğru bir yaklaĢım değil. Bunun da en büyük delili, ayetin içinde yer 
aldığı bağlam. Neden bahsediliyor orada. Resulallah‟tan bahsedilseydi 
doğru, ama değil. Burada da uluhiyetten bahsediliyor. Devam ediyoruz; 

 
[Atlanan kısım; 

 
kul innema HUve Ġlahun Vahid'ün ve inneniy beriyün mimma 

tüĢrikûn; 
 
De ki hakikat ancak Ģu; O bir tek ilâh, ve Ģüphesiz ki ben sizin 

Ģeriklerinizden tamamen beriyim. (Elmalı) 
 
 

20-) Elleziyne ateynahümül Kitabe ya'rifunehu kema ya'rifune 
ebnaehüm* elleziyne hasiru enfüsehüm fehüm la yu'minun; 

 
O kendilerine hakikat bilgisi verdiklerimiz var ya, O'nu 

(Hz.Rasûlullah'ı), kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar... Nefslerini 
hüsrana uğratanlar, iĢte onlar, iman etmezler. (A.Hulusi) 

 
020 - Kendilerine kitap verdiğimiz ümmetlerin uleması o 

Peygamberi kendi oğullarını bilir gibi bilirler, kendilerine yazık 
edenlerdir ki ancak iman getirmezler. (Elmalı) 

 
 
Elleziyne ateynahümül Kitabe ya'rifunehu kema ya'rifune 

ebnaehüm 
 
Kendilerine kitap verdiğimiz ümmetlerin uleması o Peygamberi 

kendi oğullarını bilir gibi bilirler (Elmalı)] 
 
 
elleziyne hasiru enfüsehüm fehüm la yu'minun; Kendilerini 

kaybeden kimseler var ya iĢte onlardır inanmaya yanaĢmayanlar. Daha 
önce elleziyne hasiru enfüsehüm konusu üzerinde durmuĢtum. 
Kendilerini kaybedenler inanmaya yanaĢmazlar. Çünkü inanmak, ben 
idrakine sahip olmak demektir. Ben idrakiniz olmazsa kim inanacak, 
inanacak adam yok ortalıkta. Siz yoksunuz. Yok hükmündesiniz. 
Ġnanmak var olmaktır. Ġnanmak var oluĢu anlamlandırmaktır. Ġnanmak o 



kadar çok önemli ki, inanmakla insan kendi kendisin e en büyük iyiliği 
yapmıĢ olur. Yani inanmak kendinizin meĢruiyetini tanımaktır. Bilmem 
anlatabildim mi. Kendi varlığının meĢruiyetini daha tanımayan kimsenin 
meĢruiyetini baĢkası niye tanısın. 

 
 
21-) Ve men azlemü mimmeniftera alellahi keziben ev kezzebe 

Bi ayatiHĠ, innehu la yüflihuz zalimun; 
 
Allâh üzerine yalan uydurandan yahut O'nun iĢaretlerindeki varlığını 

(Esmâ'sının açığa çıkıĢı olan iĢaretleri) yalanlayandan daha zâlim 
kimdir? ġu muhakkak ki, zâlimler (Ģirk koĢanlar) kurtuluĢa eremez. 
(A.Hulusi) 

 
 
021 - Allaha iftira ederek yalan uyduran veya onun âyetlerine yalan 

deyen kimseden daha zalim kim olabilir? ġüphe yok ki zalimler felâh 
bulmazlar. (Elmalı) 

 
 
Ve men azlemü mimmeniftera alellahi keziben ev kezzebe Bi 

ayatiHĠ hem kendi uydurduğu yalanları Allah‟a yakıĢtırandan, ya da 
O‟nun mesajını yalanlayandan daha zalim kim olabilir ki. 

 
Evet, yukarıda ki sözlerimle birlikte düĢünürseniz Allah‟a bir insan 

nasıl iftira eder. Ne yapınca Allah‟a iftira olur. Aslında böyle davrananlar 
Allah‟a iftira olsun diye davranmıyorlar dikkatinizi çekerim. Zaten 
onlarında mazereti var. Gelin devam edelim;  innehu la yüflihuz 
zalimun; gerçekten de zalimler asla iflah olmazlar. 

 
 
22-) Ve yevme nahĢüruhüm cemiy'an sümme nekulü lilleziyne 

eĢrekû eyne Ģürekaükümülleziyne küntüm tez'umun;  
 
Onları hep bir arada haĢredip, sonra da Ģirk koĢanlara "Nerede var 

sanıp eĢ koĢtuklarınız?" dediğimiz süreçte... (A.Hulusi) 
 
022 - Hele hepsini MahĢere toplayacağımız, sonra o Ģirk koĢanlara 

diyeceğimiz gün: Hani nerede o sizin zu'm etmekte olduğunuz 
Ģerikleriniz? (Elmalı) 

 
 



Ve yevme nahĢüruhüm cemiy'an ve o gün tümünü bir araya 
toplayacağız. sümme nekulü lilleziyne eĢrekû eyne 
Ģürekaükümülleziyne küntüm tez'umun; 

 
Dikkatinizi çekerim sevgili Kur‟an dostları; Ardından ortak koĢmakta 

ısrar edenlere soracağız. Hani sizin yardım edeceğini tasavvur ettiğiniz o 
ortaklarınız diyeceğiz. 

 
Evet, biraz önceki sözlerimin devamını getirmek için bu ayeti 

okumak zorunda kaldım. Buradaki atıf, Ahirette kendisinden yardım 
beklenilen her Ģeye. Bana yardım edecek diye inanıyor. Kim olursa 
olsun. “Falan evliya”, “Falan aziz”, “Falan efendi”, “Falan alim”, “Falan 
hoca”, bizi omzuna alır götürür.  

 
Bu anlayıĢa bir cevap bu. Aynen bir cevap. Ben hiçbir Ģey ekleyip 

çıkarmıyorum. Böyle siz okuyabilirsiniz. Burada söylenen, Allah‟ın 
huzurunda, Allah‟tan bağımsız bir yardımcı savına bir itirazdır bu. Onun 
için deniliyor ki, her tür Ģefaatçi tasavvuru, Allah‟tan bağımsız her tür 
torpil tasavvuru, her tür yardım tasavvuru iĢte bu ayetlerin muhatabı 
halindedir. Onun için de devam ediyoruz; 

 
 
23-) Sümme lem tekün fitnetühüm illâ en kalu vAllahi Rabbina 

ma künna müĢrikiyn; 
 
Onların: "Rabbimiz olan Allâh'a yemin olsun ki biz müĢriklerden 

olmadık" demeleri yanı sıra artık fitneleri olamaz! (A.Hulusi) 
 
023 - Sonra baĢka fitnelik edemeyecekler sade Ģöyle diyecekler: 

Rabbimiz Allaha yemin ederiz: Vallahi bizler müĢrik değil idik. (Elmalı) 
 
 
Sümme lem tekün fitnetühüm illâ en kalu vAllahi Rabbina ma 

künna müĢrikiyn Çok ilginç Allah‟ın değerlendirmesi; Bunun ardından 
Rabbimiz Allah‟a yemin olsun ki bizim amacımız ona ortak koĢmak 
değildi. Demekten baĢka bir fitnelik düĢünemeyecekler diyor. Aynen 
böyle. Sümme lem tekün fitnetühüm onlar böyle bir mazeret ileri 
sürmekten baĢka fitnelik düĢünemeyecekler. Bunu fitnelik olarak 
naklediyor Kur‟an. 

 
Nedir mazeretleri? Biz öyle bir tasavvura saparken kastımız Allah‟a 

ortak koĢalım değildi ki, Bakın, bakın, bakın..! Ne kadar benzerlik 
görüyorsunuz bazı yanlıĢ tasavvurlarla değil mi..! Bazı yanlıĢ inançlarla, 



bazı hurafelerle. Elbette değildi. Elbette..! Yani Allah‟a ortak koĢalım diye 
yapmıyor bir çokları bunu. Ġdris Peygamberin havarilerini ilahlaĢtıranlar 
da Allah‟a ortak olsun diye ilahlaĢtırmadılar. Peygamberin havarileri idi.  

 
Hz. Ġsa‟ya Allah‟ın oğlu diyenler ona 2. bir tanrı olarak mı 

bakıyorlardı zannediyorsunuz. Bilmiyorlar mı onun yiyen, içen, yaĢayan 
ve ölen bir insan olduğunu. Öldüğünü kendiler söylüyorlar. Allah çarmıha 
gerilir mi. (HaĢa) Bunu bilmiyorlar mı. Son yemekten söz ediyorlar, 
kanından söz ediyorlar, derisinden etinden söz ediyorlar. Yani Ģimdi..! 
Ġnsanın derisi olur, kanı olur, yer, içer.  

 
Bunlar biliyorlar, tanrı falan diye inandıkları yok Hıristiyanların. Ama 

Allah‟ın lügatın da bu, bu manaya geliyor. Problem bu. Allah nasıl 
bakıyor olaya. Çünkü Allah‟a ait bir sıfatı, siz Allah dıĢında bir yere, 
Allah‟ın izni olmadan aktarıyorsunuz. Yetki aktarımı yapıyorsunuz 
hakkınız olmaksızın. Allah‟ın yetkisini haddinize bakmadan kalkıp bir 
baĢkasına veriyorsunuz. Siz kimsiniz ki Allah‟ın yetkisini bir baĢkasına 
verme cüretinde bulunuyorsunuz. Bu ne biçim bir cürettir, bu ne biçim bir 
cesarettir. ĠĢte ona bir itiraz bu. 

 
 
24-) Unzur keyfe kezebu alâ enfüsihim ve dalle anhüm ma kânu 

yefterun; 
 
Kendi benlikleri aleyhine nasıl yalan söylediklerine ve uydurdukları 

(hayallerinde tanrılaĢtırdıkları) Ģeylerin nasıl da onlardan kaybolup 
gittiğine bir bak. (A.Hulusi) 

 
024 - Bak vicdanlarına karĢı nasıl yalan söylediler, gâib oluverdi de 

kendilerinden o uydurdukları ma'budlar. (Elmalı) 
 
 
Unzur keyfe kezebu alâ enfüsihim bak kendi kendilerine karĢı 

nasıl yalan söylemiĢler. ve dalle anhüm ma kânu yefterun; ve sahte 
tasavvurları kendilerini nasıl aldatmıĢ. 

 
 
25-) Ve minhüm men yestemi'u ileyk* ve ce'alna alâ kulubihim 

ekinneten en yefkahuhu ve fiy azânihim vakra* ve in yerav külle 
ayetin la yu'minu Biha* hatta izâ cauke yücadiluneke yekulülleziyne 
keferu in hazâ illâ esatıyrul evveliyn; 

 



Onlardan seni duyanlar vardır... Fakat biz, O'nu algılamalarına engel 
olması için kalplerinin (Ģuurlarının - anlayıĢlarının) üstüne perdeler, 
kulaklarının içine de (anlayıĢlarına) ağırlık koyduk! Ne kadar delil 
görseler yine de iman etmezler... Üstelik sana geldiklerinde seninle 
tartıĢan o hakikat inkârcıları Ģöyle derler: "Bu, öncekilerin masallarından 
baĢka bir Ģey değil!" (A.Hulusi) 

 
025 - Ġçlerinden kimi de vardır seni Kur'an okurken dinler fakat biz 

onların kalplerine onu zevkiyle anlamalarına mani' kabuklar geçirmiĢizdir, 
kulaklarında da bir ağırlık vardır, her mucizeyi görseler de iman etmezler, 
hattâ sana geldiklerinde seninle cidal yapmağa kalkıĢarak der ki o hak 
tanımaz kâfirler: «bu, eskilerin esatirinden baĢka bir Ģey değil». (Elmalı) 

 
 
Ve minhüm men yestemi'u ileyk onlar arasında öyleleri var ki, 

sana kulak verirmiĢ gibi yaparlar. Kulak verirmiĢ gibi yaparlar. Ben böyle 
çevirmeyi daha ruhuna uygun buldum. ve ce'alna alâ kulubihim 
ekinneten en yefkahuhu fakat kalplerinin üzerine, onları hakikati 
kavramaktan aciz bırakan örtüler yerleĢtirdik. Aslında tefsire hiç ihtiyacı 
yok. ve fiy azânihim vakra kulaklarına da kurĢun akıttık. Vakran, ağırlık 
demektir. Ben mecazi olarak Türkçede ki kurĢunla çevirdim ki Türkçeye 
çok daha uygun. Bakara/7 de bu ayetin bir benzerini tefsir ettiğim için 
geçiyorum. 

 
ve in yerav külle ayetin la yu'minu Biha ve hakikatin bütün 

belgelerini görseler dahi artık iman etmezler. Ġnkarın nasıl mantıksız bir 
saplantı olduğunu ifade için kullanılıyor bu cümle.  

 
hatta izâ cauke yücadiluneke yekulülleziyne keferu in hazâ illâ 

esatıyrul evveliyn; öyle ki, tartıĢmak için sana geldiklerinde, inkara 
saplanmıĢ olanlar derler ki; Bu eskilerin masallarından baĢka bir Ģey 
değildir. 

 
Tabii ki nasıl bakıyorsanız öyle algılarsınız. Ġmdat çığlığını 

Affedersiniz bir koyun nasıl algılar? Bu bir algı problemi. Algı meselesi. 
Onun için nerenizle dinlediğinize bağlı. Kimisi yüreği ile dinler, kimisi 
kulak kepçesi ile. Nerenizle dinlediğinize bağlı. Hatta kimisi midesi ile 
dinler bakınız, inanınız bana. Problem farklı.  

 
Elmaya bakarken biri Allah‟ı hatırlar ve zikreder, bir baĢkası midesini 

hatırlar, ağzı sulanır. Algı problemi bu, nereden baktığınız önemli. 
 



Biri Allah‟ın Kuvvet, kudret ve varlığının bir iĢareti, bir göstergesi 
olarak görür onu, öbürü ise bambaĢka bir Ģey olarak görür. Onun için 
hatta baktığı noktaya göre çok daha kötü bir biçimde yorumlaya da bilir. 
Onun için neresinden baktığı çok önemli. 

 
26-) Ve hüm yenhevne anhü ve yen'evne anhü, ve in yühlikûne 

illâ enfüsehüm ve ma yeĢ'urun; 
 
Onlar hem (baĢkalarını) O'ndan (Hz.Rasûlullah'tan) engellerler, hem 

de (kendileri) O'ndan uzaklaĢırlar! Sadece kendi nefslerini helâk 
ediyorlar, ama bunu idrak edemiyorlar! (A.Hulusi) 

 
026 - o birleri ise hem ona yaklaĢmaktan nehy ederler, hem de 

kendileri ondan uzaklaĢırlar ve bu suretle mücerret nefislerini helâk 
ederler de farkına varmazlar. (Elmalı) 

 
 
Ve hüm yenhevne anhü ve yen'evne anhü Onlar hem diğerlerini 

ondan alı koyarlar, hem de kendileri ondan uzak dururlar. Bu inadi küfrün 
tabiatıdır. Sadece kendileri hakikatten uzak durmakla kalmazlar aynı 
zamanda baĢkalarınız da hakikatten uzak tutarlar. Böyle çifte kötülüğü 
vardır inadi küfrün. 

 
ve in yühlikûne illâ enfüsehüm ve ma yeĢ'urun; BaĢka değil 

yalnızca kendi öz benliklerini helake sürüklerler de, bunun dahi farkına 
varamazlar. 

 
 
27-) Velev tera iz vukıfu alennari fekalu ya leytena nureddü ve la 

nükezzibe Bi ayati Rabbina ve nekûne minel mu'miniyn; 
 
Yanma aĢamasına geldikleri zaman: "KeĢke geri döndürülsek, 

Rabbimizin delillerini yalanlamasak ve iman edenlerden olsak(Rabbanî 
özelliklerimizi, Esmâ'dan kaynaklanan kuvvelerimizi değerlendirsek)" 
dediklerini bir görsen! (A.Hulusi) 

 
027 -   görsen, ateĢin baĢına durdurulup da: ah! dedikleri vakit: ah 

nolurdu bir geri çevrilsek de rabbimizin âyetlerini inkâr etmesek 
müzminlerden olsak dı. (Elmalı) 

 
 
Velev tera iz vukıfu alennari AteĢin baĢında dikildiklerinde onları 

bir görseydin. Bir görseydin cehennemin baĢında sıra sıra dizildiklerini..! 



 
fekalu ya leytena nureddü ve la nükezzibe Bi ayati Rabbina ve 

nekûne minel mu'miniyn; onlar ateĢin baĢında sıra sıra dizildiklerinde 
diyecekler ki, derler ki, Ahh..! keĢke. KeĢke hayata bir geri dönsek de, 
döndürülsek de, rabbimizin mesajlarını yalanlamasak, müminlerden 
olsak derler. Ve o zaman rabbimizin mesajlarını yalanlamaz ve 
müminlerden olurduk derler. Derler ama bunun hiçbir anlamı kalmaz. 
Fakat Allah onların öyle diyeceğini bildiği gibi, eğer bu dedikleri olsa idi 
ne yapacaklarını da biliyor ve söylüyor. 

 
 
28-) Bel beda lehüm ma kânu yuhfune min kablu, ve lev ruddu 

leadu lima nühu anhü ve innehüm lekâzibun; 
 
Hayır, önceden gizliyor oldukları (kendilerine verilmiĢ hakikat bilgisi 

Ģimdi) kendilerine zâhir oldu! Eğer geri döndürülseler elbette (gene) 
yasaklandıklarına geri dönerlerdi! ġüphesiz ki onlar yalancılardır! 
(A.Hulusi) 

 
028 -   hayır evvelce gizleyip durdukları karĢılarına çıktı da ondan, 

yoksa geri çevrilselerdi mutlak o nehy edildikleri fenalığa yine 
döneceklerdi, Ģüphesiz yine yalancılar.  (Elmalı) 

 
 
Bel beda lehüm ma kânu yuhfune min kabl ama hayır, daha önce 

gizlemiĢ oldukları Ģey onlara apaçık göründü de ondan. Yani içlerinde bir 
korku taĢıyorlardı, acaba gerçek mi, acaba bir diriliĢ, hiçbir kafir yoktur ki 
böyle bir kuĢku duymamıĢ olsun. Ya varsa kuĢkusu her inkarcı da vardır. 
ĠĢte o kuĢku gerçek oldu diyor. ĠĢte onu gördüler de onun için böyle 
diyorlar. 

 
ve lev ruddu leadu lima nühu anhü eğer geri döndürülselerdi, 

kendileri için yasaklanan Ģeye yine dönerlerdi. Allah‟tan iyi bilen mi var. 
Öyle diyor, Yani siz onların öyle konuĢtuğuna bakmayın azabı görünce. 
Eğer geri döndürmüĢ olsaydık yine aynı Ģeyi yaparlardı. 

 
Burada, ve innehüm lekâzibun; nitekim onlar yalanı 

tabiatlaĢtıranlardır. Tabiat haline getirenlerdir. 
 
Değerli dostlar bu inkârcının aklı ile ve bilgisi ile değil, hissiyle ve 

içgüdüsü ile hareket ettiğinin en çarpıcı ifadesi. BaĢka bir tefsir 
bulamıyorum ben buna. Yani inkarcı, hiçbir inkarcı aklı ile hareket 
etmiyor, hissi ile ve iç güdüsü ile hareket ediyor bu da onu gösteriyor. 



 
 
29-) Ve kalu in hiye illâ hayatüned dünya ve ma nahnü Bi 

meb'usiyn; 
 
Dediler ki: "Dünya hayatımızdan baĢkası yoktur! YaĢamımız devam 

etmeyecektir!" (A.Hulusi) 
 
029 - yine dönüp: «hayat, sırf Dünya hayatımızdan ibaret, biz bir 

daha dirilecek değiliz» diyeceklerdi. 
 
Ve kalu in hiye illâ hayatüned dünya ve ma nahnü Bi meb'usiyn  

Zira bu dünyadakinden baĢka hayatımız yoktur, öldükten sonra da 
dirilecek değiliz demiĢlerdi. 

 
 
30-) Velev tera iz vukıfu alâ Rabbihim* kale eleyse hâzâ BilHakk* 

kalu bela ve Rabbina* kale fezûkul azâbe Bi ma küntüm tekfürun; 
 
Rablerini müĢahede sürecinde (hakikatlerindeki Esmâ kuvvelerini 

fark ettiklerinde) bir görsen! "ĠĢte, Hak bu değil miymiĢ!" dedi... "Evet, 
RabbimizmiĢ!" dediler... "Öyle ise, hakikat bilgisini inkâr eden olmanızdan 
dolayı Ģimdi tadın azabı!" buyurur. (A.Hulusi) 

 
030 - hem görsen onları: rablerinin huzuruna durdukları vakit! nasıl, 

deyecek; Ģu gördüğünüz hak değil mi imiĢ? Evet, rabbimiz hakkı için 
diyecekler, o halde buyuracak: tadın azabı, küfrettiğinizin cezası. (Elmalı) 

 
 
Velev tera iz vukıfu alâ Rabbihim* kale eleyse hâzâ BilHakk Yine 

sen rablerinin katına çıkarılıp o‟nun; Bu gerçek değimliymiĢ diye sorduğu 
zaman onları bir görmeli idin. 

 
Enstantaneler ahiret aleminden. kalu bela ve Rabbina Unutmayın 

dostlar bu alemden, Allah‟tan baĢka kimse haber veremez. Allah‟ın, 
Yalnızca Allah‟ın haber vereceği alemden haber veriyor bu ayet. Derler 
ki; Kesinlikle Rabbimiz hakkı için öyle diye cevap verirler, verecekler. 

 
kale fezûkul azâbe Bi ma küntüm tekfürun; O da diyecek ki; 

Tadın azabı ısrarlı inkarınıza karĢılık. Öldükten sonra piĢman olmanın 
hiçbir yararı yok. ĠĢ o piĢmanlığı yaĢarken sergileyip bir tevbeye, yeniden 
doğuĢa ve arınmaya dönüĢtürmek.  

 



Değerli dostlar içgüdülerimizin akli ve insani yeteneklerimizi dumura 
uğratmasını istemiyorsak yapacağımız tek Ģey var. Allah‟a kulak vermek. 

 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. EN‟AM SURESĠ (031-055)(45) 
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim"  
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
Sevgili Kur‟an dostları geçen dersimizde En‟am suresinin 30. 

ayetine kadar iĢlemiĢtik. Geçen ders iĢlediğimiz ayetler insanın 
eylemleriyle öte dünyası arasında doğrudan bağ olduğunu, insanoğlunun 
yaptığı eylemlerin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ve yaptığı her bir 
Ģeyden mutlaka bir gün hesaba çekileceğini hatırlatan ayetlerdi. 

 
Yine o pasajın ardından gelen pasajda 31. ayetle devam eden 

pasajda insanı bekleyen bu kaçınılmaz akıbet insana hatırlatılmaya 
devam ediliyor. 

 
 
31-) Kad hasiralleziyne kezzebu Bi Lıkaillah* hatta izâ 

caethümüs saatü bağteten kalu ya hasretena alâ ma ferratna fiyha, 
ve hüm yahmilune evzarehüm alâ zuhurihim* ela sae ma yezirun; 

 
Allâh'a kavuĢmayı (nefslerinin hakikatinin Allâh Esmâ'sı olduğunun 

farkındalığını yaĢayacaklarını) yalanlayanlar gerçekten hüsrana 
uğradılar! Nihayet o saat (ölümü tatma süreci) ansızın kendilerine 
geldiğinde, suçlarının yükünü sırtlanmıĢ olarak Ģöyle dediler: "Yazıklar 
olsun bize, dünyada ihmal ettiğimiz çalıĢmalar yüzünden düĢtüğümüz 
mahrumiyete!" Dikkat edin, yüklendikleri (vebal) ne kötüdür! (A.Hulusi) 

 
031 - hakikat hüsranda kaldı o: Allahın karĢısına çıkacaklarını inkâr 

eden kimseler ki nihayet saat gelip ansızın kendilerini bastırıverince 
«eyvah! hayatta yaptığımız taksirlerden dolayı hasretlerimize bak» derler 
o dem ki bütün veballerini sırtlarına yüklenmiĢ götürüyorlardır, bak ki ne 
fena yükler götürüyorlar! (Elmalı) 

 
 
Kad hasiralleziyne kezzebu Bi Lıkaillah doğrusu Allah‟a 

kavuĢacaklarını yalanlayanlar hüsrana uğrayacaklar. 
 
Değerli dostlar, ahirete iman ya da, öldükten sonra dirilmeye iman, 

ya da hesap gününe iman, ya da öte dünyaya iman diye 
isimlendirebilirsiniz. Bu isimlendirmeler içerisinden en doğrusu hesap 
gününe imandır. Bu aynı zamanda insanda yaptıklarının hesabını verme 
duygusunu uyandırıyor. Onun için ahirete iman, adalete imandır. 
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Ahirete iman, insanın eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmesini 

gerektirir. Onun için insanda sorumluluk Ģuurunu, sorumluluk bilincini 
geliĢtiren 1. unsur Allah‟a imansa, 2. unsur ahirete iman, yani hesap 
gününe, yaptığı her bir Ģey den hesaba çekileceğinin bilincinde olması 
demektir bu hesap gününe iman. Onun için Kur‟an sık sık insanda böyle 
bir alt yapıyı kurmak, insanda yaptıklarının sorumluluğunu üstlenecek bir 
Ģuur geliĢtirmek ve bir vicdan uyandırmak için ahiretteki hesabı hatırlatır. 
Bu adalettir. Onun için ahireti olmayanın adaleti yok demektir. Aslında 
öldükten sonra hesap vereceğine inanmayan bir kimse, adaleti inkar 
eden bir kimsedir. Bunun böyle anlaĢılması gerekir. 

 
hatta izâ caethümüs saatü bağteten Kıyamet saati ansızın 

geliverdiğinde, kalu ya hasretena alâ ma ferratna fiyha, ve hüm 
yahmilune evzarehüm alâ zuhurihim, günahlarının yükünü sırtlarında 
taĢır bir halde diyecekler ki; “Yazıklar olsun bize ki, onu göz ardı 
etmiĢiz. Öldükten sonra dirileceğimizi, yaptıklarımızdan hesaba 
çekileceğimizi, eylemlerin sorumluluğunu göz ardı etmiĢiz. 
Yaptığımız yanımıza kalacak sanmıĢız.” Diyecekler. 

 
ela sae ma yezirun; Ah..! O yüklendikleri Ģey ne fenadır. Aslında o 

yüklendikleri Ģey sevgili Kur‟an dostları, dünyada üstlenmekten 
kaçındıkları sorumluluklarıdır. Yüklendikleri Ģey kendi hayatlarıdır, kendi 
kötülükleridir. Onun için her kıllı insanın götüremeyeceği kötülükten 
kaçınması gerekiyor. Tıpkı o ünlü sözde denildiği gibi.  

 
- A‟mel eddünya ke bi kaderi ve kaike fiha Dünyaya, dünya da 

kalacağın kadar çalıĢ, Ve A‟mel li ahretike bi kaderi be kaike fiha 
ahirete ise orada kalacağın kadar çalıĢ. Ve a‟mel linnari bi kaderi 
sabrike ileyha ateĢe dayanacağın kadar günah iĢle Ve a‟me linnahi bi 
kaderi hacetike ileyhi. Allah‟a da muhtaç olduğun kadar kulluk et. ĠĢte 
bu harika esaslar çerçevesinde götüreceğin kadar günah iĢle demek 
lazım. 

 
 
32-) Ve melhayatüd dünya illâ le'ıbun ve lehv* ve leddarul 

ahıretü hayrun lilleziyne yettekun* efela ta'kılun;  
 
(Esfeli sâfîliyn olan) dünyanızın yaĢamı oyun ve eğlenceden baĢka 

bir Ģey değildir! Sonsuz olan gelecek yaĢam ortamı korunanlar için 
elbette daha hayırlıdır... Hâlâ aklınızı değerlendirmeyecek misiniz? 
(A.Hulusi) 

 



032 - Dünya hayat, bir oyundan, bir oyalanmadan baĢka nedir? 
Elbette dâri Âhiret korunan muttakiler için daha hayırlıdır, hâlâ 
akıllanmayacak mısınız? (Elmalı) 

 
 
Ve melhayatüd dünya illâ le'ıbun ve lehv bu dünya hayatı 

oyundan ve eğlenceden baĢka bir Ģey değildir. ve leddarul ahıretü 
hayrun lilleziyne yettekun ahiret yurdu ise sorumluluk bilincini 
kuĢananlar için elbette daha hayırlıdır. efela ta'kılun; Hala aklınızı 
baĢınıza almayacak mısınız. Hala kafanızı kullanmayacak mısınız. 

 
Kur‟an düĢünce sistematiği içerisinde dünyanın oyun, eğlence, 

geçici bir lezzet, geçici bir haz olduğunu ifade eden tüm ayetler mutlaka 
ahiretle, ahiret hayatını anlatan cümlelerle yan yana gelirler. Bu da Ģunu 
gösterir, ahirete göre dünyanın konumu budur demektir. Dünyanın oyun 
ve eğlence olması, ahiretle kıyaslandığındadır. Değilse, bu ibarelerden 
yola çıkarak dünyanın sanal olduğunu, hayatın rüya olduğunu, hayatın 
hatta yalan olduğunu söylemek doğru olmaz.  

 
Mahlukat bir varlık kategorisidir. Tıpkı Halık nasıl müstakil bir varlık 

ise. Halık ile mahluk diye varlık 2 ye ayrılır. Mahluk vardır. Bazılarının 
söylediği gibi olmayan, varmıĢ gibi duran, sanal olan, rüya olan ya da 
panteistlerin ve vahdet-i vücutçuların iddia ettiği gibi köpük olan bir Ģey 
değildir. Vardır, ama varlığı, Allah‟ın varlığına bağlıdır. Varlığı 
mukayyettir, mutlak değildir. Zaten Allah dıĢındaki varlıkları 
mutlaklaĢtırmak, yani materyalizm ne kadar uç bir düĢünce ise, Allah 
dıĢında hiçbir varlığın olmadığını söylemekte onun tam zıddından yine uç 
bir düĢüncedir. Bunlar birbirinin zıddıdır. Polarizasyonudur. Onun için bu 
iki düĢünce de Kur‟an tarafından reddedilir. 

 
Rabbena atina fid-Dünya haseneten ve fil-ahireti haseneten. Bu 

duayı bize öğreten Kur‟an dır. Ey rabbimiz bize dünyada da güzellikler 
ver, ahirette de güzellikler ver. Dedirten Kur‟an dır. 

 
 
33-) Kad na'lemü innehu le yahzünükelleziy yekulune 

feinnehüm la yükezzibuneke ve lakinnez zalimiyne Bi ayatillahi 
yechadun; 

 
Gerçek ki, onların söylediklerinin seni mahzun ettiğini biliyoruz... 

Gerçek Ģu ki, onlar seni yalanlamıyorlar; o zâlimler, bile bile Allâh'ın 
iĢaretlerindeki varlığını (Esmâ'sının açığa çıkıĢı olan iĢaretleri) inkâr 
ediyorlar! (A.Hulusi) 



 
033 - Celâlim hakkı için biliyoruz ki söyledikleri lâf seni cidden 

incitiyor, mamafih onların yalancı dedikleri sen değilsin, lâkin zalimler 
Allahın âyetlerine cehudluk ediyorlar. (Elmalı) 

 
 
Kad na'lemü innehu le yahzünükelleziy yekulun onların 

söylediğinin seni üzdüğünü elbette biliyoruz. Burada hitap doğrudan 
vahiy üssü doğrudan peygambere. Ancak tabii ki peygamberin davet 
misyonunu üstlenen, ilahi hakikati, ilahi mesajları bir baĢkasına davet 
etme görevini üstlenen her bir mümin bu hitabın muhatabıdır. 

 
feinnehüm la yükezzibunek gerçek Ģu ki onlar seni 

yalanlamıyorlar, ve lakinnez zalimiyne Bi ayatillahi yechadun; bu 
zalimler asıl Allah‟ın mesajlarını yalanlıyorlar.  

 
Bir insanın söylediği sözün gittiği yeri bilmesi lazım. Bazen sözünün 

gittiği yer maksadını aĢabilir. ĠĢte onu da düĢünecek bir mümin. 
Hatırlayınız önceki derslerimizden birinde, ki 2 ders önce olsa gerek, 
müĢrikler Allah‟tan baĢka aracılar ve Ģefaatçiler olarak putlar peyda 
ederken, aslında onlar bunu Ģirk koĢmak amacını güderek yapmıyorlardı. 
Ahirette yaptıklarının bu anlama geldiğini öğrenince böyle bir itiraz 
yapacaklar. Yani “biz bunu kastetmedik ki” diyecekler diyor Kur‟an. Onun 
için siz amacınızı aĢan, kimi tavır, davranıĢ, eylem ve inançlarla Allah‟a 
karĢı geliyorsanız, Allah katında sizin aldığınız o tavrın, veya taĢıdığınız 
o sapık inancın nasıl değerlendirileceğini bilmeniz gerekiyor. ĠĢte Kur‟an 
da bunun ipuçlarını veriyor. 

 
 
34-) Ve lekad küzzibet Rusulün min kablike fesaberu alâ ma 

küzzibu ve ûzû hatta etahüm nasruna* ve la mübeddile li 
Kelimatillah* ve lekad caeke min nebeil murseliyn; 

 
And olsun ki, senden önce de Rasûller yalanlanmıĢtı... Yardımımız 

gelinceye kadar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine sabrettiler... 
Allâh kelimelerini (vadettiği sözlerini) değiĢtirecek yoktur... And olsun ki, 
irsâl olunanların (Rasûllerin) haberlerinden bir kısmı sana gelmiĢtir. 
(A.Hulusi) 

 
034 - Celâlîm hakkı için senden önce gönderilen Peygamberler 

tekzip olundu da tekzip ve ezâ edilmelerine karĢı sabrettiler, nihayet 
kendilerine nusratimiz geldi, öyle ya Allahın kelimâtı vaadini 



değiĢtirebilecek hiç bir kuvvet yoktur, alimallah sana mürselîn 
kıssalarından haber de geldi. (Elmalı) 

 
 
Ve lekad küzzibet Rusulün min kablik doğrusu, senden önce de 

elçiler yalanlanmıĢtı. 
 
Burada dikkat ederseniz nübüvvet geleneğinin genel yasasına 

dikkat çekiliyor. Yani, “bu iĢler sadece senin baĢına gelmiyor” deniliyor. 
Hakikati insanlığa taĢımak görevini üstlenen herkes, böyle Ģeylerle 
karĢılaĢır. Onun için buna hazır olmalısın. Bu, bu iĢin doğasıdır. 
Deniliyor. 

 
fesaberu alâ ma küzzibu ama o senden önce bu tip itirazlarla 

karĢılaĢan peygamberler, yalanlandıkları hakikat üzerinde direndiler. 
Dikkatinizi çekerim; fesaberu ibaresini, sabrettikleri, saberu alâ ile 
beraber, direndiler diye çevirdim. Böyledir, tam çevirisi budur.  

 
Sabır hakikat üzerinde direniĢtir. Sabır gerçeği götürmede 

direniĢtir. Sabır yatmak, sabır eylemsizlik, sabır kendi içine kapanmak, 
sabır baĢkalarının tüm saldırıları karĢısında sessiz kalmak falan değildir. 
Sabır, temsil ettiğiniz hakikat üzerinde her türlü saldırıya direnmektir. 

 
ve ûzû hatta etahüm nasruna eziyete katlandılar ve sonunda 

kendilerine yardımımız yetiĢti. YetiĢti çünkü hakikat üzerinde direndiler 
ve hakkı savunmanın bedelini ödediler. Onlar bu bedeli ödeyince, “bittim” 
dedikleri yerde, Allah‟ta; “Yettim kulum” dedi. ve la mübeddile li 
Kelimatillah zira hiçbir güç Allah‟ın sonuç alan vaadini değiĢtiremez. 

 
Kelimat, aslında karĢısındakinde iz bırakan her türlü söz de dahil 

mesaj demektir. Onun için burada sonuç alan vaadi diye çevirmeyi daha 
uygun buldum. Allah‟ın sonuç alan vaadini hiçbir güç değiĢtiremez. Belki 
burada kelimatillah Allah‟ın yasası anlamına da gelir. 

 
Allah‟ın yasası vardır. Peygamberlerle ilgili Hakikati taĢıyan elçilerle 

ilgili, hakkı temsil eden insanlarla ilgili yasası da vardır. Yani mutlaka siz 
doğruyu söylüyorsanız, yanlıĢı savunanlar size saldıracaklar. ĠĢte bu, bu 
iĢin yasasıdır. Eğer siz hakkı savunuyorsanız, batılı savunanlara hoĢ 
görünemeyeceksiniz. Yani mutlaka birilerini rahatsız edeceksiniz. Bu, bu 
iĢin yasasıdır.  

 
Hatta hatta oradan yola çıkarak bu iĢin temel yasası Ģudur; Güzeli 

herkes, doğruyu herkes, hakkı herkes sevmez. Onun için mutlaka kötüler 



iyileri rahatsız ederler. Batıl hakk tan rahatsız olur. Karanlık aydınlığa 
dayanamaz. Onun için bu iĢte bu iĢin yasasıdır. Burada kelimetillah 
ibaresi ile bu ifade ediliyor. Allah‟ın yasasına dikkat çekiliyor. 

 
ve lekad caeke min nebeil murseliyn; Doğrusu peygamberleri 

ilgilendiren bilgiler de daha önce sana ulaĢmıĢtı. Tabii ki bu 
peygamberleri ilgilendiren bilgiler Kur‟an da, peygamberlerle ilgili 
haberler, kıssalar ki, teselli amacı ile Kur‟an, tarihi kullandığını söylüyor. 

 
Nübüvvetin yasasını hatırlatıyor. Bu peygamber kıssalarını da 

bunun için naklediyor. Bak diyor, tarihin dağarcığından seçilmiĢ sadece 
sınırlı sayıda isim. Ama onun dıĢında çok peygamber var. Fakat onların 
içerisinden prototipler seçilmiĢ, örnekler seçilmiĢ ve biz, gelecekte 
yaĢayacak olan, hakkı temsil edecek olan müminlere; Bakın insanlık 
tarihi boyunca yaĢandı bunlar yani siz iĢte bu çizginin mümessilisiniz. Siz 
bu çizgiyi temsil ediyorsunuz. Onun için çizginizi seçeceğiniz zaman 
tarihe bakın. Bir çizgi var, bu çizgi Ģeytanla baĢlayıp, kabil‟le, Nemrut‟la, 
Firavun‟la süren bir çizgi. Onun karĢısında bir çizgi var. Adem‟le baĢlayıp 
Nuh‟la, Ġbrahim‟le, Musa ile, Ġsa ile, Muhammed ile –Hepsine selam 
olsun- süren bir çizgi. Çizginizi seçin. 

 
ĠĢte Kur‟an tarihi gözlerimizin önüne sererken insana, tercih 

yapmasını ister. Tarihten hangi çizginin devamı olarak görüyorsunuz 
kendinizi, bu tercihi yapın der.  

 
 
35-) Ve in kâne kebüre aleyke ı'raduhüm feinisteta'te en 

tebteğıye nefekan fiyl Ardı ev süllemen fiys Semai fe te'tiyehüm Bi 
ayetin, ve lev ĢaAllahu le cemeahüm alel hüda fela tekûnenne minel 
cahiliyn; 

 
Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse; haydi kudretin 

varsa, arza bir delik yahut semâya bir merdiven ara ki onlara oradan bir 
mucize getir (de iman etsinler)! Eğer Allâh dileseydi elbette onları hakikat 
üzere toplardı... Öyle ise sakın cahillerden olma! (A.Hulusi) 

 
035 - Eğer onların omuz dönmelerini sana pek ağır geliyorsa haydi 

kendi kendine yerin dibine inecek bir baca veya göklere çıkacak bir 
merdiven arayıp da onlara bam baĢka bir âyet getirmeğe gücün yettiği 
takdirde hiç durma, Allah dilemiĢ olsa idi elbette onları hidayet üzere 
toplardı o halde sakın cahillerden olma. (Elmalı) 

 
 



Ve in kâne kebüre aleyke ı'raduhüm eğer onların sırt çevirmeleri 
sana ağır geliyorsa, Vahyin ilk muhatabına yine bu uyarılar.- eğer onların 
sırt çevirmeleri ki bu aslında tarihin yasası. Kötüler iyilere sırt çevirirler. 
Güzellik daima çirkinliği rahatsız eder. Hakk, daima batılı rahatsız eder. 
Onun için eğer onların sırt çevirmeleri sana ağır geliyorsa; 

 
feinisteta'te en tebteğıye nefekan fiyl Ardı ev süllemen fiys 

Semai fe te'tiyehüm Bi ayetin haydi yeri oymaya ya da göğe merdiven 
dayamaya gücün yetiyorsa, bunu yap ta bir mucize getir. ve lev 
ĢaAllahu le cemeahüm alel hüda Peygambere yapamayacağı böyle bir 
teklif götürüldükten sonra ona yasa hatırlatılmakta, Allah‟ın değiĢmez 
yasası. Oysa ki eğer Allah dileseydi onların tümünü hidayet üzere 
buluĢtururdu. 

 
fela tekûnenne minel cahiliyn; Burası çok önemli. Öyleyse; 

(Tırnak içi cümle kullanmak zorundayım); “Allah‟ın yasasını sakın 
bilmezden gelme.” Evet, Allah‟ın tasası bu. Hiçbir zaman tüm insanlık 
hakk üzerinde birleĢmeyecek. Bu çok önemli. Bu yasayı doğru 
okuyamayan, sıkıntıyı kendisine verir. Onun için Allah burada özellikle 
insan iradesine hürmetini sergiliyor. Ġrade verdiği insanın iradesi 
sonundaki seçimine Allah izin veriyor. Ġnsanın iradesini kullanmasına 
saygı gösteriyor. 

 
Bu çok önemli ve altı çizilecek bir husus. Yarattığı iradeyi Allah‟tan 

yok saymasını kim isteyebilir. Hem irade versin insana, hem de iradeyi 
yok sayarak kötülüğü ortadan kaldırsın. O zaman iradenin ne hükmü 
kalırdı. Eğer alternatif olmasaydı, seçmek olur muydu..! Seçim iyi ve kötü 
arasından yapılır. Ġrade ne iĢe yarayacaktı. Hem irade verip hem de 
alternatifini yok etmesini Allah‟tan kim isteyebilir. O zaman Allah insana 
verdiği iradeyi dikkate almamıĢ olmaz mıydı. Asıl o zaman insanın 
özgürlüğü yok edilmiĢ olmaz mıydı. Ġnsana özgürlüğünü bahĢeden 
Allah‟tır. Bu özgürlüğü kullanmakta muhayyer bırakıyor Allah insanı. 
Lakin sonucuna da katlan diyor. 

 
Onun için insanın Allah‟a irademi yok say demeye hakkı yok. 

Çünkü irade bir nimet, irade bir lütuf. Bu nimeti doğru kullanan elbette 
ödülünü alacak, yanlıĢ kullanansa kendi elleri ile kendisini cezalandırmıĢ 
olacak. 

 
 
36-) Ġnnema yesteciybülleziyne yesme'un* vel mevta 

yeb'asühümullahu sümme ileyhi yurce'un; 
 



Ancak algılayanlar (davete) icabet eder! Ölülere (ilimle diri 
olmayanlara) gelince, Allâh onları (ölümü tattıktan sonra) bâ'seder 
(hakikati fark ettirir), sonra O'na döndürülürler. (A.Hulusi) 

 
036 - Sâde iĢitmesi olanlar davete icabet eder, ölülere gelince 

onları Allah diriltir sonra hepsi onun huzuruna çıkarılırlar. (Elmalı) 
 
 
Ġnnema yesteciybülleziyne yesme'un Ģüphe yok ki sadece 

yürekten dinleyenler bir davete icabet edebilir.  
 
vel mevta yeb'asühümullah Ölüler mi? Ölülere gelince onları 

yalnızca Allah diriltebilir. Evet, tabii ki buradaki ölülerden kasıt, dik 
sürünenler, yaĢarken ruhunu öldürenler. Organizması hayatta olduğu 
halde ruhu kokmuĢ, kokuĢmuĢ olanlar. ĠĢte onlar için Kur‟an ölü diyor. Ve 
iĢin ilginci ruhu kokuĢmuĢ olanların öldü dedikleri Ģehitlere de Kur‟an diri 
diyor. Kur‟an ın bakıĢ açısı ile bazen sapmıĢ insanın bakıĢ açısı taban 
yabana zıddiyet arz ediyor.  

 
Onun için Kur‟an sizin, insanın yaĢıyor olmasını, yeme içme, 

yatma, uyuma ve çiftleĢmeyle ölçmüyor. Bunları yaĢamanın standardı 
olarak getirmiyor. Kur‟an a göre yaĢıyor olmak ruhi kapasitesini ayakta 
tutmak, ahlaki diriliği taĢımak, insanın manevi hayatiyetini sürdürmesi 
kastediliyor.  

 
Onun için maneviyat dünyasını öldüren, iç zenginliğini yok eden 

ahlaki kapasitesini dumura uğratan bir insan, Kur‟an düĢünce 
sistematiğine göre manen ölü bir insandır ve ölüler duyamazlar. Sen 
ölülere iĢittiremezsin diyor ya Kur‟an, iĢte onun gibi. Ölülere kimse 
iĢittiremez. O nedenle yaĢıyor olmak sadece organizmanın yaĢaması 
anlamına gelmez. Hakiki yaĢam, hakiki hayat, insanın bitimsiz iç 
dünyasının yaĢıyor olmasıdır. 

 
sümme ileyhi yurce'un; sonunda hepsi O‟na dönecektir. Yani 

dünyada manevi ölü olarak dikine sürünenler de, manevi olarak 
yaĢayanlar da herkes Allah‟ın huzuruna dönecek ve orada anlayacaklar 
asıl yeryüzünde yaĢıyorum zannedenlerin bir çoğunun gerçekte 
yaĢamamıĢ olduğunu. Gerçekte bu hayatın sadece beĢeri, sadece fiziki 
hayatla sınırlı olduğunu, ama manevi hayatını öz elleri ile katletmiĢ 
olduğunu, boğmuĢ olduğunu yani bir tür intihar ettiğini Orada görecek. 

 
Yukarıda insanlık ailesinin davranıĢları ile ilgili makro yasalara 

dikkat çekilmiĢti. Hatırlayacaksınız biraz önce okuduğum ayetlerde. 



Ġnsanlık ailesi ile ilgili makro yasalar ki onlar neydi? Ġnsanlığın, 
toplumların Allah‟a karĢı duruĢlarını bozduklarında, Allah‟ın da o 
toplumlara karĢı mutlaka çözümü, mutlaka çözülmeyi, mahvolmayı 
getirdiği ile ilgili ayetlerdi.  

 
Burada ise Mikro, yani psikolojik yasalara dikkat çekiliyor. ġurada. 

Nedir bu yasa, biraz önce söyledik, Bir insan eğer duymak istemiyorsa, 
ona kimse duyuramaz. Öğrenmek istemeyene yeryüzünde öğretecek bir 
öğretmek yoktur. Onun için kulaklarını tıkayan iĢitmez diyor. ĠĢte burada 
da mikro yasalar gündeme giriyor ve peygambere söyleniyor birinci 
olarak bu. Yani vahyin ilk muhatabı olan sevgili efendimize deniliyor ki;  

 
Sadece senin görevini yapıyor olman yetmiyor ki, onun için eğer 

muhatabın algılamıyorsa sen kendini suçlama. Sen görevini yap. Ama 
senin görevini yapmanla bitmiyor. KarĢıdaki de görevini yapıp algılarını 
açık tutması lazım. Sen söylemekle yükümlüsün, sen görevini yap. O da 
dinlemekle yükümlü. Ama o görevini yapmıyorsa bundan dolayı da 
kendini suçlamadığın gibi, Allah‟ın yasasına uygun bir geliĢme olduğunu 
da bil. Unutma ki kulağını tıkayan duymaz. Gözünü kapayan dünyayı 
kendisine zindan eder. 

 
 
37-) Ve kalu levla nüzzile aleyhi ayetün min Rabbih* kul 

innAllahe Kadirun alâ en yünezzile ayeten ve lâkinne ekserehüm la 
ya'lemun; 

 
Dediler ki: "O'na (Rasûlullah'a), Rabbinden bir mucize inzâl etse 

ya!"... De ki: "Muhakkak ki Allâh bir mucize inzâl etmeye Kaadir'dir... 
Fakat onların çoğunluğu bilmezler." (A.Hulusi) 

 
037 - DurmuĢlar da ona bam baĢka bir âyet indirilse ya diyorlar, de 

ki: Ģüphesiz Allah öyle bir mucizeyi indirip durmağa kadirdir ve lâkin 
ekserisi bilmezler. (Elmalı) 

 
 
Ve kalu levla nüzzile aleyhi ayetün min Rabbih Onlar, ona 

rabbinden bir mucize indirilmesi gerekmez miydi derler. Dediler diye 
çevirmedim. Genellikle bu mazi geçmiĢ zaman kipleri biraz da olması 
mutlaka, gerçekleĢmesi olacak, vuku bulacak hadiseler içinde kesinliğe 
bir atıf olarak kullanılır. Onlar, ona rabbinden bir mucize indirilmesi 
gerekmez miydi dediler, derler. 

 



Bakınız, kafalarını, akıllarını kullanmayanlar yani aslında en büyük 
mucize olan vahiye kulaklarını tıkayacaklar ama mucize isteyecekler. Bu 
bir çeliĢki. Kur‟an bu çeliĢkiye dikkat çekiyor. En büyük mucizelerden biri 
olan, ve hatta Resulallah‟a verilmiĢ en büyük mucize olan bu vahye kulak 
tıkayanlar, ondan harikulade bir takım Ģeyler istiyorlar. 

 
kul innAllahe Kadirun alâ en yünezzile ayete De ki; Allah her tür 

mucizeyi indirmeye muktedirdir. Yani kudret olarak Allah‟ın bunu 
yapmaya  gücü yeter. ve lâkinne ekserehüm la ya'lemun; fakat 
problem bu değil diyor Kur‟an. Problem: onların çoğu kafalarını 
kullanmıyorlar. Bunu bilmiyorlar. Yani kendilerine iletilen bu vahyin en 
büyük mucize olduğunu görmezden geliyorlar. Böyle bir mucizeyi 
görmeyen göz, hangi mucizeyi görür ki..! Hangi mucize ile ikna olur ki..! 
Aslında söylemek istediği bu ayetin. 

 
Burada dikkatinizi çektiğim bir nokta; akıllarını kullanmayanların 

mucize talebinin saçma olduğu vurgulanıyor. Daha doğrusu aklın 
rehberliğini reddedene mucizenin yararı olmaz deniliyor. Çok ilginç..! 
Allah‟ın akla verdiği öneme de dikkat çeken bir ayet. Gerçekten akıl 
fonksiyonunu bir tarafa bırakan, aklını kullanmayan bir insana, yer 
yüzünün en büyük, en muhteĢem, en olağanüstü, en harikulade 
mucizesini getirseniz ki, mucizeler harikuladeliklerdir bazen, 
olağanüstülüklerdir bazen ama her zaman olağan üstü değildir. 

 
Aslında güneĢin doğuĢu bir mucizedir. Ama her gün olduğu için 

olağan mucizedir. Biz her gün gördüğümüz için farkına varmıyoruz.  
 
Aslında insanın yaĢaması bir mucizedir. Yüreğin, kalbin atıĢı bir 

mucizedir. Ġnsan baĢlı baĢına bir mucizedir. Nedense insan sırtını bir 
ağaca dayayarak, Ģu yeni alet ve edevatı hayranlıkla seyreder de, 
aslında sırtını dayadığı ağacın müthiĢ bir mucize olduğunu görmezden 
gelir, görmek istemez. Onun için eğer görebiliyorsanız etrafınız olağan 
mucizelerle doludur. 

 
 
38-) Ve ma min dabbetin fiyl Ardı ve la tairin yetıyru 

Bicenahayhi illâ ümemün emsâlüküm* ma ferratna fiyl Kitabi min 
Ģey'in sümme ila Rabbihim yuhĢerun; 

 
Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçmakta olan 

hiçbir kuĢ yoktur ki, sizin gibi topluluklar (belli bir sistem ve düzene bağlı 
olarak oluĢmuĢ türler) olmasınlar! Biz "OKU"nası yaratılmıĢlar âleminde 



hiçbir Ģeyi eksik bırakmadık! Sonra (onlar) Rablerine haĢrolunurlar. 
(A.Hulusi) 

 
038 - hem Yerde debelenen hiç bir hayvan ve iki kanadı ile uçan 

hiç bir kuĢ yoktur ki sizin gibi birer ümmet olmasınlar, biz kitâpta hiç bir 
tefrit yapmamıĢızdır, sonra hepsi toplanır Rablerine haĢr olunurlar, 
(Elmalı) 

 
 
Ve ma min dabbetin fiyl Ardı ve la tairin yetıyru Bicenahayhi 

illâ ümemün emsâlüküm oysa yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan ve iki 
kanadı ile uçan hiçbir kuĢ yoktur ki, sizin gibi bir alem, sizin gibi bir 
mahluk, sizin gibi müstakil bir varlık kategorisi olmasın. 

 
Burada ümem ifadesi, ümmetin çoğuludur. Ümmetler demektir. 

Daha çok bir varlık kategorisine delalet eder. Yani varlıklar bir çok 
kategorilerden oluĢur. Varlık dünyası. Buna alem diyoruz. ĠĢte fatihada ki 
Rabbül alemin budur. Alemlerin Rabbi. Yani bu alemler içerisine 
insanlar, kuĢlar, böcekler ve daha bildiğimiz ve bilmediğimiz bir çok varlık 
kategorisi girer. Burada da ümem le, ümmetlerle ifade edilen Ģey varlık 
kategorileri olsa gerek. 

 
Burada bir Ģey daha dikkatimi çekiyor; Yeryüzünde yürüyen hayvan 

ve iki kanadı ile uçan hiçbir kuĢ yoktur ki ifadesi Kur‟an kozmolojisinde 
göklerin, göklerle, gökler ibaresi ile, semavat ifadesi ile atmosfer içinin 
kastedilmediği gibi bir bilgiyi veriyor bu ayet. Çünkü yeryüzünde yürüyen 
hayvan ve havada uçan kuĢları yeryüzüne atfediyor Kur‟an. Ayrıca bir 
gökyüzü yok burada. 

 
Demek ki Kur‟an da kullanılan gökler ifadesi ile atmosfer içi değil, 

atmosfer dıĢı daha baĢka katmanlar kastediliyor olsa gerek. ma ferratna 
fiyl Kitabi min Ģey'in biz kitapta hiçbir Ģeyi göz ardı etmedik. 

 
35. ve 36. ayetler yasalara dikkat çektiğine göre bu ibarenin 

anlamı, Allah‟ın yasasının hiçbir alanda boĢluk bırakmadığı yolunda dır. 
Biz kitapta hiçbir Ģeyi göz ardı etmedik, eksik ve noksan bırakmadık, ma 
ferratna fiyl Kitabi min Ģey'in ibaresi; Biz hiçbir alanda boĢluk 
bırakmadık. Her alanda ilkeler koyduk, her alanda yasa koyduk demektir. 
Yasasız iĢ yapmayız demektir. Prensipsiz iĢ yapmayız demektir. Size 
düĢen o yasaları bulup o yasalar istikametinde hayatınızı sürdürmektir 
demektir. 

 



ĠĢte Allah‟ın koyduğu bu yasalar keĢfedildiğinde, aslında tabiatın 
sırrı keĢfedilmiĢ oluyor ve o yasalardan yola çıkarak Allah‟ı tanıyorsunuz. 
YaratıĢı tanıyorsunuz, yaratılıĢı tanıyorsunuz ve yaratanı tanıyorsunuz. 

 
Burada söylenen tesadüf yok sözüdür. Zaten burada ki kitap 

ifadesini, sözcüğünü Ġbn. Abbas Ümmül kitap olarak almıĢ. Yani ana 
bellek. Kitabın anası, levhi mahfuz diye de anılan ana bellek, ümmül 
kitap olarak almıĢ. Büyük müfessir ve sahabe Ġbn. Abbas. 

 
sümme ila Rabbihim yuhĢerun; Yine en sonunda onlar rablerinin 

huzurunda toplanacaklardır. 
 
 
39-) Velleziyne kezzebu Biayatina summün ve bükmün fiyz 

zulümat* men yeĢeillahu yudlilhu, ve men yeĢe' yec'alhu alâ sıratın 
müstekıym; 

 
ĠĢaretlerimizdekileri yalanlayanlar, karanlıklar içinde kalmıĢ sağırlar 

(hakikatlerini algılayamayanlar) ve dilsizlerdir (Hakk'ı itiraf etmeyenler). 
Allâh dilediğini saptırır, dilediğini de sırat-ı müstakimde tutar! (A.Hulusi) 

 
039 - Âyetlerimize yalan diyenler, bir takım sağırlar ve dilsizlerdir, 

zulmetler içindedirler, kimi dilerse Allah ĢaĢırtır, kimi de dilerse bir tariki 
müstakîm üzerinde bulundurur. (Elmalı) 

 
 
Velleziyne kezzebu Biayatina summün ve bükmün fiyz zulümat 

Mesajlarımızı yalanlayanlar, karanlığa mahkum olmuĢ sağırlar ve 
dilsizlerdir.  

Hemen hatırlayın sevgili dostlar, çevrelerinde ki binlerce mucizeyi 
göremeyen ve duyamayan bu sağırlar ve dilsizler seni nasıl duysun 
diyorlar ve senden bir mucize istemeleri, ekstra bir mucize istemeleri 
aslında samimi olmadıklarının iĢareti değil midir deniyor burada. Onlar 
karanlığa gömülüp gitmiĢler, yani etraflarında ki mucizeleri göremiyorlar 
ki senden yeni mucize istesinler. 

 
men yeĢeillahu yudlilhu Allah kimi dilerse onu saptırır. ve men 

yeĢe' yec'alhu alâ sıratın müstekıym; kimi de dilerse onu doğru yola 
yönlendirir. 

 
Sanırım üstteki açıklamalardan ve ayetin devamından, yani hemen 

üstteki ayetin baĢından sonra Allah‟ın saptırması ve hidayete erdirmesi 
doğru anlaĢılmıĢtır. Yani bir insan etrafını görebiliyorsa, o insanın 



hidayete ermesinde o görüĢ bir aracıdır. O insan hidayete ulaĢacak 
demektir. Eğer etrafına karĢı gözü kapalı ise, hakikati duymamak için 
kulaklarını tıkıyorsa, iĢte Allah onu saptırmıĢtır. Yani Allah bir insanı 
kendi eylemleri ile saptırır. Siz sapmayı istemedikçe Allah sizi saptırmaz. 
Siz duymayı isterseniz, Allah size duyurur.  

 
ĠĢte yukarıdaki açıklamamızda bu idi. 36. ayeti tefsir ederken 

demiĢtik ki; Öğrenmek istemeyene yeryüzünde öğretebilecek olan 
yoktur. Duymak istemeyene yeryüzünde duyuracak bir ses yoktur. 
Görmek istemeyene kimse bir Ģey gösteremez. Onun için gözün olması, 
ıĢığın olması, hatta görülecek Ģeyin göz önünde olması bile yetmiyor. 
Baksanıza, görecek göz bulunuyor, o gözün sahibi bulunuyor, gözün 
görmesi için lazım olan ıĢık bulunuyor ve gözün göreceği Ģey de 
hakikatte bulunuyor ama yine de göremiyor. Problem bunlar değil. 

 
ĠĢte o noktada görmek istememe vardır. Görmek istemeyen iĢte 

Allah‟ın saptırması olarak nitelenen bir duruma girmiĢtir. Görmek isteyen 
de Allah‟ın hidayeti olarak nitelenen bir yola girmiĢtir. 

 
 
40-) Kul eraeyteküm in etaküm az'abullahi ev etetkümüssaatü 

eğayrAllahi ted'un* in küntüm sadikıyn; 
 
De ki: "Ne hâlde olduğunuzun bilincinde misiniz? Eğer Allâh azabı 

yahut o saat (vaat edilen olay) size gelse, Allâh'ın gayrına mı 
yakarırsınız? Eğer doğru sözlü iseniz (itiraf edin)." (A.Hulusi) 

 
040 - De ki: bir düĢünür müsün kendinizi? eğer Allahın azabı 

baĢınıza gelir veya o saat baĢınıza gelirse Allah dan baĢkasına mı dua 
edersiniz? eğer doğru söylerseniz söyleyin bakayım? (Elmalı) 

 
 
Kul eraeyteküm in etaküm az'abullahi ev etetkümüssaatü 

eğayrAllahi ted'un De ki; Allah‟ın azabına uğradığınızda, ya da kıyamet 
günü gelip çattığında Allah‟tan baĢkasına yalvardığınızı tasavvur edebilir 
misiniz? in küntüm sadikıyn; söyleyin bakayım eğer doğru sözlü iseniz. 

 
 
41-) Bel iyyahü ted'une feyekĢifü ma ted'une ileyhi in Ģâe ve 

tensevne ma tüĢrikûn; 
 



Bilakis yalnız O'na yalvarırsınız... O da dilerse O'na yalvardığınız 
konuda size hakikati açar ve (siz de) ortak koĢtuğunuz Ģeyleri 
unutursunuz! (A.Hulusi) 

 
041 - Doğrusu yalnız ona dua edersiniz de dilerse o feryada 

geldiğiniz belâyı üzerinizden kaldırır ve o lâhza siz o Ģirk koĢtuklarınızın 
hepsini unutursunuz. (Elmalı) 

 
 
Bel iyyahü ted'une Aksine yalnızca ona yalvarırsınız. Soruyu 

sordu, yine cevabı da kendisi veriyor, doğru cevabı.  
 
Gerçekten de öyle, baĢınız sıkıĢtığında, daraldığında ilk aklınıza 

gelecek olan Allah‟tır. Hatta siz müminlerin değil, belki bir Allah inancına 
sahip olmayan ateist biri dahi çaresiz kaldığında, mesela havada 
uçarken, artık her Ģeyin bittiği ilan edildiğinde, Ya da denizde giderken bir 
fırtınaya tutulduğunda, yani her Ģeyin bittiğini anladığında, ya da bir 
yangının ortasında, bir depremin sarsıcı bir depremin yıkıntıları arasında 
kaldığında, baĢka gidecek, baĢvuracak hiçbir merci kalmadığında, 
yapacak hiçbir Ģeyi olmadığında sığınacağı tek sığınak vardır, Allah. 
Ateist için bile geçerlidir bu. 

 
ĠĢte bu gerçeği, insanda ki ontolojik olan, fıtri olan bu gerçeği 

hatırlatıyor. Bu fıtrattandır. Ġnsanın kromozomlarına yazılmıĢtır bu. Ġnsan 
inkar ederken dahi inkar ettiği o dili Allah‟a borçlu idi. Ama olağanüstü 
dönemlerde, çaresizlik içinde kaldığı dönemlerde insan artık otomatik 
dile bağlanır. Fıtrat diline. DüĢünce artık insanın yaratılıĢına döner ve 
adeta kendisini okur gibi, kendini yaratana yalvarmaya baĢlar. Ateistler 
için bile geçerlidir demiĢtim bu. ĠĢte bu fıtratın dilidir. Fıtratın okunuĢudur. 

 
feyekĢifü ma ted'une ileyhi in Ģâe ve tensevne ma tüĢrikûn; O 

da eğer dilerse, sizin yalvardığınız o problemi giderir ve koĢtuğunuz 
ortakları unutuverir siniz. Dinsizliğinizi unutuverir siniz o an. Allah‟a 
inanmadığınızı unutuverir siniz veya inanmadıklarını unutuverirler o 
inkarcılar ve o anda fıtratlarına dönerler ve gayri tabi olarak, yani 
düĢünce ve mantık dıĢında doğrudan Allah‟a yalvarmaya baĢlarlar. 

 
Aslında bu bir çeliĢki. Burada Ģu çeliĢkiyi Kur‟an hatırlatıyor; Siz 

ilahi mesajları ve o mesajların inanmanızı istediği Ģeyleri inkar ederken 
kendinizi inkar ediyorsunuz. Doğanızı fıtratınızı inkar ediyorsunuz. 
Olağanüstü zamanlarda döndüğünüz iĢte o fıtrattır. Bir yangının 
ortasında kaldığınızda, ya da uçağınız havada infilak ettiğinde, artık 
yapacak hiçbir Ģey kalmadığında, bir denizde boğulmak üzere 



olduğunuzda Allah‟a dönmeniz, sadece O‟na yalvarmanız aslında 
doğanızı gösteriyor. 

 
Siz hayatınızın diğer zamanlarında kendinizi yalanlayarak 

yaĢıyorsunuz. Kendinize yabancılaĢtığınızın göstergesidir bu.  Ve Tabii 
konjonktüre bağlı köksüz imanı dile getiriyor bu ayet. Yani baĢınız 
sıkıĢtığında Allah‟a koĢuyorsunuz ama sıkıĢıklıktan kurtulunca da 
unutuveriyorsunuz. Sizin imanınızın ayakları yere değmiyor. Konjonktüre 
bağlı bir iman diyor. 

 
 
42-) Ve lekad erselna ila ümemin min kablike feehaznahüm Bil 

be'sai vaddarrai leallehüm yetedarre'un; 
 
And olsun ki, senden önce de topluluklara (Rasûl) irsâl ettik... Belki 

boyun eğerek dua ederler diye onları azap ve hastalık ile yakaladık. 
(A.Hulusi) 

 
042 -   Celâlim hakkı için senden önce bir takım ümmetlere 

Resuller gönderdik dinlemediler de onları Ģiddetler ve zaruretlerle sıktık 
gerek ki yalvarsınlar diye, (Elmalı) 

 
 
Ve lekad erselna ila ümemin min kablik doğrusu biz senden 

önceki toplumlara da mesajlarımızı göndermiĢtik, feehaznahüm Bil 
be'sai vaddarrai leallehüm yetedarre'un; Onları da Ģiddetli sıkıntı ve 
darlığa düĢürdük ki, acziyetliklerini itiraf etsinler. Aczi yetin zıddı değerli 
dostlar, kendi kendisine yettiğini zannetmektir. Allah kendi kendisine 
yettiğini zannetmesini insanın, Ģirk olarak niteliyor. Bunun tersi de aczi 
yeti itiraftır. Aczi yeti itiraf aslında insanın kendi kendine yetmediğini 
itirafıdır. Ġtiraf etmezseniz ne olur ki, yüreğinizin atıĢları bile kendi 
kontrolünüzde değilken siz hangi mutlak güçten, hangi Allah dan 
bağımsızlıktan söz edebilirsiniz ki. Yüreğinizin atıĢına dahi kontrolünüz 
altına alamamıĢken. Benim dediğiniz yüreğinizin atıĢını. 

 
 
43-) Felevla iz caehüm be'süna tedarre'u ve lâkin kaset 

kulubühüm ve zeyyene lehümüĢĢeytanu ma kânu ya'melun; 
 
Bari azabımız onlara geldiğinde alçak gönüllülük ile yaklaĢsalardı 

ya! Fakat kalpleri katılaĢtı (bilinçleri kilitlendi) ve Ģeytan da (vehimleri de) 
yaptıkları amelleri kendilerine süslü gösterdi. (A.Hulusi) 

 



043 - Hiç olmazsa böyle tazyikimiz geldiği vakit bâri yalvarsaydılar 
ve lâkin kalpleri katılaĢmıĢ, ġeytan da her ne yapıyorlar ise kendilerine 
süslü göstermiĢti. (Elmalı) 

 
 
Felevla iz caehüm be'süna tedarre'u onlara takdir ettiğimiz sıkıntı 

eriĢtiği zaman acziyetlerini itiraf etmeli idiler diyor Kur‟an. Yani baĢlarına 
sıkıntı geldiği zaman acziyetlerini itiraf etmeliydiler. ve lâkin kaset 
kulubühüm eğer bunu dahi yapamıyorsa, baĢına sıkıntı gelince aczi 
yetini itiraf etmekten dahi aciz ise, o zaman orada daha büyük bir 
problem var demektir. Nedir o? Fakat onların yüreği katılaĢtı.  

 
Yürek ölümü, kalp ölümüdür iĢte o. O, problem. Yani Ģöyle, acıya 

tepki vermemek. Ġğne toplu batırıyorsunuz buna tepki alamıyorsanız bir 
organizmadan, bu size o insanın artık ya ölmüĢ, ya da bitkisel hayatta 
olduğunu gösterir. 

 
Allah‟ta insanın maneviyatının ölüp ölmediğini acı ile sınıyor. Acıya 

gösterdikleri tepkiye göre onların hayatiyetlerini ölçüyor. Dolayısıyla Allah 
insana bir sıkıntı ve keder verdiğinde eğer buna bir tepki olarak Allah‟a 
yönelmiyorsa, artık aklını baĢına toplamıyorsa, orada bir yürek ölümü 
söz konusudur. Yani; ve lâkin kaset kulubühüm diyor Kur‟an buna. 
Kalpleri artık katılaĢtı. Yani yürek bitkisel hayata girmiĢtir. Manevi merkez 
artık düĢmüĢtür. 

 
ve zeyyene lehümüĢĢeytanu ma kânu ya'melun; Çünkü Ģeytan 

onlara yaptıkları her Ģeyi güzel gösterdi. 
 
 
44-) Felemma nesu ma zükkiru Bihi fetahna aleyhim ebvabe 

külli Ģey'* hatta iza ferihu Bi ma utu ehaznahüm bağteten feizâhüm 
mublisun; 

 
Ne zaman ki kendilerine hatırlatılan Ģeyi (Allâh için yaratılmıĢ 

olduklarını) unuttular, onlara her Ģeyin (dünya güzelliklerinin) kapılarını 
açtık... Nihayet (kendilerine) verilenler ile keyiflenip Ģımardıkları bir 
sırada, onları ansızın yakaladık! Bir anda tüm umutları sönerek çaresiz 
kaldılar! (A.Hulusi) 

 
044 - Bu sebeple vaktâki edilen ihtarları unuttular, üzerlerine her 

Ģey'in kapılarını açıverdik, nihayet kendilerine verilen bu geniĢlik ve 
serbestlik ile tam ferahlandıkları sırada ansızın tuttuk kendilerini 



yakalayıverdik ne bakarsın hepsi bir anda bütün Ümitlerinden mahrum 
düĢtüler. (Elmalı)  

 
 
Felemma nesu ma zükkiru Bih öyle ki onlar kendilerine yapılan 

bütün uyarıları kulak ardı ettiler. fetahna aleyhim ebvabe külli Ģey biz 
de nimet kapılarını ardına kadar açtık. 

 
Bakınız, süreci görüyorsunuz değil mi. 43. ayetle 44. ayeti birlikte 

düĢünmek lazım. 43. ayette önce darlıkla, sıkıntı ile sınama var. Yani 
bunlar sıkıntıya karĢı, acıya karĢı tepki veriyorlar mı, manevi canlılıkları 
var mı. Eğer tepki vermiyor, yürek katılaĢmıĢsa bu sefer ne oluyor biliyor 
musunuz? Önlerindeki tüm kapılar açılıyor.  

 
fetahna aleyhim ebvabe külli Ģey bizde nimet kapılarını ardına 

kadar açtık. Tüm kapılar açılıyor. Yani bu kez de varlıkla sınanıyorlar 
artık. Artık azabilecekleri her Ģey veriliyor. Tüm Ģeyler kullanımlarına 
açılıyor. Artık iç güdülerine kul olmaya baĢlıyorlar. Ellerini attıkları her 
Ģey ellerine geçiyor. Güce, iktidara sahip oluyorlar. Servete Ģöhrete sahip 
oluyorlar. Sıhhate sahip oluyorlar. Bütün bunlar aslında azgınlıklarını 
artırıyor. ÇöküĢlerini artırıyor. 

 
Değerli dostlar medeniyetler tarihini birazcık okumuĢ olanlarınız 

aslında insanlık tarihindeki çöken medeniyetlerin çöküĢ grafiğini 
göstermiyor mu bu ayetler. Yani uygarlıklar toplumlar nasıl çöker. Hangi 
süreçlerden geçerek çöker. Onu göstermiyor mu?  

 
Toplumlar çökerken tıpkı ağaçlar gibi ayakta ölürler. Ġçleri boĢalır. 

DıĢarıdan kocaman gövdesi ile güçlü görünürler. Var olan tüm 
sermayelerini formlarına, biçimlerine, dıĢlarına sıvamıĢlardır. Ama içleri 
ölüdür. Ahlaki çöküĢ baĢlamıĢtır. Tüm manevi değerler deforme 
olmuĢtur. Artık o toplumu birbirine bağlayan hiçbir bağ kalmamıĢtır. 
Değer sistemi yok olmuĢtur o toplumun ve toplum birbirinin canavarı, 
birbirinin kurdu haline gelmiĢtir.  

 
Ne kadar güçlü, ne kadar servete sahip, ne kadar iktidarı büyük 

olursa olsun böyle bir uygarlık, böyle bir toplum mutlaka yıkılır ve 
yıkılırken de altında bir çok Ģey bırakır. Onun için bu ayetler, özellikle 43 
ve 44. ayetler tarihte toplumların çöküĢ sürecini dile getiriyor ve tabii ki 
bu süreç bir yasadır. Bugün için de geçerlidir.  

 
hatta iza ferihu Bi ma utu ehaznahüm bağteten feizâhüm 

mublisun; Onlar kendilerine verilen nimetlerin hazzıyla sermest bir 



haldeyken, kendilerinden geçmiĢ, sevinç içindeyken kendilerini apansız 
yakalayıverdik. 

 
Evet, tüm uygarlıklar çok sıkıntılı ve yavaĢ yavaĢ yükselirler ama 

çökerken birdenbire çökerler. Görmediniz mi S.S.C.B. in çöküĢünü. ĠĢte 
Bizans‟ta böyle çökmüĢtü. ĠĢte Pers Ġmparatorluğu da böyle çökmüĢtü. 
ĠĢte Ġskender Ġmparatorluğu da böyle çökmüĢtü ve bir gün ABD de böyle 
çökecek. Onu da göreceksiniz. Onun için Allah‟ın yasalarını doğru 
okumak gerekiyor. 

 
ÇöküĢler Ahlaki çöküĢle baĢlar. Ahlaki çöküĢ daha çok dıĢarıdan 

gözükmez. Ama insanlar içinden çürürler. Ġçinden yıkılır toplum. 
Toplumun içi geçer. Aynen kabuğundan, dıĢardan çok alımlı görkemli 
görünen bir karpuzun içinden çürümüĢ olduğu gibi. Ġçini açtığınızda 
anlaĢılır. DıĢından çok alımlı çalımlıdırlar. Ama içini açtığınızda yenmez 
olduğunu görürsünüz ve feizâhüm mublisun; diye bitiyor ayet. ĠĢte o 
vakit tüm umutlarını yitirdiler.  

 
Mublisun, eblese kökünden gelir. Ġblis‟te aynı kökten gelir. Kur‟an 

da Ģeytana verilen isimlerden biridir bu. Umudunu yitirmekle 
ĢeytanlaĢmak, aynı anlam alanına dahil görüyorsunuz. Onun için 
umutsuz kalmak, ĢeytanlaĢmakla eĢ anlama geliyor. 

 
 
45-) Fekutı'a dabirul kavmilleziyne zalemu* vel Hamdu Lillahi 

Rabbil alemiyn; 
 
Böylece (nefslerine) zulmeden topluluğun kökü kazındı! Hamd, 

âlemlerin Rabbi olan Allâh'a aittir! (A.Hulusi) 
 
045 - Artık o zulmedip duran kavmin kökü kesilmiĢti, hamdolsun 

Allaha o rabbülâlemîyne. (Elmalı) 
 
 
Fekutı'a dabirul kavmilleziyne zalemu En sonunda zulümde ısrar 

eden toplumların kökü kesilip atılır, atıldı. 
 
ĠĢte biraz önce söylediğimiz Ģey. Burada ayet dili ile gündeme 

getiriliyor. Bu ayette toplumların tabi olduğu ilahi yasaya bir atıf. 
 
Bundan önceki derslerimizde en‟am suresi, ilahi yasalarla dolu bir 

sure. Toplumsal ve bireysel yasaların, ilahi yasaların ne olduğunu bize 
ifade eden bir sure bu sure. Bilinen bir hakikattir ki doğasına 



yabancılaĢan ve ahlaki çözülmeye maruz kalan toplumlar, uygarlıklar 
sonunda tarih sahnesinden silinip giderler. 

 
vel Hamdu Lillahi Rabbil alemiyn; neticede, sonuçta tüm övgüler 

yalnızca alemlerin Rabbi Allah‟a mahsustur. Yani baki kalan Allah‟tır. 
Allah‟ın yasasıdır. Onun için hamd de, övgü de, sena da ona yapılır. 

 
 
46-) Kul eraeytüm in ehazellahu sem'aküm ve ebsareküm ve 

hateme alâ kulubiküm men ilâhun ğayrullahi ye'tiyküm Bih* unzur 
keyfe nusarrifül ayati sümme hüm yasdifun; 

 
De ki: "DüĢünün bakalım, eğer Allâh iĢitmenizi (algılamanızı) ve 

gözlerinizi (görmenizi) alsa, kalplerinizi (Ģuurunuzu) kilitlese, Allâh'ın 
gayrı olarak onu size getirecek bir tanrı mı var?" Bak nasıl iĢaretleri farklı 
Ģekillerle anlatıyoruz, sonra (buna rağmen) onlar yüz çevirip ayrılıyorlar. 
(A.Hulusi) 

 
046 -   De ki söyleyin bakayım: Eğer Allah sizin kulaklarınızı ve 

gözlerinizi alıverir ve kalplerinizi mühürleyiverirse kimdir Allah dan baĢka 
bir ilâh ki onu size getirip verecek? Bak biz âyetlerimizi nasıl evirip çevirip 
türlü suretlere sokuyoruz? Sonra da onlar nasıl geçiveriyorlar? (Elmalı) 

 
 
Kul eraeytüm in ehazellahu sem'aküm ve ebsareküm ve 

hateme alâ kulubiküm De ki; Tutun ki Allah görme ve iĢitme 
duyularınızı elinizden aldı ve kalplerinizi de mühürledi. Burada kalbe 
mühür vurma; düĢünce ve algılama yeteneğinden mahrum bırakma 
anlamına gelir. 

 
men ilâhun ğayrullahi ye'tiyküm Bih Peki onları Allah‟tan baĢka 

hangi ilah geri verebilir. ĠĢte Allah‟ın saptırması ve hidayete 
ulaĢtırmasının anlamı da burada yatıyor. Yani gözünüz var ama, hakikati 
göremiyorsunuz, aklınız var ama kullanamıyorsunuz. Kafanızı 
kullanamıyorsunuz. Kulağınız var ama Hakk‟ı duyamıyorsunuz.  

 
Bu noktada manevi bir sağırlık, manevi bir körlük manevi bir ölümle 

karĢı karĢıyasınız ve bunun tek çözümü Allah‟ın elinde. Allah gözünüzü 
açacak. Allah kulağınızı o manevi kulağınızı, iĢitme duyunuzu açacak. 
Ve Allah ölmüĢ olan yüreğinizi diriltecek. Ama tabii ki burada Allah‟ın 
ölmüĢ yüreğinizi diriltmesi, kör gözünüzü açması, manevi gözünüzü, 
manevi kulağınızı tekrar açması, kurĢunu çekmesi için oradan siz irade 
beyanında bulunacaksınız. Ġrade beyanında. Bunu irade edeceksiniz. 



 
unzur keyfe nusarrifül ayati Bak mesajlarımızı nasıl çok boyutlu 

dile getiriyoruz. sümme hüm yasdifun; fakat onlar hala Hakk‟tan yüz 
çeviriyorlar. 

 
 
47-) Kul eraeyteküm in etaküm azâbullahi bağteten ev cehreten 

hel yühlekü illel kavmüz zalimun; 
 
De ki: "DüĢündünüz mü hiç; eğer Allâh azabı ansızın veya açıkça 

gelse, zâlimler güruhundan baĢkası mı helâk edilir?" (A.Hulusi) 
 
047 - De ki: Gördün mü kendinizi: ġayet Allahın azâbı ansızın 

yahut açıktan baĢınıza geliverirse zalimler gürûhundan baĢkası mı helâk 
olacak? (Elmalı) 

 
 
Kul eraeyteküm in etaküm azâbullahi bağteten ev cehreten De 

ki; Tutun ki Allah‟ın azabı aniden ya da görüne görüne geliverdi. Öyle bir 
Ģey tasarlayın kafanızda. el yühlekü illel kavmüz zalimun; O zaman hiç 
zalim halktan baĢkası helak edilir mi dersiniz. Yani bu noktada Allah‟ın 
adaletine vurgu yapılıyor ve deniliyor ki; eğer bir toplum zulümü 
seçmiĢse, bakınız bireylere dikkat çekilmiyor burada. Zalim bireyler 
denilmiyor. Bir toplum ağırlık olarak zulmü seçmiĢse, o toplumun içinde 
yaĢayan ve o zulme katılmasa dahi o toplumun içinde yaĢayanlar, o 
zulme sessiz kalmakla aslında zulmü, sükut ile desteklemiĢ oluyor ve 
onlar da zulme rıza zulümdür. Küfre rıza küfürdür Ġlkesince zulüm iĢlemiĢ 
oluyorlar. Onun için bir zalim toplum helak edilirse eğer, Allah zalim 
olduklarından dolayı helak eder. 

 
 
48-) Ve ma nursilül murseliyne illâ mübeĢĢiriyne ve münziriyn* 

femen amene ve asleha fela havfün aleyhim ve la hüm yahzenun; 
 
Biz Rasûlleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak irsâl ediyoruz... 

Artık kimler iman eder ve (durumunu) düzeltirse, iĢte onlara korku yoktur 
ve onlar mahzun da olmazlar. (A.Hulusi) 

 
048 - Biz o gönderilen Peygamberleri ancak rahmetimizin 

müjdecileri, ve azâbımızın habercileri olmak üzere göndeririz, onun için 
kim iman edip salâh yolunu tutarsa onlara korku yoktur ve mahzun 
olacaklar onlar değildir. (Elmalı) 

 



 
Ve ma nursilül murseliyne illâ mübeĢĢiriyne ve münziriyn Biz 

elçilerimizi yalnızca müjdeci ve uyarıcı olsunlar diye göndeririz. 
 
Bu galiba yukarıda elçilerden mucize isteyen toplumlara ve özelde 

de Mekke toplumuna bir uyarı. Yani elçilerimizin eklinde değildir mucize. 
Mucize‟yi Allah yaratır peygamberlerin elinde. Yoksa peygamberler 
istediği zaman mucize yaratamazlar. Böyle bir yetkileri, böyle bir güçleri 
yoktur onların. Siz aslında inanmadığınız peygambere yetkisini aĢan bir 
Ģey yüklüyorsunuz. Yani hem inanmıyorsunuz, çeliĢki, Hem de onun 
boyunu aĢan bir yetki veriyorsunuz ona, hadi mucize getir diyorsunuz. Ve 
burada da aynı zamanda Allah‟a iftira etmiĢ oluyorsunuz. Çünkü onun 
mucize getirme yetkisi kendi elinde değil ki. Allah verirse getirir. Onun 
için siz bir suçun içinde birkaç suç iĢliyorsunuz. 

 
femen amene ve asleha fela havfün aleyhim ve la hüm 

yahzenun; Bundan sonra da kim iman eder ve kendini düzeltirse iĢte 
onların gelecekten endiĢe, geçmiĢten hüzün duymalarına gerek yoktur. 

 
Evet, yani burada neden fela havfün aleyhim ve la hüm 

yahzenun; u, Havf, gelecekten endiĢe duymak, hüzn, geçmiĢten dolayı 
üzüntü duymak olarak tanımladığımı daha önce bu form, bu ibare 
geçtiğinde defaatle açıklamıĢtım ama bir kez daha hatırlatmak isterim. 

 
Arap dilinde bu terimler Havf mutlaka gelecek için kullanılır, Hüzn 

ise geçmiĢ için kullanılır da onun için. Tabii burada söylenen bir Ģey daha 
var. Ġnsanın özgür iradesi ile yaptığı seçime ve inanç özgürlüğüne 
Allah‟ın gösterdiği saygıyı görüyoruz. Ne diyor burada; 

 
 
48-) Ve ma nursilül murseliyne illâ mübeĢĢiriyne ve münziriyn* 

femen amene ve asleha fela havfün aleyhim ve la hüm yahzenun; 
 
Biz Rasûlleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak irsâl ediyoruz... 

Artık kimler iman eder ve (durumunu) düzeltirse, iĢte onlara korku yoktur 
ve onlar mahzun da olmazlar. (A.Hulusi) 

 
048 - Biz o gönderilen Peygamberleri ancak rahmetimizin 

müjdecileri, ve azâbımızın habercileri olmak üzere göndeririz, onun için 
kim iman edip salâh yolunu tutarsa onlara korku yoktur ve mahzun 
olacaklar onlar değildir. (Elmalı) 

 
 



Ve ma nursilül murseliyne illâ mübeĢĢiriyne ve münziriyn Biz 
elçilerimizi yalnızca müjdeci ve uyarıcı olsunlar diye göndeririz diyor. 
femen amene ve asleha fela havfün aleyhim ve la hüm yahzenun; 
Bundan sonra da kim iman eder ve kendini düzeltirse diyor. Yani 
elçilerimizin görevi sadece uyarmak ve müjdelemek. Artık iman etmek ve 
kendini düzeltmek bu uyarıya muhatap olanların kendi tercihlerine kalmıĢ 
bir Ģey.  

 
Bu aynı zamanda Allah‟ın, insanın irade özgürlüğüne saygısı, 

bunun karĢılığında tercihinin sorumluluğunu üstlenmeye davet ediyor. 
Yani bir ayette hem saygı, hem davet, hem ihtar yer alıyor. Aynı 
zamanda dediğim gibi tercihinin sorumluluğunu üstlenmeye davet ediyor. 
Yine aynı ayet yanlıĢ tercihin cezalandırılacağını ihtar ediyor. 

 
 
49-) Velleziyne kezzebu Bi ayatina yemessühümül azâbü Bi ma 

kânu yefsükun; 
 
(Esmâ kuvvelerinin açığa çıkıĢı olan) iĢaretlerimizdeki hakikatleri 

yalanlayanlara gelince; onlar bozuk inançları dolayısıyla azabı 
tadacaklar! (A.Hulusi) 

 
049 -   Âyetlerimize yalan diyenlerdir ki fiskı âdet edindikleri için 

kendilerine azâb dokunacaktır. (Elmalı) 
 
 
Velleziyne kezzebu Bi ayatina mesajlarımızı yalanlayan kimselere 

gelince, yemessühümül azâbü Bi ma kânu yefsükun; Onlar tamamen 
yoldan çıkmaları sebebi ile azaba mahkum olacaklardır. 

 
 
50-) Kul la ekulü leküm ındiy hazainullahi ve la a'lemül ğaybe 

ve la ekulü leküm inniy melek* in ettebi'u illâ ma yuha ileyye, kul hel 
yestevil' a'ma vel basıyr* efela tetefekkerun; 

 
De ki: "Size, Allâh'ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum... 

Gaybı da bilmem! Size 'Muhakkak ki ben bir meleğim' de demiyorum... 
Ben, sadece bana vahyolunana tâbi olurum"... De ki: "Hiç âmâ ile gören 
eĢit olur mu? Hâlâ tefekkür etmiyor musunuz?" (A.Hulusi) 

 
050 - De ki «ben size Allahın hazineleri benim yanımdadır demem 

gaybı da bilmem, size «ben Melek‟im»; de demem, ben ancak bana 



verilen vahye ittiba' ederim»; de ki: Kör, görenle bir olur mu? Artık bir 
düĢünmez misiniz?» (Elmalı) 

 
 
Kul la ekulü leküm ındiy hazainullah De ki; size ben ne Allah‟ın 

hazineleri bana aittir, ve la a'lemül ğayb ne de gaybı ben bilirim 
demiyorum. ve la ekulü leküm inniy melek yine size ben bir meleğim 
de demiyorum. 

 
Dikkat buyurun sevgili dostlar, 37. ayette peygamberlerden mucize 

bekleniyordu değil mi, ona bir atıf burada. Yani neden benden 
bekliyorsunuz. Ben, insan idrakini aĢan gaybi gerçeklere muttaliyim mi 
dedim size. Ben bir meleğim mi dedim size. Çok hoĢ itiraflar bunlar. 
Kur‟an ın dilinden peygamberin nasıl görünmesi gerektiğine dair 
çerçeveler çiziliyor. Ayrıca ilahlaĢtırmaya, peygamberin ilahlaĢtırılmasına 
karĢıda harika bir uyarı değil mi sizce. Yani onu melekleĢtirmeyiniz. 

 
Bir insanı melekleĢtirmek nedir? Hiç kusur etmez. ĠĢte melek, 

melekleĢtirmek. Bir insanı melekleĢtirmek nedir, beĢer olmanın tabii, 
doğal sonuçlarını ona yakıĢtıramamak.  

 
Her insanın insan olmaktan dolayı bir takım doğal, fıtri ihtiyaçları 

vardır. Peygamber de olsa bu böyledir. Dolayısıyla peygamber olunca 
sanki onun o ihtiyaçlarının olmadığını düĢünmek. Peygamber olunca 
onun sesinin herkesten gür olması gerektiğiniz söylemek. Onun boyunun 
herkesten uzun olduğunu söylemek. Peygamber olunca onun abdestinin 
temiz olduğunu, onun büyük ve küçük abdestinin Tahir olduğunu, temiz 
olduğunu, hatta Ģifa olduğunu söylemek. 

 
ĠĢte bunlar. Bunlara karĢı uyarılıyor aslında. Ben bir meleğim 

demiyorum diyor. Ben Allah‟ın gaybına da muttaliyim demiyorum. Yani 
insan idrakini aĢan bilgilere sahibim demiyorum diyor. Peygamber 
dilinden Kur‟an a geçmiĢ bu ibareler. 

 
in ettebi'u illâ ma yuha ileyye Benim görevim sadece bana 

indirilene uymaktır. kul hel yestevil' a'ma vel basıyr De ki; Hiç 
görmeyenle gören bir olur mu? efela tetefekkerun; siz hala 
düĢünmeyecek misiniz. Hakikatleri düĢünmeyecek misiniz. Yani ilahi 
mesajlara kör ve sağır davrananlarla karĢıtlarının hayat tasavvurları bir 
olmaz diyor burada. Öyle değil mi, kul hel yestevil' a'ma vel basıyr  De 
ki hiç görmeyenle gören bir olur mu. 

 



Burada iki tip insanın duruĢu, yaĢayıĢı, hayata bakıĢı, hatta oturup 
kalkıĢı dahi aynı olmaz. Nasıl aynı düĢünecekler, bunlar nasıl aynı 
gözede buluĢacaklar. Bunlar aynı hayat tasavvurlarına sahip değiller ki. 
Birinin baĢarı dediğine diğeri baĢarı diyemez. Birinin sevindiğine o 
sevinemez. Helal haram demeden servet elde eden biri  bu serveti bir 
baĢarı olarak görebilir. Ama gören biri. O amadır, o kördür manen kör. 
Ama gören biri, iĢin gerçeğini gören biri, buna baĢarı diyemez. Aksine bu 
acınılacak bir durumdur. 

 
Yine istikbal derken, gelecek derken kör biri, ahireti göremeyen biri, 

gelecek derken sadece dünya ile sınırlı bir gelecek der. Ama gören biri 
istikbal deyince ahireti iĢin içine katar.  

 
Kör biri için baĢarı dünyevi bir baĢarıdır. Ama nasıl olursa olsun. 

Neyin bedeli olursa olsun. Ġmanını, Ģerefini, onurunu, izzetini, inancını, 
değerlerini vererek elde etmiĢ olsa dahi ona baĢarı adını verebilir. Ama 
gören biri, bu kördür. Gören biri buna baĢarı diyebilir mi? Bu bir kayıptır. 
Bu bir hezimettir. Bu korkunç bir yenilgidir. 

 
ĠĢte onun için burada iki dünya tasavvuru var. Ġki alem tasavvuru 

var. Ġki hayat tasavvuru var ve bunların davranıĢları hiçbir zaman bir 
olmayacaktır. 

 
 
51-) Ve enzir Bihilleziyne yehafune en yuhĢeru ila Rabbihim 

leyse lehüm min dunihî veliyyün ve la Ģefiy'un leallehüm yettekun;   
 
Rablerine haĢrolunmalarından korkanları O'nunla (nefslerindeki 

Esmâ kuvvelerinin yaĢatacakları konusunda) uyar... Onların O'nun 
dûnunda ne bir Veliyy'si ve ne de bir Ģefaat edicisi vardır... Umulur ki 
takvayı gerçekleĢtirirler. (A.Hulusi) 

 
051 - Hem bununla Ģunları inzar eyle ki rablerinin huzuruna haĢr 

olunacaklarından korkarlar, öyle ki kendileri için onun huzurunda ne bir 
dost ne bir Ģefâatçi yok, gerektir ki onlar korunurlar. (Elmalı) 

 
 
Ve enzir Bihilleziyne yehafune en yuhĢeru ila Rabbihim leyse 

lehüm min dunihî veliyyün ve la Ģefiy'un leallehüm yettekun; 
kendilerini ona karĢı savunacak bir dost, ya da O‟nun katında Ģefaat 
edecek birileri olmadan Allah‟ın huzuruna çıkmaktan korkanları vahiyle 
uyar ki O‟na karĢı saygıda kusur etmesinler. 

 



Dikkatinizi çekerim, kendilerini O‟na karĢı savunacak bir dost, ya da 
onun katında Ģefaat edecek birileri olmadan Allah‟ın huzuruna çıkmaktan 
korkanlar. Yani böyle bir duyguya sahipse, böyle yamuk bir inanca 
sahipse bu insan, belikli Ahirete inanıyor. Allah‟ın huzurunda hesap 
vereceğine de inanıyor ama bir aracısız çıkmaktan korkuyor. Bir Ģefaatçi 
bir aracı, belki biraz daha kaba bir ifade ile bir torpilci arıyor. Onsuz 
çıkamıyor. Çıkmaya korkuyor.  

 
Onun için bu ayet müfessirler arasında tartıĢmaya sebep olmuĢsa 

da, hem müminlere hitap eden, hem de ahirete iman eden gayri 
Müslimlere hitap eden bir ayettir. Yani Allah‟ın huzuruna aracısız 
çıkmaktan korkan ve aracı peydahlayan, bu bana Allah huzurunda 
yardımcı olacak diyen herkesi içine alıyor. Çok garip. 

 
Bu tabii ki ahirete iman duygusuna sahip ama bu imanı deforme 

etmiĢ. Bu imana problem bulaĢtırmıĢ bir insan. Bu iman yaralı bir iman, 
hastalıklı bir inanç bu. Onun için ona dikkat çekiyor ve bu durumda ne 
yapılması gerektiğini tabii ki bize aynı zamanda öğretiyor söylüyor. Yani 
ahirete inanıyorsanız bu inancınıza böyle bir mikrop karıĢtırmayın 
deniliyor. Böyle bir problem karıĢtırmayın ve hatta bu ayetin bir sonraki 
ayet bir devamı olarak görüyorum ve hemen okuyalım; 

 
 
52-) Ve la tatrudilleziyne yed'une Rabbehüm Bil ğadaveti vel 

aĢiyyi yüriydune vecheHU, ma aleyke min hısabihim min Ģey'in ve 
ma min hısabike aleyhim min Ģey'in fetatrudehüm fetekûne minez 
zalimiyn; 

 
"HÛ"nun vechini dileyerek, sabah akĢam Rablerine dua edenleri 

yanından uzaklaĢtırma... Onların yaptıklarının sonucundan sana bir 
sorumluluk düĢmediği gibi, senin yaptıklarının sonucundan da onlara bir 
Ģey düĢmez ki onları uzaklaĢtırasın... (Bunu yaparsan) o takdirde 
zulmetmiĢ olursun. (A.Hulusi) 

 
052 - Ve öyle rablerinin cemalini isteyerek sabah, akĢam ona dua 

edenleri yanından kovayım deme, sana onların hesabından bir Ģey yok, 
senin hesabından da onlara bir Ģey yok ki biçareleri kovup da 
zalimlerden olacaksın. (Elmalı) 

 
 
Ve la tatrudilleziyne yed'une Rabbehüm Bil ğadaveti vel aĢiyyi 

yüriydune vecheHU ve rablerinin rızası uğruna sabah akĢam O‟na 
yalvaran hiç kimseyi huzurundan kovma. 



 
Nasıl bir iliĢki kurdunuz ki siz diyeceksiniz bir üstteki ayetle bura 

arasında. Dostlar, Kur‟an süpürücü değildir. Kur‟an süpürüp almaz, ya da 
süpürüp atmaz. Onun için burada ahirete imanı olan birinin imanında 
problem olsa dahi onu ciddiye alıyor Kur‟an, dikkate alıyor daha doğrusu 
ve diyor ki böyle biri, ahirete inandığı için, hesap vereceğine inandığı, 
Allah‟a kavuĢacağına inandığı için sabah akĢam ona yalvarır. Dolayısıyla 
inançlarında taĢıdıkları bu problemlerden ve pürüzlerden dolayı onları bir 
tarafa atma, itme, süpürme. Yok sayma onları.  

 
ĠĢte burada söylenen bu. Onun içinde insanların problemlerini, 

inançlarındaki problemleri ve pürüzleri ayıklamayı tavsiye eden bir ayet 
bu. Bu problemin çözülmesine çalıĢılmasını öğütler ayet. Süpürülmesini 
değil, atılmasını değil. 

 
Bu bağlamda ayetin anlamının iniĢ nedeni olarak anlatılan 

rivayetlerle çok fazla alakasını göremedim ben. Çünkü bu ayeti Abese 
suresinin ilk ayetlerine benzer bir inin nedeniyle açıklayan müfessirler 
var. Yani toplumun alt tabakası yoksul kesim bu ayetlerin indiği Mekke‟de 
ki son yılda Resulallah‟a gelmiĢler, Resulallah Mekkeli aristokratlara 
ulaĢabilmek için, onlarla diyalogunu kurabilmek için, toplumun alt 
tabakasından kendisine gelen bu insanlara yüz vermemiĢ sonucunu 
çıkaracağız bir takım iniĢ rivayetleri var ki, onları hiçte desteklemiyor 
ayetin içeriği. Çünkü ayetin içeriğinde toplumun tabakalarına gönderme 
olacak hiçbir Ģey yok. Alt katmanda olan, iĢte yoksullara, yoksul 
olduklarına dair, bu ayetin içeriği aslında insanları varsıllıkları ya da 
yoksulluklarına göre değil, inançlarına göre tabakalandıran bir ayet. 
Onun için, o rivayetleri desteklemediği için ben de o rivayetleri 
geçiyorum. 

 
 
[Atlanan cümle; ma aleyke min hısabihim min Ģey'in ve ma min 

hısabike aleyhim min Ģey'in 
 
Onların yaptıklarının sonucundan sana bir sorumluluk düĢmediği 

gibi, senin yaptıklarının sonucundan da onlara bir Ģey düĢmez ki onları 
uzaklaĢtırasın. (A.Hulusi)] 

 
fetatrudehüm fetekûne minez zalimiyn; ĠĢte bundan dolayı onları 

kovarsan eğer zalimlerden olursun. Yani Kur‟an süpürmez demiĢtim 
sevgili dostlar. Eğer Allah‟a kavuĢacağına inanıyorsa, eğer öldükten 
sonra dirileceğine inanıyorsa, ama bu inancında pürüz varsa, siz inancını 
hedef almayın diyor. Pürüzü hedef alın. Pürüzü gidermeye çalıĢın. Onları 



bir tarafa atmayın. Bunu bir kazanım olarak görün ve pürüzü gidermeye 
çalıĢın. 

 
Kur‟an ın bakıĢ açısı makul olanı, mümkin olanı yapmak yönünde 

odaklaĢmıĢtır. Yoksa süpürüp atmak, ya da süpürüp almak yönünde 
odaklaĢmamıĢtır. 

 
 
53-) Ve kezâlike fetenna ba'dahüm Bi ba'din liyekulu ehaülai 

mennAllahu aleyhim min beynina* eleysAllahu Bi a'leme 
BiĢĢakiriyn; 

 
ĠĢte böylece onların kimini kimiyle imtihan ettik, "Allâh aramızdan 

Ģunlara mı (bazı yoksul, dar gelirli kimselere) lütufta bulundu?" desinler 
diye... Allâh, değerlendirenleri daha iyi bilen değil midir? (A.Hulusi) 

 
053 - Böyle bazılarını bazısıyla fitneye de düĢürmüĢüzdür ki Ģöyle 

desinler: Â!... ġunlar mı o Allahın aramızdan lûtfuna lâyık gördüğü 
kimseler? Allah Ģükreden kullarını daha iyi bilir değil mi? (Elmalı) 

 
 
Ve kezâlike fetenna ba'dahüm Bi ba'di iĢte bu Ģekilde insanları 

birbirleri ile sınarız ki; 
 
Ne demek bu ayetle yukarıdaki ayetlerin ne gibi bir münasebeti 

olabilir ki diye soracak olursak bu Ģekilde sözcüğü bu münasebeti 
sağlıyor. Ne Ģekilde? Ġnançların çeĢitliliği ve insanların algı ve kapasite 
farklılığı aracılığı ile elbette. 

 
Aslında bu ayet Ģöyle bir gerçeğe delildir. Ġnançlar temelde, aslında 

aynı idi ve sahihti. Sonradan bozuldu. Ġnançların bozulmasının, 
inançların sulanmasının sebebi de ne idi? Ġnsanların algı kabiliyetleri, 
kapasiteleri farklı idi. Onun için insanlar söylenen aynı hakikatleri 
söylendiği gibi değil de kendi kapasiteleri, kendi kabiliyetleri kadar aldılar 
ve algıladılar. Bu da yeryüzünde inançların çeĢitlenmesine, kaynağı aynı 
olduğu halde o inançlarının bir çok inanca dönüĢmesine neden oldu. 
Hatta o ana inançtan, asıl inançtan uzaklaĢmalar böyle gerçekleĢti. ĠĢte 
bu ayet ona dikkat çekiyor. 

 
Ve kezâlike fetenna ba'dahüm Bi ba'dfetenna, sınadık demektir. 

Yani bu Ģekilde insanları birbirleri ile sınarız. Hatta hatta, fitne etimolojik 
olarak bir madenin hasını posasından ayırma iĢlemine verilir. Mesela 
Altın madenini arıtırken, damıtırken, maden cevherini, madenin içinde 



olduğu o kütleden ayırma iĢlemine fitne ismi verilir. Adeta rabbimizin de 
bu ayeti kerime de ifade ettiği hakikat bu. Ġnsanlı biz böyle birbirinden 
seçip ayırırız. Ama bu ayırımda kapasitelerinin, kabiliyetlerinin, algılarının 
hakikati nasıl anladığı en büyük rolü oynar. Onun için size göre hakikat 
değil de, Allah‟a göre hakikati esas alın. Yani bu söylenmeli bu ayetin 
sonunda. 

 
Allah‟a göre nerede durduğunuzu araĢtırın. Onun için bana göre 

Müslüman demeyin, Allah‟a göre Müslüman deyin. Bana göre kafir 
demeyin, Allah‟a göre kafir mi ona bakın. 

 
liyekulu ehaülai mennAllahu aleyhim min beynina acaba Allah 

bizi bırakıp ta onlara mı ikramda bulundu diye sorsunlar. Yani fitne, 
imtihan bu imiĢ. Acaba Allah bizi bırakıp ta onlara mı ikramda bulundu 
diye sorsunlar.  

 
Bu soruyu sorarsa ne olur? Demek ki Allah bizden yüz çeviriyor. 

Demek ki Allah‟a karĢı saygıda kusur iĢledik. Demek ki bir problem var ki 
Allah nimetini üzerimizden çekti. ĠĢte bunu sormak bile bir lütuf, bu 
noktaya gelmek bile baĢarı. 

 
Burada min beynina ibaresini ZemahĢeri Mindunina olarak 

alabileceğimizi söylüyor ki iĢte ben de onu esas alarak bizi bırakıp ta 
dedim. Yoksa Min Beynina bizim aramızdan demektir ama Min dunina 
anlamında alırsak, bizi bırakıp ta, bizim yerimize, bizimle takas ederek 
anlamına gelir. Ki imanın nasıl deforme olduğu ve bunun toplumsal bir 
yasa olarak algılanması gerektiği anlatılıyor bu ayette. Yani aslında 
insanlar tek bir hakikatten, tek bir kökten nasıl bu kadar batıllar türettiler, 
b unu anlamak istiyor musunuz, Yani bir peygamberin çocuklarından 
nasıl bu kadar batıl yol türer, iĢte bunu anlamak istiyorsanız buraya 
bakın. Burada bu iĢin tabiatı, tarihin yasası dile getiriliyor denilmek 
isteniyor. 

 
[ Atlanan cümle; eleysAllahu Bi a'leme BiĢĢakiriyn; 
 
Allah Ģükreden kullarını daha iyi bilir değil mi? (Elmalı)] 
 
 
 
54-) Ve izâ caekelleziyne yu'minune Bi ayatina fekul Selâmun 

aleyküm ketebe Rabbüküm alâ nefsiHĠr rahmete, ennehu men amile 
minküm suen Bi cehaletin sümme tabe min ba'dihi ve asleha 
feenneHU Ğafûrun Rahıym; 



 
(Esmâ'nın açığa çıkıĢı olan) iĢaretlerimize iman edenler sana 

geldiklerinde de ki: "Selâmun aleyküm... Rabbiniz rahmeti nefsine 
yazmıĢtır! Sizden her kim bilgisizlikten bir kötülük yapar da, arkasından 
tövbe eder ve (hâlini) düzeltirse, muhakkak ki O, Ğafûr'dur, Rahıym'dir." 
(A.Hulusi) 

 
054 - Âyetlerimize iman ediyor olanlar yanına geldikleri zaman da 

de ki «selâm sizlere rabbiniz kendine rahmeti yazdı, içinizden her kim bir 
cahillikle bir kabahat yapmıĢ, sonra arkasından tevbe edip düzelmiĢ ise 
ona karĢı gafur, rahîm olmayı irade buyurdu. (Elmalı) 

 
 
Ve izâ caekelleziyne yu'minune Bi ayatina mesajlarımıza 

yürekten inanan kimseler sana geldiğinde, fekul Deki; Selâmun 
aleyküm selam olsun size. Tabii ki yürekten inanan pürüzsüz inanan, 
Allah‟ın inanın dediği gibi inanan. Selâmun aleyküm Ne mutlu size, de 
onlara. 

 
Selam aynı zamanda barıĢ, esenlik, selamet, huzur, mutluluk, 

sükûn demektir. ketebe Rabbüküm alâ nefsiHĠr rahmete Rabbiniz 
rahmeti kendisine prensip edinmiĢtir. Rabbiniz rahmeti kendisine ilke 
prensip edinmiĢtir. 

 
ennehu men amile minküm suen Bi cehaletin sümme tabe min 

ba'dihi ve asleha feenneHU Ğafûrun Rahıym; Haberiniz olsun ki 
sizden biri bilmeden bir kötülük iĢler ve ardından tevbe edip kendini 
düzeltirse, kesinlikle O, çok bağıĢlayıcıdır. Rahmet menbaıdır. Çünkü O 
rahmeti kendisine ilke edinmiĢtir. Rahmeti Allah‟ın kendisine prensip 
edinmesi müjdesi, aslında insanın yatıp kalkıp bir ömür boyu teĢekkür 
edeceği, Ģükredeceği, bir ömür boyu sevineceği bir müjdedir. Bu müjde 
Allah‟ın gazabıyla değil hep rahmetiyle muamele ettiğini gösterir.  

 
Bu müjde aynı zamanda Allah‟a iman eden, pürüzsüz iman eden 

insanlara, siz de Allah‟ın ahlakıyla ahlaklanın. Rahmetle muamele edin, 
etrafınıza bir yağmur gibi olun. Sadece güllerin üzerine değil, ısırganlara 
da yağın. Bir güneĢ gibi olun, sadece, sadece koyunlara, sadece 
kuzuların üzerine değil, sırtlanların üzerine de doğun. Demektir bu 
aslında. 

 
 
55-) Ve kezâlike nufassılül' ayati ve li testebiyne sebiylül 

mücrimiyn; 



 
Suçluların yolu fark edilsin diye, iĢaretleri iĢte böyle tafsil ediyoruz. 

(A.Hulusi) 
 
055 -   Daha böyle âyetlerimizi tafsil edeceğiz, hem mücrimlerin 

yolu seçilsin diye. (Elmalı) 
 
 Ve kezâlike nufassılül' ayati ve li testebiyne sebiylül 
mücrimiyn; Böylece biz mesajlarımızı açıklıyoruz ki, günaha gömülüp 
gidenlerin yolu açık seçik ayırt edilebilsin. 
 

Son pasajlar, bugün iĢlediğim pasajlarda dahil, En‟am suresinin 
bütün, ilk ayetinden buraya kadar iĢlediğimiz pasajlar boyunca, mucize 
anlamına gelen ayet formu ile, sözcüğü ile, hakikate atıf anlamına gelen 
ayetlerin aynı olan formunuza dikkatinizi çekerim. Burada da zaten o 
söyleniyor. Ve kezâlike nufassılül' ayat iĢte böylece biz ayetlerimizi 
derinliğine detaylandırıyoruz, açıklıyoruz. Diyor Ayan. Aslında ey bizden 
mucize isteyenler, ey gönderdiğimiz elçiden mucize bekleyenler. Biz size 
mucize değil, mucizeler verdik. Hem de öyle üstü kapalı değil, açık, net, 
berrak mucizeler. Siz avucunuza Kur‟an biçiminde, ayet biçiminde, söz 
biçiminde, mesaj biçiminde dökülen bu muhteĢem mucizeyi görmeyip de 
hangi mucizelere dönüyorsunuz, yöneliyorsunuz. ĠĢte mucize bu. Eğer 
farkına varırsanız. 

 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. EN‟AM SURESĠ (056-082)(46) 
 

 
 "Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim"  
 

“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları geçen dersimizde En‟am suresinin 55. 

ayetine kadar iĢlemiĢtik. Geçen ders iĢlediğimiz ayetlerde nübüvvetle 
gönderilen ilahi mesaja karĢı gerek toplumların, gerekse o toplumları 
oluĢturan bireylerin tepkileri ele alınıyor ve bu tepkilerin tıpkı Allah‟ın 
kevni yasaları gibi sosyal yasalara bağlı olarak geliĢtiğini vurguluyordu. 
Yani insanların vahye karĢı tavır ve davranıĢları, bireysel olsun, 
toplumsal olsun, bir yasa veya yasalar çerçevesinde geliĢiyordu. Tabii ki 
bu yasalar eğer insan vahye yüreğini açarsa, vahye zihnini açarsa o 
insanı vahiy hidayetle donatıyor. Yok insan vahye zihnini kapatır, 
yüreğini kapatırsa o insan vahye karĢı, hakikate karĢı kör ve sağır 
kesiliyor ve dolayısıyla hidayete uzak kalıyordu. Aynen toplumlar da 
böyle idi. ĠĢte bu ayetlerin arkasından yine konunun bir devamı 
sayılabilecek ayetler geliyor. 

 
 
56-) Kul inniy nühiytü en a'büdelleziyne ted'une min dunillah* 

kul la ettebi'u ehvaeküm, kad daleltü izen ve ma ene minel 
mühtediyn; 

 
De ki: "Muhakkak ki ben, sizin Allâh dûnundan taptıklarınıza ibadet 

etmekten yasaklandım!"... De ki: "Sizin boĢ hayallerinize asla uymam! 
Aksi takdirde gerçekten sapmıĢ olurum ve hidâyet bulanlardan olmam." 
(A.Hulusi) 

 
056 - De ki ben sizin Allah dan baĢka taptıklarınıza ibadet etmekten 

nehy edildim, de, Ki: ben sizin hevâlarınıza tâbi' olmam, o takdirde 
ĢaĢırmıĢım ve ben hidayete irenlerden değilmiĢim demek olur. (Elmalı) 

 
 
Kul inniy nühiytü en a'büdelleziyne ted'une min dunillah De ki; 

Ben Allah‟ı bırakıp yalvardığınız Ģeylere kulluk etmekten men olundum. 
 
Aslında Kur‟an da, de ki, Kûl, formları ile gelen, baĢlayan ayetler 

tarih boyunca tüm vahye yönelik itirazlara, hakikate yönelik tavır alıĢlara 
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yönelik bir cevap olduğu gibi, insanlığın son demine kadar vahyin taĢıdığı 
ebedi hakikatlere yönelik tüm itirazlara kalıcı bir cevap teĢkil ediyor. 
Onun için de Kûl ile baĢlayan bu ayetleri her insan yaĢadığı çağın vahye 
yönelik itirazlarına bir cevap olarak çağlar üstü, zamanlar ve zeminler 
üstü bir cevap olarak algılamalı. 

 
kad daleltü izen ve ma ene minel mühtediyn; asıl o zaman 

sapıtmıĢ olurdum ve doğru yolda olanlardan olmazdım. Ne zaman ? kul 
la ettebi'u ehvaeküm, sizin keyfinize uymam, sizin içgüdülerinize 
uymam. Yani siz beni keyfinize çağırıyorsunuz, Allah ise beni hidayete 
çağırıyor. Dahası, aklın yoluna çağırıyor, Ġmanın yoluna çağırıyor. Ben 
eğer Allah‟a uyarsam, vahye uyarsam, aynı zamanda selim akla uymuĢ 
olacağım. Ama size uyarsam keyfinize uymuĢ olacağım. Zevkinize 
uymuĢ olacağım. Tabii ki aynı zamanda heva, heves ve içgüdülere ve 
bütün bunlarla birlikte Ģeytana uymuĢ olacağım.   

 
kul la ettebi'u ehvaeküm, De ki sizin keyfinize uymam. kad 

daleltü izen ve ma ene minel mühtediyn; asıl o zaman sapıtmıĢ 
olurdum ve doğru yolda olanlardan olmazdım. 

 
 
57-) Kul inniy alâ beyyinetin min Rabbiy ve kezzebtüm BiHĠ, 

ma ındiy ma testa'cilune Bih* inil hukmü illâ Lillah* yekussul Hakka 
ve HUve hayrul fasıliyn; 

 
De ki: "Doğrusu ben Rabbimden apaçık bir delil üzereyim ve siz o 

hakikati yalanladınız! Acele istediğiniz o (ölüm), benim yanımda değil... 
Hüküm ancak Allâh'ındır! Hakk'ı O bildirir! O, (doğru ile yanlıĢı) ayırt 
edenlerin en hayırlısıdır." (A.Hulusi) 

 
057 - De ki ben rabbimden bir beyyine üzerindeyim, siz ise onu 

tekzip ettiniz, acele istediğiniz azâb benim elimde değil, hüküm ancak 
Allah‟ındır, o hakkı anlatır, hem o dava fasledenlerin en hayırlısıdır. 
(Elmalı) 

 
 
Kul inniy alâ beyyinetin min Rabbiy De ki; Çünkü ben rabbimden 

gelen bir delile dayanmaktayım. ve kezzebtüm BiHĠ ve siz onu da 
yalanlamıĢ oluyorsunuz. ma ındiy ma testa'cilune Bih bu yüzden sizin 
acele gerçekleĢmesini istediğiniz Ģey da benim elimde değil. 

 
Onların acele gerçekleĢmesini istedikleri Ģey ne idi? Haydi 

diyorlardı. Bizi tehdit ettiğin azabı getir de görelim. Aslında onlar o 



azabın, tehdit edilen azabın, peygamberin elinde olduğunu sanıyorlardı. 
Onlar nübüvvet müessesesini de anlamadılar. Onlar hem melek 
peygamber istiyorlardı, hem de peygamberden olağan üstü Ģey 
bekliyorlardı. Yani hayatları çeliĢki idi.  

 
Küfrün mantığı çeliĢki üzerine kuruludur. Küfrün mantığı 

karmaĢıktır. Küfrün mantığı kendi kendisine tezatlar oluĢturur. Onun için 
hem bir yanda olağan üstü yetileri olan melek bir peygamber 
isteyeceksiniz, öte yandan da insan olduğunu itiraf eden bir 
peygamberden insan üstü Ģeyler bekleyeceksiniz. Ve ondan da öte haydi 
bizi helak etsene diyorlardı. Yani kendilerine yönelik ilahi tehdidi alaya 
alıyorlardı. Küçümsüyorlardı. ĠĢte bu gerçekten küfrün dibe vurduğu bir 
durumdu. 

 
ma ındiy ma testa'cilune Bih sizin acele gerçekleĢmesini 

istediğiniz Ģey benim elimde, benim yanımda değil ki. inil hukmü illâ 
Lillah hüküm yalnızca Allah‟a aittir. Yani bu konuda ki hükmü de Allah 
verecek. yekussul Hakka ve HUve hayrul fasıliyn; O hakikati haber 
verecektir. Allah kimin doğru kimin yanlıĢ, neyin gerçek, neyin yalan 
olduğunu haber verecektir. Zira Hakk ile batıl arasında en iyi hüküm 
veren, bu ikisini birbirinden ayıran o dur. 

 
 
58-) Kul lev enne ındiy ma testa'cilune Bihi lekudiyel emru 

beyniy ve beyneküm* vAllahu a'lemü Bizzalimiyn; 
 
De ki: "Eğer o acele istediğiniz benim yanımda olsaydı, aramızdaki 

mesele çoktan kapanmıĢ olurdu!"... Allâh zâlimleri daha iyi bilir. 
(A.Hulusi) 

 
058 - De ki: O acele istediğiniz benim elimde olsa idi sizinle 

aramızda iĢ çoktan hüküm giymiĢti mamafih haksızlar Allah daha çok 
bilir. (Elmalı) 

 
 
Kul lev enne ındiy ma testa'cilune Bihi lekudiyel emru beyniy 

ve beyneküm Yine de ki; eğer acele gerçekleĢmesini istediğiniz Ģey 
benim elimde olaydı, benimle sizin aranızda hüküm infaz edilmiĢ olurdu. 
Yani iĢ bitirilmiĢ olurdu. Ya da bu ibarenin alternatif bir manası 
aramızdaki mesele kendiliğinden hallolurdu. Yani eğer benim elimde 
böyle bir güç olsaydı sizin o zaman seçmek gibi bir ikilemle karĢı karĢıya 
kalmazdınız ki. Zaten mecburen inanırdınız. Ġnanmanız zorunlu olurdu ve 
o zaman da imtihan sırrı kalkardı. O zaman da iradenizle yapmıĢ 



olmazdınız. ĠĢte o zaman mecburi olarak, zorunlu olarak iman etmeniz, 
ahlaki bir davranıĢ olmazdı ve sizde de Allah‟a karĢı sorumluluk 
uyandırmazdı. Mecbur olmuĢ olurdunuz.  

 
Dolayısıyla mecburiyet sonucunda baĢ eğmenizle 

ödüllendirilemezdiniz. Eğer mecburiyet ile, baĢ eğerek ödüllendirilse idi, 
yerler gökler, eĢya, Allah‟a kayırsız Ģartsız itaat eden her bir Ģey, Ģuursuz 
her bir Ģey ödüllendirilirdi. 

 
vAllahu a'lemü Bizzalimiyn; Ama Allah kimin zalim olduğunu 

daha iyi bilir. 
 
 
59-) Ve ındeHU mefatihul ğaybi la ya'lemuha illâ HU* ve 

ya'lemü ma fiyl berri vel bahr* ve ma teskutu min verakatin illâ 
ya'lemüha ve la habbetin fiy zulümatil Ardı ve la ratbin ve la yabisin 
illâ fiy Kitabin mubiyn; 

 
Gaybın (algılayamadıklarınızın) anahtarları (bilgisi) "HÛ"nun 

indîndedir! (Hiç kimse) bilmez onları, ancak "HÛ"! Karada (açığa çıkmıĢ - 
algılanabilen) ve denizde (derinde - ilimde) ne var ise O bilir... O'nun 
bilgisi dıĢında bir yaprak düĢmez (çünkü her bir Ģey "HÛ"nun Esmâ'sıyla 
açığa çıkmıĢtır)... Ne Arz'ın karanlıklarında bir habbe (tane), ne de yaĢ 
ve kuru (bir Ģey) yoktur ki Kitab-ı Mubiyn'de (apaçık evren kitabında) 
bulunmasın. (A.Hulusi) 

 
059 - Gaybın anahtarları onun yanındadır, onları ancak o bilir, hem 

kara ve denizde ne varsa bilir, bir yaprak düĢmez, ve Arzın zulümatı içine 
bir habbede gitmez ki o bilmesin, ne bir yaĢ ne de bir kuru yoktur ki her 
hal bir kitabı mübînde olmasın. (Elmalı) 

 
 
Ve ındeHU mefatihul ğayb Zira gaybın anahtarları yalnızca O‟nun 

yanındadır. 
 
Gayb; Ġnsan idrakini aĢan hakikatler. Ġnsanı algılamaktan aciz 

olduğu, kavrama kapasitesinin ulaĢamadığı hakikatler. Ki insan tüm 
varlıklarla birlikte sınırlı bir yaratıktır. Varlık içerisinde müstesna bir 
konumu olmasına rağmen insan da sınırlı bir yaratıktır. YaratılmıĢ olmak, 
sınırlanmıĢ, kayıtlanmıĢ olmaktır zaten.  

 
Onun için insanın zihni de sınırlıdır. UlaĢabildiği yer sınırlıdır. 

Kavraya bildiği yer sınırlıdır. Kapasitesi sınırlıdır. Sınırlı kapasitesi ile 



gaybi hakikatleri, aĢkın gerçekleri anlayamaz, kavrayamaz. Onlara bir 
atıf olan içkin hakikatler, görebildiği müĢahede edebildiği, dokunabildiği 
hakikatlerden, varlıklardan yola çıkarak dokunamadığı, göremediği, 
kavrayamadığı varlıklara ulaĢmaya çalıĢır. Yoksa insan her Ģeyi bildiğini 
iddia edemez. 

 
ĠĢte bu ayette bu ebedi gerçeği dile getiriyor ve diyor ki; Gaybın 

anahtarları yalnızca O‟nun yanındadır. 
 
la ya'lemuha illâ HU Onu Allah‟tan baĢka kimse bilemez. ve 

ya'lemü ma fiyl berri vel bahr O karada ve denizde olan biten her Ģeyi 
bilir. ve ma teskutu min verakatin illâ ya'lemüha Hiçbir yaprak düĢmez 
ki o bunu bilmesin. ve la habbetin fiy zulümatil Ardı ve la ratbin ve la 
yabisin illâ fiy Kitabin mubiyn; yeryüzünün derinliklerinde bir tek 
habbe, bir tek dane, bir tek tohum, yaĢ, kuru hiçbir Ģey yoktur ki onun 
apaçık yasasına dahil olmasın. 

 
Aslında bu ayetin geneli sevgili Kur‟an dostları, insanda Allah bilinci 

oluĢturmaya çalıĢıyor. Ayet insan vicdanında bir Allah bilinci oluĢturmaya 
çalıĢıyor ki bu bilinç sayesinde insan kötülükten uzak durur. Hiç kimsenin 
görmediği bir yerde her tür tecavüzü, günahı, saldırganlığı iĢleyebileceği 
bir yerde dahi insanı kötülük iĢlemekten alıkoyan iĢte bu Ģuurdur.  

 
Eğer gören bir Allah‟a, her Ģeyi gören, her Ģeyi bilen her Ģeyden 

haberdar olan bir Allah‟a iman ediyorsa insan, o zaman hiç kimsenin, 
hiçbir insanın görmediği yerde dahi günah iĢlemekten, kötülük 
yapmaktan kaçınacaktır. Hatta kendi iç dünyasında dahi, ruhunda dahi 
kötü düĢüncelerden uzaklaĢacaktır. Bu Allah bilincidir. ĠĢte bu takvanın ta 
kendisidir. Bu takvaya ulaĢan bir mümin bir ömrü Allahlı geçirir ve Allahlı 
geçen bir ömür, hesabı verilebilecek bir ömürdür. 

 
Ben ayetin son ibaresini illâ fiy Kitabin mubiyn; ibaresini farklı bir 

biçimde çevirdim. Orada ki kitabı yasa olarak, Allah‟ın yasası olarak 
çevirdim. Kitabin mubiyn Allah‟ın apaçık yasası. 

 
Neden böyle çevirdim? Çünkü her ne kadar geçmiĢ müfessirler 

burada ki, özellikle Ġbn. Abbas ve ondan naklen Taberi ve Razi ve 
diğerleri buradaki kitabı, korunmuĢ levhalar, bizim göremediğimiz, Allah 
katındaki ana bellek, yani levh-i mahfuz olarak nitelendirmiĢlerse de 
Mubiyn yani apaçık sıfatını taĢıması bu kitabın bize de açık olduğuna bir 
atıftır. Dolayısıyla apaçık kitap, bizden gizli olan, bizim ulaĢamadığımız 
Levh-i Mahfuzdan daha baĢka bir Ģey olmalı ki o da Allah‟ın varlık için 
koyduğu yasalardır. 



 
ĠĢte bu yasalar, Allah‟ın bir kitabıdır. Bu yasaları okuyan, tıpkı bu 

kitabı, bu ayetleri okumuĢ gibidir. Bu yasaları okuduğunuzda, bu yasaları 
doğru okuduğunuzda, doğru anladığınızda, doğru tefsir ettiğinizde 
eĢyanın sırrına vakıf olursunuz. EĢyanın özüne vakıf olursunuz. Onun 
için zaten bu ayetin üzerinde yer alan ve geçen ders iĢlediğimiz ayetleri 
dikkate alacak olursanız, 45. ayet mesela. 46. ayet, insanın psikolojik 
yasalarından bahsediyordu. Gönlün mühürlenmesinden, kalbin. 45. ayet 
toplumların tabi olduğu değiĢim yasalarından söz ediyordu ve Allah; Bir 
toplum ahlaki olarak çözülürse o toplumun tarih sahnesinden silineceğini 
haber veriyordu. 

 
ĠĢte onun gibi birçok ayetin arkasından böyle bir ayetin geliyor 

olması, toplumsal, bireysel ve kevni, doğal yasalara iĢaret ve atıf 
olduğunun bir göstergesidir. 

 
 
60-) Ve "HU"velleziy yeteveffaküm Bil leyli ve ya'lemü ma 

cerahtüm Bin nehari sümme yeb'asüküm fiyhi liyukda ecelün 
müsemma* sümme ileyhi merciuküm sümme yünebbiüküm Bi ma 
küntüm ta'melun;  

 
O'dur ki, sizi gecenin içinde vefat (beden farkındalıksız yaĢam) 

ettirir (uyku ölümün kardeĢidir: Hadis); gündüzde ne yaptığınızı bilir... 
Sonra takdir edilmiĢ ömür tamamlanıncaya kadar sizi gündüzleri bâ's 
eder... Sonra dönüĢünüz O'nadır... Sonra yaptıklarınızı size haber verir 
(yaĢamınızı iĢin hakikati yönünden değerlendirtir)! (A.Hulusi) 

 
060 - O odur ki sizleri geceleyin kendinizden geçirir alır, bununla 

beraber gündüz kazandıklarınızı bilir tutar, sonra sizi onun içinde 
ba'seder ki mukadder olan bir ecel tamamlansın, sonra onadır yine 
nihayet dönümünüz, sonra size haber verecek neler iĢliyordunuz. 
(Elmalı) 

 
 
Ve "HU"velleziy yeteveffaküm Bil leyli ve ya'lemü ma cerahtüm 

Bin Nehar Nitekim geceleyin sizi ölü gibi yapar. O “gibi”yi Parantez 
içinde eklemek zorundayız. Ölü yapar. Metinde aynen bu ama eksiltili, 
eliptik olduğu için Kur‟an metni, biz o eksiltili yerlerin boĢluğunu parantez 
içinde doldurmak zorundayız. O sizi geceleyin ölü gibi yapar ve 
gündüzün neler iĢlediğinizi de bilen yalnızca O‟dur. 

 



Teveffa, kelime anlamı tamamen silip süpürdü demektir. Tamamen 
alıp götürdü demektir. Ki ölüm bu kelime ile ifade edilir. Razi‟nin bir 
baĢka yerde, bu kelimenin geçtiği, muhtemelen Kur‟an da ilk nazil olduğu 
yerde yaptığı bir yoruma göre temsilen söylenmektedir Yani bu ifade bir 
baĢka Ģeyi temsil etmekte, sembolik bir ifadedir.  

 
Bu da neyi temsil ediyor; Kalıcı imansızlık Kur‟an da ölümle karĢılık 

bulur. Onun için kalıcı imansızı nasıl Kur‟an hakikati görmeyen birine kör 
diyorsa, gerçeği duymayan birine sağır diyorsa Summun, bukyun, 
umyun. Umyun, kördür. Summun sağırdır. Bukyun dilsizdir. Hakikati 
konuĢmayan dilsizdir. Hakk ı duymayan sağırdır. Hakk‟ı görmeyen 
kördür diyorsa aynen öyle; Yüreği gerçeği hissetmeyen, artık 
mühürlenmiĢ olan, imana açılmayan birini de ölü olarak niteliyor. 

 
Kur‟an düĢünce sistematiğinde körün, sağırın, dilsizin, ölünün, 

dirinin, ölümün sağlığın karĢılıkları bizim bildiğimiz fiziki karĢılıkları 
dıĢında, manevi karĢılıklardır.  

 
Onun için Allah-u alem, en doğrusunu Allah bilir, burada geçen; 

“geceleri sizi ölü gibi yapıyor.” Ġbaresi de, kalıcı olmayan sapmalara bir 
delil. Hayatımız içerisinde, yaĢamımız içerisinde kimi zaman kalıcı 
olmayan sapmalar geçiriyoruz. ĠĢte bunlar da bir bilinçsizlik olarak 
nitelendiriliyor. 

 
Hatırlayın uyku, geçici bir bilinçsizlik halidir. ĠĢte burada da Kur‟an 

uykuya dikkat çekerek, siz de ömrünüz içerisinde, tıpkı uyuyan birinin 
dıĢında ne olup bittiğini görmediği gibi. Ġçinde bulunduğu konum 
hakkında bir bilince sahip olmadığı gibi, yarı ölü halinde olduğu gibi siz 
de ömrünüz içerisinde o geçici sapmalar arasında, günah iĢlemeniz 
sırasında, Allah‟a karĢı geçici olarak yabancılaĢmalarınız sırasında böyle 
uykudaki bir insan gibi bilinçsiz olursunuz. 

 
O halde ne gerekiyor? Uyanmak değil mi..! Uyanmak. Etrafınızda ki 

felaketi görmeniz için, algılamanız için uyanmanız gerekiyor. Yoksa çok 
geç olabilir. 

 
Uyanmak için ne gerekiyor? Sarsmak, sallamak, uyan..! demek. 

Uyan..! Ev yanıyor, uyan yoksa batacaksın, uyan deprem geliyor. Uyan 
yoksa hayatın gidecek. ĠĢte böylesine sarsmak. Onun için Allah da bizi 
gerek fiziki olarak, gerek manevi olarak sarsıyor ki uyanalım. 

 



ĠĢte bu ayetler aslında insanın yüreğini ve zihnini sarsmak içindir. 
Uyandırmak için sarsmak. Tüm peygamberler uyuyan insanlığı 
uyandırmak için gönderilmiĢ birer sarsıcıdırlar. 

 
sümme yeb'asüküm fiyhi liyukda ecelün müsemma sonra o 

tayin edilen ömrü yaĢamak üzere sizi her gün hayata geri döndürür. 
Evet, o tayin edilen ömrü yaĢamak üzere sizi hayata geri döndürür. 
sümme ileyhi merciuküm en sonunda dönüĢünüz O‟nadır. sümme 
yünebbiüküm Bi ma küntüm ta'melun; ve ardından yaptığınız her bir 
Ģeyi size bir bir haber verecek, bildirecektir. 

 
Bu ayette bir önceki ayet gibi insanda eylemlerinin sorumluluğunun 

üstlenilmesi için bir Ģuur uyandırmaya çalıĢıyor. Yani insanı sarsıyor. 
Diyor ki; Amellerinin sorumluluğunu üstlenmelisin. Mutlaka bir gün 
onlardan hesaba çekileceksin. Onun için uykuda gibi hissedip te, ben 
uyuyor muĢum, haberim yokmuĢ, ben ne bileyim, sorumluluğu bana ait 
değildir deme sakın. Çünkü seni, iĢte peygamberler, iĢte kitaplar, iĢte 
vahiyler aracılığı ile uyandırdık, ki uykudaki birinin yaptığı hataya 
benzemez.  

 
Örneğin uyuyan biri, Yukarıda uyuyan biri altta uyuyan birinin 

üzerine düĢse ve o bundan mütevellit ölse, elbette ki bir Ģey lazım 
gelmez. Ama sizin yaptıklarınız böyle uykuda birinin bilinçsizce iĢlediği 
hataya benzemez. Yan uyurgezer değilsiniz artık Allah‟ın bu hitabını 
duyduktan sonra. Allah‟ın bu uyarısını aldıktan sonra, Allah‟a karĢı bir 
mazeretiniz de yok. Onun için değerli dostlar, her zaman öyle inanmıĢım 
ve söylemiĢimdir; Allah‟tan, Kur‟an dan, peygamberden, bu mesajdan 
bihaber olan Sibirya‟da ki Eskimolar belki kurtulur da belki..! Fakat bu 
mesajdan haberdar olan bizler, zor kurtuluruz eğer görevimizi 
yapmazsak. 

 
 
61-) Ve "HU"vel Kahiru fevka ıbadihHĠ, ve yursilu aleyküm 

hafezaten, hatta izâ cae ehadekümül mevtü teveffethu Rusulüna ve 
hüm la yüferritun; 

 
"HÛ"dur, kullarının fevkinde (boyutsal derinliğinden açığa çıkan bir 

yolla) Kaahir! Ġrsâl eder üzerinize hafazayı (koruyucu kuvveleri)... Nihayet 
sizden birinin ölüm vakti geldiğinde, Rasûllerimiz (kuvvelerimiz - 
iĢlevlendirdiklerimiz) onu vefat ettirir! Onlar geç kalmazlar! (A.Hulusi) 

 



061 - Kullarının fevkinde kahir o, üzerinize harekâtınızı zabteden 
hafaza gönderir, hattâ birinize ölüm geldiği vakit onu gönderdiğimiz 
Melekler kabzederler ve onlar vazifelerinde kusûr etmezler. (Elmalı) 

 
 
Ve "HU"vel Kahiru fevka ıbadihHĠ Çünkü yalnızca O dur kulları 

üzerinde mutlak otorite sahibi. ve yursilu aleyküm hafezaten, hatta izâ 
cae ehadekümül mevtü teveffethu Rusulüna ve hüm la yüferritun; 
Ġçinizden birine ölüm gelip de elçilerimiz onun canını alıncaya dek size 
kol kanat geren koruyucular gönderir ve bunlar hiçbir Ģeyi gözden 
kaçırmazlar.  

 
Sanırım çok iyi anlaĢılıyor. Yani içinizden birine ölüm gelip de 

elçilerimiz onun canını alıncaya dek, size kol kanat geren koruyucular 
gönderir diyor Allah. Yani bununla eğer ona isyan eden bir ömür 
yaĢamıĢsanız bile, bunu yine O‟na, bu ömrü yine O‟na borçlusunuz. O‟na 
isyan eden dilinizi dahi O‟na borçlusunuz. O‟na ihanet eden yüreğinizi, 
gözünüzü, gönlünüzü, dilinizi dudağınızı, gözünüzü kulağınızı O‟na 
borçlusunuz. O halde O‟ndan aldıklarınızı O‟na karĢı kullanamazsınız 
diyor.  

 
Ġnsan hayatının kontrol altında olduğunu ifade ediyor bu ayet. Ġnsan 

hayatının Allah için önemli oluĢunun da delilidir bu. Yani insanı yaratıp 
bırakmadığını söylüyor.  

 
Evla leke feevla.(34) 
 
Summe evlaleke feevla.(35) 
 
Eyahsebul'insanu en yutreke sude. (36 – Kıyamet) 
 
Yazıklar olsun, sonra yine yazıklar olsun. Yoksa insan baĢıboĢ 

bırakılacağını mı sanıyor. ĠĢte bu ayetler, bu ayetleri açıklıyor. 
 
 
62-) Sümme ruddu ilAllahi mevlahümül Hakk* ela leHUl hukmü 

ve HUve esre'ul hasibiyn;   
 
Sonra Hak Mevlâları olan Allâh'a döndürülürler... Kesinlikle bilin ki, 

hüküm O'nundur ve O, hesap görenlerin en süratlisidir. (A.Hulusi) 
 
062 - Sonra o kabz olunanlar hak mevlâları Allaha redd-ü teslim 

edilirler, agâh olun, hüküm onun, ve o hesap görenlerin en seri'ı. (Elmalı) 



 
 
Sümme ruddu ilAllahi mevlahümül Hakk Sonunda onlar Allah‟a 

gerçek sahiplerine teslim edilirler. 
 
Evet, ilAllahi mevlahümül Hakk Allah‟a gerçek sahiplerine teslim 

edilirler. ela leHUl hukmü iĢte gerçek hüküm yalnızca onundur. ve HUve 
esre'ul hasibiyn; ve o hesap görenlerin en seri, en süratli hesap 
görenidir. 

 
 
63-) Kul men yünecciyküm min zulümatil berri vel bahri 

ted'unehu tedarru'an ve hufyeten, lein encana min hazihi 
lenekûnenne mineĢ Ģakiriyn; 

 
De ki: "Karanın ve denizin karanlıklarından 'Bizi bundan 

kurtarırsan, elbette Ģükredenlerden olacağız' diye boyun büküp, 
derûnunuzdan O'na dua ettiğinizde, kim sizi kurtarır?" (A.Hulusi) 

 
063 - De ki kim kurtarır sizi o karanın, denizin zulmetlerinden, 

gizliden gizliye yalvara yalvara dualar ederek dediğiniz demler: Ahdimiz 
olsun eğer bizi bundan kurtarırsan Ģeksiz Ģüphesiz Ģakirînden oluruz. 
(Elmalı) 

 
 
Kul men yünecciyküm min zulümatil berri vel bahri ted'unehu 

tedarru'an ve hufyeten, lein encana min hazihi lenekûnenne mineĢ 
Ģakiriyn; De ki; siz yalvar yakar içinizden eğer o bizi bu musibetten 
kurtarırsa artık kesinlikle Ģükredenlerden olacağız diye dua ettiğinizde, 
karanın ve denizin görünmez tehlikelerinden sizi kim kurtarabilir ki. 

 
Bu soru açık ve net bir soru. O‟na yakarıyorsunuz, baĢınıza bir 

sıkıntı geldiğinde O‟na yakarıyorsunuz. Bu doğal bir harekettir. Aslında 
bu insanın doğasına, fıtratına, gayri Ģuuri, Ģuursuz, iradesiz bir biçimde 
dönüĢüdür. Çare bittiğinde, çare tükendiğinde, yapacak hiçbir Ģey 
olmadığında ani bir bela ile karĢı karĢıya kaldığınızda otomatik olarak 
çalacağınız kapı O‟nun kapısıdır. Bu bilinçli bir biçimde yapılmaz. Bu 
aslında insanın doğasına dönüĢüdür. 

 
Ġnsan delirebilir, fakat acıktığı zaman deliler de yerler. Yiyecek 

ararlar. Bunun için akıllı olmaları gerekmiyor. Ġnsan deli olabilir ama 
insanın kendi varlığı hakkındaki bilgisi doğuĢtandır. Sonradan kazanılmıĢ 
bilgi değildir. Allah‟ın yüklediği, doğuĢtan yüklediği bir bilgidir. Onun için 



hiçbir deli intihar etmez. Akıllılar intihar eder. Onun için deliler taĢ 
yemezler, onun için deliler ateĢe atlamazlar. Çünkü kendi varlıkları 
hakkındaki bilgileri, doğuĢtan bilgilerdir. 

 
ĠĢte o bilginin bir devamıdır. Ġnsan çaresiz kalınca doğrudan Allah‟a 

yönelir. Ġnsanın kendi varlığı hakkındaki bilgisi ne kadar doğrusal, ne 
kadar doğal, ne kadar doğuĢtansa Allah hakkındaki bilgisi de o kadar 
doğal, o kadar doğrudan ve o kadar doğuĢtandır. 

 
Peki, insan neden sapar? Neden küfre düĢer, neden baĢka tanrılar 

arar, veya neden Allah‟a sırt döner..! iĢte bu nedenleri o insanın Hakk tan 
uzaklaĢmasında, çevresel Ģartlarda, ona verilen eğitimde, yani ona 
sonradan kazandırılan Ģeylerde aramak gerekir.  

 
Burada da insanın doğasındaki bu fıtri yapısı dile getiriliyor ve 

baĢına bir felaket geldiğinde hiç tereddütsüz, otomatik olarak doğrudan 
Allah‟a yönelir diyor. Eğer bu belayı benden kaldırırsan bir daha Ģunu, 
Ģunu yapmayacağım, bir daha sana iyi bir kul olacağım. Bir daha sana 
Ģükredeceğim. Der. Peki daha sonra; 

 
 
64-) Kulillahu yünecciyküm minha ve min külli kerbin sümme 

entüm tüĢrikûn; 
 
De ki: "Allâh kurtarır sizi ondan da, bütün gam - kederden de... 

Sonra da siz hâlâ Ģirk koĢarsınız!" (A.Hulusi) 
 
064 - De ki Allah kurtarır sizi ondan ve her sıkıntıdan, sonra da siz 

müĢriklik edersiniz. (Elmalı) 
 
 
Kulillahu yünecciyküm minha ve min külli kerbin De ki; Sizi 

ondan ve diğer tüm sıkıntılardan kurtaracak olan Yalnızca Allah‟tır zaten. 
Yani, Allah‟tan baĢkasına yalvarsaydınız zaten bu yalvarıĢınız iĢe 
yaramazdı ki, boĢa giderdi. Onun için Allah‟a yalvarmakla doğru adrese 
yöneldiniz. 

 
sümme entüm tüĢrikûn; Fakat, sonunda Allah sizin yakarınızı 

iĢitip sizi o sıkıntıdan kurtardığında ne yapıyorsunuz? Hala Ģirk koĢmayı, 
Allah‟tan baĢkasına ilahlık vasıfları, ilahlık nitelikleri yakıĢtırmayı 
sürdürüyorsunuz. ĠĢte bu suçu tekrar ediyorsunuz. 

 



Bir üstteki ayeti bu ayetle birlikte düĢündüğümüzde bugün içinde 
yaĢadığımız deprem haleti ruhiyesi, deprem hissiyatına ne kadar 
tercüman oluyor değil mi? ġu içinden geçtiğimiz günlerde deprem 
kuĢağında yaĢayan bizler ve her an yerin sarsılacağı korkusunu ta 
ruhunda, iliklerinde hisseden bizler bu ayetlerin muhatabı, hem de 
doğrudan, hem de birebir, hem de bit tecrübe muhatabı değil miyiz. Ve 
bu ayetler aslında bizi dile getirmiyor mu? BaĢımız sıkıĢınca Allah‟a 
koĢmak ama birazcık gevĢeyince, Allah sıkıntıyı birazcık kaldırınca yine 
unutmak. Daha doğrusu kendinizi birazcık sarsılınca bulmak, ama sıkıntı 
geçince yine kendinizi kaybetmek, yitirmek. 

 
Aslında yitirdiğiniz Allah değil, yitirdiğiniz kendiniz, biziz yani. Biz 

kendimizi kaybediyoruz. Onun için Allah‟ın sarsması, uyandırması, 
kendisine gelecek bir zararı önlemek için değil haĢa, kesinlikle insana 
yani bize gelecek zararı önlemek için. 

 
 
65-) Kul "HU"vel Kadiru alâ en yeb'ase aleyküm azâben min 

fevkıküm ev min tahti ercüliküm ev yelbiseküm Ģiye'an ve yüziyka 
ba'daküm be'se ba'd* unzur keyfe nusarrifül ayati leallehüm 
yefkahun; 

 
De ki: "O, fevkinizden (gökten - derûnunuzdan) yahut ayaklarınızın 

altından (yeraltından - dıĢtan) size bir azap bâ'sedip göndermeye ya da 
bölünmüĢ topluluklar hâlinde sizibirbirinize düĢürüp, bazınızın Ģiddetini 
bazınıza tattırmaya Kaadir'dir." Bak nasıl türlü Ģekillerle anlatıyoruz 
iĢaretleri, derinliğine düĢünüp anlasınlar diye. (A.Hulusi) 

 
065 - De ki o size üstünüzden veya altınızdan bir azâb 

salıvermeğe, yahut birbirinize katıp bazınızın bazınızdan hıncını 
tattırmaya da kadirdir, bak âyetleri nasıl tasrîf ediyoruz, gerek ki fıkhıyla 
anlasınlar. (Elmalı) 

 
 
Kul "HU"vel Kadiru alâ en yeb'ase aleyküm azâben min 

fevkıküm ev min tahti ercüliküm Dikkatinizi çekerim, yukarıdaki 
ayetlerle birlikte bu ayeti de, deprem kuĢağında yaĢayan bizlerin 
doğrudan muhatap olarak algılaması gerekiyor.  

 
De ki; size üstünüzden, ya da ayaklarınızın altından azap 

gönderme, devam edelim, 
 



ev yelbiseküm Ģiye'an ve yüziyka ba'daküm be'se ba'dın ya da 
sizi birbirinize düĢürüp paramparça bir toplum haline getirme gücüne 
sahip olan yalnızca O‟dur. Tekrar edeyim mi? Mealen tekrar edeyim; de 
ki size üstünüzden, ya da ayaklarınızın altından azap gönderme gücüne 
sahip olan, veya sizi birbirinize düĢürüp paramparça toplum haline 
gücüne sahip olan yalnızca O‟dur. 

 
Ne anladınız? Burada iki tür beladan, iki tür musibetten söz ediliyor. 

Ġlki tabii felaketler. Üstten ya da alttan gelecek. Fırtınadır, tipidir, boradır, 
tayfundur ya da sel felaketidir, ya da çığdır, ya da soğuktur, ya da yakıcı 
bir kuraklıktır üstten gelen felaket. Sayabilirsiniz, daha çok sayabilirsiniz. 
Ya da daha kozmik bazda ele alınırsa bir meteor çarpmasıdır, bir zararlı 
ıĢın felaketidir vs. Ya da ozonun delinmesidir. Hava hareketlerinin, 
akımlarının değiĢimidir.  Alttan gelen ayaklarınızın altından gelen felaket, 
toprağın kaybolmasıdır, toprağın kaymasıdır, yer değiĢtirmesidir. 
Hepsinden öte yerin sallanmasıdır. 

 
ĠĢte bunlar gibi doğal felaketleri söyledikten sonra ikinci bir felaketi 

söylüyor. Sosyal felaket. Yani, toplum olarak sizi birbirinize düĢürüp 
paramparça bir toplum haline getirmek. Biz bu iki felaketi de çok iyi 
tanıyoruz. 1. felaketi çok iyi tanıyoruz. Deprem kuĢağında yer alan bir 
ülke olarak. Bir ülkenin insanları olarak.  

 
2. felaketi de çok iyi tanıyoruz. Nasıl tanıyoruz? Resmi baskı, 

çeteler ve terör üçgeninde zayi olan, çırpınan, didinen masum 
insanlarımızla tanıyoruz. Bizler iyi tanıyoruz. Onun için bu ayet ahlaki 
olarak çözülen, Allah‟ın mesajlarına sırt dönen, Allah ile arasını açan biz 
insanları ne kadar doğrudan muhatap alıyor değil mi? Bize çok Ģey 
söylemesi lazım. Elbette herkese söylemesi lazım. Ama bize herkesten 
daha fazla, herkesten daha birebir, herkesten daha canlı Ģeyler söylüyor 
gibime geliyor bu ayet. 

 
unzur keyfe nusarrifül ayati leallehüm yefkahun;  Bak iyice 

anlasınlar diye mesajlarımızın nasıl çok boyutlu dile getiriyoruz. Ġyice 
anlasınlar diye. Fakat ne dersiniz, bizatihi, bizatihi yaĢadığı halde, 
sadece kitapta gördüğü halde değil, kitapta gördüğü bu ayeti yaĢadığı, 
bizatihi gözleriyle gördüğü halde, Yine de ibret almayan, yine de 
uslanmayan ne kadar çok aymaz insan var değil mi? 

 
Demek ki yalnızca uyarı insanoğlunu uyandırmak için, bazılarını 

uyandırmak için yetmiyor. Bazıları özellikle uyanmamakta ısrar ediyorlar. 
ĠĢte onlar için artık yapacak bir Ģey yok. Onları bırak diyor Kur‟an. Bırak, 
ki biraz sonra o da gelecek. 



 
 
66-) Ve kezzebe Bihi kavmüke ve "HU"vel Hakk* kul lestü 

aleyküm Bi vekiyl; 
 
Toplumun onu yalanladı; (oysa) "HÛ"; Hak'tır! De ki: "Ben sizin 

vekiyliniz değilim (iman etmezseniz sonucuna katlanırsınız)!" (A.Hulusi) 
 
066 - Bu böyle Hakk iken kavmin buna yalan dedi, de ki üzerinize 

vekil değilim. (Elmalı) 
 
 
Ve kezzebe Bihi kavmüke ve "HU"vel Hakk  O‟ hakikatin ta 

kendisi olduğu halde, senin toplumun bunu yalanlıyor. kul lestü 
aleyküm Bi vekiyl; De ki; Ben sizi korumakla yükümlü değilim. 

 
Burada ki vekiyl, Türkçeye geçmiĢ olan vekil anlamını taĢımıyor. 

Koruma yükümlülüğü anlamını taĢıyor. ĠĢte biraz önce söylediğimiz 
sözlerin devamı bu. Aslında O‟nun hakikatini, ifade ediyor.  

 
Ben sizi korumakla yükümlü değilim. Eğer siz kendinizi 

korumuyorsanız, bütün bu uyarılara rağmen eğer siz Allah‟a karĢı 
tedbirinizi almıyorsanız, daha doğrusu Allah‟ın yanında yer alarak, 
Allah‟a sığınarak, gazabından rızasına. Kahrından, lûtfuna, celalinden, 
cemaline ve O‟ndan yine O‟na sığınarak tedbirinizi almıyorsanız, 
uyanmak istemiyorsanız, dirilmek istemiyorsanız, sizin için yapacak bir 
Ģey yok ve size gelecek Ģeyler için sorumluluk almıyorum de, diyor. 

 
 
67-) Likülli nebein müstakkarun, ve sevfe ta'lemun; 
 
Her haberin kararlaĢtırılmıĢ, gerçekleĢeceği bir zamanı vardır... 

Yakında bileceksiniz! (A.Hulusi) 
 
067 - Her haberin mukarrer bir zamanı var, artık ileride bilirsiniz. 

(Elmalı) 
 
 
Likülli nebein müstakar ve bir yasaya, bir değiĢmez kanuna 

dikkat çekiyor Kur‟an. Her haberin bir gerçekleĢme süreci vardır. 
 
Evet, Kur‟an ın tehditlerinin gerçekleĢmesi de belli bir sürece 

bağlıdır. Yani bir toplum ahlaken kokuĢursa, bir toplum Allah‟ın mesajına 



sırt dönerse, bir toplum çürümeye girerse bu toplumun yıkılması belli bir 
sürece bağlıdır. Onun için Kur‟an, ben bunu haber veriyorum ama bu 
haberin gerçekleĢmesi diyor bir süreç içinde olur. Yani bir belanın bela 
olması için aniden mi olması lazım, yavaĢ yavaĢ gelirse bir bela, bela 
olmaktan çıkıyor mu? ĠĢte onu söylüyor. Onun yavaĢ yavaĢ 
gerçekleĢmesi aslında bu iĢin bir yasasıdır. Süreci vardır. 

 
ve sevfe ta'lemun; ve siz zaman içerisinde bunu öğreneceksiniz.  

Evet, bu çok dikkat çekici ibare ile bitiyor ayet. Zaman içerisinde siz bu 
gerçeği acı biçimde öğreneceksiniz. Kur‟an ın; toplumların ve 
uygarlıkların çöküĢüne iliĢkin yasaların belli bir süreçte gerçekleĢeceğini 
söylemesidir iĢte bu. 

 
 
68-) Ve izâ raeytelleziyne yehudune fiy ayatina fea'rıd anhüm 

hatta yehudu fiy hadiysin ğayrih* ve imma yünsiyennekeĢ Ģeytanu 
fela tak'ud ba'dez zikra me'al kavmiz zalimiyn; 

 
ĠĢaretlerimiz hakkında uygunsuz konuĢmalara dalanları 

gördüğünde, baĢka bir konuya geçene kadar, onlardan yüz çevir... Eğer 
Ģeytan sana unutturur ise, fark ettiğin zaman artık zâlimler topluluğu ile 
beraber oturma. (A.Hulusi) 

 
068 - Âyetlerimiz hakkında münasebetsizliğe dalanları gördüğün 

vakit da kendilerinden yüz çevir, tâ ki baĢka bir söze dalsınlar, Ģayet 
ġeytan bunu sana bir an unutturursa hatırına geldiği gibi hemen kalk, o 
zalimler gürûhu ile beraber oturma. (Elmalı) 

 
 
Ve izâ raeytelleziyne yehudune fiy ayatina ayetlerimiz hakkında 

ileri geri konuĢanları gördüğün zaman. Ne yap? fea'rıd anhüm hatta 
yehudu fiy hadiysin ğayrih onlar baĢka konulara geçinceye kadar sen 
onlardan uzak dur.  

 
Ayetlerimiz hakkında, belgelerimiz hakkında, buna Allah hakkında 

ileri geri konuĢmalar da girer. Kutsallar hakkında, ilahi gerçekler 
hakkında, abuk sabuk, ileri geri konuĢuluyorsa, hakaret ediliyorsa, 
küçümseniyorsa orada bulunma diyor. Onlar konuyu değiĢtirinceye dek 
oradan ayrıl. 

 
ve imma yünsiyennekeĢ Ģeytan ve eğer Ģeytan sana bunu 

unutturursa, fela tak'ud ba'dez zikra me'al kavmiz zalimiyn; hiç değilse 



hatırladıktan sonra, zulme gömülmüĢ böylesi bir toplumla birlikte 
bulunma. 

 
Aslında sevgili dostlar, Kur‟an dostları, bu müthiĢ uyarılar kiĢinin 

imanına saygısını hatırlatıyor. Yani inancınıza önce siz saygı gösterin 
diyor. KarĢınızdakinden, inancınıza katılmayanlardan, inancınızdan 
olmayanlardan saygı beklemeden önce, siz kendi inancınıza saygı 
gösterin. 

 
Bunu nasıl ispat edebilirsiniz? Ġnancınıza saygısızlık yapıldığı yeri, 

eğer hiçbir Ģey yapamıyorsanız, onu engelleyemiyorsanız, ona mani 
olamıyorsanız terk ederek, yani ona katılım yapmayarak, onu protesto 
ederek gösterebilirsiniz. 

 
Burada ahlaki bir protesto biçimi teklif ediliyor müminlere. Yani 

protesto, Kur‟an a girmiĢ oluyor böylece. Ġnanca hakareti Ģiddete 
baĢvurmadan protesto etmek. Görüyorsunuz. Neden? Çünkü kendi 
inancınıza ancak o zaman saygılı olmuĢ olursunuz. Kendi inancınızı 
ancak o zaman ciddiye almıĢ olursunuz. Unutmayın inancını ciddiye 
almayan, kendisini ciddiye almamıĢ olur. Kendi inancına saygı 
göstermeyen, kendisine saygı göstermemiĢ olur.  

 
Onun için kendinize saygınızı yitirmeyin diyor Kur‟an ve bunun 

içinde inancınızın hafife alındığı, inancınızla dalga geçildiği, inancınız 
hakkında ileri geri konuĢulduğu, ki bunun tartıĢma ile alakası yok. Bunun 
hakaret taĢımayan eleĢtiri ile de alakası yok. Bu tamamen tahkir, 
hakaret, tezyif unsurlarını içinde barındıran konuĢmalarla ilgilidir. Onun 
için böyle bir durumda bir müminin yapması gereken Ģey, inancına karĢı 
ciddiyetini korumak için orayı terk etmek olmalı. 

 
 
69-) Ve ma alelleziyne yettekune min hısabihim min Ģey'in ve 

lâkin zikra leallehüm yettekun; 
 
Korunanlar, onlardan sorumlu değildir... Fakat gerçekleri de 

hatırlatmalılar... Belki onlar da korunurlar. (A.Hulusi) 
 
069 - Gerçi Allah dan korkanlarla onların hesabından bir Ģey 

düĢmez velâkin bir ihtar olur, belki sakınırlar. (Elmalı) 
 
 
Ve ma alelleziyne yettekune min hısabihim min Ģey'in gerçi 

sorumluluk bilinci kuĢananlar onlardan hiçbir Ģekilde sorumlu değildirler. 



Yani eğer orada otursanız dahi, eğer sorumluluk bilincini kuĢanmıĢsanız, 
eğer ne yapacağınızı biliyorsanız, eğer inancınız konusunda eminseniz, 
onların sizin yanınızda böyle bir üslupla konuĢmaları sizi sorumluluk 
altına sokmaz. Bunu da açıkça söylüyor Kur‟an. Ama niçin buna rağmen 
onlardan yüz çevirin, orayı geçici de olsa terk edin teklifini getiriyor? 
Çünkü kendinize saygınızı kaybetmezsiniz diyor. Aynı zamanda 
karĢıdaki insana, o terbiye sınırlarını aĢan insana, terbiyenin, inançlara 
karĢı saygı ve terbiyenin nasıl olması gerektiğini de öğretmiĢ olursunuz. 
ve lâkin zikra Fakat bir hatırlatmadır.  

 
ĠĢte biraz önce yaptığım açıklama buydu. Yani orayı terk etmeniz, 

ona bir hatırlatmadır. Yani çizmeyi aĢıyorsun, inançlara saygısızlık 
ediyorsun, insanları incitiyorsun. Seninki si konuĢmak, tartıĢmak, 
eleĢtirmek falan değil, seninki si düpedüz terbiyesizlik demeye getirecek 
bir hatırlatmadır iĢte bu. leallehüm yettekun; umulur ki saygıda kusur 
etmezler. 

 
Evet, Kim saygıda kusur etmez? Elbette ayrılanlar. Çünkü 

inançlarına saygıda kusur etmemeleri ancak böyle mümkündür. DüĢünün 
inandığınız değerlere hakaret edilen bir yerde, bu hakareti hiç tepki 
göstermeksizin, kabullenir gibi sessizce duruyorsanız, siz Allah‟a saygıda 
kusur ediyorsanız demektir. Siz inandığınız hakikatlerden emin 
değilsiniz, en azından ona bedel ödemekten kaçıyorsunuz demektir. 

 
Sorumluluğun bireyselliği hatırlatılıyor bu ayette. Öncelikle 

bireyselliği. Görevini yap gerisini merak etme deniliyor yani. 
 
 
70-) Ve zerilleziynettehazu diynehüm le'ıben ve lehven ve 

ğarrethümül hayatüd dünya ve zekkir Bihi en tübsele nefsün Bima 
kesebet* leyse leha min dunillahi veliyyün ve la Ģefiy'un, ve in ta'dil 
külle adlin la yü'haz minha* ülaikelleziyne übsilu Bima kesebu* 
lehüm Ģerabün min hamiymin ve azâbün eliymün Bima kânu 
yekfürun; 

 
Dinlerini bir oyun ve eğlence edinmiĢ, kendilerini dünya hayatının 

aldatmıĢ olduğu kimseleri, kendi hâllerine bırak. Ancak bununla beraber 
hatırlat ki; bir nefs, yaptıkları sonucu helâke düĢmesin! Onun Allâh 
dûnundan ne bir Veliyy'i ve ne de bir Ģefaatçisi olmaz... Her fidyeyi verse 
de, ondan alınmaz! ĠĢte bunlar yaptıklarının getirisi yüzünden rehin 
tutulacak olanlardır... Onlar için yakıcı bir içecek ve hakikat bilgisini inkâr 
etmeleri nedeniyle de acı bir azap vardır. (A.Hulusi) 

 



070 - Bırak o dinlerini oyun ve eğlence edinen ve dünya hayat 
kendilerini aldatmıĢ bulunan kimseleri de bu vesile ile Ģunu ihtar et ki bir 
nefis kendi kesbiyle besalet kabzasına düĢmeye görsün o vakit Allahın 
huzuru celâlinde ona baĢka ne bir sahabet eden bulunur ne bir Ģefaat, 
her türlü fidyeyi denkleĢtirse bile kabul edilmez, onlar azâbın kabzai 
besaletine teslim olunmuĢ kimselerdir, nankörlük ettiklerinden dolayı 
onlara sâde hamîmden bir Ģerab ve elîm bir azâb vardır, (Elmalı) 

 
 
Ve zerilleziynettehazu diynehüm le'ıben ve lehven ve 

ğarrethümül hayatüd dünya Çok ilginç, inançlarla, inanılan değerlerle 
dalga gecen, alay eden, onları küçümseyen, tahkir eden insanların genel 
yapısını ele alan bu ayet diyor ki; Ġndi, dünya hayatına dalarak eğlenceyi 
ve geçici zevklerini din haline getiren kimseleri, kendi baĢına kendi haline 
bırak. Zaten baĢkalarının inancını hafif gören, küçümseyen, onları alaya 
alan biri aslında, kendisinin inancı olmayan, daha doğrusu eğlenceyi, 
oyunu, oynaĢı inanç haline getiren biridir. Ciddiyetsiz biridir.  

 
Kendi inancında ciddi olan hiç kimse, bir baĢka inanca hakaret 

etmez. Ġnkar eder, ama hakaret etmez. Ġnkar etmekle tahkir etmek ayrı 
Ģeyler. Ġnkar etmekle onun inancını alaya almak ayrı Ģeyler. 

 
Ġnkarcı sadece kendisine etmiĢ olur. Çünkü kabul edip etmemek 

ona kalmıĢ bir Ģeydir. Ama hakaret eden kendisine etmemiĢ olur, hakaret 
etmiĢ olan o inanca mensup olanlara hakaret etmiĢ olur. Onun için bu 
ikisi arasında ciddi bir fark var. Ve diyor ki Kur‟an, dünya hayatına 
dalarak eğlenceyi ve geçici zevklerini din haline getiren kimseleri kendi 
baĢına bırak. Kendi haline bırak. 

 
Bu ibare Yani; elleziynettehazu diynehüm le'ıben ve lehven 

ibaresi, iki anlama gelir dil açısından. Cümlenin yapısı, sentaksı 
açısından iki anlama birden gelir bu ibare. 

 
1 – Dinlerini oyun ve eğlence edinenler, 
 
2 – Oyun ve eğlenceyi, geçici zevklerini Din edinenler. 
 
Ben ikinci anlamın bugünün insanlığına çok daha fazla Ģey 

söylediğini düĢünüyorum. Oyun ve eğlenceyi Din haline getirenler. 
Bakınız etrafınıza, böylelerini göreceksiniz. Böylelerini hayatından 
tanıyacaksınız. Onların sahte bir dininin olduğunu göreceksiniz. Allah‟ın 
ayetlerine kulak vermeyen, dinlerini ciddiye almayan, mensup oldukları 
inanç sistemi ile araları iyi olmayan etrafınızda ki laubali insanlara 



bakınız. Aslında onlar kendilerine sahte bir din bulmuĢlar. Onu 
göreceksiniz. 

 
Nedir o? O geçici zevklerini, eğlencelerini dinleri haline getirmeleri. 

Onu göreceksiniz. Onunla heyecanlanırlar. Bakarsınız akĢama dek 
kaygıları odur. Eğlenceleridir, zevkleridir, hobileridir, fobileridir her neyse. 
Özel zevkleridir, koleksiyonlarıdır  ama onu bir din haline getirmiĢlerdir. 

 
Bugün futbolun, bugün müziğin, bugün hatta bir takım sanat 

dallarının bir din haline getirilip o dallarda ileri giden insanların, görsel, 
iĢitsel bir takım sanat dallarında önde olan insanların ilah, ilahe diye 
isimlendirilmesi boĢuna mıdır sanıyorsunuz. Pop ilahesidir diyor. Pop 
tanrıçası diyor. Bu müziğin dinleĢmiĢ biçimi. Futbol ilahı diyor, bu sporun 
dinleĢmiĢ biçimi.  

 
Aynen putperest toplumlarda olduğu gibi. Oyunu, eğlenceyi, 

zevklerini din haline getirme. AkĢama dek onunla oyalanıyor. Tek 
heyecanı var. Tuttuğu takımın galip gelmesi. BaĢka hiçbir davası yok, 
hiçbir ciddi bağı yok hayata. Allah ile hiçbir ciddi iliĢkisi yok. Tek endiĢesi, 
tek zikri demek lazım buna. Evet zikir, tam yerine oturdu. Tek zikri var, o 
da kendi takımının galip gelmesi. Onu, ondan daha büyük hiçbir Ģey 
heyecanlandırmıyor. ĠĢte size eski yunanda, kadim Yunanda olduğu gibi 
oyun ve eğlencenin din haline dönüĢmüĢ biçimi. Bu tipleri, o sahte dinleri 
ile baĢ baĢa bırak diyor Kur‟an. 

 
ve zekkir Bihi en tübsele nefsün Bima kesebet fakat, bunu 

onlara hatırlat ki her insan iĢledikleri sebebiyle rehin tutulacak, leyse 
leha min dunillahi veliyyün ve la Ģefiy'un  ve ne kendisini Allah‟a karĢı 
koruyacak ne de kayıracak kimse bulamayacak. ve in ta'dil külle adlin 
la yü'haz minha ve kendisi için en yüksek fidyeyi verse bile bu ondan 
asla kabul edilmeyecektir. 

 
ülaikelleziyne übsilu Bima kesebu ĠĢte bunlardır iĢlediklerinden 

dolayı rehin tutulacak olanlar. Yani eylemlerine karĢılık kendileri rehin 
alınacaklar. Onun için Hz. Peygamber; 

 
- Kızım Fatıma, Allah‟ın elinden nefsini satın al, babam 

peygamber diye güvenme. Vallahi senin içinde bir Ģey yapamam.  
Formunda haberler rivayet edilir. Resulallah‟ın böyle dediği söylenir. 
Allah‟ın elinden insanın nefsini satın alması, iĢte bunun tam tersidir. 
Rehin tutulması. Kendi eylemlerine karĢılık insanın rehin tutulması. Daha 
doğrusu kendi günahının insanı mahkûm etmesi. Kendi suçları 
tarafından insanın mahkûm edilmesi budur. 



 
leyse leha min dunillahi veliyyün ve la Ģefiy'un ne kendisini 

Allah‟a karĢı koruyacak, ne de kayıracak kimse bulamayacaktır. ve in 
ta'dil külle adlin la yü'haz minha ve kendisi için en yüksek fidyeyi verse 
bile bu ondan asla kabul edilmeyecektir. ülaikelleziyne übsilu Bima 
kesebu iĢte bunlardır iĢlediklerinden dolayı rehin tutulacak olanlar. 

 
lehüm Ģerabün min hamiymin ve azâbün eliymün Bima kânu 

yekfürun; Onlar küfürlerinden, ısrarlı inkarlarından dolayı gelecek için 
yakıcı bir umutsuzluk, geçmiĢ için Ģiddetli bir vicdani azap çekeceklerdir.  
Benim bu son, ayetin bu son cümlesini gelecek için yakıcı bir umutsuzluk 
Hamiym..! 

 
Hamiym lügatlarda Ġbn Manzur‟un Lisan-ul Arab‟ında, Tac-ul 

Aruz‟da, Firuz Abadi‟nin Kanvus‟un da ve diğer büyük lügatler de hem en 
Ģiddetli yakıcı, hem de en Ģiddetli üĢütücü, yani Ģiddetli soğuk ya da 
Ģiddetli sıcak anlamlarına birden gelebiliyor.  

 
ġu bir gerçek ki Kur‟an düĢünce sistematiğinde ahirete iliĢkin tüm 

sıfatların, isimlerin, kavramların sembolik olması zorunludur. Çünkü gayb 
dır. Gabya iliĢkin tasvirler, gayba iliĢkin nitelemeler, gayba iliĢkin ifadeler 
mutlaka sembolik olmak zorundadır. Çünkü gaybı, bizim düĢünce 
dünyamıza indirebilmek için, bizim düĢüncemizin kapasitesine giren, algı 
sınırlarına giren kelimelerin kullanılması lazımdır ki, biz onu bir nebze de 
olsa algılayalım.  

 
Onun için cennete iliĢkin, cehenneme iliĢkin, ahirete iliĢkin, hesaba 

iliĢkin bir takım kavramlar hep mecazi kavramlardır ve bunlar tabii ki 
bizim o olayı kavramamız içindir. Onun için burada da hamiym; çok 
yakıcı sıcak, sıcaklık, kavurucu sıcaklık anlamına gelen Hamiym‟i 
bendeniz, gelecek için yakıcı bir umutsuzluk ve onun arkasından gelen; 
ve azâbün eliymün ibaresini de Ģiddetli bir vicdani azap biçiminde 
çevirdim. GeçmiĢ için Ģiddetli bir vicdani bir azap. 

 
Bu çevirimi Ģundan dolayı yaptım; Kur‟an da Allah dostlarından söz 

eden bir çok ayet Ģöyle biter. ve la havfün aleyhim ve lâ hum 
yahzenûn;(Mesela Bakara/62 gibi) 

 
Onlar için, -Havf Arap dilinde sadece gelecek için kullanılır, hüzün 

de sadece geçmiĢ için kullanılır. Onun için biz bu ayeti tırnak olmaksızın 
Ģöyle çeviririz.- Onlar için, Allah dostları için gelecek kaygısı yoktur, 
geçmiĢten dolayı da üzülmeyeceklerdir. Buradaki de tam tersidir diye 
düĢünüyorum. Allah düĢmanlarının ahiretteki durumu da tam tersidir. 



Nedir? Onlar gelecekten dolayı korkunç bir umutsuzluk, yakıcı bir 
umutsuzluğa düĢecekler, geçmiĢte yaptıklarından dolayı da vicdan 
azabına, Ģiddetli bir vicdan azabına duçar olacaklardır. Tabii ki Allah‟u 
alem. Allah en iyisini bilir. 

 
 
71-) Kul ened'u min dunillahi ma la yenfeuna vela yedurruna ve 

nureddü alâ a'kabina ba'de iz hedanAllahu kellezistehvethüĢ 
Ģeyatıynü fiyl Ardı hayran* lehu ashabün yed'unehu ilelhüde'tina* 
kul inne hüdAllahi hüvel hüda* ve ümirna linüslime liRabbil alemiyn; 

 
De ki: "Allâh dûnundan, bize ne fayda ve ne de zarar vermeyen 

Ģeylere mi dua edip yakaralım? Allâh bizi doğru yola hidâyet ettikten 
sonra, gerisin geri Ģirke mi döndürülelim? 'Bize gel' diye doğru yola 
çağıran arkadaĢları olduğu hâlde, Ģeytanların ayartıp uçuruma çektiği 
ahmak gibi mi olalım?"... De ki: "Allâh hidâyeti iĢte o hidâyettir! Biz 
âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk." (A.Hulusi) 

 
071 - De ki hiç biz Allah‟ı bırakır da bize ne menfaat ne zarar 

yapamayacak nesnelere yalvarır mıyız? ve Allah bizi hidayetine 
kavuĢturmuĢ iken ardımıza döner miyiz? o avanak gibi ki Arzda ĢaĢkın 
ĢaĢkın dolaĢırken kendini Ģeytanlar ayartıp uçuruma çekmekte, beride 
ise arkadaĢları var bize gel diye onu doğru yola çağırıp duruyorlar, de ki 
her halde hidâyet Allah hidayeti ve biz Ģöyle emr edildik: Halis Müslim 
olalım rabbülâlemîne. (Elmalı) 

 
 
Kul ened'u min dunillahi ma la yenfeuna vela yedurruna De ki; 

Biz Allah‟ı bırakıp ta, bize ne faydası dokunan ne de zarar veren Ģeylere 
mi yalvaralım. 

 
Açık, tefsiri içinde. Biz Allah‟ı bırakıp ta, bize yarar da, zarar da 

veremeyen Ģeylere mi yalvaralım. ve nureddü alâ a'kabina ba'de iz 
hedanAllah Allah bizi doğru yola ilettikten sonra topuklarımız üzerinde 
gerisin gerimi dönelim de onlara. Sor. 

 
kellezistehvethüĢ Ģeyatıynü fiyl Ardı hayran* lehu ashabün 

yed'unehu ilelhüde'tina tıpkı, kendisini bizimle gel diye doğru yola 
çağıran arkadaĢları dururken, Kendisini bizimle gel diye çağıran 
arkadaĢları dururken, Ģeytanların ayartmalarına kapılıp dünyevi zevklerin 
peĢine, tutkulu bir biçimde düĢen kimse gibi biz de Allah‟ın doğru yolu 
dururken, Allah hidayete ulaĢtırmıĢken onu bırakıp ta ökçelerimizin 
üzerine gerisin geri mi dönelim. 



 
Bir misalle pekiĢtiriyor Kur‟an. ArkadaĢları var, dostları, hidayeti 

bulmuĢ, gel diyor bizimle. Onlar bizimle gel diyor. yed'unehu 
ilelhüde'tina gel diyor bizimle birlikte hidayete tabi ol. Ama o onları 
bırakıyor, Ģeytanın çağrısına uyuyor, Ģeytanın davetine katılıyor. 

 
Burada tabii bir temsil yapılıyor, bir mesel. Nedir? Ya ilahi mesaja 

uyacaksınız, peygamberlerin ardı sıra, ya da uymuyorsanız Ģeytanın 
ardına takılmıĢlardan olacaksınız. Yani Ģunu deme lüksünüz yok; Ben 
ikisine de uymuyorum demek gibi bir seçeneğiniz yok. Eğer Allah‟ın 
çağrısına uymamıĢsanız hiç kuĢkunuz olmasın ki, bir insan Allah‟ın 
davetine katılmamıĢsa, mutlaka Ģeytanın davetindedir. Onun için özel 
katılım belgesi imzalamasına da gerek yoktur. Allah‟ın çağrısını 
reddetmiĢ olması yeterlidir. Çünkü Allah‟ın çağrısına icabet etmeyen, 
katılmayan, peygamberin ardı sıra düĢmeyen insanlar, mutlaka 
hevalarının, heveslerinin, bencilce duygularının, içgüdülerinin  ayartıcı öz 
benliklerinin peĢine düĢmüĢlerdir. Zaten bu da Ģeytanın peĢine düĢmek 
demektir. 

 
kul inne hüdAllahi hüvel hüda De ki; Hiç Ģüphesiz Allah‟ın 

rehberliği, yegane rehberliktir. ve ümirna linüslime liRabbil alemiyn; ve 
biz alemlerin rabbine kayıtsız Ģartsız teslim olmakla emrolunduk. 

 
Ġslam esas duruĢtur sevgili dostlar. Burada diyor ya; Ģüphesiz 

Allah‟ın rehberliği, yegane rehberliktir. ĠĢte bu açıdan Ġslam esas duruĢa 
davettir. Ġnsanın Allah karĢısında ki esas duruĢunu ifade eder. Teslimiyet 
budur. Teslimiyet; insanın Allah karĢısındaki esas duruĢudur ve ayet 
durak olmasına rağmen, baĢka bir ayetle arasında fasıla olmasına 
rağmen devam ediyor mana. Hiç kesintisiz; 

 
 
72-) Ve en ekıymüs Salate vettekuHU,* ve "HU"velleziy ileyHĠ 

tuhĢerun; 
 
Ve "Salâtı ikame edin ve O'nun azabından korunun; O ki (sizi 

toplayacak), O'na haĢrolunursunuz! (A.Hulusi) 
 
 
072 - Hem namazı kılın ve ondan korkun, haĢr olunup varacağınız 

O. (Elmalı) 
 
 



Ve en ekıymüs Salate vettekuHU ve salatı ikame etmek ve O‟na 
karĢı sorumluluk duymakla emr olunduk. 

 
Demek ki değerli dostlar, Ġslam demiĢtim Ġnsanın Allah karĢısında 

ki esas duruĢudur. Salat, nedir? Yani daha özel de namaz. Namaz 
insanın Allah karĢısındaki esas duruĢunun harekete dönüĢmüĢ sembolik 
bir ifadesidir. Onun için namaz insanın esas duruĢunun harekete 
dönüĢmüĢ sembolik ifadesidir diyor. Ve namaz esas duruĢun yalnızca bir 
boyutudur. Bu esas duruĢ bir ömrü kapsar. Ve namazın içinde ki 
hareketler yer yüzeyine dik duran, yer yüzeyine eğik duran, yer yüzeyine 
kapanan, tüm mahlukatın bu 3 biçimden dıĢarıda olamayacağı gerçeği, 
tüm varlıklar ya yere paralel, ya yerde, ya yere dik, yani 3 boyutta duran 
tüm varlıkları ey insan sen temsil ediyorsun. Sen varlığın Allah‟a olan 
zikrinin tamamını yapabilirsin. Sem bu evrensel koroda, Allah‟ın 
mahlukat piramidinin zirvesini oluĢturuyorsun. O halde sen tıplı namazda 
sembolik bir ifade ile dile getirdiğin esas duruĢu bir hayata dönüĢtür. 
Allah‟a karĢı teslimiyete dönüĢtür. Bu denilmek isteniyor. 

 
ve "HU"velleziy ileyHĠ tuhĢerun; Çünkü sonunda huzurunda 

toplanacağınız varlık O dur. 
 
 
73-) Ve "HU"velleziy halekas Semavati vel Arda Bil Hakk* ve 

yevme yekulü kün feyekûn* kavluHUl Hakk* ve lehül mülkü yevme 
yünfehu fiys sur* Alimül ğaybi veĢ Ģehadeti, ve "HU"vel Hakiymul 
Habiyr; 

 
"HÛ" ki, semâlar ve arzı Hak olarak yaratmıĢtır... Ne zaman "Ol" 

dese hemen oluverir... Hak, O'nun sözüdür! Sur'a üflendiği (bedene veya 
sisteme-olay içten dıĢadır) süreçte, mülk O'nundur! Gaybı ve Ģehâdeti 
bilendir... "HÛ"dur; Hakiym, Habiyr. (A.Hulusi) 

 
073 - Ve o Gökleri, Yeri yaradan hakkiyle o, hem ol! diyeceği gün o 

da oluverir. Hak onun dediği, Sur üfürüleceği gün de mülk onun, hem 
gayb‟a âlim hem Ģahadete, hakîm odur, habîr O. (Elmalı) 

 
 
Ve "HU"velleziy halekas Semavati vel Arda Bil Hakk zira gökleri 

ve yeri hikmetle yaratan O‟dur. Ben o Bil Hakk, Hakk ile yaratan, literal 
manası bu. Ama hikmetle dedim. 

 
Aslında bunun bir anlamı da Ģu; yaratılmıĢ olanların da sanal 

olmadığını, zihni ve imajinatif olmadığını, etrafımızda gördüğümüz 



mahlukatın kendine has bir gerçeklikle yaratıldığını ifade ediyor bu ayet. 
Yani bizim hayatımız, gördüğümüz bu varlıklar, bu eĢya, bu dünya hayatı 
bir yalan değil. Kendi gerçekliği var.  

 
Burada Bil Hakk ifadesi odur iĢte. Öyle sanal, öyle yalan, öyle 

köpük falan değil. Kendi gerçekliği var. Ama bu gerçeklik elbette mutlak 
değil. Mukayyet bir gerçeklik. Elbette Allah‟a baplı bir gerçeklik. Onun için 
etrafımızda ki eĢya, bu dünya, bu dünya hayatı ve bu dünya içinde yer 
alan sizin hayatınız bir gerçekliktir. Ama Allah‟tan bağımsız bir gerçeklik, 
mutlak bir gerçeklik değil. Allah‟a bağlı bir gerçeklik. Mutlak gerçeğe 
bağlı mukayyet gerçekliktir. ĠĢte bu Bil Hakk onu da veriyor. Ama ben 
hikmetle yaratan O‟dur diye çevirdim ki buraya da uygun düĢtüğünü 
düĢünüyorum. 

 
Hikmetle, bir ölçüye, bir dengeye, yani gayesiz, amaçsız 

yaratılmamıĢtır tüm varlık. Gökler, yer ve o ikisi arasındakiler tabii ki, 
amaçsız yaratılmamıĢtır. 

 
Kur‟an ın bir baĢka ayetinde ..Rabbenâ mâ halakte hazâ batılâ 

Alu Ġmran/191 Sen bunları boĢuna yaratmadın. Deniliyor ya. Yani 
denilmesi isteniyor aslında insandan. Göğe bakıp, yere bakıp; “Ya rabbi 
sen bunları amaçsız, gayesiz yaratmadın.” 

 
Bununla Ģu söyleniyor insana; Yer ve gök gibi cansız varlıklar dahi, 

Ki “cansız mı acaba”. Cansız ne demek..! Varlıklar, Ģuursuz varlıklar dahi 
amaçsız yaratılmamıĢsa, ya Allah‟ın Ģaheseri olan insan nasıl amaçsız 
olabilir ki. Sen ey insan, kendini gayesiz, kendini amaçsız mı yaratılmıĢ 
sanıyorsun, hemen yukarıda ki ayete bir gönderme yapalım 70. ayete; 
Oyun ve eğlenceyi din edinen insan. Sen amaçsız zannetmeden böyle 
bir yanlıĢı iĢleyemezsin. Ancak amaçsız sanınca, kendini, varlığını 
amaçsız zannedersen böyle bir yanlıĢa kapılabilirsin denilmek isteniyor. 
Devam ediyoruz. 

 
ve yevme yekulü kün feyekûn O ne vakit var ol derse hemen var 

oluverir. kavluHUl Hakk O‟nun emri gerçekleĢir. ve lehül mülkü yevme 
yünfehu fiys sur ve sur çalındığında otorite yalnızca O‟na ait olacaktır. 
Yani ahirette, yani hayatın sonunda, yani kalk borusu, artık ruhlara hesap 
ver borusu çalındığında otorite sadece O‟na ait olacak.  

 
Bu demektir ki artık siz iradelerinizi de kullanamaz olacaksınız. 

Burada kısmi bir otoriteniz var. Mukayyet bir otoriteniz. O mukayyet 
gerçeklikten gücünü alan sınırlı bir otoriteniz var, bu sınırlı otoriteyi 



kullanamayacağınız bir gün gelecek, orada artık tüm otorite Allah‟a ait 
olacak. 

 
Alimül ğaybi veĢ Ģehadeti O algılanamayan hakikatleri de, 

algılanabilen hakikatleri de bilir. ve "HU"vel Hakiymul Habiyr; O hikmet 
sahibidir, her Ģeyden haberdardır. her Ģeyden haberdar olan Allah ĠĢte Ģu 
yeni pasajda, önümüzde ki pasajda bambaĢka bir konuya getiriyor sözü. 
Tam da Resulallah‟ın içinde yaĢadığı, bu surenin, Mekke‟nin son yılında 
indiğini düĢünürseniz, hatırlayacak olursanız, Resulallah‟ın içinde 
yaĢadığı o duruma bir cevap olmak üzere, Resulallah‟a karĢı müĢriklerin 
direniĢini kırmak için onları nasıl müthiĢ, nasıl büyük bir çeliĢkiye 
düĢtüklerini göstermek üzere tarihin dağarcığından Hz. Ġbrahim örneğini 
seçip, çıkarıp müĢriklere bu örneği onların o düĢtükleri açmazı, o 
düĢtükleri iki yüzlülüğü ve tabii ki tezadı göstermek için Hz. Ġbrahim 
örneğini sergiliyor Kur‟an. 

 
 
74-) Ve iz kale Ġbrahiymu liebiyhi Azere etettehızü asnamen 

aliheten, inniy erake ve kavmeke fiy dalalin mubiyn; 
 
Hani Ġbrahim, babası Azer'e: "Putları ilâhlar mı ediniyorsun? 

Doğrusu ben, seni ve topluluğunu apaçık bir sapıklık içinde görüyorum" 
demiĢti. (A.Hulusi) 

 
074 - Vaktiyle Ġbrâhîm babası Azere ne demiĢti? Sen putları 

kendine bir sürü ilâh ediniyorsun öyle mi? Doğrusu ben seni ve kavmini 
açık bir dalâl içinde görüyorum. (Elmalı) 

 
 
Ve iz kale Ġbrahiymu liebiyhi Azere etettehızü asnamen 

aliheten Hani bir zaman Ġbrahim Babası Azer‟e demiĢti ki; Sen putları mı 
ilah ediniyorsun? 

 
Ġbrahim örneğini niçin seçti Kur‟an, Ey KureyĢ, ey Muhammed‟in 

mesajına direnenler, ey bu mesajı algılamamakta ısrar eden toplum, siz 
Ġbrahim‟i ortak ata olarak görüyorsunuz değil mi? Siz Ġbrahim‟in hatırası 
olan Kabe‟ye hürmet ediyorsunuz değil mi? Siz Kabe‟nin banisi 
olduğunuza inanıyorsunuz değil mi Ġbrahim‟in. Toplumun tarihsel ortak 
değeri olduğunu da biliyorsunuz ve Ġbrahim‟e toz kondurmuyorsunuz.  

 
Öyle idi, müĢrikler Hz. Ġbrahim‟e toz kondurmazlardı. Ondan kalan 

hatırayı bir kutsal değer olarak saklamıĢlardı yüzyıllar boyu. 
 



O halde diyor Kur‟an Ġbrahim‟in kendi toplumu içinde misyonu ne 
ise, Muhammed‟in sizin içinizdeki misyonu da odur. Siz aslında Hz. 
Muhammed‟e karĢı gelmekle, onun mesajına sırt dönmekle, Ġbrahim‟e 
karĢı geliyorsunuz. Çünkü Muhammed, Ġbrahim‟in bir devamıdır. 
Muhammed Ġbrahim‟in hem neseben, hem de itikaden bir devamıdır. 
Torunudur. Bu anlamda siz Muhammed‟in mesajını reddetmekle atanız 
Ġbrahim‟e ihanet etmiĢ oluyorsunuz. Bu ne yaman çeliĢkidir ey Mekkeliler 
demek istiyor.  

 
inniy erake ve kavmeke fiy dalalin mubiyn; Görüyorum ki sen ve 

toplumun apaçık bir sapıklık içerisindesiniz diyordu Hz. Ġbrahim 
babasına. 

 
 
75-) Ve kezâlike nuriy Ġbrahiyme melekutes Semavati vel Ardı 

ve liyekûne minel mukıniyn; 
 
Böylece Ġbrahim'e, ikân sahibi olsun diye, semâlar ve arzın 

melekûtunu (derûnundaki, onları oluĢturan kuvveleri) görecek basîreti 
veriyoruz (gözünün gördüğüyle eĢyanın hakikatinden perdelenmesin 
diye). (A.Hulusi) 

 
075 - Bu sûretle Ġbrâhîm‟e Göklerin ve Yerin melekûtunu 

gösteriyorduk ki yakîn hâsıl edenlerden olsun. (Elmalı) 
 
 
Ve kezâlike nuriy Ġbrahiyme melekutes Semavati vel Ard iĢte 

böylece biz Ġbrahim‟e göklerin ve yerin hükümranlığı hakkında bakıĢ 
açısı kazandırdık.  

 
Nuriy ibaresini, lafzını bakıĢ açısı biçiminde çevirmek çok daha 

anlam açısından oturuyor.  
 
ve liyekûne minel mukıniyn; Ki, kalben mutmain olan 

kimselerden olsun diye. Nasıl olmuĢ, yani Ġbrahim‟in; yerin ve göğün, 
göklerin ve yerin hükümranlığı hakkında bakıĢ açısı kazandırılması nasıl 
olmuĢ iĢte o detaylandırılıyor. 

 
 
76-) Felemma cenne aleyhil leylü rea kevkeba* kale hazâ 

Rabbiy* felemma efele kale la uhıbbül afiliyn; 
 



Gece (bilgisizlik - cehl) onu bürüyüp örtünce bir yıldız (bilincini fark 
etti) gördü... "ĠĢte bu Rabbim" dedi... Batınca da (hakikatini anlamada 
yetersiz kalınca): "Batanları sevmem" dedi. (A.Hulusi) 

 
076 -   vakte ki üzerini gece kapladı bir yıldız gördü «bu imiĢ 

rabbim» dedi, derken batıverince «ben öyle batanları sevmem» dedi. 
(Elmalı) 

 
 
Felemma cenne aleyhil leylü rea kevkeba* kale hazâ Rabbiy ve 

gecenin kararmaya baĢladığı zaman bir yıldız gördü. Gece karanlığında 
bir yıldız gördü ve haykırdı Ġbrahim. “Bu benim rabbim.” Dedi. felemma 
efele kale la uhıbbül afiliyn; fakat yıldız batınca dedi ki; “Ben 
batanlara gönül vermem.” 

 
Burada ki “Bu benim rabbim.”hazâ Rabbiy ki aĢağıda iki kez 

daha gelecek ay ve güneĢle diyalogunda. Ya da daha doğrusu hakikat 
arayıĢındaki bu aĢamalarda iki kez daha gelen hazâ Rabbiy Bu benim 
rabbim ifadesi konusunda müfessirler farklı farklı Ģeyler söylerler. 
Özellikle kelamcılar isnat doktrini, ki isnet doktrini peygamberlere bazı 
eylemlerin hiç bir zaman yakıĢmadığı, onları peygamberlerin hiçbir 
zaman yapmadığı konusundaki doktrin, peygamberin peygamberliği ne 
zamandır, bu anlatılan isimlerin bu hadise sırasında peygamber olup 
olmadıkları konusu ise tabii ki tartıĢmalıdır. Onun için kelamcılar, kendi 
doktrinlerine aykırı olan ibareleri, alternatif anlamlarla açıklayabilmek için 
bu gibi ibareleri; Bu benim rabbimdir, ya da bu benim rabbim ibaresini, 
soru formuna çeviriyor bazıları. Alternatif bir anlam olarak bu benim 
rabbim, yani bu mu benim rabbim dercesine. 

 
Tabii bu farklı alternatif anlam arayıĢını destekleyecek 

Resulallah‟tan herhangi bir rivayette nakledilmemiĢ. Aksine Ġbn. 
Abbas‟tan nakledilen rivayet, burada mana nasıl görünüyorsa öyle 
okumamız gerektiği yönünde. Yani bu benim Rabbimdir. 

 
Bunu, Hz. Ġbrahim eğer böyle deseydi Ģirk koĢmuĢ olurdu demek 

için bir sebep olarak görmek, çok yamuk bir bakıĢ açısı olsa gerek bize 
göre. Çünkü bu bir hakikat arayıĢı. Hakikat arayıĢında son varılan nokta 
esastır. Bu arayıĢın duraklarıdır bu. Onun için bu bir süreçtir. Bu süreç 
içerisinde, Ġbrahim‟in hakikat arayıĢında bu basamakları geçerek 
sonunda Allah‟a ulaĢması esas olandır. Onun için daha alt basamaklarda 
ki bu örneklere bakarak Hz. Ġbrahim‟in bunu söylemekle Ģirk ifadesi 
kullandığını zannetmek gerçekten yanlıĢ bir bakıĢ açısı olur. Onun için 



bu ibarelere farklı anlamlar yüklemek için ille de bilim sınırlarını 
zorlamamız gerekmiyor diye düĢünüyorum. 

 
 
77-) Felemma rael Kamera baziğan kale hazâ Rabbiy* felemma 

efele kale lein lem yehdiniy Rabbiy le ekûnenne minel kavmid 
dalliyn; 

 
Ay'ı (duygusallık kaynağı oluĢu itibarıyla benliğini) doğarken 

gördü... "ĠĢte bu Rabbim" dedi... Batınca Ģöyle dedi: "Yemin olsun ki eğer 
Rabbim bana hidâyet etmemiĢ olsaydı, elbette sapmıĢlar topluluğundan 
olurdum." (A.Hulusi) 

 
077 - vaktâki ay doğmak üzere iken gördü «bu imiĢ rabbim» dedi, 

derken batınca «kasem ederim ki, dedi, rabbim beni hidayetine mazhar 
etmese idi muhakkak Ģu ĢaĢkın kavimden olacakmıĢım».(Elmalı) 

 
 
Felemma rael Kamera baziğan kale hazâ Rabbiy sonra ayın 

doğuĢunu görünce, iĢte rabbim bu dedi. felemma efele kale lein lem 
yehdiniy Rabbiy le ekûnenne minel kavmid dalliyn; fakat o da batınca 
dedi ki; Doğrusu rabbim beni doğru yola iletmese, ben de kesinlikle 
sapıtan kimselerden olurdum. 

 
Biraz önceki açıklamama ilaveten bu son cümle; Doğrusu Rabbim 

beni hidayete ulaĢtırmamıĢ olsaydı, ben de sapıtanlardan olurdum 
ibaresinden yola çıkarak belki Hz. Ġbrahim‟in arkasına takılan gruba, 
Allah‟ın mutlak ilah olduğunu, rabb olduğunu anlatabilmek için tek baĢına 
oynadığı bir mizansen di akla gelebilir bu. Yani Hz. Ġbrahim onları tek 
Allah‟a ulaĢtırmak, tevhidi onlara uygulamalı olarak anlatma biçimi idi 
diye düĢünebiliriz. 

 
 
78-) Felemma raeĢġemse baziğaten kale hazâ Rabbiy hazâ 

ekber* felemma efelet kale ya kavmi inniy beriy'ün mimma tüĢrikûn; 
 
GüneĢ'i (Hakikati yaĢatır umuduyla aklını) doğarken gördü... "ĠĢte 

bu Rabbim, bu daha büyük" dedi... Batınca (aklın Allâh'ı kavramada 
yetersizliğini fark edince) Ģöyle dedi: "Ey halkım, doğrusu ben sizin ortak 
koĢtuğunuz Ģeylerden berîyim." (A.Hulusi) 

 



078 - vaktâki güneĢ doğmak üzere iken gördü «bu imiĢ rabbim, bu 
hepsinden büyük» dedi, o da batınca ey kavmim, dedi: haberiniz olsun 
ben sizin Ģirk koĢtuğunuz Ģeylerden berîim. (Elmalı) 

 
 
Felemma raeĢġemse baziğaten kale hazâ Rabbiy Nihayet 

güneĢin doğuĢunu gördü ve benim rabbim bu, bu en büyüğü dedi. hazâ 
ekber bu en büyüğü dedi. felemma efelet kale ya kavmi inniy beriy'ün 
mimma tüĢrikûn; fakat o da kaybolunca, ey kavmim diye seslendi ben 
sizin Ģirk koĢtuğunuzdan uzağım, beriyim. 

 
 
79-) Ġnniy veccehtü vechiye lilleziy fetaresSemâvati vel Arda 

Haniyfen ve ma ene minel müĢrikiyn; 
 
"Muhakkak ki ben vechimi (bilincimi) hanîf (tanrı objesiz) olarak, 

semâlar ve arzın Fâtır'ına (her Ģeyi yaratıĢ amacına göre programlayarak 
Yaratan'a) yönelttim... Ben müĢriklerden değilim!" (A.Hulusi) 

 
079 - Ben her dinden geçip sâde hakka eğilerek yüzümü o Gökleri 

ve Yeri yaratmıĢ olan fâtıre döndüm ve ben müĢriklerden 
değilim».(Elmalı) 

 
 
Ġnniy veccehtü vechiye lilleziy fetaresSemâvati vel Arda 

Haniyfe Her türlü batıldan yüz çevirerek, -Haniyf ibaresine bu anlamı 
vermemiz gerekiyor- Her türlü yamukluktan batıl düĢünceden yüz 
çevirerek bütün varlığımla gökleri ve yeri yaratana yöneldim. ve ma ene 
minel müĢrikiyn; ve ben ondan baĢkasına ilahlık yakıĢtıranlardan 
değilim. 

 
Tarihsel olarak hatırlıyoruz Resulallah bu ayeti Sübhanekenin 

yerine ömrünün belli bir döneminde namazların giriĢinde okumuĢtu. Yani 
bu ayet aynı zamanda bizim andımız olabilecek ayetlerden biridir. Ki 
unutmayın bu ayetle birlikte Kur‟an ın müminlere andımız olarak öğrettiği; 

 
Kul inne Salatiy ve Nüsükiy ve mahyaye ve mematiy Lillahi 

Rabbil alemiyn; En‟am/162 Ayetini de okumuĢtu Sübhaneke yerinde. 
 
De ki namazım, yani tüm taleplerim, duam, çağrım, tüm varlığımla 

istediğim Ģeyler, ve Nüsükiy ibadetlerim, ve mahyaye ve mematiy 
ölümüm ve dirimim, hayatım, alemlerin rabbi olan Allah‟a armağan olsun. 
Lillahi Rabbil alemiyn; anlamı da bu. 



 
 
80-) Ve haccehu kavmüh* kale etühaccunniy fiyllahi ve kad 

hedan* ve la ehafü ma tüĢrikûne Bihi illâ en yeĢâe Rabbiy Ģey'a* 
vesi'a Rabbiy külle Ģey'in ılma* efela tetezekkerun; 

 
Halkı Ona karĢı çıkıp, kanıt getirmeye (tanrısallık verdiklerini 

savunmaya) kalkıĢtı... (Ġbrahim) dedi ki: "Beni doğru yola hidâyet etmiĢ 
iken, Allâh hakkında benimle tartıĢıyor musunuz? O'na ortak koĢtuğunuz 
Ģeylerden korkmam! Ancak Rabbimin dilediği Ģey müstesna (bana ancak 
Rabbimin izniyle bir zarar eriĢebilir)... Rabbim her Ģeyi ilmiyle 
kapsamıĢtır... Hâlâ düĢünmüyor musunuz?" (A.Hulusi) 

 
080 -   kavmi de kendisine karĢı ıhticaca kalkıĢtı, o! siz, dedi: bana 

Allah hakkında ıhticaca mı kalkıĢıyorsunuz? Halbuki o bana hakikati 
doğrudan doğru gösterdi, sizin ona Ģirk koĢtuğunuz Ģeylerden ise ben hiç 
bir zaman korkmam, rabbim dilemedikçe onlar bana hiç bir Ģey yapamaz, 
rabbin her Ģey'i ilmen ihâta buyurdu, artık bir düĢünmez misiniz?. 
(Elmalı) 

 
 
Ve haccehu kavmühu ve toplumu onunla tartıĢmaya girdi. kale 

etühaccunniy fiyllahi ve kad hedan dedi ki; Beni doğru yola ileten o 
olduğu halde siz Allah hakkında benimle hala tartıĢıyor musunuz, ve la 
ehafü ma tüĢrikûne Bihi ben sizin Ģirk aracı kıldığınız Ģeylerden 
korkmuyorum. illâ en yeĢâe Rabbiy Ģey'a rabbimin dilemediği hiçbir Ģey 
gerçekleĢmez. Ġbrahim imanı bu, pazarlıksız iman. vesi'a Rabbiy külle 
Ģey'in ılma rabbim ilmi ile her Ģeyi kuĢatır efela tetezekkerun; siz hala 
bunu düĢünmüyor musunuz, düĢünemiyor musunuz. 

 
 
81-) Ve keyfe ehafü ma eĢrektüm ve la tehafune enneküm 

eĢrektüm Billahi ma lem yünezzil Bihi aleyküm sültana* feeyyül 
feriykayni ehakku Bil emni in küntüm ta'lemun; 

 
"Hem, size (tanrısallıklarına dair) hiçbir delil inzâl etmediği Ģeyleri, 

Allâh'a ortak koĢarken hiç korkmadığınız hâlde; ben sizin ortak 
koĢtuğunuz aslı olmayan tanrılarınızdan nasıl korkarım?"... Eğer 
biliyorsanız (söyleyin), iki anlayıĢın hangisi güvenilmeyi daha hak 
etmiĢtir? (A.Hulusi) 

 
081 - Hem nasıl olur da ben sizin Ģirk koĢtuklarınızdan korkarım; 

baksanız a siz Allahın hiç bir bürhan indirmediği Ģeyleri ona Ģerik 



koĢmaktan korkmuyorsunuz? ġu halde korkudan emîn olmağa iki 
taraftan hangisi ehakk? Eğer bileceksiniz. (Elmalı) 

 
 
Ve keyfe ehafü ma eĢrektüm hem ben Allah‟a ortak koĢtuğunuz 

Ģeylerden neden korkacakmıĢım ki,  ve la tehafune enneküm eĢrektüm 
Billahi ma lem yünezzil Bihi aleyküm sültana üstelik siz Allah katından 
geçerli bir delile dayanmadığı halde Allah‟a ortak koĢmaktan 
korkmazken. Yani siz, Allah‟tan bir deliliniz olmadığı halde Allah‟a ortak 
koĢmaktan korkmuyorsunuz da ben Allah‟a ortak koĢmadığım halde sizin 
koĢtuğunuz ortaklardan mı korkacağım. 

 
feeyyül feriykayni ehakku Bil emni in küntüm ta'lemun; ġu 

halde eğer biliyorsanız iki taraftan hangisi kendisini güvende hissetmeye 
daha layıktır söylesenize. 

 
Ġman, “En” dir sevgili dostlar. Özgürlük ve güvenliğin garantisidir. 

Onun için iman eden ebedi güvenlik garantisini almıĢ olur. 
 
 
82-) Elleziyne amenû ve lem yelbisu iymanehüm Bi zulmin 

ülaike lehümül emnü ve hüm mühtedun; 
 
Ġman edenler ve imanlarını zulüm (gizli Ģirk) ile karıĢtırmayanlar... 

ĠĢte güvende olma hakkı onlarındır... Doğru yolu bulanlar onlardır! 
(A.Hulusi) 

 
082 - Ġman edip de imanlarını bir haksızlıkla telbis etmeyen 

kimseler iĢte korkudan emîn olmak onların hakkıdır ve hidayete erenler 
onlardır. (Elmalı) 

 
 
Elleziyne amenû ve lem yelbisu iymanehüm Bi zulmin imana 

ulaĢan ve imanlarına zulüm bulaĢtırmayanlar. 
 
Bu ayette ki Bi zulmin ifadesi, Resulallah‟ın Kur‟an da tefsir ettiği 

ender yerlerden biridir. Sahabeden bazıları, hangimiz imanımıza zulüm 
bulaĢtırmıyoruz diye bu zulmü amel olarak, eylem olarak anlamıĢlar ve 
böyle Ģikayet etmiĢler. Bunun üzerine Resulallah; Hayır o Ģirktir..! 
buyurmuĢ. 

 
Yani Ģirk Kur‟an da imana zulüm bulaĢtırmak olarak görülüyor. 

Çünkü hatırlayın Ģirk, imansızlık, mutlak Allah‟ı inkar değildir. Allah ile 



beraber Allah‟tan baĢkasına Allah‟ın sıfatlarından birini yakıĢtırmaktır. 
Yani Hakk batıl Ģirketi kurmaktır. 

 
ülaike lehümül emnü ve hüm mühtedun; iĢte onlardır güven 

içinde olanlar, zira doğru yolu bulanlar onlardır. 
 
Hepimiz için Kur‟an dostları, hepimiz için ebedi güvenlik ve ebedi 

özgürlük olacak bir imanı rabbimden niyazlı yorum. 
 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. EN‟AM SURESĠ (083-107)(47) 
 
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim"  
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 

 
 

Sevgili Kur‟an dostları bugün dersimize En‟am suresinin 83. ayeti 
ile devam edeceğiz. Fakat bugünkü ayetleri tefsire baĢlamadan önce 
geçtiğimiz dersi bir hatırlatmak isterim.  

 
Hz. Ġbrahim bir Tevhid sınavına sokulmuĢtu. Bu ilahi senaryoyu 

oynarken önce yıldızlara, rabbim bu demiĢ, ama onların batıĢını 
gördükten ve gösterdikten sonra aya yönelmiĢ, daha sonra güneĢe 
yönelmiĢ ama hepsinin de battığını, fani olduğunu istidlal yolu ile, akıl 
yürütme yolu ile anladıktan, kavradıktan sonra bütün bu basamaklarla 
Allah‟a, Allah‟ın varlığına ve birliğine, kainatı kuĢatan yaratıcılığına 
kavuĢmuĢ, O‟nu algılamıĢ ve tevhide ulaĢmıĢtı. 

 
ĠĢte Hz. Ġbrahim‟in birer birer görünen varlık basamaklarına 

basarak, varlığın var edicisi, mahlukatın biricik halikı olan Allah‟a 
ulaĢması, esere bakarak müessire ulaĢmasını hikaye eden söz konusu 
ayetlerin arkasından, Rububiyet delillerini veren bir pasaj geliyor. Allah‟ın 
Rabliğinin, Allah‟ın insana olan ilgi, Ģefkat ve rahmetinin belgelerini 
delillerini sergileyen ayetlerle devam ediyoruz. 

 
 
83-) Ve tilke huccetüna ateynaha Ġbrahiyme alâ kavmih* nerfe'u 

derecâtin men neĢa'ü, inne Rabbeke Hakiymun Aliym; 
 
ĠĢte bu, Ġbrahim'e halkına karĢı verdiğimiz kesin kanıtımızdır. Kimi 

dilersek yüce mertebeler veririz! Muhakkak ki Rabbin Hakiym'dir, 
Aliym'dir. (A.Hulusi) 

 
083 -   Bu iĢte bizim o hüccetimiz ki kavmine karĢı Ġbrahim‟e 

vermiĢtik, biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz, Ģüphesiz ki rabbin 
hakîm, alîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ve tilke huccetüna ateynaha Ġbrahiyme alâ kavmih iĢte bu. Yani 

biraz önce kısaca özetlediğim Hz. Ġbrahim‟in tevhide doğru yol alıĢı, 
toplumuna karĢı kullanması için Ġbrahim‟e verdiğimiz ispat yöntemimizdi. 
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Yani Hz. Ġbrahim‟in yıldızlardan, aydan ve güneĢten yola çıkarak Allah‟ın 
aĢkın varlığına ulaĢması, Allah‟ın ispat yöntemi olarak ifade ediliyor 
ayette. Huccetüna bizim ispat yöntemimiz, bizim delil gösterme 
yöntemimiz deniliyor.  

 
Tevhid araçları bildiğiniz gibi akıldır, idraktir, muhakemedir. Bütün 

bunlar insana Allah‟ın varlığını, birliğini hissettiren, O‟na ulaĢtıran birer 
araçtırlar. Eğer akıl selim bir biçimde kullanılırsa, idrak ve irade selim bir 
biçimde kullanılırsa, insan doğru bir muhakeme ile aklını kullanırsa 
varacağı nokta Allah‟ın varlığı ve birliğidir. Tevhid‟dir yani. EĢyanın özünü 
görürse, baktığı eĢyadan, baktığı eserden yola çıkarak müessiri 
bulacaktır. Bu Allah‟ın ispat yöntemidir. Kendi zatını, kendi varlığını ispat 
yöntemi böylesine doğaldır. Doğal bir ispat yöntemidir. Yani nazari 
değildir, pratiktir, teorik değildir. ĠĢte Kur‟an da ki Allah‟ın kendi zatını 
ispat yöntemi olan bu doğal yöntem en ikna edici, en güzel yöntem 
olarak ta sunulmaktadır insanlığa. Ve Allah bu yöntemi, kendi zatına 
nispet etmekte Huccetüna bizim ispat yöntemimiz, bizim Hakkı ve hayrı 
bulmada, hakikate ulaĢmada kullanmanızı istediğimiz yöntem budur. 
Denilmektedir. 

 
nerfe'u derecâtin men neĢa'ü biz dilediğimiz kimseyi derece 

derece hakikate yüceltiriz. Bu da biraz önce söylediğimiz Ģeyleri 
pekiĢtiren bir ibare. Yıldız, ay, güneĢ, hakikate ulaĢtıran basamaklardır. 
Hz. Ġbrahim iĢte bu basamakların üzerine basarak Allah‟ın varlığına ve 
birliğine ulaĢmıĢtır. Allah‟ın aĢkın varlığını kavramak için mahlukatı, 
doğayı bir yol haritası, bir rehber, bir kılavuz, bir araç olarak kullanmak 
gerek. Tabiatta gördüğümüz her bir Ģey aslında sizi Allah‟a ulaĢtıran bir 
yol haritasıdır. Eğer doğru okursanız onların özünde sizi Allah‟a götüren 
bir ses duyacaksınız. Sizi Allah‟a ulaĢtıran bir ıĢık, bir Nur göreceksiniz. 
Onun için Hz. Ġbrahim‟de bu vasıtaları kullanarak sezgi yolu ile tedricen 
tevhide tekamül etmiĢtir. 

 
inne Rabbeke Hakiymun Aliym; Hiç Ģüphesiz senin rabbin hikmet 

sahibidir, her Ģeyi bilendir. Yani Hz. Ġbrahim için yazılan bu ilahi senaryo, 
bir hikmete mebnidir. Ġnsana, hakikate nasıl ulaĢacağı, doğaya nasıl 
bakacağı, eĢyayı nasıl okuyacağı, nasıl tefsir edeceği bu Ģekilde 
öğretilmektedir. ĠĢte bu da Allah‟ın hikmetidir ve Aliymdir O. Her Ģeyi 
bilendir. Elbette bir insanın; eĢyayı hakikate ulaĢmak için basamak olarak 
mı kullandığını, bu benim rabbimdir derken aya, bunu Allah‟tan 
baĢkasına ilahlık yakıĢtırmak için mi söylediğini, yoksa hakikate ulaĢmak 
için onu bir basamak olarak mı kullandığını çok iyi birlir. 

 



ĠĢte onun içindir ki Hz. Ġbrahim‟in bu tevhid sürecinde bir basamak 
olarak kullandığı ay, yıldız ve GüneĢ delillerini ve onlara karĢı söylediği 
sözlerden bir Ģirk kokusu çıkarmaya kalkıĢmak, Allah‟ın gör dediği 
yerden bakmamak demektir. 

 
 
84-) Ve vehebna lehu Ġshaka ve Ya'kub* küllen hedeyna* ve 

Nuhan hedeyna min kablü ve min zürriyyetihi Davude ve Süleymane 
ve Eyyube ve Yusufe ve Musa ve Harun* ve kezâlike neczil 
muhsiniyn; 

 
Biz Ona (Ġbrahim'e) Ġshak'ı ve Yakup'u bağıĢladık... Hepsine 

hidâyet ettik (hakikati bildirdik). Daha önce Nuh'a ve Onun zürriyetinden 
Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da hidâyet 
etmiĢtik... Muhsinleri böyle mükâfatlandırırız. (A.Hulusi) 

 
084 - Bundan maada ona Ġshak ile Ya'kub‟u da ihsan ettik ve her 

birini hidayete irdirdik, daha evvel Nuh‟u irdirmiĢtik, zürriyetinden 
Davud‟u da, Süleyman‟ı da, Eyyub‟u da, Yusuf‟ü de, Musâ‟yı da, Harun‟u 
da, iĢte Muhsinlere böyle mükâfat ederiz. (Elmalı) 

 
 
Ve vehebna lehu Ġshaka ve Ya'kub Ona Ġshak‟ı ve Yakup‟u 

bağıĢladık. Adeta burada ki ve kendisinden öncekinin sanki bir sebebi 
imiĢ gibi oraya konmuĢ. Ġbrahim Allah‟ın varlığına, birliğine ve rabliğine 
böylesine aklını, iradesini, muhakemesini doğru kullanarak ulaĢtı, Yani 
kendisine verdiğimiz akıl nimetinin Ģükrünü eda etti, biz de ona ekstra 
nimetler verdik. Hem de bir insanın sahip olabileceği en büyük nimet. 
Salih bir soy. ĠĢte onu verdik ve burada o dile getiriliyor. Ġshak, bilindiği 
gibi Hz. Ġbrahim‟in oğlu, Yakup ise torunu. Hz. Ġshak‟tan olma. 

 
küllen hedeyna* ve Nuhan hedeyna min kabl ve her birini, daha 

önce Nuh‟a ilettiğimiz gibi doğru yola ilettik. Burada Hz. Nuh 
peygamberliğin sürekliliği açısından dile getiriliyor. Yani deniliyor ki; 
Daha önce Nuh‟u doğru yola ilettiğimiz gibi, onları da ilettik. Bu noktada 
Hz. Nuh‟un anılıyor olması insanlık tarihindeki peygamberler silsilesinin 
aslında birbirini devamı, birbirinin tasdikçisi olduğunu ifade içindir. 

 
ve min zürriyyetihi Davude ve Süleymane ve Eyyube ve Yusufe 

ve Musa ve Harun Onun neslinden, yani Hz. Ġbrahim‟in neslinden, gerçi 
burada Hz. Nuh burada son olarak anılıyorsa da aslında bütün bu 
sayılan peygamberler; Davud olsun, Süleyman olsun, Eyüp, Yusuf, Musa 
ve Harun olsun, Hz. Ġbrahim‟in neslinden gelen peygamberlerdir. Onun 



neslinden Davud‟u, Süleyman‟ı, Eyyub‟u, Yusuf‟u, Musa‟yı ve Harun‟u 
seçtik. 

 
Ġsrail oğulları peygamberleridir bu sayılanlar. Bir sıralamaya da tabi 

tutulmamıĢlardır ve bu peygamberlerin Hz. Ġbrahim‟in neslinden seçiliĢi, 
Bakara/124. ayeti hatırlatıyor bize. 

 
Hani Bakara suresinin 124. ayetinde; Ve izibtelâ Ġbrahiyme 

Rabbühû BikelimâtinRabbi Ġbrahim‟i çok iz bırakan, çok etkili bir 
imtihana tabi tutmuĢtuk. feetemmehünne, ve Ġbrahim rabbinin soktuğu 
bu çok etkili ve ağır imtihanları baĢarı ile geçti, tamamladı. kale inniy 
caılüke linNâsi imâmaĠbrahim imtihanını geçince Allah ona bir ödül 
olarak dedi ki; Ben seni insanlığa önder kılacağım. Ġbrahim buna karĢılık 
bir Ģey daha talep etti. kale ve min zürriyyetiy benim neslimden de 
önderler kılacak mısın, kılar mısın ya da. Allah cevap verdi. kale lâ 
yenâlu ahdiyzzalimiyn; senin neslinden dahi gelse, atası Ġbrahim gibi 
bir peygamber de olsa Allah‟a ihanet eden, öz benliğine ihanet eden, 
vicdanını zulümle, Ģirkle, küfürle karartanlar bu sözümün, bu vaadimin 
dıĢındadır. BuyurmuĢtu. ĠĢte Ġbrahim‟in duası böyle gerçekleĢti. Onun 
içindir ki Peygamber efendimiz; Ben atam Ġbrahim‟in duasıyım der. 

 
ve kezâlike neczil muhsiniyn; ĠĢte biz iyilik yapanları böyle 

ödüllendiririz. Allah‟ın seçimi için, peygamber seçimi için bir ilke ve bir 
ölçü ifade ediyor bu ibare. Yani Rabbimiz peygamber seçerken dahi bir 
standart koyuyor. Peygamberliği bir ödül olarak zikrediyor burada. 
Çünkü; neczil biz ödüllendiririz. Peygamberlik bir ödül ise, demek ki 
peygamberler bu muhteĢem ödülü hak eden insanlar. Neyle hak 
ediyorlar? muhsiniyn; olmakla. Ġyi doğru ve güzel olmakla, dürüst 
olmakla. Yani kendi kendilerini gerçekleĢtirip, Allah‟ın kendilerinin özüne 
koyduğu aklı, basireti, fıtratı iyi kullanmakla peygamberliği bir ödül olarak 
hak ediyorlar. 

 
 
85-) Ve Zekeriyya ve Yahya ve 'Iysa ve Ġlyas* küllün mines 

salihıyn; 
 
Zekeriyya'ya, Yahya'ya, Ġsa'ya ve Ġlyas'a da... Hepsi sâlihlerdendi. 

(A.Hulusi) 
 
085 – Zekeriya‟yı da, Yahya‟yı da, Ġsâ‟yı da, Ġlyas‟ı da, hep 

salihînden, (Elmalı) 
 
 



Ve Zekeriyya ve Yahya ve 'Iysa ve Ġlyas* küllün mines salihıyn; 
ve Zekeriyya‟yı ki bu da Ġsrail oğulları peygamberlerinden bir kutlu nebi. 
Ki Ġsrail oğulları bu peygambere kıymıĢlar onu katletmiĢlerdi bir koç gibi. 
Yahya‟yı, ki oğlu. Hz. Yahya da yine onlara gönderilmiĢ bir kutlu nebi idi 
ve ona da kıydılar. Ve Zekeriyya ve Yahya ve 'Iysa ve Ġlyas* küllün 
mines salihıyn; Ġsa peygamberde Ġsrail oğullarına gönderilen ve onlar 
içinden çıkan bir kutlu nebi idi. Yine Ġlyas peygamber ki Ġlya olarak geçer 
Kitab-ı mukaddeste MÖ. 880-850 yılları arasında yaĢamıĢ bir 
peygamber.  

 
Ġsrail oğullarının tarihte komĢu kavimlerin putlarına tapma hastalığı, 

yani maymunlaĢma dediği Kur‟an ın, taklit hastalığı ile komĢu 
kavimlerinin putlarından biri olan Baal putuna tapmaya baĢlamıĢlardı. Bu 
peygamber, Kitabı Mukaddesin Ġlya ismi ile andığı Ġlyas peygamber iĢte 
Ġsrail oğullarının bu sapmasına karĢı muhteĢem bir direniĢ gösterdi, tabii 
onu da taĢladılar. Ona da eza ve cefa ettiler. 

 
küllün mines salihıyn; bütün bu peygamberlerinde hangi 

vasıflarından dolayı bu ödüle layık görüldüğü ayetin sonunda ifade 
edilmiĢ. Hepsi de dürüst ve erdemli kimselerdi. 

 
 
86-) Ve Ġsma'ıyle vElyese'a ve Yunuse ve Luta* ve küllen 

faddalna alel alemiyn; 
 
Ġsmail'e, Elyesa'ya, Yunus'a ve Lût'a da... Hepsini insanlara 

(âlemlere) (beden yaĢamında hilâfet sırrını yaĢatarak) üstün kıldık. 
(A.Hulusi) 

 
086 -   Ġsmail‟i de, Elyesa'ı da, Yunus‟u da, Lût‟u da, her birini 

âlemînin üstüne geçirdik. (Elmalı) 
 
 
Ve Ġsma'ıyle vElyese'a ve Yunuse ve Luta ve Ġsmail‟i ve 

elyesa‟yı, Yunus‟u ve Lut‟u da seçtik. 
 
Ġsmail, bilindiği gibi yine Hz. Ġbrahim‟in 2. oğlu ve Resulallah‟ın da 

dedesi. vElyese'a Elyesa peygamber. Kitabı Mukaddeste EliĢa 
biçiminde geçiyor, Arap diline geçerken bir takım değiĢimlere uğrayarak 
Elyesa olarak Kur‟an da anılıyor bu peygamber. Ve Yunus. Yunus 
Peygamber adını da kitabı mukaddeste bir bab bulunmakta. Ve Lut‟a, Lut 
peygamber. 

 



Lut Peygamber aslına Hz. Ġbrahim‟in neslinden değil. O halde niçin 
zikredilmiĢ diye bir itiraz gelebilir. Ama unutmamalı ki Hz. Lut, Hz. 
Ġbrahim‟in yeğeni olurdu. KardeĢinin oğlu olurdu. Amca baba gibidir. 
Araplarda böyle bir temel yaklaĢım vardır.  

 
Onun için Resulallah‟a atfedilen bir hadiste de aynen böyle 

buyrulur. Hala anne gibidir, amca baba gibidir. Ama ondan da öte Hz. Lut 
amcası Ġbrahim‟i, babasını adım adım takip eden bir çocuk gibi takip 
ederdi. Yani Haz. Lut Hz. Ġbrahim‟in bel neslinden bel zürriyetinden 
olmasa da, yol neslinden, yol zürriyetindendi ve yol neslinden olmak, bel 
neslinden olmaktan çok daha önemlidir. Ve Kur‟an nesilden yani 
zürriyetten ve ehl, ayalden. Ehli beyt dediğimiz gibi. Hane halkından söz 
ederken daima inancı önceler. 

 
Mesela Hz. Nuh‟un oğlu ve eĢi için ..leyse min ehlik, (Hud/46) o 

senin ehlinden değildir derken, o senin sulbünden değildir anlamına 
söylemiyordu Kur‟an. Onun oğlu idi Kenan. Ama senin yoluna girmedi, 
senin yolundan değil madem, senin ehlinden de değil anlamına 
söyleniyordu. 

 
ve küllen faddalna alel alemiyn;ve biz onlardan her birini çağının 

diğer tüm insanlarına üstün kıldık. 
 
 
87-) Ve min abaihim ve zürriyyatihim ve ıhvanihim* 

vectebeynahüm ve hedeynahüm ila sıratın müstekıym; 
 
Onların babalarından, zürriyetlerinden ve kardeĢlerinden bazılarını 

da! Onları seçtik ve doğru yola hidâyet ettik. (A.Hulusi) 
 
087 - Atalarından, zürriyetlerinden ve kardeĢlerinden bir kısmını da, 

ve hep bunları seçtik ve hep bunları bir doğru yola hidayetçi kıldık. 
(Elmalı) 

 
 
Ve min abaihim ve zürriyyatihim ve ıhvanihim onların 

atalarından, çocuklarından ve kardeĢlerinden kimilerini de. 
vectebeynahüm ve hedeynahüm ila sıratın müstekıym; onları seçtik 
ve dosdoğru bir yola yönlendirdik. 

 
 
88-) Zâlike hüdAllahi yehdiy Bihi men yeĢaü min ıbadiHĠ, velev 

eĢrekû le habita anhüm ma kânu ya'melun; 



 
Bu, Allâh hidâyetidir... Kullarından dilediğine, onunla hidâyet eder... 

Eğer Onlar dahi Ģirk koĢsalardı, elbette yaptıkları tüm yararlı çalıĢmalar 
hiç olur, boĢa giderdi. (A.Hulusi) 

 
088 - ĠĢte o yol Allah hüdasıdır, o bunu kullarından dilediğine 

hidayet eyler, ve eğer bunlar ĢirketmiĢ olaydılar bütün mesaîleri heder 
olmuĢ gitmiĢti. (Elmalı) 

 
 
Zâlike hüdAllahi yehdiy Bihi men yeĢaü min ıbadiHĠ bu Allah‟ın 

rehberliğidir. Bu, Allah‟ın rehberliğidir değerli Kur‟an dostları. Bu 
rehberliği sadece Allah yapabilir. ĠĢte burada vurgulanan bu ezeli, bu 
ebedi değiĢmez hakikatlerinde insanın yere kapanıp; Ya rabbi, 
rehberliğin olmazsa insana sapmaktan baĢka ne kalır. Demek gerekiyor.  

 
Onun için bu Allah‟ın rehberliğidir. O bununla kullarından dilediğini 

doğru yola ulaĢtırır. Hudallah, iĢte vahiydir sevgili Kur‟an dostları Allah‟ın 
rehberliği. Vahiydir o, vahiy Allah‟ın insan için çizdiği yok haritasıdır. 
Vahiy gibi bir haritayı eline almadan uçsuz bucaksız hayat okyanusunda 
yola açılanlar, sefere çıkanlar, bir dalganın altında kalmaya mahkum 
olurlar, telef olup giderler.  

 
Burada akıl, pusula, doğa; rota hüccet olarak gösteriliyor. Hatırlayın 

83., hemen yukarıdaki ayeti ilk dersimizin giriĢinde tefsir ettiğimiz ayeti. 
Hüccet, yani insanı hakikate götüren delil. Yolun kenarındaki iĢaret 
taĢları. Bundan ötesi Ģarampoldür diyen iĢaret taĢları. Tehlike var, 
bundan ötesine geçmeyin, sınırınızı bilin diyen iĢaret taĢları. Unutmayın 
o iĢaret taĢları yolcunun lehinedir. Yolun kenarında ki o iĢaret taĢlarına 
düĢman olan, aslında yola düĢman olur. Kendisine düĢman olur. 
Kendisine kötülük yapar. Çünkü o iĢaret taĢları olmasaydı siz yoldan 
çıkabilir, Ģarampole uçabilir ve hayatınızla ödeyebilirdiniz. Onun için o 
iĢaret taĢlarına kızmak, onları görmezden gelmek, onları yok saymak, 
hatta onlara düĢman olmak, kendi kendinize düĢman olmaktan baĢka 
nedir ki. 

 
Kur‟an iĢte böyle ebedi yolculukta insana bir yol taĢıdır, yol 

haritasıdır, iĢaret taĢıdır. Ġnsana sınırlarını gösterir. Bu ebedi 
yolculuğunda Ģarampole yuvarlanmaması için, uçmaması için, telef 
olmaması için sınırlarını gösterir. Bu sınırlara riayet eden yolculuğunu 
tamamlar. Hem de baĢarılı bir biçimde. Menzili maksuduna erer. Bu 
iĢaret taĢlarına itibar etmeyen, onları görmezden gelen, vahyi görmezden 
gelen, elbette ki sapacaktır. 



 
ĠĢte burada yukarıdan itibaren akıl bir pusula, vahiy bir yol haritası, 

doğa, tabiat Hz. Ġbrahim‟in üzerine basarak hakikate ulaĢtığı o ay, o 
yıldız, o güneĢ, o dağlar, denizler, gökler ve yerler..! Bunların hepsi sizi 
hakikate ulaĢtıran birer basamak. Bunları doğru kullandığınızda 
varacağınız yer Allah‟ın rububiyeti, uluhiyeti ve vahdaniyetidir. Burada da 
ifade edilen iĢte budur değerli dostlar. Vahit bir hidayettir. Devam 
ediyoruz; 

 
velev eĢrekû le habita anhüm ma kânu ya'melun; eğer onlar Ģirk 

koĢmuĢ olsalardı, yapmıĢ oldukları her Ģey, kesinlikle boĢa gitmiĢ olurdu. 
Onlar dediği ayetin yukarıda sayılan peygamberler. Yani onların hidayete 
tabi olmuĢ olduklarını ifade ederken, aynı zamanda; peygamberdir onlar, 
onun için Ģirk koĢmadılar demiyor. ġirk koĢmuĢ olsalardı diyor. YapmıĢ 
oldukları her Ģey kesinlikle boĢa giderdi diyor. Onlara bir ayrıcalık 
tanımaksızın tüm insanlık için çizdiği yol haritasının, peygamberler için 
özellikle geçerli olduğunu söylüyor bu ayet. 

 
 
89-) Ülaikelleziyne ateynahümül Kitabe vel Hükme ven 

Nübüvvete, fein yekfür Biha haülâi fekad vekkelna Biha kavmen 
leysu Biha Bikafiriyn; 

 
ĠĢte Onlar, kendilerine Kitap (Hakikat ve Sünnetullah BĠLGĠsi), 

Hüküm ve Nübüvvet verdiğimiz kimselerdir... Eğer onlar (halk) bu 
verdiklerimizi inkâr ederlerse; bütün bunları inkâr etmeyecek bir halkı 
onlara vekiyl kılarız. (A.Hulusi) 

 
089 - ĠĢte bunlar kendilerine kitap, hüküm, nübüvvet verdiğimiz 

kimseler, Ģimdi Ģu karĢıdakiler buna körlük ediyorlarsa biz ona körlük 
etmeyen bir ümmeti müekkel kılmıĢız. (Elmalı) 

 
 
Ülaikelleziyne ateynahümül Kitabe vel Hükme ven Nübüvve Ne 

ki biz onlara vahyi, muhakeme yeteneğini ve peygamberliği verdik.  
 
Ne verilmiĢ? 3 Ģey verilmiĢ.  
 
1 - Vahiy verilmiĢ. Kitap, yani ilahi uyarı gelmiĢ. Bu bir. 
 
2 – Hüküm verilmiĢ. Yani muhakeme yeteneği. Akıl insana 

bahĢedilir ama aklı doğru kullanma yeteneği olmazsa insan aklı ile 
sapıtır. Yani aklı bir sapma aracı olarak kullanabilir. Onun için muhakeme 



yeteneği, iĢte hüküm diye geçen buradaki muhakeme yeteneği, aklın 
doğru kullanılmasıdır. Verilen araçların istenilen yerde kullanılmasıdır. 
Akıl aracı, irade aracı, muhakeme yeteneği biçiminde doğru kullanılırsa o 
zaman insan vahyin gösterdiği istikamette yol alır. 

 
3 – Olarak ne verilmiĢ, Nübüvvet diyor ayette. Ben bunu temsil 

yeteneği olarak alıyorum. Temsil yeteneği, yani ilahi kelamı temsil 
yeteneği. Ġnsanlara ilahi kelamın temsil ettiği bir insan olarak çıkmak.  

 
Vahiy, muhakeme, temsil. ĠĢte peygamberleri peygamber yapan 3 

temel unsur. 
 
 
fein yekfür Biha haülâi fekad vekkelna Biha kavmen leysu Biha 

Bikafiriyn; Ģimdi eğer ötekiler bu hakikatleri inkar etmekte direniyorlarsa, 
-kim ötekiler? Bu ayetlerin Mekkeli olduğunu, Mekke‟nin son yılında nazil 
olduğunu hatırlarsak iĢte ötekiler, birinci muhatap olarak onlar.- eğer 
inkar etmekte direnirlerse iyi bilsinler ki biz onlara asla nankörlük 
etmeyecek olan insanları vekil kılmıĢızdır. Vekil kılınan insanlar kimler 
olacaktır? Medine‟de ki ensar ve muhacir olacaktır. 

 
Bu ayet aynı zamanda bir muĢtu, yani hemen hicretin öncesinde 

gelecekten haber veren bir mucizedir. Müminlere de bir müjdedir. Artık 
gün dönüyor, artık yokuĢ aĢılıyor, Ġnne me'al'usri yüsra; (ĠnĢirah/6) „usr 
zorluk, yüsra kolaylığa dönüyor müjdesidir. 

 
Medine‟ye iĢaret ettiğini söylemiĢtim ve burada ifade edilen hakikat 

adeta Ģudur sevgili Kur‟an dostları. Doğru, hakikat bir akar su gibi, bir 
nehir gibidir. Yatağını bularak denize kavuĢur. Mutlaka kavuĢur dostlar. 
Hangi nehir denize kavuĢmaz ki. Vahiy de bir nehir gibidir. Kendine layık 
olan toplumu bulur, oluĢturur ve mutlaka hayatı kurar, inĢa eder. Siz 
buna layık olmazsanız, o kendisine layık bir toplumu, tıpkı kendisine bir 
yol açarak ilerleyen, denize doğru ilerleyen bir nehir gibi bulur oluĢturur. 
Hiç kuĢkunuz olmasın. 

 
 
90-) Ülaikelleziyne hedAllahu fe Bi hüdahumuktedih* kul la 

es'elüküm aleyhi ecra* in huve illâ zikra lil alemiyn; 
 
ĠĢte bunlar, Allâh'ın hidâyet ettiği kimselerdir... Sen de onların 

gerçekliğine uy! De ki: "Ona (tebliğ etmeye) karĢılık sizden bir ecir 
istemiyorum... O sadece insanlara (âlemlere) hatırlatmadır!" (A.Hulusi) 

 



090 - ĠĢte o Peygamberler Allahın hidayetine eriĢtirdiği kimseler, 
sen de onların gittiği yoldan yürü, ben, de: Buna karĢı sizden bir ecr 
istemem, o mahzâ âlemîni irĢat için ilâhî bir yadigârdır. (Elmalı) 

 
 
Ülaikelleziyne hedAllah ĠĢte Ģu Allah‟ın doğru yolu gösterdiği 

insanlar, fe Bi hüdahumuktedih o halde sen de onların rehberliğine uy. 
 
BaĢta ben eğer bu ifadenin hakikatini ta yüreğimizde hissetmiĢ 

olsaydık sevgili dostlar, çamaĢır gibi sıkılmamıĢ, içimizin titremesi 
gerekirdi. Bu ifade peygambere, iĢte bütün bu insanlar, bu sayılan 
isimler, yukarıdan beri sayılan 18 peygamber, nedir bu nebileri 
filozoflardan ayıran, dini de felsefeden ayıran temel noktadır bu iĢte. 

 
Vahiy, nehir gibidir demiĢtim. Kesintisiz, sürekli ve birbirini 

doğrulayan peygamberler. Hiçbir peygamber; Ben size, benden önce hiç 
duyulmamıĢ bir hakikat getirdim dememiĢtir değerli dostlar. Onun için 
hemen buracıkta Ģunu söylemek istiyorum. Hakikat ne yenidir, ne eskidir. 
“Eskimez” dir sevgili dostlar eskimez ve burada peygamberlerin hep 
birbirlerini doğrulayarak gelmiĢ olmaları, hakikatin moda olmadığını, 
moda olmadığı için de modasının geçmediğini her zaman, her çağ, her 
zeminde geçerli olduğunu en güzel ifade ediyor. Ve Resulallah‟a; fe Bi 
hüdahumuktedih sen de onların yoluna uy deniliyor. 

 
Ayrıcalık göster, sen biriciksin, sen teksin, sen müstesnasın falan 

denilmiyor dikkatinizi çekerim, sende onların yoluna uy. Çünkü bu bir 
çizgidir. Ġnsanlık çizgisi iki yatakta akar. Oluklar çift, birinden nur akar, 
birinden kir diyor ya Ģair, tıpkı onun gibi. Siz hangi olukta bir damlasınız. 
Nur akan olukta bir damla mısınız, kir akan olukta bir damla mısınız buna 
karar verin lütfen. 

 
kul la es'elüküm aleyhi ecran ve de ki; Sizden bunun için karĢılık 

beklemiyorum. Hiçbir ücret, hiçbir karĢılık beklemiyorum.  
 
Bu tüm peygamberlerin gönderildikleri toplumlara ilk söyledikleri 

Ģeydir. Ücret istememek. Niçin? Çünkü ecir alacaklar. Ücret isterlerse 
ecirlerini heba etmiĢ olurlar. Ücret alırlarsa, sözlerinin etkisini sıfırlamıĢ 
olurlar. Ġnsanların aklına hitap ediyor peygamberler. Ben ücret 
istemiyorsam, söyler misiniz benim menfaatim nedir, düĢünün, düĢünün 
de ona göre benim hakkımda bir karar verin demiĢ oluyorlar. 

 
in huve illâ zikra lil alemiyn; Unutmayın ki o, ne? Vahiy. O ilahi 

mesaj, o Allah‟ın insanla konuĢması bütün insanlığa bir öğütten ibarettir. 



Belki daha Türkçe bir ifade ile çevirirsem, bir ilahi yadigârdır. Bu yadigâra 
ihanet ederseniz, Allah‟ın yadigârına ihanet etmiĢ olursunuz. 

 
Bu rububiyyet delillerini ifade eden pasajın arkasından Allah‟ın 

Rabbliğinin en güzel ifadesi olan, en büyük göstergesi olan Nübüvvet 
delilleri geliyor. ġimdi bu yeni pasajda nübüvvet delillerini rabbimiz bize 
sunuyor. 

 
 
91-) Ve ma kaderullahe hakka kadriHĠ iz kalu ma enzelAllahu 

alâ beĢerin min Ģey'* kul men enzelel Kitabelleziy cae Bihi Musa 
nuren ve hüden linNasi tec'alunehu karatıyse tübduneha ve tuhfune 
kesiyra* ve 'ullimtüm ma lem ta'lemu entüm ve la abaüküm* 
kulillahu sümme zerhüm fiy havdıhim yel'abun; 
 

Allâh'ı hakkıyla takdir edemediler... "Allâh, hiçbir beĢere bir Ģey 
inzâl etmemiĢtir" demekle! De ki: "Musa'nın hakikatinden insanlar için 
Nur ve Hüda olarak getirdiği Kitabı (BĠLGĠyi) kim inzâl etti? Siz Onu 
(BĠLGĠyi) kâğıtlar haline getirip gösteriyorsunuz, birçoğunu (BĠLGĠyi de) 
gizliyorsunuz... Oysa ne sizin ne de babalarınızın bilmediği Ģeyler 
öğretildi size!"... "Allâh" de, sonra bırak onları daldıklarında oynayıp 
dursunlar! (A.Hulusi) 

 
091 – Allah‟ı gereği gibi tanıyamadılar, çünkü bir Allah beĢere bir 

Ģey indirmedi dediler, de ki kim indirdi o, Musâ‟nın insanlara bir nûr, bir 
hidayet olarak getirdiği kitabı? ki siz onu parça parça kâğıtlar 
yapıyorsunuz, bunları ortaya atıyorsunuz da bir çoğunu gizliyorsunuz, 
bununla beraber Ģimdi size ne sizin ne atalarınızın bilemediğiniz 
hakikatler öğretilmekte, Allâh, de: Sonra bırak onları daldıkları batakta 
oynaya dursunlar. (Elmalı) 

 
 
Ve ma kaderullahe hakka kadriHĠ iz kalu ma enzelAllahu alâ 

beĢerin min Ģey' Onlar, Allah bir insana hiçbir Ģey indirmemiĢtir derken, 
Allah‟ı hakkıyla takdir edememiĢlerdir. 

 
Allah‟ı hakkıyla takdir etmek, ne müthiĢ bir ifade değil mi..! Allah‟ı 

hakkıyla takdir etmek gerçekten çok zor bir Ģey olsa gerek. Rabbimizin 
hakkını takdir edebilmek için, Allah‟ı görür gibi bir ömür, görür gibi bir 
iman, görür gibi bir feraset ve basiret sahibi olmak. Görür gibi bir imana 
sahip olan insan, iĢte o zaman Allah‟ı hakkıyla takdir edecektir. 

 



Allah‟ın yarattıklarına, özelde insana olan ilgi, sevgi ve Ģefkatini 
takdir edememek ifade ediliyor bu ayette. Yani vahyi reddetmek, vahye 
sırt dönmek, Allah‟ın insana olan ilgisine Ģefkatine, insana olan sevgisine 
sırt dönmek bunu takdir edememektir değerli dostlar. Ġkincisi Allah‟ın 
insan hayatına müdahil, aktif bir rabb oluĢunu takdir edememek ifade 
ediliyor. Aktif bir Rabb oluĢunu takdir edemeyenler, pasif bir Allah‟a 
inanırlar.  

 
ĠĢte müĢriklerin inandığı Allah inancı buydu. Pasif, insan hayatına 

müdahil olmayan, insan hayatına karıĢmayan, dolayısıyla ilgisini 
insandan kesmiĢ, bir baĢka ifade ile umudunu insandan kesmiĢ bir Allah 
anlayıĢı, iĢte bu reddediliyor ve devam ediyor; 

 
kul men enzelel Kitabelleziy cae Bihi Musa nuren ve hüden 

linNasi tec'alunehu karatıyse tübduneha ve tuhfune kesiyra De ki; 
Kim indirdi Musa‟nın insanlara bir ıĢık ve rehber olarak getirdiği ve sizin 
papirüs parçalarına dönüĢtürdüğünüz, çok gizlediğiniz halde sadece 
gösteriye açtığınız kitabı. Söyleyin bakalım kim indirdi? 

 
Bu ayetler Mekki olmasına rağmen, muhatap Yahudiler gibi 

gözüküyor. Fakat Ģunu unutmamak lazım, müĢriklerin akıl hocalığını 
Yahudiler yapıyorlardı. Yahudilere müĢrikler gidiyorlar, onlardan aldıkları 
Ģeyleri Resulallah‟a getirip soru biçiminde soruyorlar ve Resulallah‟tan 
aldıkları cevabı da onlara gidip ne diyelim diye akıl alıyorlardı. Onun için 
Kur‟an bazen aracıları aradan çıkararak doğrudan akıl hocalarına hitap 
ediyor Mekki ayetlerde. Onun için bu ayetleri de, Mekke‟de nazil olan bu 
sure içinde bir istisna kabul etmek, medeni saymak yerine böyle bir 
yaklaĢım daha tutarlı ve daha doğru olacaktır. Yahudilerin maskesini 
düĢürüyor bu ayetler, çeliĢkilerini ortaya koyuyor.  

 
Tec'alunehu karatıys deniliyor ayette, yani onu kağıt haline, 

papirüs haline dönüĢtürdünüz. Burada ki ceale fiilinin sandı, kıldı, 
dönüĢtürdü, becerdi anlamlarına dikkatinizi çekmek isterim. Yani Allah bir 
vahiy gönderiyor yol haritası olarak, onlar yol haritasını sofraya serilecek 
bir gazeteye dönüĢtürüyorlar. DüĢünebiliyor musunuz. Yani ilahi vahyi 
üzerinde yemek yemek için yere serilecek bir gazete parçasına, bir kağıt 
parçasına, bir papirüs parçasına dönüĢtürmek ne kadar abes, o mesaja 
ne kadar büyük hakaret olur değil mi. 

 
ĠĢte burada bir kinaye olarak ta vahyin, yanlıĢ alanlarda kullanımı. 

Bir yol haritası, bir kılavuz, bir hayat rehberi olarak değil de, baĢka 
amaçlarda kullanılması kınanıyor ve bu ümmete de YahudileĢmeyin 
deniliyor. 



 
ve 'ullimtüm ma lem ta'lemu entüm ve la abaüküm oysa ki ne 

sizin, ne de atalarınızın bilmediği bir çok Ģey, size onun sayesinde 
öğretilmiĢti. O gönderilen vahiyler sayesinde öğretilmiĢti. 

 
Onlar Yahudice bir tavır göstermiĢlerdi gönderilen vahiylere. 

Tevrat‟a mıĢ..! gibi davrandılar. Yani uyuyor muĢ gibi davrandılar. Ama 
Tevrat‟ı bir bilmeceye dönüĢtürdüler. Onu bir Ģifre kitabına dönüĢtürüp 
rakam değerli harf sistemi ile yani ebcet sistemi ile, cifir sistemi ile 
Tevrat‟ı bozdurup bozdurup kullanmaya kalktılar. Ayetleri hayatlarına 
aktaracakları yerde, ayetleri bir bilmece gibi çözerek halkı soymaya 
kalktılar ilim adamları. ĠĢte Kur‟an onların bu ilahi vahye yaptıkları tarihi 
ihaneti dile getirerek aynı zamanda bu ümmetin de Kur‟an a böyle 
yapmaması için bir uyarı gönderiyor. 

 
kulillahu sümme zerhüm fiy havdıhim yel'abun; Allah‟tır, diye 

cevap ver. Kim diye sormuĢtu ya ayet, kim indirdi ye, Allah‟tır diye cevap 
ver, sonra da bırak. Daldıkları boĢ laflarla oyalanadursunlar. 

 
 
92-) Ve hazâ Kitabun enzelnahu mübarekün musaddikulleziy 

beyne yedeyhi ve li tünzira Ümmel Kura ve men havleha* velleziyne 
yu'minune Bil ahireti yu'minune Bihi ve hüm alâ salatihim 
yuhafizun; 

 
Bu ise, Ümmül Kura'yı (Mekke) ve onun çevresinde yaĢayanları 

uyarman için inzâl ettiğimiz, mübarek ve kendinden öncekini tasdik edici 
bir Bilgidir (Kitaptır)... Geleceklerindeki sonsuz yaĢam süreçlerine iman 
edenler, O bilgiye de iman ederler... Onlar salâtlarına (namazlarına) 
devam ederler. (A.Hulusi) 

 
092 - ĠĢte bu da bizim indirdiğimiz bir kitap, feyz-u bereketi Dünyayı 

tutacak, evvelki kitaplar bu tasdik etmedikçe muteber olmayacak, bir de 
ümmül kurayı ve hem bütün çevresindekileri inzar edesin diye ki Âhireti 
temin edecekler buna iman ederler ve onlar namazlarının üzerine 
muhafız olurlar. (Elmalı) 

 
 
Ve hazâ Kitabun enzelnahu mübarekün musaddikulleziy beyne 

yedeyhi ve li tünzira Ümmel Kura ve men havleha  Bu da, sözü bu 
vahye getirdi Kur‟an. GeçmiĢ vahiylerden hemen bu vahye getirdi. Biraz 
önce bir iliĢki kurmuĢtum Ġsrail oğulları ile bu ümmet arasında. Yani 
aslında Kur‟an kuruyor bu iliĢkiyi. Sözü Kur‟an a getirmek için, sözü 



Tevrat‟tan ve YahudileĢen Ġsrail oğullarından açtı. Bu da kentlerin 
anasında ve onun çevresinde bulunanları uyarman için indirdiğimiz 
bereket kaynağı, kendisine kadar gelen hakikatleri doğrulayan ilahi bir 
kelamdır. Bu dediği, Kur‟an vahyi. 

 
Değerli dostlar, Ümmül Kura geçiyor ayette. Mekke Ümmül Kura 

dır bu ayetin ilk muhatapları için. Dini, tarihi ve ticari bir merkezdir çünkü. 
YerleĢim merkezlerinin anası demektir. Ana kent demektir. Tam 
anlamıyla ana kent. Uygarlık merkezleri, megapoller, metropoller de 
ümmül kura‟dır diye düĢünüyorum. Onun için bu ayetin bizim için ifade 
ettiği hakikat Ģudur. Çağımızda dünyanın kendisinden yönetildiği, 
dünyaya siyaset eden, dünyayı çekip çeviren, çağınızın uygarlığının 
merkezlerine yüklenin. Ġlahi mesajı oralara taĢıyın. Oralar bir insanın 
yüreği gibidir.  

 
Yer yüzünün kendisinden yönetildiği siyaset, ticaret merkezleri, bir 

insanın yüreğine benzer. Yüreğini teslim aldığınızda, elini ayağını, dilini 
dudağını, gözünü kulağını teslim almıĢ olursunuz. Onun için ben bu 
ayetin bize verdiği mesaj, kendi çağımızda ki yer yüzünün vaziyet 
edildiği, yönetildiği megapolleri, metropolleri anlıyorum. Washington‟u 
anlıyorum. Moskova‟yı anlıyorum. Berlin‟i anlıyorum, Brüksel‟i anlıyorum 
ve bu merkezlere müminler ilahi mesajı götürmelidir. Bu ayetin bir emri 
gibi algılanmalıdır. Çünkü buralar ümmül kura‟dır diye düĢünüyorum.  

 
Ve bu ifadenin de kutsallığı beyan eden bir ifade olmadığını 

görüyorum. Burada Mekke‟nin kutsallığı ile ilgili hiçbir Ģey yok. Sadece 
Mekke‟nin kentsel misyonu ile ilgili bir ibaredir bu. Kentsel misyon, yani 
ana kent olması. Oysa ki mesela Alu Ġmran 96. ayet böyle değil. Orada 
ümmül Kura diye de geçmiyor. Ama Mekke‟nin kutsiyetine atıf var. Onun 
gibi değil bu ayet. Burada Mekke‟nin kentsel misyonu, Ģehir misyonu ile 
alakalı, sıradan ama merkezi bir yere yüklenmek, vahyi oraya taĢımak, 
vahyi merkeze taĢıdığınızda karĢılığının kendiliğinden geleceğini ifade 
etmek açısından anlamlı buluyorum. 

 
velleziyne yu'minune Bil ahireti yu'minune Bihi ahirete inanan 

kimseler buna da inanırlar. Yani bu vahye de inanırlar. 
 
Burada bir gönderme geçmiĢti, kendilerine vahiy gönderilen ve 

ahirete iman eden insanlara bir gönderme yapılıyor. Eğer öldükten sonra 
hesap vereceğinize inanıyorsanız, bu kitaba da inanın ki hesabınızı 
verebilesiniz. 

 



ve hüm alâ salatihim yuhafizun; Allah‟a karĢı esas duruĢunu 
muhafaza edenler de iĢte onlardır. 

 
Ben burada ki salatihim sözünü esas duruĢ biçiminde çevirdim. 

Lafzen namaz anlamına gelir. Namaz, esas duruĢu en güzel sembolize 
eden ibadettir değerli Kur‟an dostları. Fakat namazı da içine alan daha 
kapsamlı bir duruĢtan söz ediyor gibi geldi bana bu ibare. Onun için 
namaz diye çevirmek yerine, Allah‟a karĢı esas duruĢ olarak çevirdim. 
Namazı da kapsayan muhteĢem bir insan duruĢudur burada ki salat. 

 
 
93-) Ve men azlemü mimmeniftera alAllahi keziben ev kale 

uhıye ileyye ve lem yuha ileyhi Ģey'ün ve men kale seünzilü misle 
ma enzelAllah* velev tera iziz zalimune fiy ğameratil mevti vel 
melaiketü basitu eydiyhim* ahricu enfüseküm* elyevme tüczevne 
azâbelhuni Bi ma küntüm tekulune alAllahi ğayrel Hakkı ve küntüm 
an ayatihi testekbirun; 

 
Allâh üzerine yalan uyduran yahut kendisine bir Ģey 

vahyolunmamıĢken "Bana da vahyolundu" diyen ve bir de "Allâh'ın inzâl 
ettiğinin misli ben de inzâl edeceğim" diyenden daha zâlim kimdir? 
Zâlimleri, ölümün Ģiddetini yaĢarken bir görsen! Melekler (kuvveler) de 
ellerini bast etmiĢ (yaymıĢ) "Bilinç olarak (dünyanızla) ayrılın bedenden 
Ģimdi (ölümü, bedensiz kalmayı tattınız, yaĢam devam ediyor)! Allâh 
üzerine Hak olmayanı söylemeniz ve O'nun delillerine karĢı benlik 
taslıyor olmanızdan dolayı, bugün aĢağılanma azabı ile 
cezalandırılıyorsunuz." (A.Hulusi) 

 
093 - Uydurduğu yalanı Allaha isnat eden veya kendine bir Ģey 

vahiy edilmemiĢken bana vahiy olunuyor diyen kimseden, bir de Allâhın 
indirdiği âyetler gibi ben de indireceğim demekte olan kimseden daha 
zâlim kim olabilir? Görsen o zâlimler ölüm dalgaları içinde boğulurken 
Melâike ellerini uzatmıĢ çıkarın, diye: canlarınızı bu gün zillet azâbıyla 
cezâlanacaksınız, çünkü Allaha karĢı hakk olmayanı söylüyordunuz ve 
çünkü Allâhın âyetlerinde istikbar ediyordunuz. (Elmalı) 

 
 
Ve men azlemü mimmeniftera alAllahi kezibe Allah hakkında 

yalan uyduran. 91. ayete hemen atfedeyim ben, Allah hiçbir Ģey 
indirmemiĢtir sözü, Allah adına yalan konuĢmaktır iĢte. Allah‟ın indirip 
indirmediğini Allah‟tan öğrenmek lazım. Sizin Allah adına böyle bir Ģey 
söylemeye yetkiniz yok, bunu yaparsanız Allah hakkında yalan uydurmuĢ 
olursunuz. 



 
ev kale uhıye ileyye ve lem yuha ileyhi Ģey'ün ya da kendisine 

hiçbir Ģey indirilmediği halde bana indirilmiĢtir diyen yalancı 
peygamberlik, müte mehdilik, yani sahte mehdilik ve sahte Mesihlik 
iddialarını hatırlayalım. 

 
Günümüzde ve geçmiĢte, gelecekte de devam edecektir. Yalancı 

peygamberler, sahte mehdiler, sahtekar Mesihler gelmeye devam 
edecek, bu iddia hiç bitmeyecektir. Onun için bu ibare oraya bir atıftır. 

 
ve men kale seünzilü misle ma enzelAllah ve Allah‟ın indirdiği 

Ģeyleri ben de indirebilirim iddiasında bulunan kimseden daha tahripkar 
Ve men azlemü ya geçtik ayetin baĢına, daha tahripkar, daha zalim, 
daha büyük kötülük iĢleyen kim olabilir ki..! Vahyin ilahi kaynaklı oluĢunu 
inkardır bu son suçta. Yani Allah‟ın indirdiği Ģeyleri ben de indirebilirim 
demek ne demek, vahyin ilahi kaynağını inkar etmek demek. 

 
velev tera iziz zalimune fiy ğameratil mevt gerçekten insanı 

iliklerine kadar titreten hitapla karĢı karĢıyayız, azarla. Ölüm sancıları 
içinde kıvranırken bir görmeliydin bu zalimleri..! Vahyin ilahi kaynağına 
iman etmeyen inanmayan, Allah‟a güvenmeyen, kendisini bir Ģey 
zanneden, sahtekarlık yapan, kendisinin de nübüvvete sahip olduğunu 
söyleyen, ya da Allah hakkında yalan uyduran. Allah‟ı Allah‟ın tanıttığı 
gibi değil de kendi kafasından tanıtmaya kalkan, Allah‟ı takdir edemeyen 
bu zalimleri diyor bu müthiĢ ayet, Melekler ölüm sancıları içinde 
kıvrandırırken bir görmeliydin bu zalimleri. 

 
vel melaiketü basitu eydiyhim* ahricu enfüseküm melekler 

ellerini uzatacak ve diyecekler ki bu zalimlere, ruhlarınızı teslim edin 
bakalım..! Teslim edin ruhlarınızı bakalım diyecekler...!  

 
elyevme tüczevne azâbelhuni Bi ma küntüm tekulune alAllahi 

ğayrel Hakkı ve küntüm an ayatihi testekbirun; Allah‟a doğru olmayan 
Ģey atfettiğiniz ve onun mesajlarına karĢı küstahça böbürlendiğiniz, 
kibirlendiğiniz için bugün onur kırıcı bir cezaya çarptırılacaksınız 
diyecekler melekler. Onları diyor Kur‟an, ölüm çırpınıĢları içerisinde 
boğulurken bir görmeliydin.  
 

Aman Allah‟ım bundan sana sığınıyoruz ya rabbi..! senin vahyine 
ihanet etmekten, sana iftira etmekten, sana sui zan etmekten nasıl sana 
sığınmayız ki.! 

 
 



94-) Ve lekad ci'tümuna furada kema hâlâknaküm evvele 
merretin ve terektüm ma havvelnaküm verae zuhuriküm* ve ma nera 
me'aküm Ģüfe'âekümülleziyne ze'amtüm ennehüm fiyküm Ģürekâ'* 
lekad tekatta'a beyneküm ve dalle anküm ma küntüm tez'umun; 

 
Andolsun sizi ilk defa yarattığımız (durumdaki) gibi (orijininizin 

farkındalığıyla) FERD'ler olarak bize geldiniz! Sizi hayaline daldırdığımız 
Ģeyleri, geride bıraktınız... (Allâh) ortakları sanıp Ģefaatçi edindiklerinizi 
de sizinle beraber görmüyoruz... And olsun ki aranızdaki bağ kopmuĢ ve 
var sandığınız Ģeyler sizden kaybolup gitmiĢtir! (A.Hulusi) 

 
094 - Celâlim hakkı için iĢte geldiniz: bize teker teker: ilk defa 

yarattığımız gibi ve o size bahĢedip hayâlına daldırdığınız servetleri 
arkalarınızın gerisine bıraktınız, hani o sizin mevcudiyetinizde Ģürekâ 
olduklarını zu'm ettiğiniz Ģefaatçılarınızı da yanınızda görmüyoruz? 
Gördünüz ya aranızdaki rabıtalar didik didik koptu ve o zu'm ettiklerinizin 
hepsi sizden gaib olup gitti. (Elmalı) 

 
 
Ve lekad ci'tümuna furada kema hâlâknaküm evvele merreh.  

(Allah) diyecek ki; iĢte Ģimdi bize yapayalnız geldiniz. Hakimi Allah olan 
bir ahiret mahkemesi düĢünün ve herkes, bütün insanlık onun huzuruna 
sürülmekte. Herkes boynunda amel filmini yüklenmiĢ bir halde gelmekte. 
3 boyutlu değil, 3.000 boyutlu bir gösteri, bir film. ĠĢte Ģimdi bize 
yapayalnız geldiniz, tıpkı ilk yarattığımız gibi denilecek. 

 
ve terektüm ma havvelnaküm verae zuhuriküm size verdiğimiz 

her Ģeyi arkanızda bıraktınız diyecek Allah. Ve ma nera me'aküm 
Ģüfe'âekümülleziyne ze'amtüm ennehüm fiyküm Ģürekâ' Hani sizinle 
ilgili hususlarda Allah‟a ortak olduğunu saydığınız o Ģefaatçileriniz, 
yanınızda göremiyoruz onları, neredeler denilecek. Neredeler onlar, o 
Ģefaatçiler Ģimdi yoklar.  

 
ennehüm fiyküm ibaresi biraz zor bir ibare. Sizin adınıza, sizin 

lehinize Allah‟ın yanında ortak saydığınız Ģeyler. Bunlar kim olursa olsun. 
Azizler, sıddıklar, peygamberler, nebiler, ya da taĢlar topraklar, kabirler 
mezarlar, yatırlar. Evet, bir muhayyel, bir mutasavver aracı tasavvur 
ediyorsa hepsi ama hepsi, onlar yok olacaklar. 

 
lekad tekatta'a beyneküm ve dalle anküm ma küntüm 

tez'umun; Doğrusu aranızdaki bütün bağlar kesilip atılmıĢtır ve bütün 
dost sandıklarınız sizi yapayalnız, ama yapayalnız bırakmıĢtır. 

 



Ġnsanın değerli Kur‟an dostları kendisi ile arasında, kendisi ile Allah 
arasında, kendisi ile rabbi arasında aracı olacağına inandığı tüm 
muhayyel, tüm mutasavver aracılar, Ģefaatçiler için söyleniyor bu hitap. 
Onlar için geçerli. Amelinize güvenin deniliyor. En büyük Ģefaatçiniz sizin 
hayatınız olacaktır deniliyor. 

 
 
95-) ĠnnAllahe falikulhabbi venneva* yuhricül hayye minel 

meyyiti ve muhricül meyyiti minel hayy* zâlikümullahu, feenna 
tü'fekûn; 

 
Muhakkak ki Allâh tohumu ve çekirdekleri çatlatıp yarandır (Esmâ 

tohumundan varlık sûretlerini yaratan)! Ölüden (hakikat ilmi yoksunu) 
diriyi (Hayy ismi özelliğiyle ölümsüzlüğünü fark edeni) çıkarır... Diriden 
(hakikat bilgisiyle yaĢarken - mülhime kavrayıĢı içindeyken) de ölüyü 
(kozasını terk edemeyip nefsi emmâreye - bedenselliğe düĢeni) çıkarır! 
ĠĢte Allâh budur! Nasıl (hâlden hâle) çevriliyorsunuz? (A.Hulusi) 

 
095 - Allâh o dâneleri, çekirdekleri pörtleten, ölüden diri çıkarır, ve 

diriden ölü çıkaran, iĢte size söylüyorum Allâh o, Ģimdi söyleyin nereden 
çevriliyorsunuz? (Elmalı) 

 
 
ĠnnAllahe falikulhabbi venneva KuĢkusuz Allah‟tır tohumu ve 

çekirdeği yaran. ġimdi yeni bir pasaja geçti Kur‟an. Bu nübüvvet 
delillerinden sonra, uluhiyet ve vahdaniyet delillerine geçti. Adeta Kur‟an 
kendi içerisinde müthiĢ bir sistematiği var. Birbirinin anlamını bütünleyen 
pasajlar halinde geliyor. Onun için bu pasajların kendi iç bütünlüğü çok 
anlamlı, çok önemli. Burada da uluhiyet, yani Allah‟ın birliğinin ve Allah‟ın 
ilahlığının delilleri ifade ediliyor ve deniliyor ki; Allah‟tır tohumu ve 
çekirdeği yaran. 

 
Burada Ġnne edatının yapısı gereği naspettiği ismine tümleç rolü 

yüklemek gerekiyor. Onun içinde ben devrik çevrilmesi gerektiğine 
inanıyorum. Yani Allah‟tır tohumu ve çekirdeği yaran biçiminde. 

 
Allah‟ı bir eylemi ile tanımlamak yerine, yani Allah yarandır 

biçiminde ifade etmek yerine, eylemi Allah ile tanımlamak, yaran Allah tır. 
Biçiminde tanımlamak daha hoĢ, daha nükteli ve ifadeyi, meramı daha 
güzel anlatan bir çeviri olacaktır. 

 



yuhricül hayye minel meyyiti ve muhricül meyyiti minel hayy 
ölüden diriyi var eden ve diriden ölüyü çıkaran, zâlikümullahu, feenna 
tü'fekûn; ĠĢte budur Allah. 

 
Ġbareye bakın değerli dostlar. ĠĢte budur Allah. Yani sizin zihninizde 

ki Allah tasavvuru nasıl, Kur‟an la bir ölçüĢtürün, karĢılaĢtırın. Çok 
önemli. Yalnızca Allah‟a inanmak yetmiyor. Allah kendisini nasıl tarif 
ediyorsa iĢte o tarif edilen Allah‟a inanmak gerekiyor. feenna tü'fekûn; 
nasıl da savruluyorsunuz. „fek, nasıl da savruluyorsunuz. Bu „fek, yalan 
söyledi demek Arap dilinde. Ġftira etti, gerçeği ters yüz etti anlamına gelir. 
Bu da zihnin alabora olmasıdır değerli dostlar. Zihnin alabora, alt üst 
olmuĢ halini ifade eder. Savrulmak diye onun için böyle Türkçeye 
taĢıdım. Nasıl da zihnen, aklen savruluyorsunuz.  

 
 
96-) Falikul ısbah* ve ce'alelleyle sekenen veĢġemse vel 

Kamera husbana* zâlike takdiyrul Aziyzil Aliym; 
 
Karanlığı yarıp aydınlığı ortaya çıkarandır! Geceyi sükûnet, GüneĢ 

ve Ay'ı ölçüler vesilesi kıldı... Bu, Aziyz ve Aliym olanın takdiridir. 
(A.Hulusi) 

 
096 - O, tan attırıp sabah çıkaran, geceyi bir aramgâh kılmıĢ, 

ġems-ü Kameri de birer niĢanei hisâb, o iĢte o azîz, alîmin takdiri. 
(Elmalı) 

 
 
Falikul ısbah* ve ce'alelleyle sekenen odur tan yerini ağartan ve 

geceyi dinlenme vakti kılan. veĢġemse vel Kamera husbanan güneĢi 
ve ayı, zamanı tayin ölçüsü kılan da O‟dur. 

 
Siyak ve sibak, yani öncesine ve sonrasına ayetin hemen önüne ve 

sonuna, bağlamına baktığınızda, eĢya insana dönük yararları ile 
tanımlanıyor buralarda. Yani insana olan menfaati açısından güneĢ, ay, 
yer. gök,  tanımlanıyor ve onun için bu manayı tercih ettim ben. Yoksa 
veĢġemse vel Kamera husbanan, Hubanen‟in baĢına Rahman 
suresinde ki gibi bir B takdir ederek bir B harfi cerri Bihusbanin okursak 
eğer o zaman yörüngelerinde hareket ettiren O‟dur anlamına gelir. 

 
zâlike takdiyrul Aziyzil Aliym; Bunlar, her Ģeyi bilen sonsuz kudret 
sahibinin iradesi ile tayin ve tespit edilmiĢtir. Yani yerler ve gökler bile, 
Allah‟ın tayin ve tespiti dıĢında hareket etmezken ey insan, sen, sen akıllı 
varlık, sen iradeli varlık, Nasıl Allah seni baĢıboĢ bırakır. Sen kıyasla, 



sen düĢün diyor. Göğü bile kendi baĢına bırakmamıĢken, cansız dediğin 
varlıkları bile bir yasaya tabi kılmıĢken senin için, sen Allah‟ın Ģaheseri 
olan insan için Allah‟ın bir yasası olmasın mı. ĠĢte burada söylenen bu. 
 
 

97-) Ve HUvelleziy ce'ale lekümünNücume litehtedu Biha fiy 
zulümatil berri velbahr* kad fassalnel ayati likavmin ya'lemun; 

 
"HÛ"dur; karanın ve denizin karanlıklarında, hidâyet bulmanız için 

yıldızları oluĢturan! Gerçekten biz, bilen bir toplum için iĢaretleri tafsil 
ettik. (A.Hulusi) 

 
097 - Hem odur, o ki karada ve denizde yolu doğrultmanız için size 

yıldızları sebep kılmıĢtır, hakikat ilim ehli olanlar için âyetleri tafsil 
eyledik. (Elmalı) 

 
 
Ve HUvelleziy ce'ale lekümünNücume litehtedu Biha fiy 

zulümatil berri velbahr ve karanın ve denizin zifiri karanlığında onlara 
bakıp yolunuzu  bulabilesiniz diye sizin için yıldızları var eden  O‟dur. kad 
fassalnel ayati likavmin ya'lemun;  Doğrusu biz bu mesajları öğrenme 
yeteneği olan insanlara açık ve anlaĢılır kılmıĢızdır. 
 
 

98-) Ve HUvelleziy enĢeeküm min nefsin vahıdetin 
femüstakkarun ve müstevde'un, kad fessalnel'ayati likavmin 
yefkahun; 

 
"HÛ" ki, sizi Nefs-i Vahide'den (TEK BĠR NEFS'ten - Tek bir 

benlikten) inĢa etti... Müstekarr (istikrar bulma - hakikatini tanıma ve 
yaĢamada kararlılık için dünyanın oluĢması)... Müstevda (beden - 
emaneten kalma yeri)... Hakikaten biz, anlayıĢı açık bir halk için iĢaretleri 
tafsil ettik. (A.Hulusi) 

 
098 - Hem odur, o ki sizi bir tek nefisten halk etti, demek bir 

müstekar bir de müstevda' var, hakikat ince anlayıĢlı fıkıh ehli olanlar için 
âyetleri tafsil eyledik. (Elmalı) 

 
 
Ve HUvelleziy enĢeeküm min nefsin vahıdetin yine O‟dur sizi bir 

tek canlıdan ortaya çıkaran. Allah‟ın uluhiyet ve vahdaniyet delilleri 
devam ediyor. Yani Allah‟ın sizin için önemini siz kavrayamıyorsunuz. 
Unutmayın, varlığınızı O‟na borçlusunuz. Varlığınızı borçlu olduğunuz 



Allah‟ı, yine O‟nun verdiği bir dil ile inkar etmeye kalkarsanız sizin için 
hangi sıfatı kullanmak lazım. Ve HUvelleziy enĢeeküm min nefsin 
vahıdetin yine O‟dur sizi bir tek canlıdan ortaya çıkaran. femüstakkarun 
ve müstevde'un ve her biriniz için geçici ve kalıcı bir yer tayin eden. 

 
Bu kadar gelmiĢ ibare. Geçici ve kalıcı bir yer. Çok anlamlar 

çağrıĢtırıyor zihnimizde. Geçici yer, kalıcı yer nedir. 
 
Anne karnı dünya. Anne karnı geçici, dünya kalıcı.? Değil bu 

uymadı. Bir baĢka yaklaĢım, ya da daha doğrusu ne olabilir? Ölüm 
öncesi, ölüm sonrası. Ölüm öncesi geçici yer, ölüm sonrası kalıcı yer. 
Belki burada daha farklı bir mana da çıkarılabilir buradan; Geçici 
bedenin, kalıcı ruhun tekamül süreci olarak ta anlaĢılabilir. Bu bendenizin 
yorumu. Buradaki tekamül süreci anlamına Özellikle müstevde'un süreç 
anlamına, bu surenin 67. ayetine bir atıf yapmakla yetiniyorum sadece. 

 
kad fessalnel'ayati likavmin yefkahun; doğrusu biz bu mesajları 

kavrama yeteneği olan insanlara açık ve anlaĢılır kılıyoruz. 
 
 
99-) Ve HUvelleziy enzele mines Semâi ma'en, feahrecna Bihi 

nebate külli Ģey'in feahrecna minhü hadıren nuhricü minhü habben 
müterakiba* ve minennahli min tal'iha kınvanün daniyetün ve 
cennâtin min a'nabin vezzeytune verrummane müĢtebihen ve ğayre 
müteĢabih* unzuru ila semerihi izâ esmera ve yen'ıh* inne fiy 
zâliküm le âyâtin li kavmin yu'minun; 

 
"HÛ" ki semâdan suyu inzâl eden!.. Onunla (semâdan inen su ile) HER 
ġEYĠN nebatını çıkardık! Ondan da bir yeĢillik çıkardık... Ondan da birbiri 
üzerine geliĢmiĢ habbeler (taneler); hurmanın tomurcuğundan sarkan 
salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar çıkarıyoruz... (Bunların) müteĢabihi 
(birbirine benzeyenleri) ve müteĢabih olmayanı da! Onun ürünlerine, bir 
ilk meyve verdiğinde ve bir de olgunlaĢtığında bakın... Muhakkak ki 
bunlarda iman eden halk için elbette iĢaretler vardır. (A.Hulusi) 
 

099 - Yine odur, o ki Semâdan bir su indirdi, derken onunla her 
Ģeyin nebatını çıkardık, derken ondan bir yeĢillik çıkardık, ondan birbiri 
üzerine binmiĢ dâneler çıkarıyoruz, hurma ağacından da dalından sarkan 
salkımlar ve üzümlerden bağlar, zeytini da narı da birbirine benzer 
benzemez, bakın her birinin meyvesine: Bir meyve verdiği vakit, bir de 
kemale eriĢine, Ģüphesiz Ģu sizi gösterilende iman ehli olanlar için bir çok 
âyetler vardır. (Elmalı) 

 



 
Ve HUvelleziy enzele mines Semâi ma'en O‟dur gökten yağmuru 

indiren. Hayatın sudan yaratılmasa da bir gönderme gibi geldi bana. 
 
feahrecna Bihi nebate külli Ģey'in Biz bu yolla her türlü bitkiyi 

tomurcuklandırırız. Bir bitkinin süreci ifade ediliyor. Yine burada söylenen 
Ģu dostlar. Ot, siz ot diye bakarsınız. Ot dahi bir yasaya tabi. Doğar, 
büyür, meyve verir ve ölür. Ya ey insan, etrafındaki ot kadar yok musun. 
Ota bakıp ta ibret almaz mısın. Senin de baharın, yazın ve güzün var. 
Sen de bir gün yapraklarını döküp solacaksın.  

 
Aslında göndermeler hep tabiata dikkat edin dostlar. Allah aklımızı 

doğru kullanmamızı öğütlüyor burada ve ayetler de biterken zaten 
likavmin yu'minun; diye bitiyor dikkat edin. DüĢünen, akıl sahibi akıl 
eden bir toplum için diyor. 

 
feahrecna Bihi nebate külli Ģey'in iĢte biz bu yolla her tür bitkiyi 

tomurcuklandırdık, feahrecna minhü hadıren ondan da yemyeĢil bir çim 
meydana getirdik. Tomurcuklanma ilk aĢama, ondan sonra çimlenme. 
Yani bitkilerin çimlenme, tahılların çimlenme aĢamasına dikkat çekiyor 2. 
aĢama. 3. aĢama; nuhricü minhü habben müterakiban buda 3. aĢama 
meyve aĢaması. Ondan ise birbiri üzerine binmiĢ tahıl taneleri 
çıkarıyoruz. Ürün aĢaması. 

 
ve minennahli min tal'iha kınvanün daniyetün Yine hurma 

ağacının tomurcuğundan sık salkımlı hurmalar, ve cennâtin min a'nabin 
vezzeytune verrumman üzüm bağları, zeytin ve nar ağaçları 
müĢtebihen ve ğayre müteĢabih 

 
Çok ilginç, biri diğerine çok benzeyen ve biri diğerinden çok farklı. 

Var oluĢ yasalarına uymada benzeyen, doğa yasalarına. Yani doğar, 
büyür, meyve verir, ölür. Benzer. Fakat form, tat, renk, görünüĢ ve 
biçimde benzemeyen. Farklı farklı. Adeta bir orkestranın enstrümanları 
gibi. Yani hepsi de kesrette vahdeti gösteriyorlar. Yasalara uymada 
benziyorlar. Hepsinin ortak ilkeleri var. Ama görünüĢte bir zenginlik.  

 
Onun için adeta insan zenginliğine bir atıf ve insanların farklı 

düĢüncelerine, farklı duygularına, farklı tasavvurlarına ve onları farklı dile 
getiriĢ yöntemlerine, üsluplarına ve belki de vahyi insanlığa taĢıyan 
peygamberlerin farklılıklarına da bir atıf. Adet tüm peygamberlerin 
birbirine benzeyen, yani usulde, yani temelde, yani akidede birbirinin 
aynı, ama ayrıntıda birbirinden farklı, renkli, çeĢitli olduklarına bir atıf 
olarak ta alınabilir. 



 
unzuru ila semerihi izâ esmera ve yen'ıh ürün verdiği ve 

olgunlaĢtığı zaman meyvesine bakın. inne fiy zâliküm le âyâtin li 
kavmin yu'minun; Hiç kuĢkusuz bütün bunlar da inanacak insanlar için 
derin mesajlar vardır.  

 
 
100-) Ve ce'alu Lillahi ĢürekâelCinne ve halekahüm ve hareku 

leHU beniyne ve benâtin Biğayri 'ılm* subhaneHU ve te'âla amma 
yesıfun; 

 
(Onlar bir de) CĠNNi (görünmeyen varlıkları) Allâh'a ortak kıldılar... 

Onları (Allâh) yaratmıĢtır! (Onlarda açığa çıkan özellikler de Allâh 
Esmâ'sından meydana gelmiĢtir)... Bilgisizce O'na oğullar ve kızlar 
yakıĢtırdılar! Subhan'dır O; onların tanımlamalarından berî ve yücedir! 
(A.Hulusi) 

 
100 - Bir de tuttular Allâha Cinleri (gizli mahlûkları) Ģerik koĢtular, 

halbuki o onları yarattı, bundan baĢka ona oğullar ve kızlar saçmaladılar, 
ne dediklerini bildikleri yok, onun zatı sübhanîsi semavât ve yerin mübdii, 
(Elmalı) 

 
 
Ve ce'alu Lillahi ĢürekâelCinn Fakat görünmez varlık türlerine 

Allah‟a denk bir makam yakıĢtırdılar diyor Kur‟an. 
 
Ben elCinn‟i cin diye çevirmedim. Cin daha sonra ıstılahlaĢtı. 

Aslında Kur‟an ın indiği neslin zihninde cin ifadesi, bizim zihnimizde ki 
gibi kavramlaĢmamıĢtı. Cin daha önce de geçtiği yerlerde değindiğim 
gibi, Arap dilinde ce ne ne kökünden gelen her kelime, gizlenmiĢ 
örtülmüĢ, saklanmıĢ, gözden ırak olan anlamına gelir. Cenin, Mecnun, 
Can, Cennet, bunların hepsi saklanmıĢ, örtülmüĢ, gizlenmiĢ. Onun için 
elCinn‟de burada, insanın göz ufkunun dıĢında kalan, insanın 
kavrayamadığı farklı varlık düzlemleri. Allah‟ın yaratmıĢ olduğu, fakat 
insanın göz ufkuna girmeyen, göz alanına dahil olmayan farklı varlık 
düzlemlerine iĢaret eder. 

 
ve halekahüm Ne diyordu burada, onlara, Allah‟a denk bir konum 

yakıĢtırdılar. Yani Allah‟ın vermediği yetkiyi, onlara vermeye kalktılar. 
Onlar da yaratıktı. Hemen arkasından onun için bu ayet devam ediyor 
böyle. Ne diyor? ve halekahüm oysa ki onları da O yaratmıĢtı.  

 



Ne kadar güzel. Açıklama gerçekten doyurucu bu ilahi açıklama. 
Yani yaratılan Ģeylere Allah ile nasıl denk görürsünüz. Allah‟ın kimi 
sıfatlarını alıp O‟nun yarattıklarına nasıl aktarırsınız. Daha doğrusu yetki 
gaspı yaparsınız deniliyor. 

 
ve hareku leHU beniyne ve benâtin Biğayri 'ılm Bir de cehaletleri 

yüzünden O‟na oğullar ve kızlar peydahladılar. subhaneHU ve te'âla 
amma yesıfun; O‟nun aĢkın ve yüce olan zatı, insanların her tür 
tasavvur ve tahayyüllerinin üzerindedir. 

 
Evet değerli dostlar. Hatırlayalım; Ve ma kaderullahe hakka 

kadriHĠ…  91. ayetin ilk cümlesini. Allah‟ı gereği gibi takdir edememek, 
Allah‟ı gereği gibi takdir edememiĢseniz, ondan sonrası zaten geliyor. 
ġirkin her türüne bulaĢıyorsunuz. Tüm problem, Allah‟ı gereği gibi takdir 
etmede düğümleniyor. Onun için burada ki bütün bu iftiraları da ayet 
reddediyor ve diyor ki; 

 
subhaneHU ve te'âla amma yesıfun; O‟nun aĢkın ve yüce olan 

zatı, insanların her tür tasavvur ve tahayyüllerinin üzerindedir. Yani o 
harika ifade ile, her ne ki aklımıza geliyor, bilin ki Allah o değildir. Çünkü 
insan tasavvuru Allah‟ın zatını kavramaya yetmez. 

 
Ġdraki meali bu küçük akla gerekmez, 
Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. 
 
Diyordu ziya paĢa değil mi? Doğru söylüyordu. 
 
 
101-) Bediy'usSemâvati vel Ard* enna yekûnü leHU veledün 

velem tekün leHU sâhıbeh* ve haleka külle Ģey'* ve HUve Bikülli 
Ģey'in 'Aliym; 

 
Semâlar ve arzın Bediy'dir (örneksiz yoktan yaratanıdır)! EĢ 

kavramından münezzeh olanın nasıl çocuğu olur! Her Ģeyi yaratmıĢtır! 
"HÛ"; her Ģeyi Esmâ'sından yaratması ve onların hakikatinde Esmâ'sıyla 
olması nedeniyle onları bilir! (A.Hulusi) 

 
101 - Ona veled nasıl tasavvur edilir? ki bir eĢi bulunmak mümkin 

değil, o her Ģeyi yaratmıĢ ve her Ģeye alîm. (Elmalı) 
 
 
Bediy'usSemâvati vel Ard gökleri ve yeri örneksiz yaratandır O, 

Allah. Örneksiz yaratan. Bir baĢka örneğe bakarak değil. Örneksiz 



yaratan. enna yekûnü leHU veledün velem tekün leHU sâhıbetun 
O‟nun hiçbir zaman eĢi olmadığı halde, nasıl çocuk sahibi olabilir ki. Yani 
bu kadar basit bir Ģeyi dahi düĢünemiyor musunuz diyor. Bu iddiada 
bulunanlara. Özellikle Hıristiyanların teslis inancına bir itiraz var burada, 
bir eleĢtiri. Yine Yahudilerden bazı kesimlerin Hz. Üzeyir‟e biçtiği oğulluk 
rolünden, ondan da öte kendi kavimlerine biçtikleri Allah‟ın oğulları ve 
ahbaplarıyız, dostlarıyız diyorlardı. Böyle bir iddiaları var. Seçkin kavim 
olma iddiasını buna yaslıyorlar. ĠĢte bütün bu sapıkça düĢüncelere bir 
ilahi eleĢtiri olarak geliyor. Nasıl çocuk olabilir, çocuk sahibi olabilir, 
O‟nun eĢi yok ki diyor. 

 
ve haleka külle Ģey'* ve HUve Bikülli Ģey'in 'Aliym; Kaldı ki her 

Ģeyi yaratan O‟dur ve O her Ģeyi bilmektedir. 
 
 
102-) Zâlikümullahu Rabbüküm* lâ ilâhe illâ HU* haliku külli 

Ģey'in fa'buduHU, ve HUve alâ külli Ģey'in Vekiyl; 
 
ĠĢte budur Rabbiniz Allâh! Ġlâh yok, sadece "HÛ"! Her Ģeyin 

Yaratanı'dır (dıĢtan değil boyutsal derinliklerinden)! O'na kulluğunuzun 
farkındalığına erin! O, her Ģeyin Vekiyl'idir. (A.Hulusi) 

 
102 - ĠĢte size bu evsaf ile iĢaret olunan zâti a'lâdır Allah rabbiniz, 

baĢka tanrı yok ancak o, her Ģey'in halikı o, o halde ona kulluk edin, her 
Ģey'e karĢı dayanılacak vekil de o. (Elmalı) 

 
 
Zâlikümullahu Rabbüküm* lâ ilâhe illâ HULa ilahe illallah yani. 

Kelimeyi tevhid Kur‟an da hep bu formla gelir. HU zamiri ile gelir. 
Zâlikümullahu Rabbüküm ĠĢte rabbiniz Allah budur. 

 
Harika bir ifade üslubu değil mi değerli dostlar. Hatırlayın, rabbimiz 

Allah‟ı tanıtan bugün tefsirini yaptığımız ayetler üç pasajdan oluĢuyordu. 
83-90 arası ayetler Rububiyyet delillerini sıraladı. 91-94. ayetler arası 
O‟nun rabliğinin en büyük tecellisi olan nübüvvet delillerini, peygamberlik 
delillerini sıraladı. 95-101. ayetler arası da uluhiyet ve vahdaniyet 
delillerini sıraladı ve adeta onların hepsini toparlarcasına özet halinde 
getirdi ve buyurdu ki;  

 
Zâlikümullahu Rabbüküm ĠĢte rabbiniz olan Allah budur. lâ ilâhe 

illâ HUO‟ndan baĢka Ġlahta yoktur. haliku külli Ģey'in her Ģeyin 
yaratıcısıdır. fa'buduHU o halde yalnızca O‟na kulluk edin. ve HUve alâ 
külli Ģey'in Vekiyl; Çünkü O‟dur her Ģeyi koruyup gözeten. 



 
 
103-) La tüdriküHUl ebsaru ve HUve yüdrikül ebsar* ve 

HUvelLatıyfül Habiyr; 
 
Ebsar (görme - değerlendirme organları) O'nu idrak edemez; O, 

ebsarı idrak eder (değerlendirir)! "HÛ"; Latif'tir, Habiyr'dir. (A.Hulusi) 
 
103 - Onu gözler idrâk etmez, gözleri o idrâk eder, öyle lâtif öyle 

habîr o. (Elmalı) 
 
 
La tüdriküHUl ebsar hiçbir beĢeri görüĢ ve tasavvur O‟nu 

kuĢatamaz. ve HUve yüdrikül ebsar Fakat O, her türlü beĢeri görüĢ ve 
tasavvuru kuĢatır. 

 
Ne muhteĢem ifadeler değerli dostlar. Hiçbir beĢeri insani görüĢ ve 

tasavvur O‟nu kuĢatamaz, fakat her türlü insani tasavvuru ve görüĢü O 
çepeçevre kuĢatır. 

 
Biraz önce; her ne ki aklınıza geliyor, O; o değildir. DemiĢtim ya. 

Onu da kapsayan daha muhteĢem bir ifadedir bu. Allah‟ın aĢkın 
varlığına, Allah‟ın mutlak varlığına en güzel getirilmiĢ bir açıklamadır bu 
ayet. 

 
O‟nun zatı sadece insanın sadece göz ufkunu aĢmaz değerli 

dostlar. Tasavvur ufkunu da aĢar. Her tür insani tasvir ve tasavvurun 
ötesindedir Allah. Çünkü özgül ağırlığa sahip değildir. Yani yaratılmamıĢ 
olduğu için yaratıklar tarafından kavranıp kapsanamaz. Yaratıklar, O‟nu 
yaratılmıĢlıkları hali ile nasıl algılasınlar. O‟nun sonsuz büyüklüğünü bir 
tek Ģekilde algılayabilir insan, sadece bir tek Ģekilde.  

 
Nedir o Ģekil? O Ģekil kendi küçüklüğünü, kendi haddini, kendi 

sınırlılığını, kendi yetersizliğini algılamaktır. Haddini bilen, Allah‟ın 
sınırsızlığını bilir. Kendini bilen onun içindir ki rabbini bilir. Kendi 
küçüklüğünüzü bilirseniz, Allah‟ın sonsuz büyüklüğünü bilmiĢ olursunuz.  

 
Büyüksün ilahi büyüksün büyük, 
Büyüklük yanında kalır çok küçük. (Ali Haydar Bey) 
 
Diyordu ya hak dostu, büyüklük bile çok küçük kalır O‟nun yanında.  
 



ve HUvelLatıyfül Habiyr; Yalnızca O‟dur her Ģeye nüfuz eden, her 
Ģeyden haberdar olan. Latıyf, habir ile geldiği yerde bu ikinciyi, yani her 
Ģeyden haberdar olma sıfatını açıklayıcıdır. Ġzah edici ve tamamlayıcı bir 
anlam kuĢanır. Latıyf. Nüfuz edilemez oluĢuna bir göndermedir Allah‟ın. 
Nüfuz edilemez fakat her Ģeye o nüfuz eder. Nüfuz ettiği içindir ki 
haberdar olur. En ince sırlarınıza, yüreğinizin 40. odasına, yüreğinizin en 
kapalı kutusuna, yani kara kutusuna kadar uzanır ve içinizden geçenleri 
bir bir bilir. Bu Allah‟ın Latiyf oluĢunun iĢte tecellisidir özelliğidir. 

 
 
104-) Kad caeküm basâiru min Rabbiküm* femen ebsara feli 

nefsih* ve men 'amiye fealeyha* ve ma ene aleyküm Bi Hafiyz; 
 
Gerçek Ģu ki, size Rabbinizden değerlendirilesi deliller gelmiĢtir... 

Kim basîretiyle gelenleri değerlendirirse kendi lehine, kim de basîretsiz 
olursa kendi aleyhinedir... Ben, üzerinize muhafız değilim! (A.Hulusi) 

 
104 - Hakikat Rabbinizden size bir çok basiretler geldi artık kim 

gözünü açar görürse kendi lehine, kim de körlük ederse kendi aleyhinedir 
ve o halde ben size karĢı muhafız değilim. (Elmalı) 

 
 
Kad caeküm basâiru min Rabbiküm doğrusu Rabbiniz tarafından 

size anlama ve kavrama araçları verilmiĢtir. Rabbiniz tarafından size 
kavrama ve anlama araçları verilmiĢtir. Aslında bugün tefsir ettiğimiz tüm 
ayetlerin bir dip akıntısı gibi altından akan Ģey bu. Yani insana verilen 
akıl nimeti, irade nimeti, muhakeme yeteneği nasıl doğru kullanılır. Bu 
izah ediliyor. Yani bu ayetlerde Allah anlatılmıyor, insan anlatılıyor ve 
insana Allah‟ın bahĢettiği en büyük nimet olan akıl yetisi, akıl yeteneği, 
doğru nasıl kullanılır bu söyleniyor. Onun için insan eğer kapasitesinin 
sınırlarına tırmanmak istiyorsa, yüreğinin çeperlerine tutunarak Allah‟a 
kulak vermek zorundadır. Allah‟ı dinlemeden insan, ne kendisini 
tanıyabilir, ne de kapasitesini tam kullanabilir. ĠĢte bu ayetler bunun en 
güzel örneğidir. 

 
femen ebsara feli nefsih* ve men 'amiye fealeyha artık kim 

görmek isterse kendi lehine, kim de körlüğü tercih ederse kendi 
aleyhinedir. Açık, yeterince açık ve yeterince net. Kim görmek isterse 
kendi lehine, kim de gözlerini kapatırsa sadece dünyayı kendisine zindan 
etmiĢ olur. GüneĢe hiçbir zararı olmaz. Yarasaların güneĢe zarar 
veremedikleri gibi. Gözünü kapayan hakikati görmek istemeyen insan 
sadece dünyayı kendisine zindan etmiĢ, hayatını karartmıĢ olur. 

 



ve ma ene aleyküm Bi Hafiyz; Ben sizi engelleyecek değilim. Yani 
buradaki Hafiyz‟ı ben, engelleyecek biri olarak çevirdim. Korumak, 
bekçilik yapmak anlamına gelir. Ġradeyi görmezden gelmemi benden 
beklemeyin diyor cenabı Hakk. Verdiğim iradeyi, verdiğim aklı 
görmezden gelmemi yok saymamı, size akılsızmıĢ gibi, iradesizmiĢ gibi 
muamele etmemi, sizi dinamik kaderden çıkarıp ta statik ve durgun 
kadere bağlamamı benden beklemeyin diyor. 

 
Unutmayın değerli dostlar, hepinizin affına sığınarak söylemek 

zorundayım ki hayvanlar yularla hadlerini bilirler, insanlar akılla hadlerini 
bilirler. Zaten yular anlamına gelen Ukal ile akıl, aynı kökten gelir. Ġnsana 
yular gerekmez. Çünkü aklı vardır. Ama aklı olmasına rağmen haddini 
aĢıyorsa, tecavüz ediyorsa o zaman yularını koparmıĢ bir mahluk gibi 
onun bunun sınırına, hatta kendi sınırlarına tecavüz edecek, Allah‟ın 
koyduğu sınırlara tecavüz edecek ve haddini unutacak, kendisine karĢı 
yabancılaĢacaktır. 

 
 
105-) Ve kezâlike nusarrifül ayati ve liyekulu dereste ve 

linübeyyinehu likavmin ya'lemun; 
 

ĠĢte biz, iĢaretleri çeĢitli Ģekillerde evirip çevirip açıklıyoruz. "Sen 
gerekeni öğrenmiĢsin" desinler ve bilen bir toplum için de, onu iyice 
açıklayalım diye. (A.Hulusi) 

 
105 - yine âyetleri böyle Ģekilden Ģekle koyuyoruz ki hem o körlük 

edenler sana ders almıĢsın desinler, hem onu ilmi Ģânından olanlar için 
tebyîn edelim. (Elmalı) 

 
 
Ve kezâlike nusarrifül ayati ve liyekulu dereste ve 

linübeyyinehu likavmin ya'lemun; iĢte böylece biz mesajlarımızı çok 
boyutlu olarak dile getiriyoruz ki sen iyi ders almıĢsın diyebilsinler ve 
kavrayabilen insanlara onu açıklayabilelim. 

 
Burada sen iyi ders almıĢsın liyekulu dereste iyi öğrenmiĢsin. 

Desinler ibaresini bir çok eski müfessirimiz sanki Resulallah‟a müĢrikler 
tarafından yapılan bu ayetleri bu mesajları sen bir baĢkasından 
getiriyorsun ithamına gönderme bir atıf olarak tefsir etmiĢler, ama ben 
bunun için herhangi bir makul gerekçe görmüyorum. Ayeti bir bütün 
olarak ele aldığımızda gayet açık diye düĢünüyorum. Böyle bir yoruma 
girmenin de gerekli olmadığını düĢünüyor ve zaten ayetin bitiĢ cümlesi; 
ve linübeyyinehu likavmin ya'lemun; ve kavrayabilen insanlara onu 



açıklaya bilelim ibaresi de, sen iyi ders almıĢsın diyebilsinler. Yani bu 
menfi anlamda değil, müspet anlamda söylenmiĢ bir ibare olarak geliyor 
bana. Onun için o tip rivayetleri burada anmıyorum. 

 
 
106-) Ġttebı' ma uhıye ileyke min Rabbike, lâ ilâhe illâ HU* ve 

a'rıd anil müĢrikiyn; 
 
Sana Rabbinden vahyolunana tâbi ol! Ġlâh yok, sadece "HÛ"! ġirk 

inancında olanlardan yüz çevir! (A.Hulusi) 
 
106 - Rabbinden sana ne vahy olunuyorsa ona tâbi' ol baĢka ilâh 

yok ancak o, müĢriklere bakma. 
 
 
Ġttebı' ma uhıye ileyke min Rabbik Sen, Rabbinden sana vahy 

olunana uy. 
 
Evet, bütün bunlardan sonra, 3 pasajdan; rububiyet, nübüvvet ve 

uluhiyet delilleri sıralandıktan sonra ayet getirdi doğrudan peygambere 
sözü çevirdi, ilahi kelam ilk muhatabına yöneldi ve diyor ki; Sen 
rabbinden sana vahy olunana uy. 

 
lâ ilâhe illâ HU varlığın en büyük hakikati dile getiriliyor. Ondan 

baĢka ilah yoktur. ve a'rıd anil müĢrikiyn; ve baĢkalarına ilahlık 
yakıĢtıranlardan da yüz çevir. Bu uyarı aynı zamanda ilahi vahyi tüm 
zamanlara taĢıyan hepimiz için geçerlidir. 

 
 
107-) Velev ĢaAllahu ma eĢrekû* ve ma ce'alnake aleyhim 

hafıyza* ve ma ente aleyhim Bi Vekiyl; 
 
Eğer Allâh dileseydi, Ģirk inancında olmazlardı! Seni onlar üzerine 

muhafız koymadık! Sen onlara Vekiyl değilsin. (A.Hulusi) 
 
107 - Allah dilese idi müĢrik olmazlardı, biz seni onların üzerine 

mürakıb göndermedik, sen onlara vekil de değilsin. 
 
 
Velev ĢaAllahu ma eĢrekû eğer Allah dileseydi onlar Ģirk 

koĢmazlardı. Hepimize yine uyarı devam ediyor. Evet Allah bunu 
dilemedi. Neyi diledi? Seçmeyi diledi. Akıl verdi, irade verdi. Ġrade verdiği 
için iradesi yokmuĢ gibi davranmadı. Ġradeyi verdi ve seç dedi. Ġyiyi 



kötüden ayırabilecek yetenektesin. Yeteneğini kullan, yüreğinin teri ile 
kazan kazandığını. Dedi. 

 
ve ma ce'alnake aleyhim hafıyza biz seni onlara bekçi yapmadık. 

ve ma ente aleyhim Bi Vekiyl; ve sen onların yaptıklarından asla 
sorumlu değilsin. 

 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. EN‟AM SURESĠ (108-127)(48) 
 

 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim"  

 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları geçen dersimizde En‟am suresinin rububiyet, 

nübüvvet ve uluhiyetle ilgili ayetleri tefsir etmiĢtik. Bugün Allah‟ın 
rububiyeti, O‟nun rububiyetinin bir tecellisi olan, rabliğinin en büyük 
ifadesi olan insanlığa rahmet ve mağfiretinin bir gereği olan nübüvvet 
müessesesini iĢleyen ayetlerin ardından O‟nun uluhiyet ve vahdaniyetine 
geçmiĢ ve en‟am suresinin 107. ayeti ile dersimizi kapatmıĢtık. ġimdi 
108. ayetle devam ediyoruz. 

 
 
108-) Ve la tesübbülleziyne yed'une min dunillahi 

feyesübbullahe adven Biğayri 'ılm* kezâlike zeyyenna likülli 
ümmetin amelehüm sümme ila Rabbihim merciuhüm 
feyünebbiuhum Bi ma kânu ya'melun; 

 
Allâh dûnundaki tanrılarına sövmeyin... (Onlar da cevaben) 

cahilliklerinden dolayı haddi aĢarak Allâh'a söverler! ĠĢte böylece her 
topluluğa yaptıklarını bezeyip güzel gösterdik... Sonra dönüĢleri 
Rablerinedir... (O da) onlara yapmıĢ olduklarının anlamını bildirir. 
(A.Hulusi) 

 
108 - Mamafih onların Allah dan beride taptıklarına sebb de 

etmeyin ki cehaletle tecavüz ederek Allâha sebbetmesinler; her ümmete 
böyle amellerini tezyin etmiĢizdir, sonra ise hep dönüp Allaha varacaklar, 
o vakit kendilerine tamamen haber verecek ne yapıyorlardı. (Elmalı) 

 
Ve la tesübbülleziyne yed'une min dunillahi feyesübbullahe 

adven Biğayri 'ılm Onların, Kimlerin? Yani Ġslam‟a gelmemiĢ, Allah‟a 
teslim olmamıĢ, Allah dıĢında bir takım varlıklara ilahlık yakıĢtıran, ya da 
ehli kitap olduğu halde iman edilmesi gerekli olan Ģeylere iman etmekten 
sakınan, kaçınan kimselerin Allah dıĢında yalvarıp yakardıklarına 
sövmeyin ki onlar da cehaletin yol açtığı nefretle Allah‟a sövmesinler. 

 
Çok önemli bir ahlaki ilke dile getiriliyor. Onların Allah dıĢındaki 

yalvarıp yakardıklarına sövmeyin ki onlar da cehaletle, cehaletin verdiği 
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bir düĢmanlıkla Allah‟a sövmesinler. Davette hak yoluna, hakikate 
çağrıda iki Ģey kesinlikle olmamalı. 

 
1 – Küfür, 
 
2 – Hakaret. 
 
Her kim olursa olsun, her ne olursa olsun, sapıklık hangi boyutlarda 

olursa olsun küfür ve hakaret, hakikati savunan birinin üslubunda 
bulunmamalı. Nedir, bulunursa neye yol açar derseniz eğer, ayetin 
maksadından anlıyoruz ki; 

 
1 – Muhatabınızın duygularını incitirsiniz. Çünkü siz ona hakikati 

ulaĢtırmaya çalıĢıyorsunuz. Onu kırmaya, gücendirmeye değil, onun 
gönlünü almaya, onun yüreğini hakikate açmaya çalıĢıyorsunuz. Hakaret 
ve küfür, üzüm yemeye değil, bağcı dövmeye yönelik bir taktik olabilir 
ancak. Onun için hakikati savunan bir insan, hakikati savunmak için 
hakarete ve küfre ihtiyaç duymaz. Hakarete, küfre, aĢağılamaya ihtiyaç 
duyanlar aslında batılı savunanlardır. Çünkü batılın savunulacak bir tarafı 
olmadığı için, savundukları tezin tutar yanı olmadığı için ancak 
karĢıdakine hakaret ederek, onunla alay ederek, ona küfrederek kendi 
haklılıklarını ispatlamaya çalıĢırlar. Çünkü kendisinin haklılığını teziyle 
ispatlayamamaktadırlar, bunun açığını muhataplarına saldırarak, 
küfrederek kapatırlar.  

 
Oysa hakkı savunan birinin bunlara ihtiyacımı var. Hakikat bizatihi 

üstündür. Onun içinde hakikati savunan bir insanın bu iki Ģeye ihtiyacı 
olmaz hakaret ve küfre. Çünkü öncelikle muhatabının duygularını incitir. 

 
 2 - Ġkincisi değerlerinize, sizin savunduğunuz hakikate 

muhatabınızı hakaret etmeye teĢvik etmiĢ olursunuz. Siz onun batılına 
hakaret ederseniz, bu hakikate hakaret değildir. Çünkü batıldır zaten. 
Onun batılına küfrederseniz aslında hakarete layık olan birine hakaret 
etmiĢ olursunuz, bu üslup hoĢ olmamakla birlikte. Ama bir Ģeye kapı 
açarsınız. Sizin hakikatinize, onun hakaret etmesine. Sizin hakikatinize, 
onun küfretmesine kapı açarsınız ki, eğer buna yol açarsanız, Allah‟a 
küfretmeye yol açan kimse, bu suça iĢtirak etmiĢ olur dolaylı da olsa. 
Onun için, iĢte ayet, böyle bir yolun açılmasını yasaklıyor.  

 
Unutmayınız, Hz. Peygamberin üslubunda biz Mekke müĢriklerine, 

Mekke putlarına küfür ve hakaret görmüyoruz. Gerçeği dile getiriyor, 
sadece gerçeği. Ama bunun dıĢında karĢısındaki insanların kendisini 
dinlemez eden herhangi bir tavra girmiyor. Hatta daha da öte 



muhatapları ile öylesine bir ahlaki zeminde iliĢkiye giriyor ki, Ebu Cehil‟in 
oğlu Ġkrime iman ettikten sonra, babası Ebu Cehil hakkında sahabenin, 
ileri geri konuĢmasını da yasaklıyor. Ola ki Ġkrime‟nin gönlünde, mümin 
kardeĢinizin gönlünde bir rencide olmuĢluk, bir incinmiĢlik meydana 
gelebilir diye. Onun için Resulallah‟ın Ġslam davetini insanlığa iletirken 
kendisine her türlü hakareti, küfrü reva gören o insanlara karĢı, onların 
üslubu ile muamele etmemesi bizim için en büyük örnek olsa gerek. 
Devam ediyor ayet; 

 
kezâlike zeyyenna likülli ümmetin amelehüm zira biz topluma 

kendi yaptıklarını güzel gösterdik. 
 
Aslında küfür ve Ģirki kimse anlayıĢla karĢılayamaz. Böyle bir lüksü 

yok müminin. Fakat kafir ve müĢriğin niçin küfürde direndiğini anlayabilir. 
ĠĢte anlamaya çalıĢmalıdır. Eğer bir mümin muhatabının batılda neden 
bu kadar direndiğini anlamaya çalıĢırsa, Kur‟an ın yol göstericiliğinde 
göreceği ilk Ģey Ģu olur. Savunduğu Ģey kendisine güzel gösteriliyor. 

 
Aslında batılı savunuyorum diye savunmuyor bir çokları. Küfrü, 

inadi sahibi değilse eğer. Savunduğu Ģeyin doğru olduğunu zannediyor. 
Ama sadece zannediyor. Onun için bu büyük bir problemdir. Ve bu 
problem insanın içinde baĢlar. Ġnsan zihni olarak, tasavvur olarak tepe 
takla olursa, alt üst olursa, hakkı batıl, batılı hak görmeye baĢlar. Gerçeği 
yalan, yalanı gerçek görmeye baĢlar. ĠĢte bu da çevre, kültür, Eğitim, aile 
ile insanın kazandığı birikim sonucu olur. Ve bu durumda hayat 
tasavvuru ortaya çıkar. Bütün bu saydığım Ģeyler insanın hayat 
tasavvurunu belirler. Hayat tasavvuru tersine dönmüĢ bir insan artık 
hiçbir Ģeyi olduğu gibi, hiçbir Ģeyi doğru biçimde göremez. 

 
Ahirete yok muamelesi yaparken, dünyaya ebedi muamelesi yapar. 

Allah‟a vereceği değeri, yaratılmıĢlara verir. Ruhunu ihmal ederken, 
açlıktan öldürürken; bedenini besler. ĠĢte bu insanın tasavvurunun alt üst 
olmuĢluk halidir ki, Kur‟an bu tip insanı anlamaya çalıĢırken bize; Ona 
amelleri süslü göründü, gösterildi diyor. Böyle bir psikolojik tahlil yapıyor. 

 
sümme ila Rabbihim merciuhüm sonuçta onlar rablerine 

döneceklerdir. Ne olur ki, insan yaptığı her hatayı güzel görse neyi 
değiĢtirir ki. Bu yaptığı hatanın hata olmasını değiĢtirmez. Batılın 
batıllığını değiĢtirmez. Neden? Çünkü sonunda rabbine dönecek. Her 
Ģeyin yerli yerince değerlendirildiği rabbine. Rabbine döndüğünde Allah, 
eĢyayı gerçek yerinde gösterecek ona. Yanıldığını anlayacak. Onun için 
sonuçta onlar rabbine döneceklerdir diyor. 

 



feyünebbiuhum Bi ma kânu ya'melun; ĠĢte o zaman yaptıkları 
kendilerine bir bir haber verilecek. Aslında yaptıkları ve yaptıklarının 
gerçek değeri haber verilecek. Kötü veya iyi olduğu. Kendisinin iyi deyip 
de yaptıkları Allah tarafından kötü olduğu haber verilecek. Kendisinin 
hoĢlanmadıkları için yapmadıkları, ama yapması durumunda ebedi 
saadete kavuĢacağı Ģeylerin gerçeği gösterilecek. Tabii piĢman olunacak 
bir diyarda. 

 
 
109-) Ve aksemu Billahi cehde eymanihim lein caethüm ayetün 

le yu'minünne Biha* kul innemel ayatü ındAllahi ve ma yüĢ'ıruküm 
enneha izâ caet la yu'minun; 

 
Eğer onlara bir mucize gelirse ona mutlaka iman edeceklerine dair, 

Allâh adına olanca güçleriyle yemin ettiler. De ki: "Mucizeler yalnız 
indAllâh'tadır"... O (mucize) geldiği zaman da iman etmeyeceklerinin 
farkında değil misiniz? (A.Hulusi) 

 
109 - Bir de olanca yeminleriyle Allah kasem ettiler ki: eğer 

kendilerine bam baĢka bir âyet gelirse imiĢ her halde ona imân 
edeceklermiĢ, de ki «Âyetler ancak Allahın nezdinde» siz ne bileceksiniz 
ki doğrusu: onlar o âyet geldiği vakit de imân etmeyecekler. (Elmalı) 

 
 
Ve aksemu Billahi cehde eymanihim lein caethüm ayetün le 

yu'minünne Biha ġimdi kendilerine bir mucize gösterilmesi halinde bu 
vahye iman edeceklerine dair son derece kararlı yeminler ediyorlar. 

 
Bu tip insanlar hakikate, yaĢadıkları ve her anı mucize olan, ama 

sık gördükleri için onun Allah‟ın bir mucizesi olduğunu anlamadıkları 
hayatı bir tarafa bırakırlarda, Allah‟tan olağanüstü Ģeyler beklerler. Özel 
muamele. Bu birazda Ģudur; Peygamberliği özelleĢtirmeye çalıĢırlar. 
Hakikati özelleĢtirmeye çalıĢırlar ve nübüvvetin sırf kendilerine, 
kendilerini ikna etmek için, sırf kendilerine çalıĢmasını isterler.  

 
Böyle bir Ģeye hakları yoktur aslında. Çünkü bir insan hakka 

gönlünü açarsa eğer, açtığı gönlü zaten bir mucizedir. Kendisi zaten bir 
mucizedir. Gelen ayetlerin her biri zaten bir mucizedir. Dikkatinizi 
çekerim, ne diyordu ayeti kerimede; Ayetun. Mucize diye çevirdiğim 
kelime bu. Ayetun. Hem ayet, hem mucize, hem iĢaret, hem mesaj 
anlamına gelir. Yani Allah‟tan mucize isteyenlere en büyük mucize 
vahiydir, Kur‟an dır. Bununla yetinmeyen, bu mucizenin gönlüne 
girmediği bir insan, hangi mucize ile ikna olabilir ki demek istiyor. Ve 



yemin ederler diyor. Eğer bir mucize gösterilseydi vahye iman ederdik 
derler. Cevap veriyor Kur‟an; 

 
kul innemel ayatü ındAllah De ki; Tüm mucizeler Allah katındadır. 

Bununla Ģu söyleniyor. Yani Resulallah‟a mucize verilmediği 
söylenmiyor, ama peygamberin kendi arzusu ile mucize 
gösteremeyeceği söyleniyor. Yani peygamber her istediği zaman, her 
istediğine mucize getiremez. Zaten mucize, peygamberi de aciz bırakan 
bir Ģeydir. Mucizenin anlamı budur. Ġnsanı aciz bırakan Ģey demektir. 

 
Mucizeler elbette ki olağanüstü Ģeylerdir. Vahiy de olağanüstüdür. 

Fakat tabiat üstü değildirler. Olağanüstü olmak baĢka, tabiat üstü olmak 
baĢka. Yine mucizelerde de Allah tabiatı kullanır. Tabiatın yasalarını 
baĢka yasalarla değiĢtirerek mucize gönderir ve en ince, en derin anlamı 
ile mucize yine tabii bir hadisedir. Ama derin anlamı ile. 

 
Sünnetullah dediğimiz Allah‟ın yaratma konusunda koyduğu ilkeler 

çerçevesinde geliĢir her mucize. Allah‟ın sünneti değiĢmez. 
 
[Ek bilgi; Günümüzde de Hz. Musa‟nın mucizesi olan denizin 

yarılması olayını; ABD‟li biliĢim uzmanlarıyla bilimcilerin geliĢtirdiği, fizik 
kanunlarıyla coğrafi özellikleri veri olarak kullanan simülasyonda 
(benzetim), karadan deniz yönüne uzun süre esen çok Ģiddetli 
rüzgarların suyu denize doğru bir miktar itebileceği ve denizin altındaki 
kara yükseltilerinin böylece ortaya çıkabileceği gösteriliyor. Her ne kadar 
onlar bunu Nil deltasında olabileceğini varsaysalar da. 
http://www.haber5.com/hz-musanin-mucizesinin-izahi-izle-haberi-
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Allah‟ın sünnetine aykırı bir Ģey de olmaz. Ama bu noktada 

müĢrikler mucize isterken, Mekkeli tüccarlar Resulallah‟tan mucize 
isterken bir yandan da Ģunu söylemiĢ oluyorlar. Biz bu vahyi Allah‟tan 
kabul etmiyoruz. Allah‟tan geldiğine inanmıyoruz. Zımnen bunu söylemiĢ 
oluyorlar. Bu vahyin Allah‟tan geldiğine inansalar, ekstradan böyle bir 
mucize istemeye zaten gerek yok. Onun için onların bu talebini Allah bu 
Ģekilde değerlendiriyor ve küfürde bir direniĢ olarak sunuluyor. 

 
ve ma yüĢ'ıruküm enneha izâ caet la yu'minun; ve farkında 

değimlisiniz ki onlara bir mucize gelmiĢ olsaydı dahi yine de 
inanmazlardı. 

 
Açıkça söylüyor Kur‟an Eğer onlara diyor bir mucize gelmiĢ olsaydı 

dahi inanmazlardı, çünkü daha önce böylesi olaylar yaĢandı yeryüzünde. 
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Önceki peygamberlerden mucize isteyen kavimleri, mucize gelince ne 
dediler? Büyücü dediler. Yine inanmadılar. Çünkü problem, onlar 
problemi kendi dıĢlarında zannediyorlardı. Ama problem içlerindeydi. 
Ġnanmamakta ısrarlıydılar. Gelen mucizeyi de inkar ettiler.  

 
Bu kez ne oldu? lekudıyel emr (En‟am/8) fatura kesildi diyor 

Kur‟an. ĠĢ bitirildi. Geri dönüĢü olmayan bir yoldur mucize. Mucize 
gönderildikten sonra eğer mucize isteyenler iman etmezlerse hemen 
arkasından azap gelir, gazap gelir. Onun için Resulallah müĢriklerin 
mucize taleplerine karĢı hep karĢı durdu. Çünkü biliyordu ki eğer iman 
etmemekte direnirlerse ki, direneceklerdi bu sefer iĢ bitirilmiĢ olacaktı. 

 
 
110-) Ve nukallibü ef'idetehüm ve ebsarehüm kema lem 

yu'minu Bihi evvele merretin ve nezeruhüm fiy tuğyanihim 
ya'mehun; 

 
Onların fuadlarını (Esmâ mânâ özelliklerini Ģuura yansıtıcılar - kalp 

nöronları) ve gözlerini (görüp değerlendirme) kalbederiz (kilitleriz), baĢta 
(mucize gelmeden önce) ona iman etmedikleri gibi! Onları kendi 
taĢkınlıklarında kör ve ĢaĢkın, bocalar durumda, kendi hâllerine terk 
ederiz! (A.Hulusi) 

 
110 -    Biz onların kalplerini ve gözlerini ters döndürünüz, ilkin 

buna imân etmedikleri gibi bırakıveririz kendilerini de tuğyanları içinde 
kör körüne bocalar giderler. (Elmalı) 

 
 
Ve nukallibü ef'idetehüm ve ebsarehüm Bizde onların gönüllerini 

ve gözlerini çeviriverdik. 
 
Nasıl bir çevirme? Yani artık gözleri görüyor olduğu halde, yürekleri 

görmez oldu. Hakikate karĢı gözlerini kapattılar ve tabii kalplerini de. 
Kalplerini çevirince artık Hakkı duymaz oldular. Hakka yönelmez oldular. 
Bu bir mühürlenme hali. Bir baĢka yerde; ..tabeAllâhu alâ kulubihim.. 
(Tevbe/93) buyurulur. Allah onların kalplerine mühür bastı. Bu döndürme. 
Eğer yüreği dönerse gerçekten güzeli çirkin görmeye, çirkini güzel 
görmeye baĢlar. Tıpkı Ebu Cehil ile Ebu Bekir arasında ki görüĢ farkı 
gibi. 

 
Ebu Cehil geliyor diyordu ki; Ey Muhammed yeryüzünde senin 

kadar çirkin bir adam görmedim. Bir felaketsin..! Diyordu. 
 



Ebu Bekir geliyordu hemen aynı gün. Anam babam sana feda 
olsun Ya Resulallah, ne kadar güzelsin..! 

 
Bu bir bakıĢ meselesi. Nerenizle baktığınız, nerenizle gördüğünüz 

meselesi. Yürek baĢkentinde Ģeytanın iktidar olduğu bir insan, Ģeytanın 
gör dediği yerden bakar.  

 
Yürek baĢkentinde imanın iktidar olduğu bir insan, Allah‟ın gör 

dediği yerden bakar.  
 
Allah‟ın gör dediği yerden bakınca güzel gözükenler, Ģeytanın gör 

dediği yerden bakınca kötü görünürler. 
 
Allah‟ın gör dediği yerden bakınca hakikat olan Ģeyler, Ģeytanın gör 

dediği yerden bakınca batıl gibi gözükür. Saçma gibi gözükür. Sihir gibi 
gözükür. BoĢ Ģey gibi gözükür. Gülünç gibi gözükür bazılarına. Onun için 
gördüğünüzü değil bakıĢınızı kontrol edin. Ve bakıĢınızı düzeltmeden 
baktığınızı düzeltmeye kalkmayın. BakıĢı yamuk olanın baktığı hep 
yamuk olur. Çünkü hiçbir Ģeyi doğru görmesi mümkün değildir bakıĢı 
yamul olanın. 

 
kema lem yu'minu Bihi evvele merre Ne demiĢti ayetin baĢında; 

Biz de onların gönüllerini ve gözlerini çeviriverdik. Tıpkı ilk baĢta, O‟na 
inanmadıkları konumda olduğu gibi. Yani ayetler gelmezken, vahiyle 
muhatap olmazken, cahilken, Allah onlarla konuĢmazken ne kadar 
sapıklık içerisine düĢmüĢlerse, Allah onlarla konuĢmaya baĢlayınca. 
Peygamber gönderdikten sonra vahiy gönderdikten sonrada ilk 
sapıklıkları gibi hala kör, sağır ve kalpsiz olarak duruyorlar. ĠĢte o ilk gibi 
evvela merratin ifadesi, o ilk sapıklığa dikkat çekiyor ve bir Ģey 
değiĢmedi diyor. Çok Ģey değiĢti ama bakıĢı değiĢmeyince o değiĢen 
Ģeyler onda hiçbir Ģeyi değiĢtirmedi. 

 
Yeryüzüne güneĢlin doğması sizin dünyayı kendinize zindan 

etmemeniz için yeterli değil, gözünüzü e açmanız lazım. Eğer güneĢ 
doğmuĢ, fakat siz gözünüzü kapatmakta ısrar ediyorsanız yeryüzü sizin 
için hala karanlıktır. Hala gecedir. Onun için insan iradesi gözü açmak 
için kullanıldığında Allah iradesi o göze ıĢığı yani hidayeti ulaĢtırır. ĠĢte 
hidayetin Ģartı insan iradesinin gözünü açmasına bağlıdır. Ve bitiyor 
ayet; 

 
ve nezeruhüm fiy tuğyanihim ya'mehun; ve biz onları küstahça 

taĢkınlıkları içerisinde kör ve ĢaĢkın bir biçimde bırakırız.  
 



Sapmak isteyen saptırılır. Doğru yola gelmek isteyen hidayete 
ulaĢtırılır. Bu bir sebep sonuç iliĢkisidir ve burada söylenen de o dur. 

 
ve nezeruhüm fiy tuğyanihim ya'mehun; ve biz onları küstahça 

taĢkınlıkları içerisinde, kör ve ĢaĢkın bir biçimde bırakırız derken Allah, 
Onlar gözlerini açmamakta direnirler, biz de kendilerine varlıklarını 
hayatlarını zindan ederiz.  

 
Bu sebep sonuç yasasına dikkat çekiyor. Bu bir yasadır. 

Psikolojinin yasası budur. Siz gönlünüzü açarsınız, hidayet açtığınız 
kapıdan girer. Siz gözünüzü açarsınız, ıĢık gözünüze çarpar ve görme 
olayı baĢlar. Siz kulağınızı açarsınız, ses kulak zarınıza ulaĢır iĢitme 
olayı baĢlar. Eğer kulağınızı tıkamıĢsanız, sesi yok sayamazsınız. Sesin 
bundan herhangi bir sorumluluğu yoktur. Sesin sahibine bir Ģey 
diyemezsiniz. Siz kendinize deyin. Kulağınızı açmadınız. Ve dolayısıyla;  
summün bükmün 'umyün fehüm lâ ya'kılûn; (Bakara/171) Sağır gibi, 
dilsiz gibi, kör gibi davrandınız ve dönemezsiniz artık. DönüĢ imkanını 
kendi ellerinizle yok ettiniz. Onun için insan psikolojisinin yasasına dikkat 
çekiyor. Yasa bu. Allah‟a atıfla ifade buyrulan, yani Allah hidayete sevk 
etti, Allah onları dalalet içinde bıraktı gibi tüm ibareler, ifadeler hep bu 
yasa çerçevesinde anlaĢıldığı zaman doğru anlaĢılmıĢ olur. 

 
 
111-) Ve lev ennena nezzelna ileyhimül Melaikete ve 

kelemmehümül mevta ve haĢerna aleyhim külle Ģey'in kubülen ma 
kânu liyu'minu illâ en yeĢaAllahu ve lâkinne ekserehüm yechelun; 

 
Eğer biz onlara melekleri inzâl etseydik, ölüler onlarla konuĢsaydı 

ve onlara her Ģeyiyle haĢrı yaĢatsaydık; Allâh dilemedikçe (gene de) 
iman etmezlerdi... Ne var ki, onların çoğu cahilce yaĢıyor! (A.Hulusi) 

 
111 - Biz onlara dedikleri gibi Melekler indirmiĢ olsak da, ölüler 

kendileri ile konuĢsa da, ve bütün mevcudatı karĢılarında fevc fevc haĢr 
ederek kefil göstersek de yine ihtimali yok imân edecek değillerdi, meğer 
ki Allah dilemiĢ olsun, lâkin çokları bu hakikatin câhili bulunuyorlar. 
(Elmalı) 

 
 
Ve lev ennena nezzelna ileyhimül Melaike eğer biz onlara 

melekleri indirmiĢ olsaydık, ve kelemmehümül mevta bununla da 
yetinmeyip ölüler onlarla konuĢmuĢ olsalardı, yine bununla da 
yetinmeyip, ve haĢerna aleyhim külle Ģey'in kubüle ve gerçeği ispat 



edecek her Ģeyi onların önünde toplamıĢ olsaydık, ma kânu liyu'minu 
illâ en yeĢaAllahu Allah dilemedikçe yine de iman etmezlerdi. 

 
Ne kadar açık net ve dehĢet bir hakikat. Allah dilemedikçe yine de 

iman etmezlerdi ibaresinin ne anlama geldiğini biraz önce açıklamıĢtım. 
Allah ne zaman diler sorusu burada gündeme geliyor. Allah ne yapınca 
diler. Bu soru çok önemli. Ġnsan doğru yolu dilediği zaman Allah diler. 
Vermek dilemeseydi, dilemeyi vermezdi sözü en muhteĢem bir biçimde 
bu gerçeği hakikati hatırlatıyor.  

 
Vermek istemeseydi, istemeyi vermezdi. Onun için istemeyi verdi ki 

istesinler diye. Ġstesinler de vereyim diye. Dilemeyi verdi. Nedir dilemek? 
Ġrade. Ġradeyi verdi ki kullansınlar iradelerini, onların iradelerini 
kullanmalarının bir karĢılığı olarak ben de vereyim hidayeti.  

 
Onun için insan Allah‟tan aldığı iradeyi yok sayamaz. Ve Allah‟tan 

kendisine bahĢettiği iradeyi yok saymasını bekleyemez, isteyemez. Hem 
iradeli bir varlık olacaksınız, insan olacaksınız, hem de ya rabbi beni 
iradesiz kabul et diyeceksiniz. Hayır, o insan özgürlüğüne, insan 
iradesine en çok hürmet edendir. Ġnsanın irade özgürlüğüne en çok 
hürmet eden Allah‟tır diyebilirim. Verdiği iradeyi yok saymaz ve insan yok 
saymasını da isteyemez. Bana irade verdin ama, beni mazur gör 
derseniz eğer, siz kendi iradenize kendiniz hakaret ediyorsunuz 
demektir. 

 
Ve tabii görmek istemeyenin görmeyeceği, duymak istemeyen 

kimsenin duymayacağı gibi Allah‟ın koyduğu psikolojik bir yasaya delalet 
etmektedir bu ayet yine. 

 
ve lâkinne ekserehüm yechelun; Fakat onların çoğu bunları 

bilmemektedirler. Neyi bilmemektedirler? Allah‟ın kendilerine verdiği 
iradeyi kullanmadıkları için, Allah‟ın kapısını tıklatmadıkları için o kapının 
açılmadığını bilmezden gelmektedirler. Onun içinde yine sonuçta yine 
faturayı Allah‟a çıkarmaya kalkıĢırlar utanmadan.  

 
Burada kafaları çalıĢmamakta diyor ayet. Ġnkarlarının kaynağında ki 

yatan sebebi anlayamamaktadırlar. Çünkü akıl kendini güven içinde 
hissetmediği zaman çalıĢmaz. Zaten problemleri de burada.  

 
Ġnsandan Allah niçin iman etmeyi ister? Ġnsanın kendisine 

imanından Allah‟ın çıkarı nedir? Hiçbir çıkarı yok. Bunu tersi ile 
düĢünelim. Herkes Allah‟a imanı inkar etse Allah‟ın kaybı nedir? Hiçbir 
kaybı yoktur. O halde imandan mutlaka bir çıkar olması lazım. Çünkü 



çıkarsız bir Ģey emretmez Allah. Kimin çıkarı var? Faydasız bir Ģeyi Allah 
emretmez. Ġnsanın çıkarı var. Ġman eden insanın çıkarı var.  

 
ġu halde bir soru daha sormamız gerekiyor. Ġnsanın iman etmekle 

çıkarı nedir? Bu sorunun bir numaralı cevabı, birkaç numaralı cevabı 
olabilir alt alta, ama birinci cevabı; Ġman akla güven verir. Akıl kendisini 
güven içinde hissetmedikçe doğru çalıĢmaz. Onun için insanlar korkulu 
zamanlarında salim düĢünemezler. Olağanüstü bir korku duyduklarında 
selim akılla hareket edemezler. Çünkü akıl kendisini güven içinde 
hissetmiyor. Onun için de çalıĢmaz. Bu aklın yasasıdır.  

 
Zaten deminden beri yasalara dikkat çekiyor. Psikolojinin yasasına, 

Allah‟ın hidayet yasasına, insanın ruh yasasına ve aklın çalıĢma 
yasasına dikkat çekiyor. Onun içinde; ve lâkinne ekserehüm yechelun; 
onların çoğu, bunu görmezden geliyorlar. Bilmezden geliyorlar. 

 
 
112-) Ve kezâlike cealna likülli Nebiyyin adüvven 

Ģeyatıynel'insi vel cinni yuhıy ba'duhüm illâ ba'din zuhrufel kavli 
ğurura* velev Ģâe Rabbüke ma fealuhu, fezerhüm ve ma yefterun; 

 
Böylece her Nebiye (ölümsüz sonsuz gelecek yaĢam habercisine) 

insan Ģeytanlarını (kendini beden kabul edip yalnızca bedenin zevkleri 
için yaĢayanları) ve cin Ģeytanlarını düĢman kıldık... Onlardan bazısı 
bazısına, aldatmak için yaldızlı söz vahyeder! Eğer Rabbin dileseydi onu 
yapmazlardı... Artık bırak onları iftiraları ile baĢ baĢa! (A.Hulusi) 

 
112 - Ve böyle biz her Peygambere Ġns-ü Cinn ġeytanlarını 

düĢman kılmıĢızdır, bunlar aldatmak için birbirlerine lâfın yaldızlısını 
telkin eder dururlar, eğer rabbin dilese idi bunu yapmazlardı, o halde 
bırak Ģunları uydurdukları hurafât ile haĢr olsunlar. (Elmalı) 

 
 
Ve kezâlike cealna likülli Nebiyyin adüvven Ģeyatıynel'insi vel 

cinn ve böylece biz insanların ve görünmez varlıkların.  
 
Burada geçen vel cinn sözcüğünü görünmez varlıklar diye 

çevirdim. Bu bir kavram değil, kavramlaĢtırmadan eğer anlamaya 
çalıĢırsak o zaman Kur‟an ın asıl maksadını anlamıĢ oluruz diye 
düĢünüyorum. Çünkü cinn kelimesi ce ne ne kökünden gelir. Sık sık 
ifade ettiğim gibi; cenin, anne karnında ki çocuğa denir. Can, 
görünmediği için. Cenin de görünmez onun için. Can, görünmediği için 
insanı ayakta tutan ana enerji. Ama görünmez. Mecnun, aklı örtülmüĢ, 



aklı görülmeyen kimseye denir. Mecnun diye, deli. Cennet, O kadar sık 
ağaçlıklıdır ki yapraklardan, yeĢillikten yeri görünmediği için cennet 
denmiĢ. Onun için hepside aynı kökten gelirler. GizlenmiĢ görünmez, fark 
edilmez anlamına. 

 
Burada da Vel Cinn sözcüğü görünmeyen tüm varlıklara teĢmil 

edilebilir. Yeniden meallendireyim; Ve böylece biz insanların ve 
görünmez varlıkların ĢeytanlaĢanlarını. Burada ki Vel Cinn den kasıt, 
görünmez varlıkların iyileri değil, Ģerlileri, kötüleri. Ben ĢeytanlaĢanları 
dedim. Ģeyatıynel'insi vel cinn insan ve cin Ģeytanları diyor. Aslında 
ĢeytanlaĢan insanlar diye çevirmek sanırım doğru bir çeviri olsa gerek. 
Evet, ĢeytanlaĢanlarını, devam ediyoruz; Her peygambere düĢman 
kıldık. 

 
Aslında bu surenin Mekke‟nin son dönemine doğru, sonlarında 

nazil olduğunu düĢünün. Mekke döneminin sonlarında. Resulallah 
gerçekten de tüm imkanını bitirmiĢ, artık yapılacak hiçbir Ģey yok. Mekke 
umut vermiyor. Mekke‟de davete gelecekler gelmiĢ ve geriye kalanlar 
Ģehrin cürufu. Artık kapanmıĢ ve bunu anlamaya çalıĢıyor. 

 
Rabbimiz elçisine yardım ediyor ve Allah bizzat anlatıyor. Neden bu 

hale geldiler, Ģu anda vahyin birinci muhatabına artık anlata anlata, 
gerçekten de son sınırına kadar sabrını zorlayan peygamber, 
karĢısındaki insanların hakikat karĢısında bu kadar direnmelerini garip 
karĢılayınca ayet Resulallah‟a; senin için değil sadece bu diyor. Yani bu 
nübüvvet müessesesinin bir sünneti. Hakka davet eden tüm 
peygamberlere karĢı insan ve cin Ģeytanları, ĢeytanlaĢan her  kötü güç 
düĢman oldu diyor.  

 
Tabii bu vahyin ilk muhatabı ile mi sınırlı hayır, aynı zamanda 

risalet mesajını kıyamete kadar  insanlığa taĢımakla görevli olan her 
mümin de bu ayetlerin muhatabı. Risalet mesajını taĢımaya kalkın, 
karĢınız da bu tarihi, değiĢmez sünnetullah‟ın gerçekleĢtiğini görür ve 
hemen karĢınızda ĢeytanlaĢan insanları buluverirsiniz. Dikili verirler 
mesajınızın karĢısına. Çünkü bu iĢin yasası bu.  

 
Peygambere de rabbimiz yasasını aktarıyor. Diyor ki senin baĢına 

gelen bir Ģey değildir, tüm peygamberler ve onları takip eden tüm risalet 
davetçileri bu ĢeytanlaĢan insanların düĢmanlığına muhatap olmuĢlardır. 

 
yuhıy ba'duhüm illâ ba'din zuhrufel kavli ğurura Onlar aldatmak 

amacı ile birbirlerine yaldızlı ve parlak sözler üzerine kurulmuĢ yarı 
hakikatleri, teorileri telkin ediyorlar. 



 
Ayetin muhteĢem ifadesine bakınız değerli Kur‟an dostları. Onlar 

sırf aldatmak amacıyla diyor, birbirlerine yaldızlı ve parlak teorileri 
söylüyorlar, ki ikna edebilsinler. 

 
Evet, biraz önceki o insan ve cin Ģeytanından bahseden yere bir 

atıf yapmak istiyorum. Ġnsanın içinde ki, insanı kötülüğe sürükleyen, 
negatif kutbu, iç güdüleri, ayartıcı öz benliği, “NEFSĠ” aynen Ģeytanın 
görevini yapıyor ve çoğu zaman aldatmak için yine sahibine parlak, 
yaldızlı bir takım düĢünceler, bir takım teoriler fısıldıyor, üflüyor. 

 
Burada;yuhıy diyor. Vahiy kökünden gelir. Vahyediyor. Bu karĢı 

vahiy demektir. Allah hakikati vahyeder, Ģeytanlar ve onların yoldaĢları 
ise batılı vahyeder. Allah saadeti vahyeder, Ģeytanlar ve onların 
yoldaĢları ise felaketi, zulmeti, Ģekaveti, ahlaksızlığı vahyeder. Burada 
adeta iki vahiy arasındaki farka dikkat çekiyor ve bize Ģunu söylüyor 
ayet; 

 
Onların parlak, yaldızlı teorilerine uyarsanız eğer, siz hakikatten 

yüz çevirmiĢ olursunuz. Çünkü hakikat çıplaktır. Hakikat o kadar ilginç 
değildir. Çünkü hakikat yeni değildir. Hakikat dünyanın en eskimez 
değeridir. Ben size yepyeni Ģeyler, hiç kimsenin duymadığı Ģeyler 
getiriyorum diyen biri, yaldızlı bir teori getirebilir ama, hakikati getiremez. 
Çünkü hakikati taĢıyan hiçbir nebinin yer yüzüne söylenmemiĢ bir söz ile 
geliyorum dememiĢtir. Daima ben, benden öncekileri tasdik etmek için 
geliyorum. Ben size benden önce insanlığa Allah‟ın bildirdiği gerçekleri 
hatırlatmaya geliyorum demiĢtir. Unutmayınız.  

 
Onun için peygamberler türedi ve nev zuhur değil, bir hatırlatıcıdır. 

Nezirdir, uyarıcıdır, hatırlatıcıdır. Unuttuklarını hatırlatır. Onun için vahyin 
bir ismi de zikr dir. Hatırlama, hatırlatma amaçlı olduğu için zikr dir. 
Niçin? Aslında insana kendi özünü hatırlatıyor. Yeni bir Ģey getirmiyor ve 
insanı bir baĢka Ģeye de davet etmiyor. Kendine gel diyor o kadar. 

 
velev Ģâe Rabbüke ma fealuhu ama eğer rabbin dileseydi onlar 

bunu yapamazlardı. Yine burada  silsile halinde gelen yasalara, ilahi 
kanunlardan birine atıf var. Rabbin dileseydi onlar bunu yapamazlardı 
(Biz ne anlıyoruz; ama rabbin bunu dilemedi) dileseydi onlar böyle 
yapamazlardı. Yani parlak bir takım teoriler ileri sürerek insanları 
arkasına dökemezlerdi. Yalanlarına bu kadar müĢteri bulamazlardı 
rabbin dileseydi. Ama rabbin onu dilemedi. Neyi diledi? Ġradeyi diledi. 
Seçmemizi  diledi. Ġnsana iradeyi verdi ve iki yolun ağzına bıraktı. 

 



Ġmma Ģakiran ve imma kefura Ġster Ģükredersin, ister küfredersin. 
Tercihini sen yap. ĠĢte bunu diledi rabbimiz. 

 
Buradan yola çıkarak Ģunu söyleyebiliriz. ġeytani teori ve ideolojiler 

hep olacak. Yeryüzünün hiçbir tarihinde Ģeytanlar ve Ģeytanca ideolojiler, 
Ģeytanca düĢünceler, Ģeytanca sistemler eksik olmayacak. Onun içinde 
bir mümin böyle bir dünya hayalle yemez. Yani dikensiz gül bahçesi 
olmayacak. O halde Allah‟ımızın bunu bize hatırlatmasından maksadı ne 
olabilir diye düĢünmekte bize düĢmüyor mu. Maksadı Ģudur; Ey insan 
vazifeni yap. Ġmanının sana yüklediği sorumluluğu yüklen ve görevini 
yerine getir. Yer yüzünden tüm dikenleri temizlemek gibi bir görevin yok. 
Sen gül olmaya çalıĢ. Onun için burada hatırlatılan hakikat; Rabbimiz 
dileseydi bu olmazdı. Ama öyle dilemedi yasasıdır. 

 
fezerhüm ve ma yefterun; O halde onlardan da, uyduruk 

teorilerinden de uzak dur. Ben Yefterun sözcüğünü uyduruk teoriler 
biçiminde çevirdim ki bugün gerçekten de bir çok insanı saptıran 
ideolojiler, hep bu uyduruk teorilerin üzerine kurulmuĢ. Bakınız, insanlığı 
nasıl taĢtan taĢa çalıyorlar o ideologlar ve koydukları ideolojiler.  

 
Froyd‟u düĢünün Darvin‟i düĢünün, Niçeyi düĢünün ve diğerlerini 

düĢünün. Marks‟ı düĢünün. Bir ideoloji ortaya attı, uyduruk bir ideoloji. 
Ama bu ideoloji uğruna insanlar birbirlerinin kanını döktüler. Canını 
yaktılar. 30 milyon insanın hayatına kıydı Stalin kendi iktidarı döneminde. 
Bir uyduruk ideoloji uğruna ve sonuç? Sonuç hüsran.  

 
ġimdi vazgeçiyoruz dediler. Heykelleri bile kalmadı. Ya ölen 

insanlar, ya acı çeken insanlar, Ya haksız yere katledilen çocuklar ne 
olacak. Ya ağlayan analar, milyonlarca, Ģimdi toprak olup gitmiĢ o 
anaların çektiği acılar ne olacak. Bu kadar basit mi? Bir yalanın ardına 
milyonları dökmek ve milyonlarca cana kıymak, kıyılmasına sebep olmak 
bu kadar basit mi? Onun için iĢte burada, aslında biz eriyip giden ve 
kendisine yapıĢan insanların da akıbetini mahveden, geleceğini yok eden 
bu insanlık düĢmanı tüm ideolojilerin akıbetini görüyoruz burada. Ve 
diyor ki Kur‟an; 

 
fezerhüm ve ma yefterun; O halde onları da boĢ ver. Onların 

uydurup ortaya koyduğu teorileri, ideolojileri de boĢ ver, at bir tarafa 
bırak. 

 
 
113-) Ve li tesğa ileyhi ef'idetülleziyne la yu'minune Bil ahireti 

ve li yerdavhu ve liyakterifu ma hüm mukterifun; 



 
Tâ ki, geleceklerindeki sonsuz yaĢam süreçlerine iman 

etmeyenlerin fuadları (Esmâ mânâ özelliklerini Ģuura yansıtıcılar - kalp 
nöronları) ona (aldatıcı bilgiye) meyletsin, ondan hoĢlansınlar; (buna 
göre de) yapacaklarını yapmaya devam etsinler. (A.Hulusi) 

 
113 - Bir de o yaldızlı lâfa Âhirete inanmayanların gönülleri aksın 

ve onu hoĢlansınlar ve bu ele geçirmekte oldukları varidatı elde etsinler 
diye öyle yaparlar. (Elmalı) 

 
 
Ve li tesğa ileyhi ef'idetülleziyne la yu'minune Bil ahireh.. Zaten 

onların bundan amacı, -devamı, yukarıdaki ayet devam ediyor.- Zaten 
onların bu teorileri, bu ideolojileri ortaya sürmekten amacı, ahirete 
inanmayanların gönüllerini o yaldızlı teorilere çekmektir. Üstelik çok 
dikkat çekici bir açıklama ile geliyor; la yu'minune Bil ahireh. Ahirete 
inanmayanların gönüllerini çelerler diyor. Demek ki ahiret inancı insanda, 
bu sapık ideolojilere, bu parlak, bu geriden bakınca yaldızlı görünen bu 
düĢünce sistemlerine karĢı, insanı koruyan bir kalkan, bir zırh oluyor 
ahiret inancı.  

 
Niçin mi? Çok basit; Marks hangi temel tez üzerine kurdu 

ideolojisini? Ahiretsiz bir yaĢam, bir hayat üzerine kurdu. Dünya cenneti 
vaat etti ve proletaryanın, iĢçi sınıfının hakim olduğu bir düĢ ülke, bir 
ütopya, bir hayal ülke kurdu ve insanları buna davet etti. O zaman 
insanlar mutlu olacaklardı. Böyle bir düĢünce, ahireti yok sayan bir 
düĢünce idi. Çünkü yeryüzünde cennet kurmaya çalıĢıyor. Ütopya. 

 
Onun karĢısında kapitalizm de aynısını yapmadı mı, Keynes‟in 

teorisi Marks‟ın tam zıddına yeryüzünde yine farklı bir yöntemle cennet 
kurmak değil mi? Daha çok üretmek, daha çok tüketmek ve bu Ģekilde 
insanların hayat standardını yükseltmek. Bunun karĢılığında neye mal 
olursa oluyor? Neye mal olursa olsun. BaĢkalarının alın terini 
tüketmiĢsiniz, baĢkalarının hakkını tüketmiĢsiniz. Sizin saadetiniz, 
baĢkalarının felaketi üzerine kurulmuĢ. Ne kıymeti var değil mi? Siz 
hayat standardınız çok yüksek bir biçimde yaĢayacaksınız diye, 
yeryüzünde yetersiz beslenmeden, açlıktan yılda 100 milyon çocuk ölse 
ne olur ki. ĠĢte mantık. Ahireti olmayan bir mantık. Ahirete iman eden bir 
insan bu tuzağa düĢer mi? Hemen fark eder.  

 
Liberalizm de aynı. Her Ģey serbest dolaĢsın. Bir yönü ile güzel. 

Zaten bu ideolojiler bir yönü ile doğruyu temsil ediyor. Ama bir yönü ile 



de batılı temsil ettiği için, hakikatin tamamını göremedikleri, hakikati 
parçaladıkları için insanı felakete sürüklüyorlar. 

 
ve li yerdavhu ve liyakterifu ma hüm mukterifun; Ki berikiler 

ondan hoĢlansınlar ve ulaĢmak için çabaladıkları kötü sonuca 
ulaĢabilsinler. 

 
Ġktiraf, yaranın kavlayan kabuğu anlamına geliyor Arap dilinde. 

Ragıp müfredatında böyle naklediyor; Ağacın soyulan kabuğuna bu isim 
verilir diyor. Adeta burada söylenen Ģey; Ġnsan bir cüruf gibi dökülecekse 
dökülsün. Ġnsanın iyisini kötüsünden böyle ayırıyoruz demeye getiriyor 
cenabı Hakk burada. 

 
 
114-) EfeğayrAllahi ebteğiy hakemen ve HUvelleziy enzele 

ileykümül Kitabe müfassala* velleziyne ateynahümül Kitabe 
ya'lemune ennehu münezzelün min Rabbike Bil Hakkı, fela 
tekûnenne minel mümteriyn; 

 
O, size hakikat ve Sünnetullah BĠLGĠsini (Kitabı) tafsilâtlı olarak 

inzâl etmiĢken, Allâh'tan gayrı bir hakem mi arayayım? Kendilerine Kitap 
verdiklerimiz, O'nun Rabbinden Hak olarak nüzûl edildiğini bilirler... Sakın 
Ģüphe edenlerden olma! (A.Hulusi) 

 
114 - ġimdi de: Allah size mufasselen kitap indirmiĢ iken ben 

Allahtan baĢkasını mı hakem isteyeceğim? kendilerine kitap verdiklerimiz 
de bilirler ki o tamamıyla hakk olarak senin rabbinden indirilmiĢtir, sakın 
Ģüphelenenlerden olma. (Elmalı) 

 
 
EfeğayrAllahi ebteğiy hakemen ve HUvelleziy enzele ileykümül 

Kitabe müfassala De ki. Hakikati açık ve net bir biçimde ortaya koyan 
bu ilahi kelamı size gönderen O iken, “iyi ve kötüyü” belirlemede ondan 
baĢka bir hakem mi arayacağım. 

 
Yukarıdan itibaren söylenenlerin getirdiği ana fikir bu aslında. 

ZemahĢeri Müfassal‟ı; iyi ve kötüden ayıran Ģey olarak nakletmiĢ, böyle 
anlamıĢ. Müfassala diyor ya, bu kitabın vasfı, iyiyi kötüden ayıran. 
Dolayısıyla biz bu ayeti Ģöyle anlaya biliriz; Ġyi ve kötüyü ortaya koyan bu 
vahiy elinizde dururken Ģimdi kalkıp ta iyi ve kötüye yeni ölçüler mi 
arayacağım, yeni hakemler mi arayacağım. 

 



Bu ne demektir? Bu Allah‟ı bırakıp, iyi ve kötüyü Allah‟ın belirleme 
hakkını inkar edip Allah‟a ait olan, yalnız Allah‟a ait olan bir yetkiyi gasp 
etmek. Ġster siz kullanın, ister bir baĢkasına verin. Kime verirseniz onu, 
Allah‟a ortak koĢmuĢ olursunuz o kimseyi. Çünkü iyi ve kötüyü belirleme 
yetkisi sadece Allah‟a aittir. Bu yetkiyi Allah‟tan gasp etmeye kalkan, bu 
yetkiyi verdiği kimseyi Allah‟a ortak koĢmuĢ olur.  

 
Burada ahlaki ölçü koymanın, ahlaki standart getirmenin bir tek 

Allah‟a has olduğu söyleniyor açık bir biçimde, net bir biçimde. Suç ve 
ceza demiyorum. Ġyi ve kötü. Çünkü suç dediğim zaman o yönetmekle 
ilgili oluyor, siyasetle ilgili oluyor. O ayrı bir Ģey. Ama iyi ve kötü bizatihi 
özü itibarıyla iyi ve kötüyü belirleme yetkisi Allah‟a ait bir yetkidir. 

 
velleziyne ateynahümül Kitabe ya'lemune ennehu münezzelün 

min Rabbike Bil Hakk dahası, kendilerine önceden vahit emanet 
ettiklerimiz bilirler ki, bu Kur‟an da rabbin tarafından indirilmiĢ olan bir 
hakikattir. Ġlahi mesajın özelliklerini bilen samimi ehli kitabın itiraf edeceği 
gibi diyor bu. Kendilerine daha önceden vahiy emanet ettiklerimiz. Ġlahi 
mesaja daha önceden muhatap olanlar, yani ehli kitabın samimi olanları 
bunu itiraf ediyorlardı, bu bir vahiydir diyorlardı, bu Allah‟tan gelmiĢtir 
diyorlardı. Onların iyileri onun için bu vahye teslim olmakta tereddüt 
etmediler. Abdullah Bin Selam gibi, Muhayrık gibi. Uhut savaĢında gelip 
de Resulallah‟a tüm servetini bunları Allah yolunda kullanmak için sana 
emanet ediyorum deyip savaĢa giren o Yahudi alimi gibi.  

 
Ġtiraf ediyorlardı. Bazıları da itiraf ediyorlar ama yine de inkar 

ediyorlardı. Biliyorlar, bu kitabın hakikat olduğunu biliyorlar, bilmelerine 
rağmen yine de bile bile inkar ediyorlardı. 

 
fela tekûnenne minel mümteriyn; Öyleyse kuĢku duyanlardan 

olmayın. Olma ama olmayın. 
 
 
115-) Ve temmet kelimetü Rabbike sıdkan ve adla* la 

mübeddile li kelimatiHĠ, ve HuvesSemiy'ul 'Aliym; 
 
Rabbinin sözü doğrulanmıĢ ve hak edilen Ģekilde sonuçlanmıĢtır! 

O'nun sözlerini değiĢtirebilecek yoktur... Semi', Aliym "HÛ"dur! (A.Hulusi) 
 
115 - Rabbinin kelimesi doğrulukça da, adaletçe de tam 

kemalindedir, onun kelimelerini değiĢtirebilecek yok, semi' o, alîm o. 
(Elmalı) 

 



 
Ve temmet kelimetü Rabbike sıdkan ve adla zira rabbinin vaadi 

sadakat ve adaletle yerini bulmuĢtur. Herkes için bu hitap geçerli, 
hepimiz için. Yani, nedir rabbimizin vaadi; la mübeddile li kelimatiH 
O‟nun vaatlerini engelleyecek hiçbir güç yoktur. 

 
Buradaki, ben kelimeyi vaat olarak çevirdim. Kitabı Mukaddes‟te 

peygamberimizin geleceği ile ilgili ima ve iĢaret edilen tüm Kitabı 
Mukaddes ayetleri iĢte bu vaade iĢaret ediyor. Bence burada ifade edilen 
vaat, daha önceden Resulallah‟ın geleceğini haber veren vahiyler idi. 
Devam ediyoruz; 

 
ve HuvesSemiy'ul 'Aliym; ve O‟dur her Ģeyi iĢiten, her Ģeyi bilen. 
 
 
116-) Ve in tutı' eksere men fiyl Ardı yudılluke an sebıylillah* in 

yettebi'une illazzanne ve in hüm illâ yahrusun; 
 
Eğer arzda bulunanların çoğunluğuna uyarsan, seni Allâh yolundan 

saptırırlar... Onlar ancak zanlarına uyarlar ve düĢüncesizce konuĢurlar! 
(A.Hulusi) 

 
116 - Yerdekilerin ekserisine uyarsan seni Allah yolundan 

saptırırlar, onlar sırf zan ardında gider ve sade atarlar. (Elmalı) 
 
 
Ve in tutı' eksere men fiyl Ardı yudılluke an sebıylillah Ġmdi, 

eğer yer yüzünde yaĢayan kalabalıkların ardına düĢersen Allah yolundan 
saptırırlar. 

 
Değerli dostlar dikkat, Kur‟an dostları, bu peygambere hitap ediyor 

birinci olarak. Eğer diyor yeryüzündeki kalabalıkların ardına düĢersen 
seni Allah yolundan saptırırlar. Burada söylenen hakikat yer yüzünün en 
eski hakikati. Sayıların sultasına teslim olma diyor. Kalitatif düĢün, 
kantitatif düĢünme. Kelle sayısı ile hesaba kalkıĢma diyor. Hatırlayın 
bakara suresinin 244., 249 ve 250. ayetleri arasında anlatılan Talut 
kıssasını. 

 
..kem min fietin kaliyletin ğalebet fieten kesiyraten Bi iznillah.. 

(Bakara/249) diye bitiyordu kıssa. Nice az ama imanlı, inançlı, yetiĢkin ve 
kararlı topluluk var ki, çok büyük kitleleri, kalabalıkları yenmiĢtir, onlara 
galip gelmiĢtir. Bu böyledir. 

 



Burada söylenen iki ayırım çok önemli. Kur‟an ın iki ayırımı var, 
temel iki ayırımı; Ekserünnas – Ulul elbab. 

 
Ekserünnas insanların çoğu, yığınlar, kalabalıklar, kitleler demek. 

Kalabalıklar öyle, kitleler öyle. Arkasına takılırsanız varacağı yer belli. 
Ama; 

 
Ulül elbab; akıl sahipleri, düĢünen öz akıl sahipleri. Onlar hiçbir 

zaman yeryüzünün çoğunluğunu oluĢturmadılar. Bu iĢin yasası da bu 
diyor. Hakikatin yeryüzündeki yasası bu. Devam ediyoruz; 

 
in yettebi'une illazzanne Yine kalabalıkların tarih boyunca devam 

eden bir özelliğini dile getiriyor Kur‟an; Onlar yalnızca hurafenin peĢinden 
giderler. Ben; zanne‟yi hurafe diye çevirdim. Burada tam da hurafeye 
tekabül ediyor çünkü. Kalabalıklar, kitleler, yığınlar, bilinçsiz kalabalıklar, 
hurafenin peĢinden giderler. Gelecek cümle daha da ilginç; 

 
ve in hüm illâ yahrusun;  ve onlar sadece kitle psikolojisi ile 

hareket ederler. Ben Yahrusun kelimesini, kitle psikolojisi ile hareket 
edenler biçiminde çevirmeyi uygun buldum. Çünkü hırs nedir? Haris, 
bilinç dıĢı, güdülerle hareket eden insan demektir. Ġç güdüleri ile bilinciyle 
aklıyla, Allah‟ın kendisine verdiği düĢünme melekesi ile değil; uydum 
kalabalığa diye hareket eden insanlardır. Onun için hırs budur. Bilinç dıĢı 
hareket etmek. Kalabalığa uymak, güdülerle hareket etmek, insanın 
ayartıcı öz benliklerinin ayartmasının peĢine düĢmesi. Dolayısıyla kitle 
psikolojisi ile hareket etmeye tekabül ediyor. 

 
Yığınlar nerede ise siz de oradaysanız, kalabalık nerede ise siz de 

ordaysanız eğer, sizin nerede olduğunuzu belirleyen hakikat değil kelle 
sayısıdır. Hakikatin ölçüsü hiçbir zaman rakamlar olmamıĢtır. ĠĢte ben 
buna sayıların sultası diyorum. Rakamların hakimiyeti ayrı, hakikatin 
hakimiyeti ise daha bir ayrıdır. Hakikatin gücüne güvenen rakamlara bel 
bağlamaz. 

 
 
117-) Ġnne Rabbeke HUve a'lemü men yedıllu an sebiyliHĠ, ve 

HUve a'lemü Bil mühtediyn; 
 
Muhakkak ki senin Rabbin "HÛ"! Yolundan sapanı en mükemmel 

bilendir O! "HÛ"; hakikati yaĢayanları en mükemmel bilen... (A.Hulusi) 
 
117 -   Her halde rabbindir en ziyade bilen kim yolundan sapıyor, 

doğru gidenleri en ziyade bilen de o. (Elmalı) 



 
 
Ġnne Rabbeke HUve a'lemü men yedıllu an sebiyliHĠ, ve HUve 

a'lemü Bil mühtediyn; Hiç kuĢkusuz senin rabbin kimin kendi yolundan 
saptığını, kimin de doğru yolda olduğunu en iyi bilendir. 

 
 
118-) Fekülu mimma zükiresmullahi aleyhi in küntüm Bi ayatiHĠ 

mu'miniyn; 
 
Eğer O'nun iĢaretlerindeki varlığına (Esmâ'sının açığa çıkıĢı olan 

iĢaretlere) iman edenler iseniz, üzerine Allâh Ġsmi zikredilenden yeyin! 
(A.Hulusi) 

 
118 -   O halde eğer onun âyetlerine inanan müminler iseniz 

üzerlerine Allah ismi anılmıĢ olanlardan yiyin. (Elmalı) 
 
 
Fekülu mimma zükiresmullahi aleyh Bu ayet farklı bir konuya 

getirdi sözü. Ama aslında yukarı ile çok bağlantılı,  ayeti bitireyim 
bağlantısına değineceğim; O halde üzerine Allah‟ın adının anıldığı 
Ģeylerden yiyin. 

 
Bir hitabı anlamak için, onun ne dediğini anlamak için, neye karĢı 

olduğunu anlamak lazım. Bu ayetin neye karĢı olduğunu anlamadan ne 
dediğini anlayamayız.  

 
Neye karĢı? KarĢısında kendi kendine bir Ģeylere yasak koyan 

insanlar var. Allah‟ın iyi ve kötüyü belirleme yetkisini gasp etmiĢ, Ģu iyi, 
Ģu kötü diye kendisi iyi ve kötü koyuyor. Dolayısıyla yasaklar koymuĢ. 
Ekstra yasaklar. Fazladan yasaklar. ġunlar, Ģunlar, Ģunlar yenmez diyor. 
Niçin? Yukarıdan anlıyoruz niçin olduğunu. Kalabalıklara uymak için. 
Herkes öyle yapıyor da onun için. Cevabı bu. Herkes yapıyor. Onun için 
yukarı ile çok bağlantılı bir pasaj bu yeni pasaj. 

 
O halde üzerine Allah‟ın anıldığı Ģeylerden yiyin. in küntüm Bi 

ayatiHĠ mu'miniyn; Tabii ki O‟nun ayetlerine içten inanıyorsanız. 
 
Dine zam yapmaya, ayete inanmamak biçiminde bakıyor Kur‟an. 

Ek yasaklar koymaya, O‟nun ayetine inanmamak biçiminde bakıyor. 
Onun için de diyor ki; O‟nun ayetlerine yürekten inanıyorsanız, bazı 
Ģeylere yasaklar koymayın, Allah‟ın adının anıldığı Ģeyleri yiyin diyor. 



Hurafeye dayalı yasaklar bunlar tabii. Niçin in tek cevabı biraz önce de 
söylediğim gibi, herkes öyle yaptığı için. 

 
Hemen asr-ı saadetten bir örnek hatırlıyorum. Resulallah‟a 

Ġslam‟ını ilan etmek için gelmiĢ bir kabile vardı 9. yılda. Bu kabile 
giderken Hz. Peygamber onlara Ģöyle ilginç bir Ģart koĢtu. Yürek 
yemezseniz imanınız olmaz. Yürek yemekle imanın ne alakası var 
diyeceksiniz. Hayır, öğreniyoruz ki araĢtırdığımızda bu kabile kesilen 
helal hayvanların kalplerini, yüreklerini yemeyi haram bilirlermiĢ. 
Peygamberimiz, yani sevgili dostlar bu sözün altındaki o müthiĢ Ģeyi 
algılamak lazım. Yani sözün ağırlığını lütfen üzerimizde hissedelim. 
Yürek yemezseniz imanınız olmaz derken, yüreği yiyin de Müslüman 
olun değil bu. Allah‟ın sınırına tecavüz ettiniz demek. Siz Allah‟ın helal 
kıldığı bir Ģeyi yasaklıyorsunuz. Yoksa bir insan hiç yürek yemeyebilir. 
Sevmez, yemez. Hiçbir problem yok. Ama burada söylenen o değil. 
Onun olmadığını zaten biraz sonra ayetlerden anlayacağız. 

 
 
119-) Ve ma leküm ella te'külu mimma zükiresmullahi aleyhi ve 

kad fassale leküm ma harreme aleyküm illâ madturirtüm ileyhi, ve 
inne kesiyren leyudıllune Bi ehvaihim Bi ğayri 'ılm* inne Rabbeke 
HUve a'lemü Bil mu'tediyn; 

 
Zorunlu ihtiyaç duymanız hariç, neyi haram kıldığını size tafsilâtıyla 

bildirmiĢken; ne oluyor da üzerine Allâh Ġsmi zikredilenden 
yemiyorsunuz? Muhakkak ki birçoğu bilgisizce, asılsız görüĢleriyle (olayı) 
saptırıyorlar! Haddini aĢanları en mükemmel bilen, kesinlikle, Rabbin 
"HÛ"dur! (A.Hulusi) 

 
119 - O size muztarr olduklarınız müstesna olmak üzere harâm 

kıldığı neler ise ayrı ayrı bildirmiĢ iken üzerlerine Allâh ismi anılmıĢ 
olanlardan neye yemeyeceksiniz? Evet bir çokları bildiklerinden değil, 
mücerred hevâlariyle halkı behemehal dalâlete düĢürüyorlar, Ģüphesiz ki 
rabbindir o mütecavizleri en ziyade bilen. (Elmalı) 

 
 
Ve ma leküm ella te'külu mimma zükiresmullahi aleyhi ve kad 

fassale leküm ma harreme aleyküm illâ madturirtüm ileyhi Kaldı ki 
Allah mecburi durumlar dıĢında yasakladığı Ģeyleri size ayrıntılı olarak 
açıkladığı halde, O‟nun adının üzerlerine anıldığı Ģeyleri niçin 
yemiyorsunuz. 

 



Buradan anlıyoruz ki Allah‟ın yasakladığı Ģeyler açıklanmıĢtır ve 
yine buradan Ģunu anlıyoruz. Bir Ģey yasaklanacak olursa açıklanır. 
Onun için Ġslam Ģeriatında esas olan serbestliktir. Mubahlıktır. Bir Ģeyin 
helalliğine delil aranmaz. Hakkında hüküm yoksa helal sayılır. 
Haramlığına delil aranır. Haramlığına delil varsa tamam. Onun için el asl 
fil eĢya ibahatün eĢyada asl olan mubahlıktır ilkesi, bu dinin temel 
ilkelerinden biridir.  

 
Burada bir ibare var, dikkatinizi çekti mi bilmiyorum; “Size ayrıntılı 

olarak açıkladığı halde.” Diyor yasakladığı Ģeyleri. Nerede açıklanmıĢ 
olabilir bu Ģeyler? Söyleyeyim; Nahl suresinin 114 – 116. ayetinde 
açıklanmıĢ olsa gerek. En‟am ve Nahl, eĢ zamanlı, yaklaĢık eĢ zamanlı 
olarak indirildiler. Ama en azından bu ayetler, Nahl suresinin ilgili 
ayetlerinden sonra indirilmiĢ olsa gerek. 

 
ve inne kesiyren leyudıllune Bi ehvaihim Bi ğayri 'ılm Fakat bu 

tür konularda bir çok kimse gerçek bir bilgiye dayanmaksızın sırf 
varsayımlarla baĢkalarını saptırmaktadır. Burada söylenen bu tür 
konularda bir çok insan baĢkalarını saptırıyor. Oysa ki gerçek bir bilgiye 
dayanmıyor. Onun için ne demiĢler; “Cahiller dinden ıskonto yaparlar, 
cahil sofular da dine zam yaparlar.” 

 
Aslında dine zam yapmakta, dinden ıskonto yapmakta aynı Ģeydir. 

Burada o gerçek dile getiriliyor. Günahın en büyüğü, dinin sınırlarını 
bozmaktır. Çünkü dinin sınırlarını Allah koyar. Eğer siz sınır taĢını, içeri 
ya da dıĢarı fark etmez. Oynattınız mı, artık o taĢı her gelen oynatmaya 
baĢlar ve sınır kaybolur. Onun için zam yapmakta, ıskonto yapmak gibi 
hatta ondan daha beter olarak nitelendirilmiĢ. 

 
inne Rabbeke HUve a'lemü Bil mu'tediyn; KuĢkusuz senin 

rabbin haddini aĢanları çok iyi bilmektedir. 
 
 
120-) Ve zeru zahirel ismi ve batıneh* innelleziyne yeksibunel 

isme seyüczevne Bi ma kânu yakterifun; 
 
Allâh yasakları konusunda, suçun açık olanını da düĢünsel olanını 

da bırakın... Muhakkak ki suç iĢleyenler, yaptıklarının sonuçlarını 
yaĢayacaklardır! (A.Hulusi) 

 
120 - Günahın açığını da bırakın gizlisini de, çünkü günah 

kazananlar yarın kazandıklarının cezasını muhakkak çekecekler. (Elmalı) 
 



 
Ve zeru zahirel ismi ve batıneh ve günahın açığını da gizlisini de 

bırakın. Günahın açığı herkesçe bilinip teslim edilen, gizlisi ise herkesçe 
bilinmeyen Ģey demiĢler müfessirler. Ama ben daha farklı bir yorum 
getirmek istiyorum; dinden eksiltmeyi açık günah, dine zam yapmayı da 
gizli günah biçiminde anlayabiliriz. Çünkü fazla dine zam yapılınca bunu 
dindarlık gibi algılıyor bir çok insan. Onun için ayetin günahın gizlisi 
derken kastettiği Ģeylerden biri de bu olsa gerek diye düĢünüyorum. 

 
innelleziyne yeksibunel isme seyüczevne Bi ma kânu 

yakterifun; Unutmayın ki günahkar kimseler, iĢledikleri yüzünden 
cezalandırılacaklardır. 

 
 
121-) Ve la te'külu mimma lem yüzkerismullahi aleyhi ve 

innehu lefısk* ve inneĢ Ģeyatıyne leyuhune ila evliyaihim li 
yücadiluküm* ve in eta'tümuhüm inneküm le müĢrikûn; 

 
Üzerine Allâh Ġsmi zikredilmeyenden yemeyin. Zira o, kesinlikle 

fısktır (inancın bozulması)! Muhakkak ki Ģeytanlar kendi dostlarına sizinle 
mücadele etmeleri için vahyederler... Eğer onlara uyarsanız, kesinlikle 
siz de Ģirk koĢanlardan olursunuz. (A.Hulusi) 

 
121 - Üzerlerine Allah ismi anılmamıĢ olanlardan yemeyin, çünkü o, 

katî bir fisktır, bununla beraber ġeytanlar kendi yararına sizinle mücadele 
etmeleri için mutlaka telkinatta bulunacaklardır, eğer onlara itâat 
ederseniz Ģüphesiz siz de müĢriksinizdir.  (Elmalı) 

 
 
Ve la te'külu mimma lem yüzkerismullahi aleyhi ve innehu 

lefıskun Üzerlerine Allah‟ın adının anılmadığı Ģeylerden yemeyin. Çünkü 
bu gerçek bir sapmadır. Evet, üzerlerine Allah‟ın adının anılmadığı 
Ģeylerden yemeyin diyor. 

 
Aslında bunun mefhumu muhalifinden çıkarsak doğrusunu, doğru 

anlamıĢ oluruz. Allah‟ın adının anılmamasından kasıt, Allah‟tan baĢkası 
adına kesilenlerdir. Çünkü Mekke‟de müĢrikler putları adına kesiyorlardı 
ve maide suresinin 3. ayeti ile birlikte düĢündüğümüzde doğru anlarız bu 
ayeti. 

 
..ve ma ühille li ğayrillahi Bihi..Nasıl? Orada yasaklar sayılıyor 

yukarıdan beri. Yani leĢ diyor, domuz eti diyor, yasakları sayıyor ve en 
sonunda getiriyor 4. yasak olarak Allah adına, Allah‟tan baĢkası adına 



kesilenler haramdır diyor. Demek ki asıl yasak olan Ģey; Allah‟tan 
baĢkası adına kesilen. Onun için de bir çok fakih, bir çok müçtehit, Allah 
adına kesildiği kesin olmasa dahi, Allah‟tan baĢkası adına kesilmemiĢse 
onu helal saymıĢlar. Yani keserken Allah adını unutmuĢ olabilir, 
anmamıĢ olabilir, ama Allah‟tan baĢkası adına kesilmemiĢse o Ģey helal 
olarak nitelendirilmiĢtir. Çünkü eĢyada asıl olan ibahattır. Mubahlıktır, 
serbestliktir bu da bu ilke çerçevesinde anlaĢılmıĢtır. 

 
ve inneĢ Ģeyatıyne leyuhune ila evliyaihim (li yücadiluküm) ve 

Ģeytanlar kendi dostlarına, sizi iyi ve kötünün belirlenmesi konusunda 
tartıĢmaya çekmeyi telkin ederler. ve in eta'tümuhüm inneküm le 
müĢrikûn; Dikkatinizi çekerim biraz önce söylediğim Ģey buydu, gelecek 
demiĢtim. 

 
Eğer onlara uyarsanız hiç kuĢkusuz siz, Allah‟tan gayrisine ilahlık 

yakıĢtırmıĢ olursunuz. Ġyi ve kötüyü belirleme hususunda eğer tereddüde 
düĢer ve birilerinin de iyi ve kötü, ahlaki doğrular ya da yanlıĢlar 
koyacağını, ahlak standartlarını Allah‟ın yetkisinden çıkarıp bir baĢkasına 
vermeye kalkarsanız iĢte o zaman siz onu Allah‟a ortak koĢmuĢ 
olursunuz diyor. Ben demiyorum, yani abartı falan sanmayın, bir yorum 
da değil, ayetin ta kendisi. 

 
Gerek içeriden gerek dıĢarıdan Ġnsan Allah‟ın vahyi yerine 

Ģeytanın, Ģeytanların, ya da içgüdüsünün, içinden gelen seslerin, 
nefsinin, öz benliğinin, nereden gelirse gelsin telkinlerine kapılırsa sonu 
ya dıĢındaki Ģeytanlara, ya da içinde ki egoya tanrılık etmektir, tanrılık 
yakıĢtırmaktır. Onları tanrı mesabesine çıkarmaktır. Ahlaki kanun 
koyuculuğu, yani iyi ve kötüyü belirleme hakkını Allah‟tan baĢkasına 
veren bir muhakeme tarzı Ģirk muhakemesidir. Bu açık. 

 
 
122-) Evemen kâne meyten feahyeynahu ve ce'alna lehu nuren 

yemĢiy Bihi fiynNasi kemen meselühu fiyz zulümati leyse Bi hâricin 
minha* kezâlike züyyine lilkafiriyne ma kânu ya'melun; 

 
Ölü iken kendisini (Hakikat ilmi ile) dirilttiğimiz; insanlar içinde 

onunla yaĢaması için basîret nuru oluĢturduğumuz kimse(nin durumu); 
karanlıklar içinde kalıp ondan kurtulamayan gibi olur mu? Hakikat 
bilgisini inkâr edenlere, yapmakta oldukları böylece süslendirildi. 
(A.Hulusi) 

 
122 - Hem bir adam ölü iken biz onu diriltmiĢiz ve kendisine bir nur 

vermiĢiz, insanlar içinde onunla yürüyor, hiç o bit temsil zulmetler içinde 



kalmıĢ ve ondan bir türlü çıkamayacak bir halde bulunan kimse gibi olur 
mu? Fakat kâfirlere amellere öyle yaldızlı gösterilmektedir. (Elmalı) 

 
 
Evemen kâne meyten feahyeynahu ve ce'alna lehu nuren 

yemĢiy Bihi fiynNas Manen ölü iken hayat verdiğimiz ve insanlar 
arasında yolunu bulmak için kendisine ıĢık tuttuğumuz kimse.  

 
Kur‟an kavram dünyamızı sarsıyor değerli Kur‟an dostları. 

Dinlediniz mi ayetin mealini, ölümden söz ediyor. Ölüyken hayat 
verdiğimiz dirilttiğimiz diyor. Ölümü ve diriliĢi Kur‟an bizim anladığımız 
gibi anlamıyor. Tamamen değiĢtiriyor bakınız. Ölü kimdir, diri kimdir sizin 
defterinizde, siz kime ölü diyorsunuz? Sizin ölü dediğinize Kur‟an diri 
diyor. 

 
Evet, Ģehide ölü diyorlar. Kur‟an diri diyor. fakat siz bilmezsiniz 

diyor. Ama sizin diri zannettiğinize Kur‟an ölü diyor. Onun için bu 
kavramları yeniden düĢünün diyor Kur‟an. Kur‟an a göre düĢünün. 
Allah‟ın gör dediği yerden baktınız mı, diri zannettiğiniz birçok insanın, 
dik sürünen bir ölü, ölüden berbat bir Ģey olduğunu görürsünüz. Onu 
söylüyor ve burada hayat tasavvurumuzu yeniden gözden geçirmemizi 
istiyor. Hayata siz ne anlam veriyorsunuz? Kim yaĢıyor, kim yaĢamıyor. 

 
Falanca ne güzel bir hayat yaĢıyor, acaba, acaba dediğiniz gibi mi, 

bir de Allah‟a sorun, Falanca ölmüĢ Allah‟a göre. Onun için Allah yeniden 
tanımlıyor bu tanımları Kur‟an la, bu açıdan dikkat edelim. Manen ölü 
iken hayat verdiğimiz ve insanlar arasında yolunu bulması için kendisine 
ıĢık tuttuğumuz kimse; 

 
kemen meselühu fiyz zulümati leyse Bi hâricin minha Hiç 

içinden çıkma imkanı bulamayacağı zifiri karanlıklara gömülüp giden biri 
gibi olur mu? Ġkisi, iki insan, Allah‟ın ıĢık verdiği kimse, içinden 
çıkamayacağı karanlığa gömülüp giden kimse..! Çok ilginç, Buradaki 
çıkma imkanı bulamayan diye çevirdim. Çünkü Nefyin haberi olarak Bi 
Hâricin kelimesinin baĢındaki “B” iĢte bu anlamı veriyor. Çıkma 
imkanının yokluğunu bize haber veriyor. Kendi karanlığına gömülüyor 
çünkü. Bunu söylüyor Kur‟an. 

 
kezâlike züyyine lilkafiriyne ma kânu ya'melun; ĠĢte böyle 

inkarcılara yaptıkları güzel görünür. 
 
Yine psikolojik yasa gündeme geldi. Niçin yapıyorlar diye sormayın, 

veya Ģöyle demeyin; Ya, bu adamlar akıllı adamlar, bu adamlar paralı. 



Bu adamlar akıllı olmasa böyle rahat olmazlar. Böyle zengin 
olmazlar, böyle iktidara gelmezler..! 

 
Böyle derseniz eğer Ģunu unutmayın, bu adamları Allah indinde ölü 

yağan Ģey, onların bu anda ki iktidarları, Ģunları bunlarına bakarak değer 
vermiyor ki Allah. Allah onların değerini ölçerken onların Allah karĢısında, 
hakikat karĢısındaki konumlarına bakıyor. Dolayısıyla siz onları 
değerlendirirken Ģöyle bakın olaya; Bunlar, yaptıkları kendilerine güzel 
gösterilenler kimseler. Akıllı gibi duruyor ama, batılı hak diye savunuyor. 
YanlıĢı güzel diye, çirkini güzel diye, eğriyi doğru diye savunuyor. Çünkü 
Ģeytan onların akıllarını alt üst etmiĢ. Daha doğrusu kendi iç güdüleri ile 
kendi egolarını tanrılaĢtırmıĢlar. Onun için Allah‟ın gör dediği yerden 
değil, Ģeytanın gör dediği yerden bakıyorlar. 

 
 
123-) Ve kezâlike ce'alna fiy külli karyetin ekabira mücrimiyha 

liyemküru fiyha* ve ma yemkürune illâ Bi enfüsihim ve ma yeĢ'urun; 
 
Böylece her Ģehirde ekâbiri (önde gelenleri), oranın suçluları kıldık 

ki, orada tuzak kursunlar... (Gerçekte) kendilerinden baĢkasına tuzak 
kurmuyorlar, farkında değiller! (A.Hulusi) 

 
123 - Böyle her karyede de mücrimlerinin büyüklerini mevki'de 

bulundurmaktayızdır ki orada mekir yapsınlar, halbuki bunlar, mekri 
baĢkasına değil kendilerine yapıyorlar da farkına varmıyorlar. (Elmalı) 

 
 
Ve kezâlike ce'alna fiy külli karyetin ekabira mücrimiyha 

liyemküru fiyha 
 
Dikkat edin sevgili Kur‟an dostları bakın anlama; ve böylece her 

ülkede entrika ve hile düzenini kuran düzenbaz suçluları oranın el 
üstünde tutulanları kılarız. Ne kadar tanıdık geliyor değil mi bu ayet 
hepimize, Ne diyor; Ve böylece her ülkede entrika ve hile düzenini kuran 
düzenbaz suçluları oranın el üstünde tutulan önde gelenleri kılarız. 
Ekabiri kılarız. Değerlendirme, ölçme yetisini kaybetmiĢ bir toplumun 
zorunlu olarak uğrayacağı musibet budur, akıbeti budur. Ayaklar baĢ, 
baĢlar ayak olur. Amuda kalkmıĢ bir toplum haline gelmiĢ olur. En adisi 
en tepesine çıkar. ĠĢte bunu iĢaret ediyor Kur‟an. Buna diyor bir toplumun 
en iğrenci, en kötüsü, en ahlaksızı en tepesine gelir. Çünkü fertlerin 
hayat tasavvurları alabora olmuĢtur. Tepetakla olmuĢtur. Hayat 
tasavvuru alabora olmuĢ fertlerden oluĢmuĢ bir toplumun, tepesinde 
ayaklar gezer. Devam ediyoruz; 



 
ve ma yemkürune illâ Bi enfüsihim ve ma yeĢ'urun; fakat 

çevirdikleri entrikalar yalnız kendi aleyhlerine olurda, onu dahi 
anlamazlar. 

 
 
124-) Ve izâ caethüm ayetün kalu len nu'mine hatta nu'ta misle 

ma ûtiye Rusulullah* Allahu a'lemü haysü yec'alü risaleteHU, 
seyusıybülleziyne ecramu sağarun ındAllahi ve azâbün Ģediydün Bi 
ma kânu yemkürun; 

 
Onlara bir delil geldiğinde: "Allâh Rasûllerine verilenin benzeri bize 

verilmedikçe asla iman etmeyeceğiz" dediler... Allâh, risâletini nerede 
açığa çıkaracağını en mükemmel bilendir! Suçlulara yaptıkları 
hilelerinden dolayı Allâh indînden aĢağılanma ve Ģiddetli azap 
yaĢatılacaktır! (A.Hulusi) 

 
124 - Bunlara bir âyet geldiği zaman Allahın Peygamberlerine 

verilen risâlet ayniyle bizlere verilmedikçe sana asla imân etmeyiz 
diyorlar, Allah, risâletini nereye tevdi' edeceğini daha iyi bilir, 
mekkârlıklarından dolayı öyle mücrimlere yarın Allah yanında hem bir 
küçüklük hem pek Ģiddetli bir azab isâbet edecek. (Elmalı) 

 
 
Ve izâ caethüm ayetün kalu len nu'mine hatta nu'ta misle ma 

ûtiye Rusulullah Ne zaman onlara bir ayet gelse, Allah‟ın 
peygamberlerine verdiklerinin benzeri bize de verilmedikçe inanmayız 
derler. 

 
Yukarı ile bağlantısız gibi sanmayın sevgili dostlar. Hemen 

hatırlayın. Ġlle bunu ağızları ile demeleri gerekmiyor ki, toplumun en 
ahlaksızları baĢa geçince, peygamberleri kıskanırcasına peygamber 
pozuna bürünmeye baĢlarlar. 

 
Evet en ahlaksızdır, Ģeytandır ama, peygamber kisvesi giymeye, 

onu taklit etmeye baĢlar. Hatta onun gibi bir efsane örmeye, hayatına bir 
efsane örmeye baĢlar. Yalan bir tarih uydurur kendisine. Hatta öldükten 
sonra mezarını bile peygamber mezarına benzetmeye kalkar, yani bunu 
ağzı ile demez ama kendisi ömrü ile bunu ortaya koyar. 

 
Allahu a'lemü haysü yec'alü risaleteHU oysaki risaletini kime 

vereceğini en iyi bilen Allah‟tır. seyusıybülleziyne ecramu sağarun 
ındAllah suç iĢlemekte ısrar edenler, Allah katında aĢağılanacak. ve 



azâbün Ģediydün Bi ma kânu yemkürun; ve entrikalarından dolayı 
Ģiddetli bir azaba çarptırılacaklardır. 

 
Entrika, yalan, hile ve düzenbazlık üzerine iktidarlarını kuranların 

akıbeti, Merak ediyor musunuz, ibret dolu dünya tarihine bakın yeter.  
 
 
125-) Femen yüridillahu en yehdiyehu yeĢrah sadrehu li'lĠslam* 

ve men yürid en yudıllehu yec'al sadrehu dayyikan harecen 
keennema yassa'adu fiys Semâ'* kezâlike yec'alullahurricse 
alelleziyne la yu'minun; 

 
Allâh kimin için hidâyet murat ederse, onun sadrını (içini - 

anlayıĢını) Ġslâm'a (teslim olmuĢluğunun farkındalığına) açar! Kimi de 
saptırmayı dilerse; onun da sadrını (içini) daraltır, sanki zorlukla semâya 
yükseliyormuĢ gibi! Böylece Allâh, iman etmeyenleri aĢağılar! (A.Hulusi) 

 
125 - Hasılı Allah her kimi hidayetine irdirmek isterse, Ġslâm‟a 

sinesini açar, gönlüne geniĢlik verir, her kimi de dalalete bırakmak isterse 
onun da kalbini daraltır öyle sıkıĢtırır ki sanırsın öfkesinden göğe 
çıkacak, imana gelmezleri Allâh o murdarlık içinde hep böyle bırakır. 
(Elmalı) 

 
 
Femen yüridillahu en yehdiyehu yeĢrah sadrehu li'lĠslam Allah 

kimi doğru yola ulaĢtırmak isterse onun kalbini, Ġslam‟a açar. Teslimiyet 
için geniĢletir. O kadar. 

 
ve men yürid en yudıllehu yec'al sadrehu dayyikan harecen 

keennema yassa'adu fiys Semâ' Kiminde sapmasına izin verirse onun 
kalbini de adeta göğe tırmanıyormuĢ gibi daraltıp sıkıĢtırır. 

 
Yukarıda nasıl tercüme ettim; Dedim ki; Ġslam‟ı teslimiyet olarak 

tercüme ettim. Allah‟ın koyduğu ölçüye teslim olmakta hiç zorluk çekmez. 
Kimin kalbini Allah teslimiyete açarsa dan maksat budur. 

 
- Ya rabbi, ben benim için senin, benim için istediğini 

istiyorum. Ya rabbi, sen neyi güzel demiĢsen ben de ona güzel 
diyorum. Bu benim için yeterli. Güzel ve çirkin, iyi ve kötüyü 
belirleme ölçüsü sana ait, senin ölçün benim için baĢ üstünedir ya 
rabbi. 

 



Teslimiyete kalbi açması budur iĢte. Ġlginçtir, sanki göğe 
tırmanıyormuĢ gibi Allah‟ta kimi sapkınlıkla karĢı karĢıya bırakırsa, göğe 
tırmanıyormuĢ gibi içini daraltır diyor, sıkıĢtırır. Göğe tırmandıkça 
oksijensizlikten nefesi daralan ve sonunda içi dıĢına çıkarak iğrenç bir 
Ģekilde çan veren birini örnek gösteriyor. Beden için oksijen ne ise ruh 
için de iman o dur demek istiyor ayet. 

 
Nasıl havasız kalınca ölürseniz, imansız kalınca da ruhunuz ölür. 

Ebedi hayatınız ölür diyor. Hayatını Allah ile anlamlandıramayan bir 
kimsenin manevi ölümünü tasvir ediyor bu ayet. 

 
kezâlike yec'alullahurricse alelleziyne la yu'minun; ĠĢte böylece 

Allah inanmamakta direnen kimseleri, dehĢet bir ıstıraba sürükler. 
 
 
126-) Ve hazâ sıratu Rabbike müstekıyma* kad fassalnel ayati 

li kavmin yezzekkerun; 
 
ĠĢte bu, Rabbinin sırat-ı müstakimidir... DüĢünüp 

değerlendirebilecek bir toplum için delilleri gerçekten detaylı açıkladık. 
(A.Hulusi) 

 
126 - Bu Ġslâm ise doğrudan doğru rabbinin yolu, cidden aklını 

baĢına alacak bir kavim için âyetleri tafsil eyledik. (Elmalı) 
 
 
Ve hazâ sıratu Rabbike müstekıyma ve bu rabbinin dosdoğru 

yoludur. kad fassalnel ayati li kavmin yezzekkerun; Doğrusu biz 
mesajlarımızı özünü hatırlayarak kendisine dönen, unuttuğu fıtratını geri 
hatırlayan insanlara açık ve net olarak anlatıyoruz. 

 
 
127-) Lehüm DarusSelâmi ınde Rabbihim ve HUve Veliyyühüm 

Bi ma kânu ya'melun; 
 
Rableri indîndeki Dâr'üs Selâm (Es Selâm isminin mânâsının 

yaĢam boyutu) onlar içindir! Yapmakta oldukları dolayısıyla "HÛ" onların 
Veliyy'idir. (A.Hulusi) 

 
127 - Rablerinin indinde selâm yurdu «dârülsselâm» onlarındır, 

bütün yapacak oldukları iĢlerde kendilerinin velisi de odur. (Elmalı) 
 
 



Lehüm DarusSelâmi ınde Rabbihim Rableri katında barıĢ ve 
saadet yurdu onların olacak, ve HUve Veliyyühüm Bi ma kânu 
ya'melun; ve o yapıp ettiklerinden dolayı onların velayetini üstlenecektir. 

 
Allah‟ın velayetini üstlenmesi insanın. Yani Ģeytanın vahyi, Allah‟ın 

vahyinin karĢısında duruyorsa, Ģeytanın velayeti de Allah‟ın velayetinin 
karĢısında duruyor. ġeytan kendi dostlarının velayetini üstlenecek ama 
Allah huzurunda hiçbir iĢe yaramayacak. Fakat Allah velayetini üstlendiği 
dostlarını ebedi saadete kavuĢturacaktır. 

 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. EN‟AM SURESĠ (128-144)(49) 
 
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim"  
 

“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
 Sevgili Kur‟an dostları geçen dersimizde En‟am suresinin 127. 
ayetine kadar iĢlemiĢtik. Geçen ders iĢlediğimiz ayetler bize, hayatı 
yeniden okumamızı öğütlüyor ve yerleĢik kavramlarımızı alt üst ediyordu. 
Ölüm nedir, hayat nedir, bizim ölüme ve hayata yüklediğiniz anlamla, 
gerçekte ölümün ve hayatın anlamı örtüĢüyor mu. Ya da Allah‟ın 
yüklediği anlamla bizim yüklediğimiz anlam aynı mı ve buradan yola 
çıkarak hayatı yeniden sorgulamamızı öğütlemiĢti ayetler. 
  
 Toplumların nasıl bir sosyal yok oluĢa, nasıl bir alabora oluĢa 
gittiğini, eğer kavramlar, eğer hayat tasarımı, eğer zihin dünyamız ters 
dönerse, toplumlar da alabora olur, ters dönerdi. ĠĢte bunları öğrenmiĢtik. 
ġimdi 128. ayetle devam ediyoruz dersimize. 

 
128-) Ve yevme yahĢurühüm cemiy'a* ya ma'Ģeral cinni 

kadisteksertüm minel ins* ve kale evliyaühüm minel insi 
Rabbenestemte'a ba'duna Bi ba'din ve belağna ecelenelleziy eccelte 
lena* kalennaru mesvaküm halidiyne fiyha illâ ma ĢaAllah* inne 
Rabbeke Hakiymun 'Aliym; 

 
(Allâh) onları topluca haĢrettiği gün: "Ey cinn topluluğu, gerçekten 

insanların çoğunluğunu hükmünüz altına aldınız (hakikatten 
uzaklaĢtırdınız)!" (der)... Ġnsan (türünden) dostları olanlar Ģöyle der: 
"Rabbimiz, birbirimizden karĢılıklı yararlandık... ĠĢte bizim için belirlediğin 
ecelimiz bize ulaĢtı"... ġöyle der: "AteĢ sizin mekânınızdır; Allâh 
dilemedikçe, orada ebedî kalıcılarsınız"... Muhakkak ki Rabbin 
Hakiym'dir, Aliym'dir. (A.Hulusi) 

 
128 - O hepsini toplayıp haĢr edeceği gün: ey Cin mahĢeri! 

Hakikaten Ģu Ġnse çok ettiniz!.. diye, bunların Ġnsten olan yardaklarını, ya 
Rabbena, diyecekler: yekdiğerimizden istifâde ettik ve bizim için takdir 
buyurmuĢ olduğun ecele yettik, buyuracak ki: AteĢ ikametgâhınız, Allahın 
dilediği zamanlardan baĢka hepiniz ondasınız, hakikat rabbin hakîmdir, 
habîrdir. (Elmalı) 
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Ve yevme yahĢurühüm cemiy'a Yine onların tümünü bir araya 
topladığı o gün, ya ma'Ģeral cinni kadisteksertüm minel ins ey 
görünmez Ģerli varlıklar, ya da ey görünmez Ģerli varlıklarla aynı safta 
duranlar, yani ĢeytanileĢenler. ġeytanlarla aynı safa geçenler, 
Ģeytanların arkasına dizilenler, Ģeytanların görevini paylaĢanlar, 
Ģeytanlara yardımcı olanlar. 

 
Burada ki el cinn sözcüğünü kavramlaĢmıĢ hali ile değil, Kur‟an ın 

kullandığı kavramlaĢmamıĢ haliyle çevirdim. Tüm görülmez Ģerli 
varlıklara delalet ettiğine iĢaret olsun için.  

 
Ey görülmez Ģerli varlıklarla aynı safta duranlar, siz insanların bir 

çoğuna çok çektirdiniz diyecek Allah. Siz insanların çoğuna çok 
çektirdiniz. 

 
Burada ki ya ma'Ģeral nida ve münadasını ben aĢerahu köküne 

irca ederek çevirmeyi daha uygun buldum. AĢera, muaĢeret, onunla yan 
yana oldu, onun kampına katıldı, onun ardına geçti, onunla aynı hizada 
durdu anlamına gelen aĢerahu kökünden geldiği için görünmez Ģeytani 
varlıklarla aynı hizada duranlar, siz insanların bir çoğuna epey 
çektirdiniz. 

 
ve kale evliyaühüm minel insi Rabbenestemte'a ba'duna Bi 

ba'din ve belağna ecelenelleziy eccelte lena Onlara yakın olan 
insanlar sa rabbimiz, mazeret ileri sürdüler. Dediler ki; Rabbimiz biz 
birbirimizden epey yararlandık. Ama senin bizim için tayin ettiğin 
süremizin sonuna geldik diyecekler. Yani onlar da suçlarını itiraf 
edecekler. Onlarda Ģeytani güçlerle yan yana durduklarını, onların 
hedefine ateĢ ettiklerini, onların amaçlarına hizmet ettiklerini itiraf 
edecekler ve senin bize tayin ettiğin sürenin sonuna gelip iĢte dayandık 
diyecekler. 

 
kalennaru mesvaküm halidiyne fiyha illâ ma ĢaAllah ve o Allah 

da onlara cevap verecek; “AteĢ, sizin içinde yerleĢip kalacağınız 
ikametgahınız olacaktır. Tabii ki Allah aksini dilemedikçe.” Diye cevap 
verecektir. 

 
Bu ayetten, ki buradaki illâ ma ĢaAllah Allah aksini dilemedikçe. 

Ya da Ġbn. Abbas oradaki “ma” nın, “men” olduğunu da söylemiĢ. Ġlla 
men ĢaAllah Allah‟ın dilediği kimseler hariç anlamına gelir. Ki, zaten 
amaç, anlam değiĢmemiĢ olur. 

 



Bu ayetten ve bir çok hadisten yola çıkarak cennet nimetlerinin 
sonsuzluğunun aksine, cehennem azabının günahkarlar için, günahkar 
müminler için bir terbiye ve arındırma iĢlevi göreceğini ve sonunda 
günahkar müminlerin cennete gireceklerini söylemiĢlerdir bir çok Kur‟an 
yorumcusu ve bir çok Alim ve bu ayeti delil göstermiĢlerdir. illâ ma 
ĢaAllah Allah‟ın istisnasını delil göstermiĢlerdir. 

 
inne Rabbeke Hakiymun 'Aliym; KuĢkusuz Rabbin hikmet 

sahibidir, her yaptığını hikmetle yapar ve her Ģeyin hakikatini bilir. 
 
 
129-) Ve kezâlike nüvelliy ba'daz zalimiyne ba'dan Bi ma kânu 

yeksibun; 
 
ĠĢte yaptıklarının getirisi ile zâlimlerin bazısını bazısına dost ederiz 

(ateĢte beraberdirler)! (A.Hulusi) 
 

129 -   Ve iĢte biz, zalimlerin bazısını bazısına kesibleri sebebiyle 
böyle dost ederiz. (Elmalı) 

 
 
Ve kezâlike nüvelliy ba'daz zalimiyne ba'dan Bi ma kânu 

yeksibun; Bu ayetin arkasından rabbimiz, tüm insanlık tarihi boyunca 
Allah‟a isyan çizgisinin tabi olduğu bir yasayı gündeme getiriyor ve diyor 
ki; ve iĢte bu Ģekilde biz, iĢledikleri zulümler yüzünden zalimleri birbirinin 
peĢine musallat ederiz. Zalimleri birbirinin peĢine takarız. Yani onlar bir 
tencere kapak misali yuvarlanırlar, birbirlerini bulurlar. Kötüler bir kampı 
oluĢtururlar,Birbirlerini cehenneme doğru sürüklerler, birbirlerine ateĢe 
giden yolda destek olurlar. Birbirlerine hız ve gaz verirler. Yani 
birbirlerine Ģeytanlık yaparlar. Onun için Ģeytani güçlerin tümü bu 
ayetlerin muhatabıdır. 

 
Onlar çevrelerini rahmani güçlerden değil de Ģeytani güçlerden 

seçmekle, onlar kendilerine yol haritası olarak Allah‟ın mesajlarını değil, 
Ģeytanın ve Ģeytani güçlerin mesajlarını tercih etmekle baĢtan 
kaybetmiĢlerdir.  

 
ĠĢte onun için Kur‟an diyor ki; Onları birbirlerinin peĢine takarız. 

Onları birbirlerine musallat ederiz. Onlar dost olduk zannederler, biz 
dostuz zannederler, ama onlar kendilerine hiçbir düĢmanın 
veremeyeceği kadar ziyan verirler. Onların dostlukları onları ateĢe 
götürür. 

 



 
130-) Ya ma'Ģeral cinni vel insi elem ye'tiküm Rusulün minküm 

yekussune aleyküm ayatiy ve yünziruneküm lıkae yevmiküm hazâ* 
kalu Ģehidna alâ enfüsina ve ğarrethümül hayatüd dünya ve Ģehidu 
alâ enfüsihim ennehüm kânu kafiriyn; 

 
"Ey cinn ve ins topluluğu, hakikate iĢaret eden mesajlarımı anlatan 

ve Ģu güne ulaĢacağınız hakkında sizi uyaran, sizden Rasûller gelmedi 
mi?"... "Kendi aleyhimize Ģahidiz" dediler... Dünya hayatı onları aldattı ve 
(sonuçta) kendilerinin, hakikat bilgisini inkâr edenlerden olduklarına 
Ģahitlik ettiler! (A.Hulusi) 

 
130 -    Ey Ġns-ü Cin mahĢeri! Ġçinizden size âyetlerimi anlatır ve bu 

gününüzün gelip çatacağını haber verir Peygamberler gelmedi mi? Ya 
Rabbena, diyecekler: kendilerimizin aleyhine Ģahitleriz; evet, Dünyâ 
hayât onları aldattı da kendi aleyhlerinde olarak kâfir olduklarına Ģahit 
oldular. (Elmalı) 

 
 
Ya ma'Ģeral cinni vel insi elem ye'tiküm Rusulün minküm 

yekussune aleyküm ayatiy ve yünziruneküm lıkae yevmiküm hazâ 
Allah diyecek ki; Ey görünmez Ģeytani, Ģerli varlıklar ve onlarla beraber 
olan insanlar. 

 
Bu kez bu ayet yukarıdaki ayetten farklı olarak ikisini birlikte zikretti. 

Ġkisini birbirine kattı, bir ordunun iki bölüğü gibi saydı ve dedi ki; Ey 
görünmez Ģeytani varlıklar ve onlarla beraber olan, onların ardına takılan 
insanlar ki yukarıdaki aĢerahu açıklamasını iĢte bura içinde kabul 
edebiliriz. Onlarla birlikte olan varlıklar, onlarla birlikte olan insanlar 
anlamını ben Ma‟Ģera sözcüğünün kökünden yola çıkarak veriyorum. 

 
Ġçinizden mesajlarımı size anlatan ve bugününüzle karĢılaĢacağınız 

konusunda sizi uyaran peygamberler gelmedi mi diyecek Allah. Soracak. 
Yani hiçbir mazeretlerinin olmadığını kendilerine de söyletecek ve 
soracak; Ġçinizden sizi uyaran, mesajlarımı size anlatan ve bu gününüzle, 
yani ölümden sonra bir hayatta hesap vereceğiniz günle 
karĢılaĢacağınızı size haber veren peygamberler gelmedi mi? Diyecek. 

 
Bu aslında istifhamı inkaridir, tabii ki geldi, cevabı belli, elbette 

geldi, geldiği için soracak. Yani inkar edilemeyecek bir soru. 
 
kalu Ģehidna alâ enfüsina onlar ne cevap verecekler? Gerek 

görünmez, gerek görünen tüm Ģerli, varlıklar. Gerek görünmez Ģeytanlar, 



gerek Ģeytanların peĢine takılarak ĢeytanlaĢanlar ne cevap verecekler? 
Diyecekler ki onlar? Biz kendi aleyhimize Ģahitlik yaparız. Yani kendi 
aleyhlerine Ģahitlik yapacaklar. Kendi Ģahadetleri ile kendi sonlarını, 
kendi hükümlerini verecekler. Allah onların yargılarını yine kendilerine 
yaptıracak. 

 
ve ğarrethümül hayatüd dünya devam edecekler. Çünkü bu 

dünya hayatı onları aldatmıĢtır.  
 
Bu söz Allah‟a ait, Kur‟an a ait bir söz. Yani onlar neden böyle 

yaptı, neden kendi aleyhlerine Ģahitlik yapacak kadar saptılar sorusuna, 
cenabı Hakk açıklık getiriyor ve diyor ki; Dünya hayatı onları aldattı, 
yoldan çıkardı. 

 
ve Ģehidu alâ enfüsihim ennehüm kânu kafiriyn; ve böylece 

onlar kendilerinin inkarcı olduklarına yine kendileri Ģahitlik yapacaklar. 
Yani evet diyecekler, biz hakikati inkar ettik, biz Allah‟ın gönderdiği 
mesaja sırt döndük, biz kafirlerden olduk diye itirafta bulunacaklar. Onlar 
suçlarını kendiler itiraf edecekler. 

 
 
131-) Zâlike en lem yekün Rabbüke mühlikel kura Bi zulmin ve 

ehlüha ğafilun; 
 
ġu sebepledir ki: Rabbin, Rasûllerle uyarılmamıĢ zâlim toplulukları 

helâk edici değildir. (A.Hulusi) 
 
131 - Bu Ģundan ki: Rabbin memleketleri ahâlisi gâfil halleder iken 

zulüm ile helâk edici değildir. 
 
 
Zâlik bunun nedeni Ģudur ki; en lem yekün Rabbüke mühlikel 

kura Bi zulmin ve ehlüha ğafilun; Bunun nedeni, neyin, yukarıdaki 
diyalogun. Yani onları kendilerine, kendi aleyhlerine Ģahit göstermenin 
nedeni. Büyük hesap gününde, o muhteĢem hesap gününde, herkesin 
hesabını kendisinin verdiği, herkesin kendisi hakkındaki hükmü 
kendisinin itiraf ettiği o günde niçin böyle bir itiraf mekanizması kurulacak 
diye sorarsanız sebebi ĢudurĠ; 

 
Bir toplumun bireyleri gerçeğin mahiyetinden habersiz oldukları 

sürece senin rabbin o tür toplumları iĢledikleri yanlıĢlar sebebi ile asla 
helak etmez. Yani neden peygamber gönderir Allah, neden mesaj 
gönderir insana, neden bir kez göndermekle yetinmez de binlerce kez 



gönderir, neden bir peygamber göndermekle yetinmez de bir çok 
peygamber gönderir sorularının cevabı iĢte bu ayettir. 

 
Allah insana rahmet etmek istiyor, insanı apansız yakalamak 

istemiyor. Allah‟ın maksadı insanın mutluluğudur. Onun içinde hakkı ve 
Ģerri, hayrı ve Ģerri, hakkı ve batılı, iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlıĢı 
önce bildiriyor. Bunu bilmek için o kadar çok mekanizma koyuyor ki 
insana; Bir akıl veriyor. Akıl verdim, gerisini kendin bul demiyor, Ġrade 
veriyor. Ġrade verdim kendin bul demiyor, dahası mesaj gönderiyor. 
Mesajı uygulayacak peygamber gönderiyor. Mesajı aktaracak, insanların 
yüreklerine taĢıyacak nebiler, resuller gönderiyor ve bu kadar Ģeyi 
yaptıktan sonra insanın ne mazereti kalır, söyler misiniz..!  

 
Ve hakikate sırt dönmek sadece Allah‟a ihanet değil, akla ihanet, 

iradeye ihanet, vahye ihanet ve peygamberlerin çağrısına ihanet değil de 
nedir. Yani insan Allah‟ın kendisine bu kadar rahmetinden sonra hala 
eğer bu rahmete sırt dönüyor, bu mesajı kavramamakta direniyorsa, 
insan kendi kendine en büyük ihaneti yapıyor demektir.  

 
Onun için burada gerçeğin mahiyetinden habersiz oldukları sürece 

senin rabbin o tür toplumları yanlıĢları sebebiyle helak etmez diyor. Yani 
bilinçsizce iĢlenmiĢ hatalar, farkında olmamıĢ hatalardan dolayı toplumlar 
helake sürüklenmez. O topluma önce hataları, doğruyu yanlıĢtan ayıran 
ölçüler, hakkı batıldan ayıran ilkeler verilir. Verildikten sonra eğer hala 
direnirse o toplum, iĢte ondan sonra ahlaki bir çöküĢe, sosyal bir 
çözülmeye doğru hızla ilerler. 

 
 
132-) Ve li küllin derecâtun mimma amilu* ve ma Rabbüke Bi 

ğafilin amma ya'melun; 
 
Her birinin yaptıklarına göre dereceleri vardır... Rabbin onların 

ortaya koyduklarından gâfil değildir. (A.Hulusi) 
 
132 - ve her biri için amellerinden dereceler vardır rabbin ne 

iĢlediklerinden gâfil de değil. (Elmalı) 
 
 
Ve li küllin derecâtun mimma amilu Yine bir önceki ayetle alakalı 

bir ayet, zira herkes, Vav ile bağlantı kuruyoruz, köprü kuruyoruz önceki 
ayetin mesajı ile. Zira diyoruz herkes ancak yaptıklarına bakılarak 
sınıflandırılır. Bu ayet böyle diyor. Yani insanları Allah nasıl sınıflandırır 



diyorsanız, Allah‟tan alacağınız cevap budur. Yaptıklarına bakarak, 
eylemleriyle sınırlandırılır. 

 
Demek ki burada aynı zamanda Ģöyle bir Ģey de var. Kötü düĢünce 

eyleme geçmediği sürece Allah nazarında dikkate alınmıyor. Kötü 
duygular eyleme yansımadığı sürece, Allah nazarında cezayı hak eden 
bir sebep olarak görülmüyor. Allah insanın, bir çok süzgecinden geçtikten 
sonra eyleme yansıyan tavırlarını dikkate alıyor.  

 
Bu da Ģu demek, insanın düĢünce dünyası çok çabuk etkilenir, 

dolayısıyla çok çabuk değiĢir. Ġnsan düĢünce dünyasını kontrol altına 
almakta kimi zaman zorlanabilir. DüĢünce dünyasına insanın iç güdüleri, 
insanın öz benliği, insanın Ģehveti ve negatif tüm duygu ve düĢünceler 
üĢüĢür, insani duygular üĢüĢür ve bunlardan dolayı insan düĢünce 
istikrarını koruyamayabilir. Bundan dolayı Allah hesaba çekseydi eğer 
gerçekten de hiçbir insan yakasını kurtaramaz. Onun içindir ki 
Peygamberin verdiği o müjdeli haberle;  

 
Eğer bir kötülüğü zihninizden geçirseniz de yapmasanız, Allah 

vazgeçtiğiniz için size ecir verir. 
 
Zihninizden geçirdiğiniz için sorumlu tutmadığı gibi vazgeçtiğiniz 

için ecir verir. Ama bir iyiliği zihninizden geçirseniz de, gücünüz 
yetmediği için elinizden gelmediği için yapamasanız, yapmıĢ gibi 
ecir verir. Yani insanın lehine kullanır zihni delilleri. Burada da; 

 
Ve li küllin derecâtun mimma amilu ayeti herkesin ancak 

yaptıklarına bakılarak sınıflandırılacağı. Tasnif edileceği ifade ediliyor ki, 
Allah tarafından bildirilen ahlaki ve sosyal kurallara bilinçli bir biçimde 
ters düĢenle, ondan habersiz olan arasındaki temel ayırım iĢte böyle 
ifade ediliyor. 

 
Bir önceki ayeti hatırlayın, bilinçli bir biçimde Allah‟ın maksadına 

ters düĢen insan ve insan toplulukları, bilinçli bir biçimde Allah‟a karĢı 
eylem koyan insan ve insan topluluklarından böyle ayrılıyor. Derecat iĢte 
budur. Fark var diyor.  

 
Bir toplum düĢünün ki Allah‟ın vahyinden haberi olmamıĢ, 

dolayısıyla yaptıklarını bilinçsizce yapıyor. Yani Allah‟a karĢı ısrarcı 
olmak gibi bir amacı yok. Allah‟ın gönderdiği mesaja sırt çevirmek gibi bir 
amacı yok. Öyle görmüĢ ve gelenek olarak, adet olarak, çizgi olarak 
kötülüğü benimsemiĢ. Ama bir toplumda düĢünün ki, Allah onları 



uyarmıĢ, fakat ısrar ediyorlar. Günahta ısrar, günahın kendisinden  daha 
büyük günahtır. Devam ediyoruz; 

 
ve ma Rabbüke Bi ğafilin amma ya'melun; Rabbin ise onların 

yapıp ettiklerinden habersiz değildir. 
 
 
133-) Ve Rabbükel Ğaniyyü Zür rahmeti, in yeĢe' yüzhibküm ve 

yestahlif min ba'diküm ma yeĢaü kema enĢeeküm min zürriyyeti 
kavmin ahariyn; 

 
Rabbin Ğaniyy'dir, ZürRahmet (rahmet sahibi)'dir... Eğer dilerse sizi 

ortadan kaldırır; sizden sonra dilediklerini halife kılar... BaĢka bir halkın 
zürriyetinden sizi inĢa ettiği gibi! (A.Hulusi) 

 
133 - Rabbin ganiy, merhametli, yoksa dilerse sizi ortadan kaldırır, 

arkanızdan yerinize dilediğini getirir, nasıl ki sizi baĢka bir kavmin 
zürriyetinden inĢa buyurdu. (Elmalı) 

 
 
Ve Rabbükel Ğaniyyü Zür rahme 
 
Bütün bu ayetlerin ardından böyle gülümseyen bir ayetin gelmesi 

Kur‟an ın sistematiği açısından kaçınılmazdı ve o geldi. Allah‟ın sınırsız 
ve sonsuz rahmetini hatırlatan bir ayet geldi ve dedi ki; Ve yalnızca 
rabbindir kendi kendine yeten ve yalnızca rabbindir rahmet sahibi, 
sınırsız rahmet sahibi olan. 

 
El Ganiyy, Allah‟ın isimlerinden, isim sıfatlarından, esma-ül 

Hüsna‟sından biridir. Zengin diye tercüme edilir. Ama eğer kelimenin 
eğer Arap dilindeki köküne gidersek, kendi kendine yeten anlamına gelir. 
Çünkü çölde en büyük zenginlik, yeterli olmaktır. Kendi kendine 
yetmektir. Hatta yetenden fazla, yeterinden fazla servet sahibi olmak, 
çölde bir belaya sahip olmaktır.  

 
1 -  Onu koruyamaz çadırda. Onu muhafaza edemez. 
 
2 – Sık sık göçtüğü için o sırtına yük olur. 
 
Onun için el Ganiyy kendi kendine yeten demektir. Ki Allah kendi 

kendine yeter. Allah için kullanıldığında, Lam‟ı tarifle kullanıldığında 
mutlak manada Ganiyy demektir ki bu Ģu anlama gelir; Hem kendi 
kendine yeten, hem de kendi dıĢındaki tüm mahlukata yeten tek varlık 



anlamına gelir. ĠĢte bu nedenle Allah‟tan baĢka hiçbir varlık, kendi 
kendine yetmez. Onun için El Ganiyy değildir. Belki Ganiyy dir ama El 
Ganiyy değildir. 

 
Ġnsanın kendi kendine yettiğini zannetmesi, iĢte o Ģirktir dostlar. 

ġirk o dur. Kendi kendine yettiğini zannetmesi diyorum bakınız. Yetmesi 
demiyorum, yetmez çünkü. Yüreğinin atıĢına dahi sahip olamayan, 
zihninin iĢleyiĢine dahi sahip olamayan, kendine ait sandığı zihnine dahi 
dur diyemeyen, söz geçiremeyen bir insan, nasıl kendi kendine 
yetecektir söyler misiniz bana? Doğarken muhtaç, ölürken muhtaç, 
yaĢarken muhtaç, yatarken muhtaç, kalkarken muhtaç ve hayatının her 
anında Allah‟a ihtiyaç duyan.  

 
Sadece Allah‟a değil, dıĢındaki eĢyaya da ihtiyaç duyan; Havaya, 

suya, toprağa yere, göğe ihtiyaç duyan bir insan Allah‟a nasıl ihtiyaç 
duymaz ve bunun nasıl farkına varmaz. Havasız yaĢayamayan, havasız 
bir saat hayatta kalamayan insan, Allahsız nasıl hayatta kalır. Onun için; 

 
Ve Rabbükel Ğaniyy Senin rabbindir kendi kendine ve tüm 

mahlukata yeten. Tabii ki insana da yeten. Zür rahme asıl burası önemli 
ve rahmetin kaynağı, sınırsız ve sonsuz merhametin menbaı olan senin 
rabbindir. 

 
Burada ki senin rabbin ibaresi ifadesi adeta Kur‟an a muhatap olan 

her bir insanın kafasına vururcasına, aklına sok bunu, bunu zihninden 
çıkarma, yüreğine iyi sok bunu. Bu hakikati unutma ki sınırsız 
merhamete sahip olan tek varlık ancak, seni terbiye eden, seni görüp 
gözeten, sana bakıp, seni yedirip içiren, seni yaratan, yaĢaman için 
gerekli düzeneği kuran, senin ayakta kalman için lazım olan her Ģeyi de 
yaratan.  

 
Dikkatinizi çekerim bu söylediğim, bu saydığım tüm Ģeyler, Rabb 

isminin anlamlarıdır. Rububiyyetin anlamlarını sayıyorum ben size Ģu 
anda. Evet, senin rabbin. Onun için burada ki  Ve Rabbüke çok daha 
anlamlı bir kolerasyon oluĢturuyor. Zür rahme ifadesi ile. Çünkü Allah, 
yarattıklarına olan rahmetini, rububiyyet sıfatı ile tecelli eder. Yani 
Allah‟ın rububiyyetinin tecellisi iĢte rahmetinin tecellisidir. Onun için 
Rahmet, rububiyyet sıfatının mahlukata bir tecellisidir. Terbiye eder.  

 
Kahrıyla da terbiye eder,  lutfuyla da. Ama Lutfuyla terbiye eder, 

çünkü Rahiymdir. 
 



Yoklukla da sınar, varlıkla da. Ama sınamalarının tamamı insanın 
lehinedir. Din gönderir, kurallar belirler, ilkeler koyar, koyduğu ilkelerin, 
belirlediği kuralların hiçbir kendisi için, kendi ihtiyacı için değildir çünkü O 
muhtaç değildir.  

 
Neden? El Ganiyy, Hu vel Ganiyy, o kendi kendine yetendir. 

Kendi kendine yetenin ihtiyacı olur mu? Kendi kendine yetmeyen insanın 
lehine koyar kuralları. Onun yararı için koyar. Onun için burada da; 

 
Ve Rabbükel Ğaniyyü Zür rahme Yalnızca rabbindir kendi 

kendine yeten, yalnızca rabbindir rahmet sahibi, sınırsız merhamet 
kaynağı olan ibaresi üstteki ayetlerle birlikte düĢünüldüğünde insan 
topluluklarına, Allah‟ın sık sık uyarıcı göndermesi, peygamber 
göndermesi, onlara verdiği aklın, iradenin üzerine bir de onları vahiyle 
doğru yola çağırması hep iĢte onun rahmetinin, sınırsız rahmetinin bir 
eseridir. 

 
in yeĢe' yüzhibküm O dilerse sizi ortadan kaldırır, ve yestahlif 

min ba'diküm ma yeĢaü ardından da dilediğini sizin yerinize geçirir. 
kema enĢeeküm min zürriyyeti kavmin ahariyn; Tıpkı sizi baĢka 
insanların soyundan var ettiği, yarattığı gibi.  

 
Dikkatinizi çekerim, böyle bir rahmet cümlesinin ardından bir 

dehĢet uyarı geliyor. O dehĢet uyarı, tarihe bizi döndürüyor ve aslında bu 
uyarı Kur‟an da sık sık gelir. Bir baĢka ayet hatırlıyorum.  

 
Ġn yeĢe' yüzhibküm ve ye'ti Bi halkın cediyd;. Fatır/16 Eğer siz 

ona sırt dönmeye, O‟nun vahyine sırt dönmeye, kendi kendinizi inkar 
etmeye, onun size verdiği nimetleri inkar etmeye, aklınıza ihanet etmeye, 
iradenize ihanet etmeye devam ederseniz, yani ümitsiz bir vakıa haline 
gelirseniz o zaman sizi götürür siler, kökünüzü kazır,  Ġn yeĢe' 
yüzhibküm ve ye'ti Bi halkın cediyd; yerinize yepyeni bir yaratık getirir. 
Yepyeni bir tür yaratık. 

 
Gerçekten korkunç bir tehdit aynı zamanda, ilahi tehdit. Belki 

insandan evvel yer yüzünü imar ile görevli olan, yer yüzünün halifeliğine 
atanan varlık, insandan farklı idi. Ondan evvel belki daha baĢka varlıklar 
vardı ve belki yeryüzünü imar ile görevlendirilen, yer yüzünün halifesi 
olan varlıkların değiĢmesinin sebebi de buydu. Artık ümitsiz vakıa haline 
gelen varlık yeryüzünden siliniyor, yepyeni bir yaratık türü ortaya 
çıkıyordu ve Allah‟ın yasası buydu. Böyle temel bir tehdit ile geliyor ayet.  

 



Bir baĢka ayet yine hatırlıyorum: ..men yertedde minküm an 
diynihı fesevfe ye'tillâhu Bi kavmin yuhıbbuhüm ve yuhıbbuneHU.. 
Maide/54 O‟nun nizamından, O‟nun hayat düsturundan, O‟nun getirdiği 
dinden kim yüz çevirirse fesevfe ye'tillâhu Bi kavmin   Allah zaman 
gelecek onun yerine yepyeni bir toplum getirecek.  

 
Burada daha önce okuduğum ayet gibi temelden bir dönüĢüm yok. 

Ama insanlık nesli içerisinde bir dönüĢüm var. Yani bu ne demek? 
Uygarlık sancağını sizin elinizden alır, eğer sırt çevirirseniz, ebedi 
gerçeklere, hakikate, ona layık olanların eline veririz. Hatta hiç 
ummazsınız, dün beğenmezsiniz, dün ondan habersiz olduğunu 
zannedersiniz. Ama onların yüreğini Ġslam‟a açar ve onların eline Ġslam‟ın 
yüce sancağını tutuĢturur.  

 
Hakikatin sancaktarlığını onlar yaparlar eğer siz Allah‟a karĢı 

baĢkaldırırsanız, eğer siz imana karĢı görevinizi yapmazsınız, eğer siz 
kendinize yabancılaĢırsanız. 

 
Ne gibi? Tarih bunun en canlı Ģahidi dostlar. Tıpkı bir zaman 

Medine‟nin taĢıdığı sancağı bir dönem gelip Kufe‟nin, bir dönem gelip 
Bağdat‟ın, bir dönem gelip ġam‟ın, bir dönem gelip Kahire‟nin, bir dönem 
gelip Endülüs‟ün, Gırnata‟nın, bir dönem gelip Ġstanbul‟un taĢıdığı gibi. 
Bir dönemde gelir hiç ummadığınız, hiç tahmin edemeyeceğiniz bir 
baĢka yer taĢır. 

 
Neden böyle değiĢir? ĠĢte o değiĢimin sebebi bu yasadır. Allah‟a 

sırt dönen toplumun elinden Allah, hakikatin yeryüzündeki mümessili 
olma görevini, imtiyazını alır, Hakikati layıkıyla temsil edecek bir baĢka 
topluma verir. 

 
Siz Nasrettin Hocanın yaptığı gibi elindeki tüm pasta malzemesini 

kapıp giden karganın ardından, tarifesi bendedir diye elinizdeki kağıdı 
sallayabilirsiniz, ama bu hiçbir Ģey ifade etmez. Eğer o tarifeyi ortaya 
koyacak malzemeyi kaptırmıĢsanız, yani vahye sırt dönmüĢseniz, 
babanızın 3 kıtada at koĢturmuĢ olması, dedelerinizin Ġslam‟a Ģu kadar 
yüzyıl hadim olması, hizmetçi olması, hiçbir Ģeyi değiĢtirmez. Çünkü 
Ġslam kimsenin babasından evladına kalan bir miras değildir. Ġslam 
nesillerin alın teri ile, yürek teri ile, zihin teri ile kazanacakları ilahi bir 
madalyadır. 

 
 
134-) Ġnne ma tu'adune leatin ve ma entüm Bi mu'ciziyn; 
 



Muhakkak ki (size) vadolunanlar kesinlikle gelecektir... Siz (vaadini 
yerine getirmesi konusunda onu) acze düĢüremezsiniz! (A.Hulusi) 

 
134 - Size edilen va'd-ü vaîd muhakkak baĢınıza gelecektir, siz 

onun önüne geçemezsiniz. (Elmalı) 
 
 
Ġnne ma tu'adune leat KuĢkusuz tehdit edildiğiniz Ģey mutlaka 

gerçekleĢecektir. ve ma entüm Bi mu'ciziyn; ve siz ona asla engel de 
olamayacaksınız. 

 
Yukarıdaki ayeti hatırlayın. Eğer bu tehdide, bu belaya hak 

kazanmıĢsanız, bunu hak etmiĢseniz yani, kesinlikle gerçekleĢeceğinden 
emin olabilirsiniz. Ama nasıl gerçekleĢecek diye sormayın, toplumların alt 
üst oluĢ gerekçeleri çok çeĢitlidir. Daha önce iĢlediğimiz dersteki bir ayeti 
hatırlasanıza. Orada gerçekten de çok ilginç bir sosyal ilkeye, yasaya 
dikkat çekmiĢti Kur‟an. DemiĢti ki; “toplumların ya aniden kendilerine bela 
veririz, ya da yavaĢ yavaĢ onları sosyal bir çöküĢe, sosyal bir bozuluĢa 
götürürüz. Onları içinden bozarız.” 

 
 Onun için toplumların değiĢme süreci, toplumların bozuluĢ 

nedenleri çok farklı olabilir. Bütün bu nedenleri aslında tek bir sebebe 
irca edip bu toplum hak etti demeniz ve gerçekte Allah‟ın bir yasası 
olduğunu bilmeniz Ģart. Devam ediyoruz; 

 
 
135-) Kul ya kavmı'melu alâ mekanetiküm inniy amil* fe sevfe 

ta'lemune men tekûnu lehu akıbetüddar* innehu la yüflihuzzalimun; 
 
De ki: "Ey halkım, elinizden ne geliyorsa hepsini yapın! Muhakkak 

ki ben de yapacağım (gücümün yettiğini)! (Dünya) yurdunun sonuçta 
kimin olacağını yakında bileceksiniz"... Muhakkak ki zâlimler, kurtuluĢa 
ermezler. (A.Hulusi) 

 
135 - Ey kavmim, de: Bütün kuvvetinizle yapın yapacağınızı ben 

vazifemi yapıyorum, artık yakında bileceksiniz: Dünya evinin sonu kimin 
olacak? ġu muhakkak ki zalimler felâh bulmazlar. (Elmalı) 

 
 
Kul ya kavmı'melu alâ mekanetiküm inniy amil De ki, Vahyin 

birinci muhatabı peygambere öncelikle, de ki; “Ey halkım, siz kendinize 
yakıĢanı yapın, ben görevimi yapıyorum.” O bunu demeyi hak 



kazanmıĢtı. Hz. Peygamber yürek rahatlığı ile bunu demeyi hak 
kazanmıĢtı. 

 
Sahi..! Biz de hak kazandık mı? Mesela bu ayet bizi de muhatap 

alıyor. Biz de bu ayeti muhatap alabilecek liyakate sahip miyiz? Yani; “Ey 
iman düĢmanları, siz elinizden geleni, size yakıĢanı yapın. Çünkü kötüye 
kötü yakıĢır, çirkine çirkin yakıĢır, Habibe, habis yakıĢır. Pis pisler içindir. 
Siz size yakıĢanı yapın, siz size yakıĢanı söyleyin, siz size yakıĢan yerde 
durun. Siz size yakıĢanlarla ahbaplık, dostluk kurun. Siz sizin gibilerin 
arkasına takılın, ben yalnızca görevimi yapıyorum.” Diyecek kaç kiĢi var 
aramızda.  

 
Zaten görevini yapsaydı eğer insan o zaman peygamberlerin 

uğradığı Ģeyler belki biraz daha küçüğü ile onunda baĢına gelecekti. 
Çünkü oluklar çift birinden nur akar, birinden kir. Bu iki çift oluk yani bu 
birbirine zıt olan oluklar, insanlık tarihi boyunca devam etmiĢ ve akmıĢ, 
ve bu olukların tabi olduğu yasa da hiç değiĢmemiĢ. 

 
Önce suskunlukla karĢılarlar, görmezden gelirler hakkı ve hakikati. 

Onda baĢarılı olamazlarsa bu kez yalan ve iftiraya baĢ vururlar. Alaya 
baĢvururlar. Alay ederler. Dalga geçerler, küçümserler, hafife alırlar. 
Sizin ağırlığınızı yol etmeye çalıĢırlar. Onda da baĢarılı olamazlarsa 3. 
aĢamaya geçerler. Fiziki iĢkence yaparlar. Size acı çektirirler, size sıkıntı 
verirler, sizi taciz ederler. Onda da baĢarılı olamazlarsa son aĢamaya 
geçerler, varlığınızı ortadan kaldırmaya çalıĢırlar. Direkt varlığınızı hedef 
alırlar. Tüm peygamberlerin geçtiği aĢamalardır bunlar. Hakikatin 
düĢmanları tarafından tüm peygamberler iĢte böylesine Ģeylerle muhatap 
olmuĢlar ve eğer siz de vazifenizi yaparsanız siz de bunlara muhatap 
olursunuz. Onun için diyebiliyor muyuz; 

 
ya kavmı'melu alâ mekanetiküm inniy amil ey toplumum, ey 

halkım. Siz size yakıĢanı yapın ey inkarcı toplum. Ey hakka karĢı direnen 
toplum. Ey ücretsiz bir biçimde kendilerini hakikate davet ettiğim halde 
bir türlü hakka gelmemekte ısrarcı olan toplum. Ben bana düĢeni 
yapıyorum. Görevimi yapıyorum. Siz de size yakıĢanı yapın. Diyebiliyor 
musunuz. 

 
fe sevfe ta'lemun ve nasıl olsa zamanla anlayacaksınız. Neyi 

anlayacaksınız? men tekûnu lehu akıbetüddar Kimin mutlu sona 
ulaĢacağını nasıl olsa zamanla anlayacaksınız. innehu la 
yüflihuzzalimun; Kesin olan Ģu ki, zalimler asla mutlu sona ulaĢamazlar. 

 



Burada hem bu dünyada ki mutluluk kastedilmiĢ, Hem de öte 
dünyada ki mutluluk kastedilmiĢ. Ama öncelikle bu dünyaya iliĢkin olarak 
anlamak lazım. Akıbetüddar ibaresini. Çünkü hakikatin baĢarısı elbette 
banko baĢarıdır.i Ancak hakikati temsil edenler o hakikati tam bir biçimde 
temsil ediyorsa. Onun için hakikatin baĢarısından korkmayın, o hakikati 
temsil edip etmediğinizden korkun. Hakikatin baĢarısını tartıĢmayın. 
Çünkü Hakikat bizatihi baĢarının ta kendisidir. Sizin o hakikati nasıl ve ne 
kadar temsil ettiğinizi tartıĢın. 

 
Burada da söylenen zaten odur. Hakk, El-Hakku Ya'lû Velâ Yu'lâ 

Aleyh Hakk daima üstündür. Hakk daima galiptir. Hakk daima Altındır. 
Çamura düĢse de öyledir. Hakk kendisine el uzatan hiç kimse olmasa da 
güçlüdür. Güçlü oluĢunu dıĢındaki bir odaktan değil, bizatihi hakikat 
oluĢundan alır. Onun için Hakk Ģiddete ihtiyaç duymaz. Hakk teröre 
ihtiyaç duymaz. Çünkü Hakkın gücü bizatihi özünden gelir.  

 
Yalan Ģiddete ihtiyaç duyar. Yalanın teröre ihtiyacı vardır. Çünkü 

yalanın özünden kaynaklanan gücü yoktur. Batılın kendisinden 
kaynaklanan gücü yoktur. DıĢarıdan ona güç takviyesi gerekir. Onun için 
batılın teröre ihtiyacı vardır. Batılın Ģiddete ihtiyacı vardır. 

 
Hakkın propagandaya da ihtiyacı yoktur. Sadece duyurulmaya 

ihtiyacı vardır. Hakikatin reklamı olmaz. Çünkü bizatihi kendi kendisini 
tanıtır zaten. Sadece duyuru yapılır. Duyurulur hakikat. Ekstradan 
reklamını yapmanıza gerek yok. Hakikat için yalan söylemenize gerek 
yok. Çünkü ne kadar övseniz zaten hakikati layığı ile övmüĢ olamazsınız. 
Onun için hakikat söz konusu olduğunda reklam sözcüğü boĢlukta kalır. 
Propaganda sözcüğü boĢlukta kalır. Hakikate davet edilir. Hakikatin 
propagandisti olmaz, davetçisi olur. Devam ediyoruz. 

 
innehu la yüflihuzzalimun; Kesin olan Ģu ki; zalimler asla mutlu 

sona ulaĢamayacaklar. 
 
 
136-) Ve ce'alu Lillahi mimma zerae minel harsi vel en'ami 

nasıyben fekalu hazâ Lillahi Bi za'mihim ve hazâ liĢürekâina* fema 
kâne li Ģürekâihim fela yesılu ilAllah* ve ma kâne Lillahi fehuve 
yesılu ila Ģürekâihim* sae ma yahkümun; 

 
(O'nun) yarattığı ekinden ve hayvandan Allâh'a bir pay ayırdılar! 

Kendi zanlarınca Ģöyle dediler: "Bu Allâh'ın, bu da ortak 
koĢtuklarımızındır." (Oysa) ortak koĢtukları için olan Allâh'a vâsıl olmaz! 



(Ama) Allâh için olan, onların ortak koĢtuklarına ulaĢır... Ne kötü hüküm 
veriyorlar! (A.Hulusi) 

 
136 - Tuttular Allâh için onun yarattıklarından: Hars ve en'amdan 

bir hisse ayırdılar, zuumlarınca Ģu, dediler: Allâh için, Ģu da Ģeriklerimiz 
için, amma Ģerikleri için olan Allah tarafına geçmez, Allah için olana 
gelince o Ģerikleri tarafına geçer, ne fenâ hükümet yapıyorlar. (Elmalı) 

 
 
Ve ce'alu Lillahi mimma zerae minel harsi vel en'ami nasıyben 

fekalu hazâ Lillahi Bi za'mihim ve hazâ liĢürekâina Allah‟ın yarattığı 
ekinlerden ve hayvanlardan bir pay ayırıp batıl inançlarına göre dediler 
ki; Bu Allah‟a aittir, bu da Allah‟a koĢtuğumuz ortaklarımıza aittir. 

 
ġimdi yeni bir pasaja geçtik. Yukarıdaki pasaj toplumdaki 

bozulmanın, toplumsal kokuĢmanın temel sebeplerine indi ve onları 
aktardı. Mutluluğun düĢmanlarından söz etti. Mutluluğa ebediyen 
ulaĢamayacak olanlardan ve mutluluğu bir sancak gibi ellerinde 
taĢıyanlardan söz etti ve onun arkasından, mutluluğa ulaĢamazlar 
dedikten sonra, kesinlikle ulaĢamazlar dedikten sonra, hurafeye ve inanç 
kokuĢmasına getirdi sözü. Yani kimler ulaĢamaz. Ġnsanın ebedi 
mutluluğu kaybetmesinin, zayi etmesinin temelinde yatan en büyük 
problem inanç bozulmasıdır. Ġnanç kokuĢmasıdır ki hurafe diyoruz biz 
buna. Ġnsan kendi eli ile kendi mutluluğunu nasıl yok eder sorusuna 
tarihsel örnekler vereyim diyor Kur‟an. 

 
ġimdi indiği toplumdan örnekler sunuyor bize. Bize sunuyor tabii ki, 

neden? Ġbret alın, ibret alın ve bu yanlıĢa sizde düĢüp ebedi 
mutluluğunuzu ellerinizle yok etmeyin dercesine bize örnekler sunuyor ve 
diyor ki sunduğu örnekte; 

 
Ve ce'alu Lillahi mimma zerae minel harsi vel en'am Allah‟ın 

yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan ne yapıyorlar? nasıyben bir pay 
ayırıyorlar onlar. 

 
fekalu hazâ Lillahi Bi za'mihim batıl inançlarına göre, yani 

kuruntularına göre Bi za'mihim Kuruntuları var onların. Ġnançları yok. 
Hurafe hiçbir zaman inanç olamaz. Hurafe kuruntudur. Bir Ģeye iman 
diyebilmemiz için o Ģeyin mutlaka ve mutlaka hakikat olması lazım. 
Hakikatte ya insanın kendi tecrübelerinden yola çıkarak elde ettiği 
bilgiye, ya da Allah‟ın verdiği ilahi bilgiye dayanır. Onun için iman kimi 
zaman insanın kendi öz bilgisi ile ulaĢtığı hakikate inanması, kimi zaman 
da Kur‟an ın gayp dediği, aklın idrak alanına, çerçevesine sığmayan 



aĢkın hakikatlere, Allah‟ın bildirmesi sebebi ile, Allah‟tan gelen bir bilgi 
sebebi ile iman etmesi, inanmasıdır. Ġman, bu iki unsurun bir araya 
gelmesidir. 

 
ĠĢte burada tam zıddı bir Ģey söylüyor Kur‟an; Onlar dediler ki; Bu 

Allah‟a aittir, bu da Allah‟a koĢtuğumuz ortaklarımıza. Dikkatinizi çekiyor 
mu sevgili Kur‟an dostları. Allah‟a aittir diye Allah‟a kurban sunuyorlar. 
Kimler bunlar, Ģu sizin bildiğiniz putperestler, müĢrikler, Kur‟an ın pislik 
dediği o inanç sahipleri.  

 
Dikkatinizi çekerim, Allah‟a kurban sunuyorlar. Yani Allah‟a 

inanıyorlar, bu açık. Kim onlar, Ġbrahim dininin tahrifçileri. Bu nokta çok 
önemli, bu nokta unutuluyor. Mekke putperestleri Hz. Ġbrahim‟in 
takipçileri idi. Ama onun getirdiği mesajı, saf mesajı tahrif etmiĢtiler. Tıpkı 
Yahudilerin Hz. Musa‟nın getirdiği Ġslam‟ı tahrif etmesi, tıpkı Pavlus 
Hıristiyanlığının Hz. Ġsa‟nın getirdiği Hıristiyanlığı tahrif etmesi gibi onlar 
da Hz. Ġbrahim‟in getirdiği Ġslam‟ı tahrif etmiĢlerdi. Muharriftiler yani. 

 
ġu soruyu sormak acaba çok mu yersiz, Sakın biz de Hz. 

Muhammed AS. ın getirdiği Ġslam‟ın tahrifçileri olmayalım? Hz. Ġbrahim‟in 
getirdiği Ġslam‟ı tahrif edenler çıkıyorsa, Hz. Musa‟nın getirdiği Ġslam‟ı 
tahrif edenler çıkıyorsa, Hz. Ġsa‟nın getirdiği Ġslam‟ı tahrif edenler 
çıkıyorsa, Hz. Muhammed‟in getirdiği Ġslam‟ı tahrif edenler neden 
olmasın ve Kur‟an Hz. Ġbrahim‟in Muharriflerine sesleniyorsa, Hz. 
Musa‟nın muharriflerine sesleniyorsa tahrifçilerine, Hz. Ġsa‟nın 
tahrifçilerine sitem ediyor, onları eleĢtiriyor, onları yerden yere vuruyor, 
onları reddediyorsa. Hz. Muhammed‟in getirdiği mesajın tahrifçilerine 
neden sitem etmesin. Neden onları eleĢtirmesin, neden bu ayetler onlar 
içinde söz konusu olmasın. Ġman ile hurafeyi nasıl karıĢtırdıklarına tarihi 
bir örnektir Mekke putperestleri buradaki örnek. 

 
Ekinlerden ve hayvanlardan kendi kafalarına göre bir tasnif 

yapıyorlar. Diyorlar ki ġu putlarımızın,ü Allah‟ koĢtuğumuz ortakların, Ģu 
da Allah‟a aittir diyorlar. Böyle bir tasnife gidiyorlar. Kurban sunuyorlar. 
Allah‟a da sunuyorlar putlarına da. Yani bu günün ikirçikli insanı gibi. Bu 
günün, imanı potbori olmuĢ, mozaik olmuĢ, imanına, iman kazanına, 
imanın bal kazanına bir kaĢık pislik, Ģirk pisliği karıĢtırmıĢ insanı gibi iĢi 
karıĢtırıyorlar. O bal kazanından mideniz götürüp de yiyebilir misiniz 
artık. Canım bir kaĢık ne olacak diyebilir misiniz.  

 
Bir kazan balın içerisine isterse bir kaĢık olsun, hatta bir kahve 

kaĢığı olsun pislik atıldıktan sonra artık mideniz kaldırır mı onu. O pistir. 
Komple pistir o. Ama diyeceksiniz ki veya birileri diyeceklerdir ki; Efendim 



bu kadar balın içerisinde bu minik bir kaĢıkçık pislikte ne olur ki..! Ne 
hükmü var ki. Herhalde demezsiniz bunu değil mi? 

 
Ya bunu balda diyemiyorsanız, iman gibi bir değerde nasıl 

söyleyebilirsiniz. Küfür gibi korkunç bir pislik hususunda nasıl 
söyleyebilirsiniz. Onun için burada Mekke putperestlerinin iĢte bu mozaik 
iman anlayıĢı gündeme getiriliyor ve onların bir pay Allah‟a, bir pay da 
putlarına ayırdıkları dile getiriliyor. 

 
Onlar putlarına ayırdıkları payı ne yapıyorlardı? Put sektörüne 

veriyorlardı. Unutmayın tüm hurafeler kendi sektörlerini yaratırlar. Onun 
için Hurafe salim inancı, imanı yok eder. Bir yere hurafe girince iman 
oradan çıkar ve hurafe kendi kara sektörünü de imal eder, ortaya çıkarır, 
yaratır. Yani manevi mafya ortaya çıkarır hurafe. Onun için Hurafenin 
olduğu yerde bakarsınız hurafe sektörü de türeyivermiĢ. O sektör ciddi 
paraların döndüğü sektör olur.  

 
Onun için Mekke putperestleri de böyle bir sektöre bir takım ürünler 

veriyorlardı. Hayvanlardan, bitkilerden ve Kur‟an onu dile getiriyor. 
 
[Atlanan cümle; ve hazâ liĢürekâinabu da ortak 

koĢtuklarımızındır. A.H.)] 
 
fema kâne li Ģürekâihim fela yesılu ilAllah oysaki ortakları için 

olan Allah‟a ulaĢmıyor, ve ma kâne Lillahi fehuve yesılu ila 
Ģürekâihim fakat Allah için olan ortaklarına ulaĢıyordu. 

 
Açık aslında, Ģöyle yapıyorlardı tarihlerin ve tefsirlerin bize 

naklettiğine göre; ġu Allah‟a ait diyorlardı, Ģu da Allah‟a koĢtuğumuz 
ortaklarımıza ait. Aslında onlar Allah‟a ortak koĢarken daha önce, bu 
sureden önceki sureyi iĢlerken dile getirdiğimiz hakikatlerde olduğu gibi, 
onlar açıkça bu Allah‟ın ortağıdır falan demiyorlardı. Ancak ortak 
koĢtukları Ģeyleri; Bizi Allah‟a götürecek aracılar diye ortak koĢuyorlardı. 
Allah katında bize torpil geçecek diyorlardı.  

 
MüĢrik zihindeki, Ģirk mantığını doğru kavramak lazım ki Ģirkin 

temelini doğru anlayalım. Öyle diyorlardı. Onun için Ģu Allah‟a, Ģu da ona 
koĢtuğumuz ortaklara ait. Niçin Çünkü onlar bizi Allah‟a götürecek. Ama 
koĢtukları ortaklara verdikleri mallar tabii ki sektöre gidiyordu. Ama 
Allah‟a ayırdıkları mallar orada kalıyordu. Allah acıkmaz, Allah susamaz, 
Allah‟ın ihtiyacı olmaz. 

 



Aslında samimi değillerdi. Samimi olsalardı Allah‟a ayırdıklarını 
yoksullara vermeleri gerekiyordu, onu da vermiyorlardı. Allah nasıl olsa 
bizden zengindir deyip Allah‟a ayırdıklarını ihtiyaç halinde hemen geri 
alıyorlardı. Onun ihtiyacı yok, O nasıl olsa bizden zengindir, dolayısıyla 
O‟nun hakkını geri alalım. Böyle gerçekten de gülünç  bir hal, gülünç bir 
inanç biçimi. ĠĢte hurafeye dayanırsa inanç, insanı da böyle gülünç 
yapardı. 

 
sae ma yahkümun; Ne berbat yargılara kapılıyorlar. 
 
 
137-) Ve kezâlike zeyyene li kesiyrin minel müĢrikiyne katle 

evladihim Ģürakâühüm liyurduhüm ve liyelbisu aleyhim diynehüm* 
velev ĢaAllahu ma fealuhu fezerhüm ve ma yefterun; 

 
Yine böylece onların ortakları (varsandıkları tanrıları), müĢriklerden 

birçoğuna evlatlarını öldürmeyi süslü gösterdi ki hem onları helâk 
etsinler, hem de dinlerini karmakarıĢık etsinler... Eğer Allâh dileseydi onu 
yapmazlardı... (O hâlde) onları uydurdukları ile baĢ baĢa bırak. (A.Hulusi) 

 
137 - Yine bunun gibi müĢriklerden çoğuna evlatlarını öldürmeyi de 

o taptıkları Ģerikler iyi bir Ģey gibi gösterdi, hem kendilerini ifnâ etmek 
için, hem dinlerini berbat edip ĢaĢırmak için, eğer Allah dilese idi bunu 
yapmazlardı, o halde bırak onları uydurdukları kanunlarla ne halleri varsa 
görsünler. (Elmalı) 

 
 
Ve kezâlike zeyyene li kesiyrin minel müĢrikiyne katle 

evladihim Ģürakâühüm liyurduhüm ve liyelbisu aleyhim diynehüm 
ve yine onların yaptığı bir baĢka gülünçlüğü dile getiriyor Kur‟an. Ama bu 
tabii ki çok daha gözle görülür bir kötülük. Bu gerçekten de insanın 
tüylerini diken diken eden bir vahĢet görüntüsü. Neydi o? “Ve yine 
Allah‟a koĢtukları ortaklarına olan inançları ”onlara olan inançları Ģirk 
koĢanların çoğuna çocuklarını öldürmeyi güzel gösteriyordu. 

 
Evet, yani sadece kurban sunma aĢamasında kalmıyor, her hurafe 

mutlaka en sonunda bir vahĢete, insana zarara yol açar. Yani insan 
hurafesinin zararını yine kendisi görür sonunda. Onun için hurafenin 
yasaklanması, inanca düĢmüĢ mikroplar gibi yasaklanmasının 
sebebi,Allah‟ın bundan zarar görmesi değil. Ya kimin zarar görmesi? 
Hurafeye inanan insanların bizzat kendilerinin zarar görmesi. 

 



ĠĢte burada çok tipik bir örneğini sergiliyor Kur‟an diyor ki; Allah‟a 
koĢtukları ortaklarına olan inançları yüzünden Ģirk koĢanların çoğunu 
çocuklarını öldürmeyi güzel gösterir bu inançları ve böylece onları yok 
oluĢa sürükler ve değer sistemlerini yozlaĢtırır. Liyurduhüm onları yok 
oluĢa sürükler. ve liyelbisu aleyhim diynehüm değer sistemlerini 
yozlaĢtırır. dinehüm dinlerini yozlaĢtırır diyor meĢhur kullanımıyla. Aynen 
dile getirelim literal anlamda, dinlerini yozlaĢtırır. Bu din ne idi ki? 
Yukarıda söyledik. Ġbrahim peygamberden gelen hakikatleri iĢte böyle 
yozlaĢtırdılar. Ġbrahim peygamberi doğru anlamadılar. Onlar çocuklarını 
katlediyorlardı. 

 
Çocuk katli iki sebebe dayanıyordu, hatta 3 sebebe ZemahĢeri‟nin 

naklettiğine göre: 
 
1 – Yoksulluktan dolayı katlediyorlardı ki, yoksulluk, açlık korkusu 

ile olur. Oysaki yarattığının rızkını da yarattığına inandığınız zaman, yani 
Allah‟a güvendiğiniz zaman hiç böyle bir vahĢete sarılabilir misiniz, hiç 
böyle bir vahĢeti birazcık vicdanı olan bir insan gözünü kırpmadan 
iĢleyebilir mi? Öz evladının kanına girebilir mi, nasıl bir duygudur, yani 
hurafe nasıl korkunç, batıl inanç nasıl korkunçtur ki insana elleri ile öz 
yavrusunu katlettiriyor bakınız.  

 
Aslında bugün olanda çok farklı bir Ģey değil. Baksanıza, o 

gün insanlar öz elleri ile yavrularını, ciğer parelerini diri diri toprağa 
gömüyorlardı. Yani dünyalarını mahvediyorlardı. Bugünkü anne 
babalar öz elleri ile ciğer parelerinin ahiretini mahvediyorlar. Sizce 
hangisi daha korkunç? 

 
2 – Ahlaki amaçlarla gömüyorlardı. Hz. Ömer‟in kızını gömmesi 

yoksulluktan değildi. Ġlerde büyüyecek ve ahlaksız toplumda o da 
ahlaksızlık yapacak, bozulacak, yüz karası olacak, namusumuza leke 
getirecek amacı ile daha çocukken infaz etmeye kalkıyordu. Masum bir 
yavruyu. 

 
3 – Kurban sunmak için erkek çocuklardan bazen sadece 

tanrılarına kurban sunmak için katlettikleri de olurdu. 
 
Burada da Hz. Ġbrahim‟i yanlıĢ yorumlayarak yaparlardı bunu, 

ilginçtir hayvanlardan putlarına ayırırken Allah yolunda Kurban etmezler 
ve yoksula dağıtmazlardı. Ama çıkarlar, katliam yaparlar, bazen öz 
çocuklarını putlarına kurban sunabilirlerdi. 

 



ĠĢte böylesine bir zihin alaborası, böylesine bir düĢünce kısırlığına 
yol açıyordu yanlıĢ inanç, bozulmuĢ inanç. Yani temeli bilgiye 
dayanmayan, temeli sağlam olmayan, temeli vahye dayanmayan her 
tür inancın insanı götürdüğü nokta iĢte böylesine vahĢet, dehĢet ve 
gülünçlüklerdir. Burada söylenen de budur. 

 
Aslında müĢrik sapmanın temelinde Hz. Ġbrahim‟in tevhidi inancını 

yozlaĢtırmanın olduğunu hatırlamamız gerekiyor bu ayeti anlamamız için. 
velev ĢaAllahu ma fealuhu Ne ki Allah dileseydi bunları yapamazlardı. 
fezerhüm ve ma yefterun; ġu halde onlardan da, uydurduklarından da 
uzak dur. 

 
 
138-) Ve kalu hazihi en'amün ve harsün hıcr* la yat'amüha illâ 

men neĢaü Bi za'mihim ve en'amün hurrimet zuhuruha ve en'amün 
la yezkürunEsmâllahi aleyheftiraen aleyh* seyecziyhim Bi ma kânu 
yefterun; 

 
(Örflerindeki Ģartlanma ve değer yargılarını, Allâh hükmü din kabul 

edenler) zanları üzere Ģöyle dediler: "Bu en'am (hayvanlar) ve hers (ekin) 
dokunulmazdır... Onları dilediğimizden baĢkası yiyemez... Bu 
hayvanların sırtları, haram kılınmıĢtır (binek yapılmaz)"... O'na (Allâh'a) 
iftira ederek, (bir takım) hayvanları keserken üzerlerine Allâh Ġsmi'ni 
anmazlar! (Allâh) onlara, iftiralarının sonucunu yaĢatacaktır! (A.Hulusi) 

 
138 - Zu'umlarınca dediler ki «Ģunlar iliĢilmez en'âm ve hars, 

bunları ancak dilediğimize yedireceğiz, Ģunlar da sırtları haram edilmiĢ, 
en'âm «diğer bir takım en'amı da Allâhın ismini anmadan boğazlarlar, 
hep bunları Allâha iftirâ ederek yaparlar, iftirâ ettikleri için Allâh yakında 
cezâlarını verecek. (Elmalı) 

 
 
Ve kalu hazihi en'amün ve harsün hıcr* la yat'amüha illâ men 

neĢaü Bi za'mihim Yine onlar, yukarıda söylediğimiz Kur‟an ın sunduğu 
örnekler, bu ibretler daha doğrusu, devam ediyor. Yani insan eğer sahih 
bir akideye, sağlam bir imana dayanmazsa, temeli ilahi bir bilgiye imana 
dayanmazsa, nasıl hurafelere, nasıl gülünç hurafelere saplanır onun 
örneklerini vermeyi sürdürüyor Kur‟an diyor ki;  

 
Onlar batıl inançlarına göre dediler ki, Ģu hayvanlar ve ekinler 

kutsaldır. Bir takım hayvanları ve ekinleri ayırıyorlardı, Ģu hayvanlar ve 
ekinler kutsaldır, dikkatinizi çekerim onların isimlerini de maide suresinin 
103. ayetinde saymıĢtı ve biz onları tefsir etmiĢtik.  



 
Vasile, saibe, gibi isimler veriyorlar, kulaklarını yarıyorlar, ya da 

kuyruğunu kesiyorlar, kulağını kesiyorlar iĢaret olsun diye onu 
salıyorlardı. Mesela üst üste ikiz doğuran hayvanları, 5 batında doğuran 
hayvanları, artık belli bir yaĢa kadar ürün veren, belli bir yaĢa kadar 
yavru veren hayvanları. Yani böyle kendi kafalarından bir takım kurallar 
koymuĢlardı, bir takım hurafeler koymuĢlardı ve kullanım dıĢı 
tutuyorlardı. Yani insanın kullanımı için yaratılan varlıkları, yaratılıĢ 
amacının dıĢına itiyorlardı. 

 
Ne yapıyorlardı? Dediler ki; Ģu hayvanlar ve ekinler kutsaldır. Ben, 

Hıcrun‟u kutsal bir biçimde çevirmeyi uygun buldum. Bizin için 
verdiklerimiz dıĢında hiç kimse onlardan yiyemez. Yani onlar izin 
verecekler ve birileri onlardan yiyecekti. Kime izin veriyorlardı? 
Kafalarının estiğine. Ġzin verme gücünü kendilerinde görüyorlardı. Yani 
Allah‟a değil de kendilerine, dinin kaynağını kendilerine atfediyorlardı. 
Kendileri din koymaya baĢlamıĢtı, kutsal koymaya baĢlamıĢtı. 
DüĢünebiliyor musunuz değerli dostlar..! Ġnsan Din koymaya kalkarsa 
hakikat ne olur, insan sayısınca din olmaz mı. ĠĢte hurafe de oradan 
çıkmıyor muydu. 

 
ve en'amün hurrimet zuhuruha yine onlar, falanca türden 

hayvanlara yük vurulması haramdır diyorlardı. Yani kendi kafalarından 
belirliyorlar, Ģu, Ģu tipteki hayvanlara yük vurulmaz. O hayvanlar yük 
hayvanı, ama onun için yaratılmıĢ, onun için kullanılması lazım, fakat 
hayır kullanım dıĢına çıkarıyorlardı bir takım hurafelerle. 

 
Aslında bu ayetler Allah‟ın eğer insana yol haritası göndermemiĢ 

olsaydı, insanların nasıl hurafeler icat edip nasıl gülünç kurallar 
geliĢtireceğine en tipik ve ilginç örneklikleri teĢkil ediyor. 

 
Hurafenin mantığı olmaz, buradan çıkardığımız sonuç bu. 

Hurafenin mantığı olmaz. Mantığı var mı, biraz sonra devam edecek bu 
ayetler. Onun için hurafeye dayalı keyfi bir akide sistemine eleĢtiri 
getiriyor bu ayetler. 

 
ve en'amün la yezkürunEsmâllahi aleyheftiraen aleyh bir takım 

hayvanlarda vardır ki üzerine Allah‟ın adını anmazlar. Hurafelerini asılsız 
yere, O‟na isnat ederler. Ġftiraen aleyh yani bir takım hayvanlarında 
üzerine Allah‟ın adını anmıyorlar. Ġlginç, niye almıyorlar? Niçin i olmaz, 
hurafenin mantığı olmaz efendim. Peki bunu yaparken de dehĢet bir Ģey 
daha yapıyorlar; Ġftiraen aleyh bu hurafelerini asılsız yere Allah‟a isnat 
ediyorlar. Sanki Allah emretmiĢte bunlar böyle yapıyormuĢ gibi bir hava 



uyandırıyorlar, bunu da Allah‟a isnat ediyorlar. Tek delilleri nedir? 
Atalarından böyle görmüĢ olmak. 

 
seyecziyhim Bi ma kânu yefterun; Zamanı gelince iftiralarından 

dolayı cezalandırılacaklardır. 
 
 
139-) Ve kalu ma fiy butuni hazihil en'ami halisatün lizükürina 

ve muharremün alâ ezvacina* ve in yekün meyteten fehüm fiyhi 
Ģürekâ'* seyecziyhim vasfehüm* inneHU Hakiymun 'Aliym; 

 
Dediler ki: "ġu hayvanın karnındakiler yalnız erkeklerimize helaldir, 

kadınlarımıza haram kılınmıĢtır... Eğer doğan ölü doğarsa, onlar (erkek 
ve kadın) onda ortaktırlar"... Bu iftiraları (ile Allâh) onları 
cezalandıracaktır... Muhakkak ki O, Hakiym'dir, Aliym'dir. (A.Hulusi) 

 
139 - Bir de Ģu en‟âmın karınlarındaki yavrular sırf erkeklerimizin, 

kadınlarımıza ise haram, eğer ölü doğarsa o vakit onda hepsi ortak» 
dediler, Allâh onlara isnatlarının cezâsını yakında verecek, her halde o 
hakîmdir, alîmdir. (Elmalı) 

 
Ve kalu yine dediler ki; ma fiy butuni hazihil en'ami halisatün 

lizükürina ve muharremün alâ ezvacina Bakınız bakınız hurafenin 
mantığı olmaz demiĢtik ya, devam ediyor. 

 
ġu hayvanların karnında olan yavrular canlı doğarsa yalnızca 

yalnız erkeklerimize ait olup, kadınlarımıza yasaklanmıĢtır. Eğer canlı 
doğarsa yalnızca erkekler yiyecek, erkeklere aittir, kadınlar yiyemeyecek. 
Niçin? Efendim hurafenin niçini olmaz, mantığı olmaz. Onlar öyle istediler 
onun için. 

 
Tabii burada bir baĢka problem de var, ataerkil modelin cinsiyet 

ayırımını uyduruk dinlerine de yansıtıyorlar. Bakıyoruz, hurafeyi düzüp 
koĢarken, öteden beri taĢıdıkları toplumsal yozlaĢmaları da hurafenin 
temeline dayanak ediyorlar. Buradan hisse Ģudur; Ġnsan din koyarsa 
olacağı budur yani komiklik. 

 
ve in yekün meyteten fehüm fiyhi Ģürekâ ama eğer ölü doğarsa 

hepside ona ortak olacaklardır yani kadınlar da erkekler de yiyeceklerdir. 
Demek ki ölü hayvan yiyorlardı Mekkeliler, buradan onu öğreniyoruz. 
seyecziyhim vasfehüm Allah onları bu tür isnatlarından dolayı 
cezalandıracaktır. inneHU Hakiymun 'Aliym; çünkü o hikmet sahibidir 
her Ģeyi hakkıyla bilir. 



 
 
140-) Kad hasiralleziyne katelu evladehüm sefehen Bi ğayri 

ilmin ve harremu ma razekahümullahuftiraen alAllah* kad dallu ve 
ma kânu mühtediyn; 

 
Cehaletten, evlatlarını ahmakça öldürenler ve Allâh'ın kendilerine 

ihsan ettiği rızkı Allâh üzerine iftira ederek haram yapanlar, gerçekten 
hüsrana uğramıĢtır... Gerçekten bunlar sapmıĢlardır ve hidâyetten 
mahrumdurlar. (A.Hulusi) 

 
140 - ilgisizlikle düĢüncesizlikle evlatlarını öldürenler ve Allâhın 

kendilerine merzuk buyurduğu nimetleri Allâha iftirâ ederek harâm ve 
memnu' kılanlar Ģüphe yok ki ziyan ettiler. ġüphe yok ki yanlıĢ gittiler, ve 
hiç bir zaman muvaffak olmadılar. (Elmalı) 

 
 
Kad hasiralleziyne katelu evladehüm sefehen Bi ğayri ilmin 

gerçekte hüsrana uğrayan kimseler cehaletleri yüzünden beyinsizce 
çocuklarını öldürenler, devam ediyor, ve harremu ma 
razekahümullahuftiraen alAllah ve Allah‟ın kendilerine rızık olarak 
bağıĢladıklarını, Allah‟a iftira olan hurafelerle haram kılanlardır. 

 
Bunlar kimlermiĢ? Hüsrana uğrayanlar. Kafalarından din koyanlar, 

kendi iĢkembelerinden yasa uyduranlar, haram ve helal belirleme iĢini 
kendi zevklerine, kendi akıllarına, kendi tabiatlarına uygun bir biçimde 
kılanlar. Yani güzeli ve çirkini, iyiyi ve kötüyü, hakkı ve batılı belirleme 
ölçüsünü Allah‟ın koymasına bakmayıp kendileri koymaya kalkanlar. ĠĢte 
onlar ölçü koyarsa sonuçta böylesi bir hüsran oluyor. 

 
Çocuk öldürmeye kadar, kiĢinin öz elleri ile ciğerparesini, 

yavrusunu öldürmeye kadar varıyor bu hurafeler. Ki dünyada geçmiĢ 
uygarlıklarda bir takım gerekçelerle, geçmiĢ kültlerde, inançlarda birtakım 
gerekçelerle insan kurban etme meselleri de hep bu tür hurafelerden 
kaynaklanıyor. Tabii ki Hz. Ġbrahim‟in meseli aslında böyle bir Ģeyi 
ortadan kaldırmak için kullanılmıĢ ilahi bir mizansendir. Devam ediyoruz. 

 
kad dallu ve ma kânu mühtediyn; onlar sapmıĢlardır ve doğru 

yolu da bulamamıĢlardır. Kur‟an bu ayette inkarcı muhataplarını 
beyinsizlik ve cehaletle suçlayarak kötü eylemleri ile inkarlarının tek 
kaynağına iĢaret ediyor. Ġnkarın kaynağı aslında Kuran‟ın bu ayette iĢaret 
ettiği Ģey nedir? Cehalet. Burada da söylüyor ya Kur‟an;  

 



sefehen Bi ğayri ilmin nedir bu? Cehaletleri yüzünden, 
beyinsizlikleri yüzünden. Sefeh; beyinsizlik, geri zekalılık demektir. 
Beyinsizlikleri ve cehaletleri yüzünden kendi aleyhlerine olan böyle 
düzme, koĢma hurafeler uydurdular. 

 
 
141-) Ve "HU"velleziy enĢee cennâtin ma'ruĢatin ve ğayre 

ma'ruĢatin vennahle vezzer'a muhtelifen ükülühu vezzeytune 
verrummane müteĢabihen ve ğayre müteĢabih* külu min semerihi 
izâ esmere ve atu hakkahu yevme hasadih* ve la tüsrifu* inneHU la 
yuhıbbul müsrifiyn; 

 
Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, hurmaları, yemiĢleri muhtelif 

ekinleri, zeytinleri ve narları müteĢabih ve gayrı müteĢabih olarak inĢa 
eden "HÛ"dur... O'nun ürünlerini meyve verdiğinde yeyin; hasadının 
gününde ise onun hakkını verin (zekât)... Ġsraf etmeyin, çünkü O, israf 
edenleri sevmez. (A.Hulusi) 

 
141 - O ma‟ruĢ ve gayri ma'ruĢ Cennet âsâ bağları: O tatları, 

yemiĢleri muhtelif mezru atı, o hurmaları, zeytinleri, narları, birbirlerine 
hem benzer hem benzemez bir halde vücuda getiren hep odur, her biri 
mahsul verince mahsûlünden yiyin, hasat günü hakkını da verin, bununla 
beraber israf etmeyin, çünkü o israf edenleri sevmez. (Elmalı) 

 
 
Ve "HU"velleziy enĢee cennâtin ma'ruĢatin ve ğayre ma'ruĢat 

ve O‟dur insan eli ile yetiĢtirilen ve kendi baĢına yetiĢen bahçeleri 
bağları, vennahle vezzer'a muhtelifen ükülühu hurma ağaçlarını, çeĢit 
çeĢit ürün veren tarlaları, vezzeytune verrummane müteĢabihen ve 
ğayre müteĢabih biri diğerine çok benzeyen asılda, esasta yani yapı 
olarak biri diğerine çok benzeyen ve biri diğerinden çok farklı görüntüde, 
tatta, lezzette, renkte zeytini ve narı var eden kimdir? Yalnızca Allah‟tır. 

 
Burada lafzen yukarıdaki ma'ruĢatin ve ğayre ma'ruĢatin ibaresi 

lafzen çardaklı, çardaksız anlamına geliyor ama Celaleyn; gövdeli bitkiler 
gövdesiz bitkiler açıklamasını koymuĢ ki en uygun olan anlamda bu olsa 
gerek. Ġbn. Abbas‟tan naklini esas alarak biz burada, kendi baĢına ki, 
Taberi naklediyor Ġbn. Abbas‟ın bu yorumunu, kendi baĢına yetiĢen 
bitkiler ve insan eli ile dikilerek yetiĢtirilen bitkiler, hepsi Allah‟ındır, Allah 
yaratmıĢtır bunları diyerek devam ediyor Kur‟an; 

 
külu min semerihi izâ esmere her biri ürün verdiğinde 

ürünlerinden yiyin. Niye böyle bir ayet geldi hurafelerin arkasından, 



hurafeleri ifade eden, müĢriklerin hurafelerini bize aktaran ayetlerin 
ardından neden Allah‟ın nimetlerini aktaran bir ayet geldi? ġunun için; 
Ġnsanın yaĢadığı dünyayı süsleyen diğer yaratıkların var oluĢ yasası 
insana hizmet ve hayatı kolaylaĢtırmak içindir. Yani her yaratılan Ģeyi, 
yaratıldığı amaç için kullanın. Çünkü Allah insanı yaratmıĢ ve insanın 
görevini, sorumluluğunu mükemmel bir biçimde yerine getirebilmesi için 
gerekli olan Ģeyleri de yaratmıĢtır. 

 
Zulüm, bir Ģeyi Allah‟ın yarattığı yerden etmektir. Onun için 

hayvanlar insana hizmet içindir. Bitkiler insana hizmet içindir. Siz bunları 
hizmet dıĢı bırakırsanız, amacı dıĢına çıkarmıĢ olursunuz. 

 
Görmüyor musunuz, eğer hizmet dıĢına çıkarırsanız, hayvan tanrı 

bile olur, tanrılaĢtırılabilir. Budistlerin ineğine ne buyrulur. Oysa ki insana 
hizmet için yaratılan bir Ģey eğer yerinden edilir, ona yamuk bakılırsa, o 
insana hizmet için yaratılmıĢ olmaktan çıkarılır, insan onu tanrılaĢtırmaya 
kadar varabilir. ĠĢte Budizm‟in ineğe olan tavrı ve daha devam eden 
birçok toplumdaki hurafeler gibi. Onun için bir Ģeyi yerli yerine koymak 
hikmettir ve hurafelerin, Allah‟ın koyduğu dinin dıĢına taĢmanın en büyük 
zararı insana, bir takım Ģeyleri yaratılıĢ amacı dıĢına çıkarmaktır. 

 
ve atu hakkahu yevme hasadih ve hasat günü geldiğinde yoksula 

payını verin. Mekke‟de inen bu surede Allah‟ın verdiklerinden ihtiyaç 
sahiplerine vermek, ürünleri ona muhtaç olanlarla paylaĢmak bir hak, 
yani yerine getirme yükümlülüğü olan bir görev, bir ödev olarak ortaya 
konuluyor. 

 
ve la tüsrifu* inneHU la yuhıbbul müsrifiyn; fakat israf etmeyin, 

unutmayın ki O israf edenleri sevmez. 
 
 
142-) Ve minel en'ami hamuleten ve ferĢa* külu mimma 

razekakümullahu ve la tettebi'u hutuvatiĢ Ģeytan* innehu leküm 
adüvvün mubiyn; 

 
Hayvanlardan yük taĢıyanı da (yününden) döĢek - sergi yapılanı da 

(yaratan O'dur)... (Öyle ise) Allâh'ın size verdiği rızıktan yeyin ve 
Ģeytanın fikirlerine uymayın... Kesinlikle o sizin apaçık düĢmanınızdır. 
(A.Hulusi) 

 
142 - En'âm içinden gerek yük götüreni ve gerek serileni vücuda 

getiren de o, Allâhın size merzuk kıldığı nimetlerden yiyin fakat ġeytanın 
adımlarına uymayın, çünkü o sizin için açık bir düĢmandır. (Elmalı) 



 
 
Ve minel en'ami hamuleten ve ferĢa* külu mimma 

razekakümullah ve yük taĢımaya elveriĢli olan ve olmayanıyla 
hayvanlardan, Allah‟ın size rızık olarak verdiklerini yiyin. ve la tettebi'u 
hutuvatiĢ Ģeytan ve Ģeytanın izinden gitmeyin. innehu leküm adüvvün 
mubiyn; unutmayın ki o sizin apaçık düĢmanınızdır. 

 
 
143-) Semâniyete ezvac* minedda'nisneyni ve minel 

ma'zisneyn* kul âzzekereyni harrame emil ünseyeyni emmeĢtemelet 
aleyhi erhamül'ünseyeyn* nebbiuniy Bi ılmin in küntüm sadikıyn; 

 
Sekiz çift/eĢ: Koyundan iki, keçiden iki (çift)... De ki: "Ġki erkeği mi 

haram kıldı, iki diĢiyi mi, yoksa iki diĢinin rahimlerinin iĢtimal ettiğini mi 
(sarıp içine aldığını)... Eğer doğru iseniz bana ilimle haber verin." 
(A.Hulusi) 

 
143 - Sekiz eĢ: koyundan iki, keçiden iki, de ki: Ġki erkeği mi haram 

kıldı? Yoksa iki diĢiyi mi? Yoksa iki diĢinin rahimlerinin müĢtemil 
olduklarını mı? Eğer sadıksanız bana bir ilim ile haber verin. (Elmalı) 

 
 
Semâniyete ezvacin yine devam ediyor örnek vermeye Kur‟an. 

MüĢriklerin hurafelerinden, sayısı 8 e ulaĢan dört çift hayvanın da insana 
yasak olduğunu iddia ettiler. Semâniyete ezvac 8, çifterli 8 demektir. Ki 
ezvac, tekili zevc. Zevc hem bir Ģeyin çiftini, hem de çifti oluĢturan her bir 
elemanı gösterir, iĢaret eder. 

 
minedda'nisneyni ve minel ma'zisneyn koyun ve keçinin iki 

cinsinden her biri,  kul âzzekereyni harrame emil ünseyeyni 
emmeĢtemelet aleyhi erhamül'ünseyeyn sor onlara, sor Ģu 
hurafecilere. O‟nun haram kıldığı çiftlerin erkekleri mi, yoksa diĢileri mi. 
Ya da yasak diĢilerin rahimlerinde bulunan yavruları da kapsar mı. 

 
Rabbimiz bu tip hurafavi yasakların ne kadar mantıksız olduğunu 

göstermek için bu ayrıntıları da vereydiniz diyor. ġimdi yasaklar da 
erkekler mi yasak diĢiler mi. Madem siz erkekleri diĢilere 
yasaklıyorsunuz, bazı etleri erkeklere yediriyorsunuz, bazılarını 
erkeklerle beraber diĢilere yediriyorsunuz. ġimdi bunu da söyleyin 
bakalım diyor. 

 



Bu ayrıntıların amacı iyi ve kötüyü belirleme hakkının, insanın keyfi 
yararlarına,keyfi kararlarına bırakıldığında ne gülünç sonuçlara 
ulaĢacağına bir örnek olsun diyedir. Burada ki ayrıntıların bildirilmesinin 
tek amacı budur. Ġnsana keyfi din belirlerseniz sizi getireceği gülünç 
nokta budur mesajı vermek. 

 
Bugün böyle Ģeylerin olmadığını söylemeyin sakın. Böyle bir Ģey 

demiyorsunuz değil mi? GeliĢmiĢ toplumların geliĢmiĢ hurafeleri var, 
baksanıza etrafınıza. Uğur, fal, burç, astroloji, tarot, ufo, reenkarnasyon 
ve daha sayın sayabildiğiniz kadar. Bunlar da modern toplumların 
modern hurafeleri değil mi? Ne farkı var Allah aĢkına. Benim uğurum 
diyor Ģu sayı, düĢünebiliyor musunuz, modern insan hesapta. Aklı 
geliĢmiĢ insan. Onun için hurafenin mantığı geçmiĢte de bugün de 
aynıdır. 

 
nebbiuniy Bi ılmin in küntüm sadikıyn; Haydi, bilgiye dayalı bir 

haber verin bana. Tabii ki iddianızda haklıysanız. Burada çok önemli bir 
Ģey söyleniyor. nebbiuniy Bi ılmin bilgiye dayalı bir haber verin. Yani 
yukarıda soruları soruyor; Bunların erkekleri mi yasak diĢileri mi. Bu 
yasağa karınlarındaki yavrular da dahil mi, kapsar mı deniliyor ve Kur‟an 
imanın hurafeye değil,bilgi ve bilinç üzerine bina edilmesini telkin ediyor 
burada. 

 
 
144-) Ve minel ibilisneyni ve minel bakarisneyn* kul 

â(aaa)zzekereyni harrame emil ünseyeyni emmeĢtemelet aleyhi 
erhamül ünseyeyn* em küntüm Ģühedae iz vassakümullahu Bi hazâ* 
femen azlemü mimmeniftera alAllahi keziben li yudıllenNase Bi 
ğayri 'ılm* innAllahe la yehdilkavmezzalimiyn; 

 
Deveden iki, sığırdan iki (çift)... De ki: "Ġki erkeği mi (Allâh) haram 

kıldı, iki diĢiyi mi, yoksa iki diĢinin rahimlerinin iĢtimal ettiğini mi (içine 
aldığını)? Yoksa Allâh size bunu vasiyet ettiğinde, Ģahitler mi idiniz?"... 
Ġnsanları saptırmak için, bilgisizce Allâh üzerine yalan uydurandan daha 
zâlim kimdir?.. Muhakkak ki Allâh zâlim halka hidâyet etmez. (A.Hulusi) 

 
144 - Ve deveden iki, sığırdan iki, de ki: Ġki erkeği mi haram kıldı? 

Yoksa iki diĢiyi mi? Yoksa iki diĢinin rahimlerinin müĢtemil olduklarını mı? 
Yoksa Allah size bu tahrîmi ferman buyururken Ģahitler miydiniz? Öyle bi 
gayri ilmin nasi ıdlâl için uydurduğu yalanı Allâha isnat edenlerden daha 
zalim kim olabilir? Her halde Allah zalimler güruhunu doğru yola 
çıkarmaz. (Elmalı) 

 



 
Ve minel ibilisneyni ve minel bakarisneyn Yukarıdakiler 

küçükbaĢ hayvanlardan yaptıkları hurafelerdi, bu da büyük baĢ havanlar 
için de koydukları hurafeler var, onlara geldi sıra; Deve ve sığırın iki 
cinsinden her birini de haram sayıyorlardı. 

 
kul â(aaa)zzekereyni harrame emil ünseyeyni emmeĢtemelet 

aleyhi erhamül ünseyeyn Sor onlara O‟nun haram kıldığı çiftlerin 
erkeleri mi yoksa diĢileri mi. Yahut ta diĢilerin rahimlerinde bulunan 
yavruları mı, hangileri. Bu ayrıntıyı da versenize madem. Kendi 
kafanızdan helal ve haramlar koyuyorsunuz. Kendi kafanızdan Allah‟ın 
insanın kullanımına sunduklarını kullanım dıĢına atıyorsunuz. Madem bu 
kadar belirleyici görüyorsunuz kendinizi, bu ayrıntıları da ortaya 
koysanıza diyor Kur‟an ve soruyor. 

 
em küntüm Ģühedae iz vassakümullahu Bi hazâ Ya yoksa Allah 

bütün bunları yasaklarken siz yanında mıydınız, Ģahit miydiniz diyor. 
 
En dehĢet yalan, Allah adına söylenen yalandır değerli Kur‟an 

dostları. En korkunç iftira, Allah‟a yapılan iftiradır. Allah adına iĢlenen 
hurafelerdir ve iĢte onu söylüyor Kur‟an, bakalım ne diyor; 

 
femen azlemü mimmeniftera alAllahi keziben li yudıllenNase Bi 

ğayri 'ılm hiçbir gerçek bilgiye dayanmaksızın insanları saptırmak için 
kendi uydurukları yalanı Allah‟a isnat edenden daha zalim biri olabilir mi? 
Hiçbir gerçek bilgiye dayanmaksızın, insanları saptırmak için, zaten 
gerçek bilgiye dayanmaksızın bu Allah‟ın yasasıdır diye hurafenizi 
insanlara din adı altında, Allah‟a atfederek iletiyorsanız, Allah‟a yapılmıĢ 
en büyük iftiradır bu. Bundan daha zalim kim olabilir diyor Kur‟an 
soruyor. 

 
innAllahe la yehdilkavmezzalimiyn; ve bu sorusunu Ģu hükümle 

tamamlıyor. Unutmayın ki Allah zalim bir topluma doğru yolu göstermez.  
 
Zalim bir toplum, hakikatin belirleyicisi olduğunu düĢünen toplum. 

Ġyi ve kötüyü, hak ve batılı belirleme iĢini, kendisinin yapacağını 
zanneden insanların oluĢturduğu bir toplum. Bu toplum hem gülünç olur, 
hem Allah‟ın insan yararına yarattığı Ģeyleri, yarar dıĢı çıkarır. Hem de 
en büyük vahĢeti, inanç, hurafe adı altında iĢler ve bunun vahĢet 
olduğunu da görmez. 

 



Onun için Allah‟a en büyük iftira, Allah adına söylenmiĢ yalandır. 
Bu anlamda tüm hurafelerden inancımızı korumasını rabbimizden 
niyazlıyor, hurafesiz bir iman diliyorum. 

 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. EN‟AM SURESĠ (145-165)(50) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim"  

 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Değerli Kur‟an dostları geçen dersimizde En‟am suresinin 144. 

ayetine kadar iĢlemiĢtik. Geçen ders iĢlediğimiz bu ayetleri hatırlayacak 
olursak, hurafenin, imanın düĢmanı olduğunu söylüyordu söz konusu 
ayetler. Mekke müĢriklerinin mensubu olduklarını söyledikleri Ġbrahim 
inancının değerlerini tahrif ederek, üstelik bu tahrifi de Allah‟a atfederek, 
Allah‟a isnat ederek bir takım batıl inançlara sapmalarını örnek, daha 
doğrusu ibret olarak nakleden Kur‟an bu ümmete bir öğüt veriyordu. Bu 
öğüt size kadar gelen ilahi değerleri eğer Allah‟ın muradını dikkate alarak 
anlamaz iseniz, eğer inancınızı kitabi kılmaz iseniz, inancınız hurafeye 
dönüĢecek.  

 
Nasıl ki Mekke müĢrikleri Ġbrahim‟in inancını tahrif etmiĢler, nasıl ki 

Yahudiler Musa‟nın getirdiği Ġslam‟ı tahrif etmiĢler ve adını Yahudilik 
koymuĢlar,  

 
Nasıl ki Hz. Ġsa‟ya  inandığını söyleyenler Ġsa‟nın getirdiği Ġslam‟ı 

tahrif edip adını Hıristiyanlık koymuĢlarsa sizde Ġslam‟ın evrensel 
vahyinin sertacı, baĢ tacı olan Kur‟an vahyini ve onu size taĢıyan 
Muhammed A.S. ın mesajını tahrif edip adını Ġslam koymayın diyordu. Bu 
bağlamı hatırlatarak dersimize devam ediyoruz. 

 
 

145-) Kul la ecidü fiyma uhıye ileyye muharremen alâ ta'ımin 
yat'amühu illâ en yekûne meyteten ev demen mesfuhan ev lahme 
hınziyrin feinnehu ricsün ev fiskan ühille li ğayrillahi Bih* 
femenidturre ğayre bağın ve la adin feinne Rabbeke Ğafûrun 
Rahıym; 

 
De ki: "Bana vahyolunanlar içinde yemek yiyen birine haram 

edilmiĢ (bir Ģey) bulamıyorum... Ancak ölü eti, akıtılmıĢ kan, domuz eti -ki 
o gerçekten pistir- ve Allâh'tan gayrı adına boğazlanan bozuk inançlı 
eliyle olursa müstesna... Ama kim zorda kalırsa, helal saymayarak ve 
haddi aĢmaksızın (bunlardan yiyebilir)"... Muhakkak ki senin Rabbin 
Ğafûr'dur, Rahıym'dir. (A.Hulusi) 
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145 - De ki: Bana vahyolunanlar içinde bu haram dediklerinizi 
yiyecek bir adama haram kılınmıĢ bir Ģey bulmuyorum, meğer ki Ģunlar 
olsun: Ölü yahut dökülen kan yahut hınzır eti ki o Ģüphesiz bir pistir yahut 
Allahtan baĢkasının ismi anılmıĢ sarîh bir fisk, ki bunlarda da her kim 
muztarr olursa diğer bir muztarra tecâvüz etmediği ve zaruret miktârını 
aĢmadığı takdirde Ģüphe yok ki Allah gafurdur rahîmdir. (Elmalı) 

 
 
Kul la ecidü fiyma uhıye ileyye muharremen alâ ta'ımin 

yat'amühu illâ De ki; Bana vahy edilenler içerisinde yemek isteyen 
kimseler için, burası önemli yemek isteyen; yemek isteyen kimseler için 
Ģunlar dıĢında yasak olan için hiçbir Ģey göremiyorum. Daha önceki 
derste iĢlediğimiz ayetlerden hatırlayacak olursanız, Mekke ticaret 
toplumu Allah yasak kılmadığı halde kendi kendilerine Allah‟ın serbest 
kıldığı, yenilmesini helal kıldığı bir çok Ģeyi yasak kılmıĢlar ve bu yasağa 
da kutsal kılıflar geçirmiĢlerdi. 

 
Diyeceksiniz ki insan serbest olan birçok Ģeyleri Allah adına 

yemese yapmasa ne olur ki. Aynen yasak olan bir Ģeyi yapmak gibi olur. 
Çünkü Allah‟ın yasakladığını helal kılmakla, Allah‟ın yasaklamadığını 
yasaklamak aynı kapıya çıkar. n için benim de sık tekrar ettiğim bu dinin 
cahilleri dinden ıskonto yaparlar, bu dinin cahil sofuları da dine zam 
yaparlar  sözü iĢte bir gerçeğin iki uç noktasını ifade  etmekte. 

 
Bir söz ne diyor onu doğru anlamak için, bir söz neyi reddediyor, 

onun anlamak lazım. Yukarıdaki ayetlerde dahil bu okuduğum ve daha 
okuyacağım ayetlerin ana fikri, bir dip akıntısı gibi bizim yüreğimize ve 
zihnimize kazımaya çalıĢtığı hakikat Ģu. Eğer iyi ve kötünün ölçüsünü 
Allah değil de kendi heva ve hevesinizle, kendi içgüdülerinizle kendi 
arzularınızla siz  koymaya kalkarsanız bu sefer Allah‟ın sıfatlarını baĢka 
Ģeylere yakıĢtırmaya baĢlarsınız. Yani Ģirke kadar uzanır bu sapmanız. 
Nasıl uzanacağını bugünkü iĢleyeceğimiz ayetlerde göreceğiz. Kesin 
yasak olan 4 madde sayılıyor bu ayetin devamında. 

 
Burada alâ ta'ımin yat'amühu ibaresine dikkat çekmiĢtim, yemek 

isteyen kimseler için. Bu ibare ile söylenmek istenen hakikat Ģu: Bu 
ayette sayılan 4 madde dıĢındakilerle ilgili, toplumsal ya da bireysel 
alıĢkanlıklara ve tercihlere bir atıf var. Yani bu 4 madde dıĢındakilerin 
yenilmesi ile ilgili hükümler, biraz da bireysel ve toplumsal alıĢkanlıklara, 
örfe, geleneklere ve tercihlere bağlıdır. Ama bu 4 madde değiĢmez.  

 
Ne imiĢ o 4 madde; illâ en istisna ettiği 4 madde: en yekûne 

meyteten leĢ, ev demen mesfuhan ya da akan kan, ev lahme 



hınziyrin feinnehu ricsün veya domuz eti, ki o katıksız pisliktir, pistir, 
iğrençtir.  

 
ev fiskan ühille li ğayrillahi Bihi ya da Allah‟tan baĢkası adına 

kesilen kurban. Dört madde saydı: 
 
1 – LeĢ, 
 
2 – Akan kan, 
 
3 – Domuz eti,  
 
4 – Allah‟tan baĢkası adına kesilen kurban. 
 
Bu 4 madde Kur‟an ın iniĢ süreci içinde kimi ayrıntılar dıĢında hiç 

değiĢmedi. 23 yıl içerisinde uygulanan en az 4 ayette bu 4 madde 
sayıldı. Ama bu 4 maddenin aslı hiç değiĢmedi.  

 
Bakara 173. ayette, bu ayetten çok sonra inen ayet. Ki bu ayetle eĢ 

zamanlı bir baĢka ayet var, o ayette Nahl suresinin 115. ayeti. Ama 
bunlardan ki Nahl suresinde bu yasakların mantığı tartıĢılıyor, bu 
yasaklar ele alınıyor detayları ile. Fakat Bakara suresinde küçük bir fark 
var. Adeta tefsiri bir fark diyebiliriz, o da bakara suresinde kan olarak 
geçen Ģey, burada akan kan biçiminde geçiyor. Demek ki açıklamaya 
yönelik bir fark bu. Yoksa özüne, 4 maddenin özüne yönelik bir fark değil. 

 
Yine maide suresinin 3. ayetinde de bu dört madde sayılıyor. Fark 

sadece ayrıntıda, leĢin ayrıntıları, leĢ hükmün de sayılması gereken 
nelerdir mesela. Kendi kendine ölen, toslayarak ölen, düĢerek ölenler de 
leĢ hükmünde sayıldığını açıklayan ayeti kerime yine özü itibarı ile bu 4 
maddeyi sayıyor.  

 
Benim asıl bu malumatı vermekten kastım Ģu; Bu sayılan 4 madde 

dıĢında ki hayvanların yenilip yenilemeyeceği konusundaki bir soruyu 
nasıl cevaplayacağız. ĠĢte bu cevap sadedinde bu ayetler indikten sonra 
Hz. AiĢe ve Tercüman ül Kur‟an isimli Hz. Ġbn. Abbas bu 4 maddenin 
dıĢında tüm hayvanların helal olduğunu yenilebileceğini söylüyorlar. Ki 
Hz. AiĢe‟nin bu hükmüne karĢı birileri AiĢe annemize Peygamberimizden 
nakledilen: Nehennebi an ekli nuhumül hubr. Humrun ehliye de  geçer bir 
baĢka varyantında; Peygamber: Ehli eĢek yani ev eĢeklerinin etini 
yasakladı. Devam ediyor Hadis………. Ve tüm kuĢlardan gagalı olanların 
ve tüm vahĢi hayvanlardan tırnaklı, pençeli olanların etini yemeyi 
peygamber yasakladı hadisini Hz. AiĢeye söyleyince Hz. AiĢe Ģöyle 



anladığını söylüyor: Allah parantezi kapattı. Tabii parantez kullanmıyor 
da ben öyle tercüme ediyorum; Yani Allah bu konuda son sözü söyledi. 
Çünkü ilginçtir bu ayetin bakara suresinde ki eĢ değerde olanı, bu 4 
maddeyi sayan ayet Ġnnema edatıyla Hasr edatıyla iniyor. Yani yalnızca 
anlamına gelen, innema edatıyla geldiği için ve Kur‟an boyunca, vahyin 
biriniĢ süreci boyunca bu 4 maddenin özüne bir ekleme yapılmadığı için, 
Hz. Ġbn. Abbas olsun, Hz. AiĢe olsun bu konuda Allah son sözü söyledi 
hükmüne varıyorlar. 

 
Tabii ki imamlar arasında bu 4 yasağın dıĢında kalan hayvanlar 

yenilir mi, yenilmez mi sorusuna farklı farklı cevaplar veriyorlar müçtehit 
imamlar. Özellikle Malik ve ġafi‟yi, Ġmamlardan evciller yasak, diğerleri 
ise illetine mebni olarak sadece haram değil, illetine mebni olarak 
yasaklanır demiĢler ki Ġlletine mebni yasak Ģu demektir. Eğer o yasağı 
ortaya çıkaran sebep yok edilirse o yasak ta ortadan kalkar Ģeklinde bina 
edilen, bu temel üzerine bina edilen bir hüküm 

 
Yine Hanefiler etçilleri mutlak haram saymıĢlar. Yani bu ayetteki 

sayılan 4 unsur nasıl haram ise, et obur tüm hayvanlarda mutlak biçimde 
öyle bu sınıfa girer. Ki onlar bu haramı belirlerken, bunu haram 
hükmünde kabul ederken Tayyibat ve Habais, yani iyi Ģeyler ve kötü 
Ģeyler, makbul Ģeyler ve makbul olmayan Ģeyler. Makbul olan Ģeyleri 
belirleme hükmünün Resulallah‟a da ait olduğunu, dolayısıyla 
Resulallah‟tan bu konuda gelen rivayetlerin bu ayetleri açıklama beyan 
babından olduğundan yola çıkarak varmıĢlar bu sonuca. Ama eğer kuĢ 
bakıĢlı meseleye bakacak olursak Ġnnema gibi Hasr edatıyla gelen ve 
parantezi kapatan, üstelik bu ayette de olduğu gibi bundan fazla 
yasakları da eleĢtiren ve reddeden, bu sayıya eklenebilecek her türlü et 
yasağını hayvan yasağını ciddi biçimde eleĢtiren, bir yığın Kur‟an ayeti 
ortada iken bu haberin vahidleri, tek haberleri delil sayarak Kur‟an ın 
yasaklamadığı Ģeyleri de yasaklamanın hükmü de ciddi biçimde 
sorgulanmalı. Ki zaten bunu imamlar da sorgulamıĢ.  

 
Onun için Hanefiler böyle derken, Malik, imam Malik ve Ġmam Evzai 

serbesttir demiĢler. Yani etçil olması yasak olması için neden sayılmaz 
demiĢler. Ġmam ġafi; yalnızca Aslan, Kaplan, Kurt gibi et oburları 
yasaklarken diğerlerine yasak dememiĢtir. Ġkrime; Karga, porsuk gibi 
hayvanları serbest görmüĢtür. Tabiinin müfessirlerinden olan Ġkrime. 

 
Yine Ġmam Malik ve Ġmam Evzai yine bunlara Ġbn. Ebi Leyla‟yı da 

ekleyebiliriz yılanı helal olarak nitelerken, diğer Ġmamlardan bazıları 
yılanı yasak kapsamına almıĢlar. Bütün bunlar da gösteriyor ki, Ayetin 
saydıklarının dıĢındakilerin yasaklığı biraz da içtihadi, yoruma bağlı 



yasaklar. Biz nasıl yaklaĢmalıyız diye bir soru gelecek olursa bu dört 
madde dıĢında kalan hiçbir hayvanın eti mutlak haram sayılamaz. 
Özellikle bu surenin 118 ve 119. ayetleri göz önüne alındığında. Ki bu 
surenin tefsir ettiğimiz 119. ayetinde Allah yasakları açıkladı buyruluyor. 
Allah yasakları açıklamıĢtır. Yasakları açıklama iĢini Allah bizatihi 
üstlenmiĢtir ve bunun dıĢındaki yasaklara da Kur‟an tepki 
göstermektedir.  

 
Onun içindir ki Ġmam Malik bu dört madde dıĢındaki Ģeyleri 

yasaklayan haberleri, haber-i vahit sayarak, tek kiĢiden gelen haber 
sayarak Haber-i vahidin Kur‟an ın hükmünü, Kur‟an ın koyduğu sınırları, 
parantezi kapattığı noktalarda parantez açamayacağı sonucuna 
varmıĢtır. Ki zaten biraz önce naklettiğim ve müçtehit ulemanın bu 4 
unsur dıĢındaki kimi hayvan etlerini de yasaklarken kullandığı delil olan 
hadisi çeĢitli biçimlerde de yorumlamıĢlardır. Ki orada ehli eĢek eti 
yasaklanıyor. Yabani eĢek niçin yasaklanmıyor, zebra sorusunu 
sormuĢlar. Demek ki bu yasak konjoktürel bir yasak, insanlar o hayvanı 
kullandığı için, insanlar kullanımdan mahrum kalmasınlar, ellerinde 
kullandıkları bir alet hükmünde olan bu hayvanların nesli kesilmesin diye 
sonucuna varmıĢlardır. 

 
 
femenidturre ğayre bağın ve la adin feinne Rabbeke Ğafûrun 

Rahıym; Fakat çaresiz kalan kimse hakka tecavüz etmeden, buradaki; 
ğayre bağın budur. Bir baĢkasının hakkına tecavüz etmeden, 
saldırmadan. ve la adin hakka tecavüz etmeden ve zaruret sınırını 
aĢmadan. Bu dört unsur da bu dört madde de zorunluluk hallerinde. Bir 
baĢkasının hakkına tecavüz etmeden, ve yasak sınırını istismar 
etmeden, yani ihtiyaç kadarıyla yemiĢse unutmasın ki Rabbin bağıĢlar ve 
merhamet eder, merhamet sahibidir. Yani ayet Ğafur ve rahiym 
sıfatlarıyla bitiyor. Bu Ġslam fıkhının en temel kurallarından birini 
hatırlatıyor, zorunlu haller yasakları mubah kılar. Ez zarurat tu bi hul 
mahdurat ilkesine tekabül etmektedir ki, zorunlu hallerde yasaklar 
mubah kılınır.  

 
Neden? Ġslam‟ın amacı insana eziyet etmek değildir, insanı köĢeye 

sıkıĢtırmak değildir, aksine köĢeye sıkıĢmıĢ insanın önüne kapı açmaktır. 
Bir kapı açmak değil bin kapı açmaktır. Ġnsanı zora koĢmak istemez 
Allah. Bu bir ayetin mealidir. Allah insan için zorluk istemez. Konulan 
yasaklardan çıkarı olan Allah değildir. Konulan yasaklardan çıkarı olan 
insandır. Ġnsanın çıkarı için konulan yasak, insanın zararına 
yorumlanamaz. Bu da temel esaslardan biridir yorumda. 

 



[Ek bilgi; Domuz etinin haram kılınmasındaki önemli sebeplerden 
biri terlememesi yediği pis Ģeylerin toksinlerin vücutta kalmasıdır.(A. 
Hulusi)] 

 
 
146-) Ve alelleziyne hadu harramna külle zıy zufür* ve minel 

bakari vel ğanemi harramna aleyhim Ģuhumehüma illâ ma hamelet 
zuhuruhüma evil havaya ev mahteleta Bi azm* zâlike cezeynahüm 
Bi bağyihim* ve inna lesadikun;  

 
Yahudi olanlara bütün tırnaklıları (her tırnak sahibini) haram kıldık... 

Onlara sığır ve koyunun iç yağlarını da haram kıldık... Ancak o ikisinin 
(sığır ve koyunun) sırtlarının ve bağırsaklarının taĢıdığı ya da kemiğe 
karıĢan müstesna... Haddi aĢmaları yüzünden onları cezalandırdık... Biz 
elbette sadıklarız. (A.Hulusi) 

 
146 - Yahudîlere her tırnaklıyı haram kıldık, bir de bunlara sığır ve 

en'amdan sırtlarında olan veya bağırsakları üzerinde bulunan veya 
kemikle ıhtilât eden kuyruk kısmından maada yağlarını dahi haram kıldık 
fakat bunu onlara bağları yüzünden bir cezâ yaptık, Ģüphesiz biz her 
hususta sâdık‟ız. (Elmalı) 

 
 
Ve alelleziyne hadu harramna külle zıy zufürin Burada Kur‟an 

tarihi bir hadiseyi bize örnek olarak naklediyor. Gelecek muhtemel bir 
itiraza cevap olarak. Peki; yasaklar bu kadar sınırlı idi de Yahudilerin 
yasakları, et yeme yasakları niçin çok detaylı ve geniĢti diye soracak 
olursak bu soruya bu cevap geliyor. YahudileĢenlere her türlü tırnaklı 
hayvanı haram kılmıĢtık. Bu doğru, dercesine. YahudileĢenlere her türlü 
tırnaklı hayvanı haram kılmıĢtık. 

 
Dikkatinizi çekerse elleziyne hadu yu, YahudileĢenler biçiminde 

çevirdim, Yahudiler biçiminde değil. Bunun hem dilden, hem de bağlam 
olarak, üstelik Kur‟an düĢüncesi içerisinde bir çok delilleri var. Öncelikle 
YahudileĢenler ibaresini, elleziyne hadu yu YahudileĢenler biçimindeki 
çevirime, geleneğimizden bir destek var. Razi Cuma Altın‟ın tefsirinde; 
“Tehevvedu” biçiminde çevirir. Yani Tehevvedu olarak açıklar elleziyne 
hadu yu. Tehevvedu lügatlara baktığımızda, örneğin Muhtarüs süha, 
dev lügatlardan biridir gerçekten. Cüssesi küçük olmasına rağmen değeri 
büyük bir lügattır. Ey sara yahudiyyen diye çevirir Tehevvedu yu. Yani 
önceden öyle olmadığı halde sonradan, -sara, sayruret ifade eder, 
önceden sonraya bir değiĢikliği ifade eder.- Sonradan YahudileĢenler 
anlamına gelir.  



 
Üstelik benim daha büyük bir delilim var bu YahudileĢmek 

biçiminde çevirmek zorunda oluĢumuza. Nedir o? Hemen bu ayetin 
altında; zâlike cezeynahüm Bi bağyihim Yani iĢte onları, değer 
yıkıcılıkları Bağıyleri, haddi aĢmaları yüzünden böyle cezalandırdık. 
Demek ki YahudileĢenler, YahudileĢtikleri için yasaklarla 
cezalandırılmıĢlar. YahudileĢmeden evvel bizim gibi Müslüman iken, Hz. 
Musa‟ya indirilmiĢ Ġslam‟ı kabul eden birer Müslüman iken Ġsrail 
oğullarına mensup birer Müslüman iken problem yok. Ne zaman ki 
Allah‟a verdikleri sözü çiğnemiĢler, ihanet etmiĢler vahye, yani 
YahudileĢmiĢler, iĢte onlara o zaman yasaklar geniĢletilmiĢ. Bir takım 
ekstra yasaklar konulmuĢ. Ben bunun için YahudileĢenler diyorum. 
Çünkü her peygamberin getirdiği vahyin ismi Ġslam‟dır. Her peygamber 
Ġslam‟ın peygamberidir ve her peygambere tabi olan tüm ümmetler 
Ġslam‟ın ümmetleridir. 

 
Onun için ben Hz. Musa‟ya indirilen Ġslam‟a iman eden Müslüman 

Ġsrail oğulları diyorum. Müslüman Ġsrail oğulları ihanet edip de 
YahudileĢince biz diyor ona bir ceza olarak yasak koyduk. ĠĢte ayette 
benim elleziyne hadu formunu Yahudiler biçiminde değil de 
YahudileĢenler biçiminde çevirmemi böyle destekliyor. 

 
ġimdi niçin tek tırnaklı, tırnaklı tür hayvanlar yasaklanmıĢ: ve minel 

bakari vel ğanemi harramna aleyhim Ģuhumehüma illâ ma hamelet 
zuhuruhüma evil havaya ev mahteleta Bi azmi Ayrıntı veriyor Kur‟an 
Ve onlara ineğin ve koyunun, sırt, bağırsak ve kemik yağları dıĢında 
kalan iç yağlarını da haram kıldık, yasak kıldık. 

 
zâlike cezeynahüm Bi bağyihimBiraz önce söylemiĢtim yine 

döndük, ve inna lesadikun; ĠĢte onları değer yıkıcılıkları yüzünden böyle 
cezalandırdık, çünkü biz kesinlikle sözümüze sadığız. Biz sözümüze 
sadığız da onlar sadık değil. Sözümüz ne idi, Allah‟ın sözü ne idi; Eğer 
emrime ihanet ederseniz, sözleĢmeye ihanet ederseniz 
cezalandırılırsınız. Onlar söze ihanet ettiler. AnlaĢmaya sadakat 
göstermediler. Allah ile bir sözleĢme imzaladılar, ama bu sözleĢmeye ilk 
ihanet eden kendileri oldu ve ceza da böylece geldi. Yasaklar geniĢletildi. 
Ceza böyle geldi. ĠĢte burada ki bir tür gelen cezadır ki bu cezayı 
elimizde ki Kitabı Mukaddesi açtığımızda da buluyoruz. Levililer 7. 
bölümüm 23. fıkrasına baktığınızda bu yasakları orada daha detaylı bir 
biçimde görüyorsunuz. 

 
 



147-) Fein kezzebuke fekul Rabbüküm zü rahmetin vasiatin, ve 
la yüreddü be'sühu anil kavmil mücrimiyn; 

 
(Rasûlüm) eğer seni yalanladılar ise de ki: "Rabbiniz, Vasi' rahmet 

sahibidir... O'nun azabı suçlu toplumdan geri çevrilmez." (A.Hulusi) 
 
147 - Bunun üzerine seni tekzibe yeltenirlerse, de ki rabbiniz 

bitmez tükenmez bir rahmet sahibi, fakat mücrimler güruhundan be'si de 
reddedilemez. (Elmalı) 

 
 
Fein kezzebuke fekul Rabbüküm zü rahmetin vasia ve onlar 

eğer seni yalancılıkla itham ederlerse De ki; Rabbiniz sınırsız rahmet 
sahibidir. 

 
AnlaĢılmaz gibi duruyor. Yalanlamayı ne de yapıyorlar yaparlarsa, 

nasıl anlayacağız. Haramlarla ilgili yalanlarlarsa. Yani Yahudiler 
yalanlayabilir burada, bir onlara atıf olabilir bu. Mekke‟nin son yılında 
indiğini hatırlayalım. Ama yine dolaylı bir iliĢki var Yahudilerle. Mekke 
müĢrikleri Yahudilerden malzeme alıp, gelip Resulallah‟a o malzeme ile 
karĢı çıkmaya çalıĢıyorlar unutmayalım. Böyle bir iliĢki var Mekke müĢrik 
toplumu ile Yahudiler arasında. Onun için gelen ayetler ikisine birden 
cevap olarak geliyor bazen. 

 
Yahudilerin yalanlaması nasıl olabilir? Onlar, iĢte bize Ģu, Ģu, Ģu 

yasak diyorlar. Oysaki aslında Allah onu haram kılmıĢ değil. O özü 
itibarıyla yasak değil, ceza olarak yasak. Onu söylemiyorlar. Niye yasak 
dediğinizde saklıyorlar, ya da görmezden geliyorlar. Oysa ki o haram 
değil ve kendilerine yasak olan bu Ģeyi özü itibarıyla yasak zannedip, 
veya öyle tahrif edip baĢkalarına da diyorlar ki Allah bunu yasakladı. 
Hayır, bu size bir cezadır aslında yasak falan de yoktur.  

 
Ama Mekke müĢriklerinin yasakları daha beter. Onlar, hurafeye 

dayalı yasaklar koyuyorlar. ġu hayvan 5 batında doğum yaptı, bunu 
kutsal kabul et, aynen Hindistan‟ın inekleri gibi sal gitsin. Allah‟ın insanın 
yararı için yarattığı bir varlığı, insan yararından çıkar ve kutsa. 
KutsallaĢtırdığınız zaman aynı zamanda ona Allah‟ın olan sıfatlardan 
bazılarını da atfetmeye kalkıyorsunuz. Ve daha kötü bir Ģey 
yapıyorsunuz. Kutsalı belirleme görevinin kendinize ait olduğunu, böyle 
bir zehaba kapılıyorsunuz. EĢyaya kutsiyet verme gibi bir yetkiniz 
olduğunu düĢünüyorsunuz. Oysa ki Kudüs olan siz değilsiniz. El Kudüs 
olan Allah‟tır. Allah kutsarsa bir Ģey kutsal olur. Siz kutsarsanız hurafe 
olur. 



 
Onun için onlar dinlerini böyle tahrif ettiler. Aslında Mekke‟li lerin 

dini, Ġbrahim‟in dini idi unutmayın. Ġbrahim‟in getirdiği ilahi sistemini böyle 
ekstra yasaklar koyarak, onu bunu kutsayarak, ona buna kutsallık izafe 
ederek hurafeye dönüĢtürdüler. Unutmayın hurafe tahriftir, tahrif 
hurafedir. 

 
ve la yüreddü be'sühu anil kavmil mücrimiyn; ama günaha 

gömülüp gitmiĢ insanları da cezalandırması kaçınılmazdır. Bu ama nın 
öncesini hatırlayalım, Allah rahmet sahibidir, çok geniĢ rahmeti vardır, 
ama günaha gömülüp gitmiĢ insanları da cezalandırması kaçınılmazdır. 
Onun bir devamı olarak okuduğunuzda Allah‟ın aslında 
cezalandırmasının insanı terbiyeye yönelik olduğunu, esas olmadığını, 
esas olanın sınırsız rahmeti olduğunu görüyorsunuz ve bu rahmetin 
Allah‟ın cezalandırmasının insanı terbiyeye yönelik olan tarihi bir örneğini 
de bir önceki 146. ayette görmedik mi. Yani ceza terbiye biçiminde 
geliyor. Yasak koyuyor, yasağı geniĢletiyor ki, Allah‟ın cezalandırması 
insanı terbiyeye yönelik olsun. Ġnsanın Allah‟a yaklaĢmasını engellemez 
bir biçimde uygulansın. 

 
 
148-) Seyekulülleziyne eĢrekü lev ĢaAllahu ma eĢrekna ve la 

abaüna ve la harremna min Ģey'i* kezâlike kezzebelleziyne min 
kablihim hatta zâku be'sena* kul hel ındeküm min ılmin fetuhricuhu 
lena* in tettebi'une illezzanne ve in entüm illâ tahrusun; 

 
ġirk koĢanlar: "Eğer Allâh dileseydi, biz de babalarımız da Ģirk 

koĢmazdık... Hiçbir Ģeyi de haram kılmazdık" diyecekler... Onlardan 
öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar iĢte böyle yalanladılar. De ki: 
"Ġndînizde bize açıklayacağınız bir ilim var mı? Siz ancak zanna tâbi 
oluyorsunuz... Siz ancak tahmin üzere konuĢup saçmalıyorsunuz." 
(A.Hulusi) 

 
148 - MüĢrik olanlar diyecekler ki: Allah dilese idi ne biz müĢrik 

olurduk ne atalarımız, ne de bir Ģey haram kılabilirdik, bunlardan 
evvelkiler de böyle tekzip etmiĢlerdi, nihayet azâbımızı tattılar, hiç de, 
ilim denecek bir Ģey'iniz var mı ki bize çıkarasınız? Siz sırf bir zan 
ardından gidiyorsunuz ve siz ancak atıyorsunuz. (Elmalı) 

 
 
Seyekulülleziyne eĢrekü lev ĢaAllahu ma eĢrekna ve la abaüna 

ve la harremna min Ģey'i Allah‟a ortak koĢanlar derler ki; Eğer Allah 



dileseydi ne biz, ne de atalarımız O‟ndan baĢkasına ilahlık 
yakıĢtırmazdık ve helallerinden hiçbir Ģeyi haram kılmazdık. 

 
Gerekçeye bakınız sevgili Kur‟an dostları, gerekçeyi duydunuz 

değil mi? Eğer Allah dileseydi diyorlar, biz O‟nun haramlarını helal 
kılmazdık ve Ģirk koĢmazdık. 

 
Bu Allah‟a atılmıĢ en büyük iftiradır. Öncelikle bunu tespit edelim. 

Ama unutmayın daha önce tefsirini yaptığımız ayeti kerimelerde bunu 
iĢlemiĢtik. Onlar Allah‟a Ģirk koĢarken, Allah‟ın sıfatlarını Allah dıĢında 
bazı varlıklara yakıĢtırırken bunu te‟vil yolu ile yapıyorlardı. Onları 
doğrudan Allah‟a ortak koĢalım diye değil, onların aracı olduğunu 
düĢünerek yapıyorlardı. Bu düĢüncelerin temelindeki sakat mantıkta, 
uzak bir Allah inancı içindeydiler. Uzak olana yakın olmak için aracı 
kullanırsınız.  

 
ĠĢte onlar da Allah‟ı kendilerinden çok uzak bildikleri için, Allah‟a 

kendi taleplerini ulaĢtıracak, O‟nun katında kendilerine yardım edecek, 
“Torpil geçeceğini” düĢündükleri bir takım varlıklar icat ediyorlardı. 
Görüyorsunuz aslında çıkıĢ noktaları Te‟vile uygun. Ama vardıkları nokta 
Allah‟a Ģirk. Onun için bu ayet iĢte o süreci, Ģirke doğru uzanan sürecin 
daha ilk halkasında insanı uyarıyor. Diyor ki bu sürece girmeyin. Eğer 
Allah‟ın yasaklamadıklarını yasaklamak gibi bir çıkıĢ noktasından 
çıkarsanız, varacağınız nokta Allah‟ın sıfatlarını baĢkalarına yakıĢtırmak, 
yani Ģirk olacaktır.  

 
Bu da nedir, ne diyorlar; Ne biz ne de atalarımız Allah dilemeseydi 

ne Ģirk koĢar, ne de helalleri yasaklardık..! Ġnsanın ahlaki sorumluluğunu 
reddetmek, büyük bir cinayet. ĠĢte onu yapıyorlar. Hesapta kader 
inancını istismar ediyor müĢrikler. Yani kadere inanır gibi görünüyorlar 
görüyorsunuz. Ama kader ne, yanlıĢ tanımlıyorlar. Ġnsanın kaderini, 
insanın eylemlerinin kaderinin, insanın seçmesi olduğunu. Eylemleri 
sonucunda insanın fiilleri sonucunda oluĢan sonuçlardan insanların 
sorumlu olduğunu, ahlaki sorumluluğun insana ait olduğunu göz ardı 
ediyorlar. 

 
ĠĢte bu noktada Kur‟an, ahlaki sorumluluk reddini Ģirk olarak 

görüyor. Burada da o var ve buna da Allah‟ı gerekçe kılıyorlar. Sahte 
kader inancı ile, akıl ve iradeye ihanetlerini mazur görmeye çalıĢıyorlar. 
Mazur göstermeye çalıĢıyorlar. 

 
kezâlike kezzebelleziyne min kablihim hatta zâku be'sena 

Kur‟an ise Ģiddetli bir biçimde reddediyor ve diyor ki; Onlardan öncekiler 



de hakikati iĢte bu mantıkla yalanladılar. En sonunda azabımızı tattılar. 
Yani bu sakat mantığın bir geleneği olduğunu, bir geçmiĢi olduğunu dile 
getiriyor Kur‟an ve onlardan önce sapanların da sapmalarına böyle bir 
mazeret ileri sürdüklerini dile getiriyor ve sizden öncekilerin mazeretini 
kabul etmedik ki sizinkini kabul edelim dercesine. 

 
kul hel ındeküm min ılmin fetuhricuhu lena ve onlara sor diyor 

Kur‟an, De ki; Bize sunacağınız bilgiye dayalı herhangi bir belge var mı 
elinizde. Yani Allah‟ın yasaklamadığı Ģeyleri, Allah yasakladı diyerek 
yasaklıyorsunuz. Yasak sınırlarını geniĢletiyorsunuz. Ġyi ve kötüyü, doğru 
ve yanlıĢı, helal ve haramı belirleme gücünü kendinizde görüyorsunuz 
madem, Üstelik bir de iftira edip onu Allah‟a isnat ediyorsunuz, bir belge 
gösterin. Bir belge verin. Söyleyin, deyin ki Allah‟ın gönderdiği Ģu vahiyde 
duydum yazıyor. Kendilerine kitap gelmedi ki, zaten biz ümmiyiz diyorlar 
böyle dediğinizde.  

 
Peki ümmisiniz de nerede emretti Allah size bunu, bu yasağı 

nerede yasakladı? ÇeliĢki ve Kur‟an çeliĢkiyi ortaya koyuyor. Bu 
çeliĢkilerini görmezden gelerek ilginçtir, Kur‟an onların bu çeliĢkilerini 
böyle çıplak bir biçimde ortaya koyarken yapmaya, onlarda uyandırmaya 
çalıĢtığı bilinç Ģu; Size daha önce elinizde bir kitap olmadığı için böyle 
saptınız. ġimdi Allah size de bir kitap gönderdi. Ama sapmanızda direnip 
kitabı reddediyorsunuz. Mesajı reddediyorsunuz. Siz; “Hem kelsiniz, hem 
fodulsunuz. Hem kitapsız olduğunuzu biliyor ve ümmiyim diyorsunuz, 
Kitap gelince de utanmazca, arsızca reddediyorsunuz.” Onları böyle 
Kur‟an cürümü meĢhut halinde, suçüstü yakalıyor yani. 

 
in tettebi'une illezzanne ve in entüm illâ tahrusun; Daha önce 

de bu surenin, daha önce tefsir ettiğim ayetinde geçmiĢti 
hatırlayacaksınız, belki 116. ayet olabilir yanlıĢ hatırlamıyorsam. Siz 
yalnızca hurafenin peĢinden gidiyorsunuz ve siz sadece kitle psikolojisi 
ile hareket ediyorsunuz. 

 
Tabii ben yeni terimlerle meallendiriyorum. Ayetteki zannı, hurafe 

olarak çevirdim size ve tahrusun, ha ra sa kökünden gelen bu kelimeyi 
de kitle psikolojisinin peĢinden gitmek. Ki bu kelimenin kök anlamına 
baktığınızda tam da bu manayı doğruluyor. Yani yığınlarla hareket 
ediyorsunuz. Sizin bir tek deliliniz var, delil gösteremezsiniz yasağı 
geniĢletirken. Allah Ģunu yasakladı, bunu yasakladı derken bir delil 
gösteremezsiniz, göstereceğiniz iki delil var;  

 
1 -  zan, yani yalan, yani arzu, yani hurafe. Zan akide de olursa 

hurafe olur. Zan akaide ait olursa batıl inanca dönüĢür. Akaide iliĢkin 



zanlara batıl inanç denir, hurafe denir. Ve aynı zamanda siz kitle 
psikolojisinin arkasında sürükleniyorsunuz. Yani uydum kalabalığa 
diyorsunuz. Uydum vahye değil. Babalarınızın peĢinden gidiyorsunuz ve 
gerekçe gösterirken de yığınları gösteriyorsunuz. Oysa  

 
..ekseruhüm lâ ya'kılun; (Ankebut/63) Onların çoğu akıl etmez 

Kur‟an ın ifadeleri ile. ekseren Nasi lâ yu'minun; 
(Hud/17)(Mümin/59)(Rad/1).. ekseren nâsi lâ yeĢkurûn Bakara/243) 
Ekseren nasi la ya‟lemun. (Casiye/45) 

 
Kur‟an 3 formda getirir. Ġnsanların çoğu ibaresini kullanırken, 

insanların çoğu akıl etmez. Ġnsanların çoğu akıl etmediği için Ģükretmez, 
Ģükretmediği için de sonucu imansızlığa varır, iman etmez. Ġnsanların 
çoğunun arkasına, kitlelerin arkasına, kalabalıkların arkasına, hakikati 
sayıda ararsanız ve takılırsanız, hakikati sayının çokluğunda ararsanız 
varacağınız nokta bu olur demeye getiriyor adeta Kur‟an. 

 
 
149-) Kul feLillahil huccetül baliğetü, felev Ģâe lehedaküm 

ecme'ıyn; 
 
De ki: "Hüccetül'Baliğa (açık kesin delil) Allâh'ındır"... Eğer 

dileseydi, elbette hepinizi hidâyete erdirirdi. (A.Hulusi) 
 
149 - ĠĢte, de, hücceti baliğe ancak Allahın; evet, o dilese idi sizi 

hep birden hidayete erdirirdi. (Elmalı) 
 
 
Kul feLillahil huccetül baliğe De ki; Yalnız Allah katındadır 

hakikatin en kesin delili, en keskin delili. Ġlahi mesajın, ilahi, bilgiye 
dayandığı vurgulanıyor burada. Hakikatin delili yalnız Allah katındadır. 
Ama hakikatin en kesin delili. Neden? Çünkü Allah‟ın bilgisi saf bilgidir. 
Allah mutlak anlamda alimdir, Aliymdir. Onun için O‟nun sonsuz ilmi 
içerisinde bulunan her bir Ģey hakikatin kesin delilidir. Onun içinde 
bununda hakikatin kendisi olduğunu bilin demek. Yani Allah‟ın ilminden 
size gelen bu vahiy eğer bir Ģey söylüyorsa iĢte hakikatin kesin delilidir 
bu. Buna inanmak zorundasınız. Çünkü Aliym olanın ilminden geliyor bu 
vahiy size deniliyor burada. 

 
felev Ģâe lehedaküm ecme'ıyn; ve o dileseydi hepinizi doğru yola 

yöneltirdi. Burada sosyal bir yasaya dikkat çekiliyor, ilahi yasaya. Nedir o; 
Dilemedi. Eğer dileseydi hepinizi doğru yola yöneltirdi, ama dilemedi. 



Çünkü iradeyi diledi. Onun dileği iradedir. Onun dileği akıldır. Aklı diledi 
insan için ve sonuçta ahlaki sorumluluğu diledi. 

 
Ey insan, yer ve gök gibi hareket edemezsin. Yani Ģuurlusun, 

Ģuursuz hareket edemezsin. Onlar kayıtsız Ģartsız tabiidir. Onun için 
itaati ve cennet yok. Ey insan iradeli olduğun için itaatin cennetle 
ödüllendirildi.  

 
Çok önemli. Ġrade olmasaydı itaat cennetle ödüllendirilmezdi. 

Aslında bana sorarsanız, cennet iradenin ödülüdür ve burada da 
söylenen budur. Ey insan ahlaki sorumluluğunu atma, ahlaki 
sorumluluğunu reddetme. Ahlaki sorumluluğunu reddedersen aklına 
ihanet etmiĢ olursun. Allah‟ın verdiği özgürlük ve iradeye ihanet etmiĢ 
olursun. Eylemlerinden sorumlusun. Çünkü seçme yeteneğin var. Bu 
yeteneği reddetmek aklı, bu yeteneği reddetmek iradeyi reddetmektir. 
Yani ihanet etmektir. 

 
 
150-) Kul helümme Ģühedaekümülleziyne yeĢhedune 

ennAllahe harrame hazâ* fein Ģehidu fela teĢhed meahüm* ve la 
tettebı' ehvaelleziyne kezzebu Bi ayatina velleziyne la yu'minune Bil 
ahireti ve hüm Bi rabbihim ya'dilun; 

 
De ki: "Hadi, Allâh Ģunu haram etmiĢtir diye Ģahitlik eden 

Ģahitlerinizi getirin!"... Eğer Ģahitlik ettiler ise, sen onlar ile beraber 
Ģahitlik etme... (Esmâ'nın açığa çıkıĢı olan) iĢaretlerimizi yalanlayanların 
ve geleceklerindeki sonsuz yaĢam süreçlerine iman etmeyenlerin boĢ 
hayallerine tâbi olma! Onlar (putlarını) Rablerine denk tutarlar. (A.Hulusi) 

 
150 - Haydin, de: Allah bunu haram etti diye Ģahadet edecek 

Ģahitlerinizi getirin, eğer gelir Ģahadet ederlerse sen onlarla beraber 
Ģahadet etme, âyetlerimizi tekzip edenlerin, o Âhirete inanmayanların 
hevâlarına tabi' olma, nasıl olursun ki bunlar rablerine baĢkasını denk 
tutuyorlar. (Elmalı) 

 
 
Kul helümme Ģühedaekümülleziyne yeĢhedune ennAllahe 

harrame hazâ De ki; Haydi, Allah‟ın bütün bunları haram kıldığına 
tanıklık eden Ģahitlerinizi getirin bakalım. Hurafeye dayalı haramların 
Allah‟a atfına ret. Hurafeye dayalı yasak koyacaksınız, bunlar, bunlar, 
bunlar Allah tarafından yasaklandı diyeceksiniz, ama delil getirin deyince 
getiremeyeceksiniz. ĠĢte o atfa bir ret olarak geliyor bu cümle. 

 



fein Ģehidu fela teĢhed meahüm Eğer onlar yalan yere tanıklık 
ederlerse sakın onların bu tanıklığını onaylama diyor. Yani onlar Allah‟a 
bu kadar yalanı atfettiler, yasak olmadığı halde yasakladılar, bir de bunu 
Allah yasakladı dediler. Bu kadar yalanı söyledikten sonra üzerine bir 
daha koymamaları için hiçbir neden yok. Bir yalan daha söylerler. Onun 
için onlar eğer bunu da  söylerler ise, sen onların bu yalancı Ģahitliğini 
onaylama. Sen onlarla birlikte olma, tanıklığını onaylama. 

 
Ġyi ve kötünün, doğru ve yanlıĢın ölçütü, salim akıl ve sahih nakildir. 

Onun için heva ve arzular değildir. Burada da bir dip akıntısı gibi ayetler 
bize bu gerçeği hatırlatıyor. O sebeple ayetlerin çoğu Akıl etmekten, fikir 
etmekten, düĢünmekten ve düĢünmeyenleri uyarmaktan söz ediyor.  

 
ĠĢte bu nedenle eğer selim akılla bakarsanız sahih naklin söylediği, 

gösterdiği Ģeyi gösterir size. O zaman siz de görebilirsiniz. Ama 
diyeceksiniz ki sahih naklin verdiği her bilgiyi selim akıl verir mi? Vermez, 
vermeyeceği için sahih nakil, selim aklın boĢluğunu doldurmuĢtur. Bu 
noktada Allah bir kısmını sırf sınamak için yasakları koymuĢ ki onlar 
taabbüdidir.  

 
Bu yasağın hikmeti nedir diye sorduğunuzda tek bir hikmetten söz 

edilemeyebilir. Ġlletten söz edilemeyebilir. Hikmetten söz edilse dahi 
illetten söz edilemeyebilir. O taabbüdidir Allah koymuĢtur. Sınamaktır son 
tahlilde. Ama bir çoğu insana zarar verdiği için konmuĢtur. Fakat tüm 
yasaklar insana zarar verdiği için konulmuĢtur diyemiyoruz. Bunlar 
içerisinde zararını bilmediklerimiz de var. Zararı maddi değil de manevi 
olanlarda var. Allah adına kesilmeyen Ģeyler, daha doğrusu Allahtan 
baĢkası adına kesilen kurbanlar gibi. Bunun maddi zararının ne olduğunu 
bilmiyoruz. Ama kesin bildiğimiz bir Ģey var ki, bunun insanın ruhu 
üzerinde, insanın davranıĢlarına yansıyan manevi bir zararı var. Devam 
ediyoruz; 

 
ve la tettebı' ehvaelleziyne kezzebu Bi ayatina velleziyne la 

yu'minune Bil ahirah ve mesajlarımızı yalanlayanların, ahirete 
inanmayanların keyfi düĢlüncelerine kesinlikle uyma. ve hüm Bi 
rabbihim ya'dilun; zira onlar, üstelik onlar mevhum güçleri rablerine 
denk görüyorlar. Nasıl uyarsın sen onlara, nasıl uyarsın ki onlar bir takım 
vehmedilen güçleri Allah‟a denk görüyorlar.  

 
Problemde bu. Allah‟ı inkar değil dikkatinizi çekerim ayetin ifadesi. 

Allah‟ı inkar ediyorlar demiyor, Allah‟a denk görülen bir takım mevhum 
varlıklar var. Güç vehmediyor onda. Daha önce bunun insanın eylem 
alanını nasıl daralttığını, insanın istikametini nasıl saptırdığını çok geniĢ 



izah etmiĢtim. Allah dıĢında Allah‟ın vasıflarından bir tanesini bir baĢka 
Ģeye yakıĢtırırsanız o yakıĢtırdığınız Ģey sizin gözünüzde büyür. Artık 
onun karĢısında küçülürsünüz. O Ģey sizin duyargalarınızı teslim alır. 
Sizin enerjinizi küçültür. Daha doğrusu onun karĢısında siz insani 
kapasitenizi kullanamaz olursunuz.  

 
ĠĢte Ģirkin, insanın kapasitesini sıfırlayan korkunç bir zarara 

dönüĢmesinin açıklaması, kısa açıklaması. Bunun çok daha detaylı 
açıklamasını daha önce birkaç vesile ile yapmıĢtım. 

 
Hurafe aynı zamanda bu ayetin bize hatırlattığı gerçek, Hurafe, 

batıl inanç, Ģirke kapı açar. Ġnsan eĢyayı tanrılaĢtırır. Allah‟tan gayriye 
ilahlık, serbesti yasaklayan, yasağı da serbest hale getirmek isteyecektir. 
Unutmayın, çünkü zihin tepe taklak olmuĢtur. ġirk aslında insan 
duygusunu tersine çevirmek demektir. Tersine çevirdiğiniz zaman her 
Ģeyi ters görürsünüz. Hakikati ters görürsünüz. Bu neye yol açar? 
Geçiciyi kalıcı gibi görürsünüz. Kalıcıyı da geçici gibi görürsünüz. ĠĢte 
eĢyaya ve dünyaya bakıĢınız değiĢir. 

 
Geçici ömrünüzü kalıcı gibi görürsünüz, kalıcı olan ebedi hayatınızı 

da hiç görmezsiniz. Allah‟a ayıracağınız Ģeyleri Allah‟a ayırmayıp 
dünyaya ayırırsınız. Nefse ayırırsınız. Ġçgüdüye ayırırsınız. Dünyaya 
ayıracağınız küçük Ģeyleri de Allah‟a ayırmak gibi bir yanlıĢa kapılırsınız. 
Onun için Allah‟ın sözüne kulak vermekten vazgeçer, bu sefer ondan 
oluĢan boĢluğu içinizdeki o bireysel iç güdüler, yani negatif kutbunuz, 
nefsiniz doldurmaya baĢlar. Onun sesine kulak verirsiniz. Allah 
vahyinden boĢalan yere Ģeytanın vahyi oturur. 

 
ĠĢte ters döndürmek bilinci alabora etmenin sonucu budur. Bilinç 

alabora olursa artık; batıl  Hakk, Hakk batıl, doğru yanlıĢ, yanlıĢ doğru, 
güzel çirkin, çirkin güzel gözükmeye baĢlar, ibadetten kaçarsınız, günaha 
koĢarsınız. Çünkü tersine döndü.  

 
 
151-) Kul te'alev etlü ma harrame Rabbüküm aleyküm ella 

tüĢrikü Bihi Ģey'en, ve Bil valideyni ıhsana* ve la taktülu evladeküm 
min imlak* nahnü nerzukuküm ve iyyahüm* ve la takrebül fevahıĢe 
ma zahere minha ve ma betan* ve la taktülün nefselletiy 
harramAllahu illâ Bil Hakk* zâliküm vassaküm Bihi lealleküm 
ta'kılun; 

 
De ki: "Gelin, Rabbinizin size (neleri) haram ettiğini 'OKU'yayım: 

O'na bir Ģeyi ortak koĢmayın... Ana-babaya ihsan üzere olun... Fakirlikten 



dolayı evlatlarınızı öldürmeyin... Sizin de onların da gıdasını biz veririz! 
FevahiĢin (çirkin suçların) açık olanına da (içki, fuhuĢ... gibi) içsel olanına 
da (suç olanları düĢünmek) yaklaĢmayın... Hak kılınan hariç (kısas gibi), 
Allâh'ın haram kıldığı nefsi öldürmeyin! Aklınızı kullanmanız için, (Allâh) 
size bu uyarıyı yapar!" (A.Hulusi) 

 
151 - De ki: geliniz size rabbiniz neleri haram kıldı okuyayım: ona 

hiç bir Ģey'i Ģerik koĢmayın, babanıza ananıza iyilikten ayrılmayın, 
yoksulluk yüzünden evlâdınızı öldürmeyin, sizin de onların da rızkınızı 
biz veririz, fevahıĢe: açığına da, gizlisine de yanaĢmayın, Allahın 
muhterem kıldığı nefsi haksız öldürmeyin, iĢittiniz a, iĢte size o bunları 
ferman buyurdu, gerektir ki aklınız erer. (Elmalı) 

 
 
Kul te'alev etlü ma harrame Rabbüküm aleyküm De ki; Allah‟ın 

size neyi yasakladığını gelin aktarayım. 
 
Sahte dindarlık gösterisinin maskesini indiriyor ayet burada. 

Yukarıdakiler ne yapıyorlardı? Allah‟ın yasaklamadığını yasaklıyorlardı 
bu tersine döndürüyordu bilinci, yasakladıklarını da helal kılıyorlardı. Bu 
iĢte sahte dindarlık gösterisi getirir. Yani insan, yadsak olmayan Ģeyleri 
yasaklayarak içinin bir yerlerini tatmin eder. Bu emzik gibidir, sahte emzik 
gibidir. Çocuğu aldatmak için ağzına verdiğiniz sahte emzik. O elbette ki 
karnını doyurmaz fakat oyalar. Onun için insanlar sahte inanca saparak 
gerçek imanın doldurmak istediği, doldurduğu boĢluğu, sahte inançlarla 
doldurur, muĢ..! gibi yaparlar. ĠĢte mıĢ..! gibi inanç hurafedir. 

 
Bu noktada ayet onların maskelerini indiriyor, sahte dindarlığın ve 

bugüne de hitap ediyor. Bugünde aynı Ģey geçerli. Sahte dindarlığa 
bakınız. Sahte dindarlığın yüzünde bir maske vardır. Onun için de 
Allah‟ın yasaklamadığı Ģeyi yasaklayarak bu dindarlık gösterisinde 
bulunurlar. Gerçekte derine indiğinizde Allah‟ın gerçek yasakladığı 
Ģeyleri de tutmadığını görürsünüz. Aynen ayette anlatıldığı gibi. Devam 
edelim; 

 
ella tüĢrikü Bihi Ģey'en NeymiĢ Allah‟ın ilk yasakladığı; O‟ndan 

baĢka Ģeylere kesinlikle ilahlık yakıĢtırmayın. ve Bil valideyni ıhsanen 
anne babaya iyilik yapın. 

 
Dikkatinizi çekerim iyilik yapın, nedense Ġslam ahlak öğretisinde 

anne babaya iyilik emredildiği halde, anne babaya itaat emredilmiĢ gibiye 
çevriliyor iĢ ve ondan sonra bu yanlıĢ, Allah‟ın itaati orada dururken 
adeta anne babalara itaat, Allah‟ın itaatinin yerine geçiyor. Anne babaya 



iyilikle emr olunmuĢuz. Ama Allah‟a itaatle. Burada iki Ģeyi birbirine 
karıĢtırmamak lazım. 

 
ve la taktülu evladeküm min imlakın Unutmayın, bu ayetlerin 

indiği Mekke‟de ki müminler, anne babalarına itaat etselerdi ömür boyu 
mümin olmayacaklardı. Bu ayetlerin indiği müminler onlara ihsan ile 
davrandılar. Ġyilik yaptılar. Hakka ve hayra itaatle emr olunur mümin, ama 
anne babaya ikram ile emr olunur. Onlara üf..! bile dememekle emr 
olunur. Onlara, Allah‟a ve onlara Ģükretmekle, teĢekkür etmekle emr 
olunur. …eniĢkürliy ve livalideyk (Lokman/14) Bana Ģükredin, anne 
babanıza Ģükredin. Ġki Ģeyi birbirine karıĢtırmamak lazım. 

 
ve la taktülu evladeküm min imlakın Yoksulluk korkusuyla 

çocuklarınızı öldürmeyin. Ekonomik endiĢelerle kürtaja bir ima var 
burada. nahnü nerzukuküm ve iyyahüm zira sizinde onların da rızkını 
biz veriyoruz. Rızka iman eden bir insan, yoksulluk korkusuyla çocuk 
katletmez tabii. Yoksulluk korkusunun, yoksulluğun en büyüğü olduğunu 
bilseydi insan, yoksul olur fakat yoksulluk korkusu çekmezdi. Çünkü 
açları doyurabilirsiniz ama açlık korkusu çekeni kimse doyuramaz. 

 
ve la takrebül fevahıĢe ma zahere minha ve ma betan açık ya 

da gizli sizleri mahcup eden bir günaha yaklaĢmayın. Bunların hepsini 
yapıyor Mekkeli ler. Bakınız, yasakların hepsini iĢliyorlar, bir taraftan da 
ekstra yasaklar uyduruyorlar. Görüyor musunuz takası? ĠĢte buna 
dindarlık gösterisi, sahte dindarlık gösterisi diyoruz. 

 
ve la taktülün nefselletiy harramAllahu illâ Bil Hakk Adaleti 

gerçekleĢtirmek dıĢında Allah‟ın kutsal saydığı insan hayatına kıymayın. 
 
Bir tarafta Allah‟ın insanın emrine verdiği ve yiyin dediği hayvanları 

kutsal sayıp saldım çayıra Allah kayıra hesabı yaparken, öbür taraftan da 
Allah‟ın kutsal kıldığı insan hayatını sinek gibi hiçe sayarak 
öldürüyorlardı. 

 
Biraz önce ne demiĢtim alabora olur zihin demiĢtim. ġirk budur. 

Zihnin alabora olma hadisesidir. Önemliyi önemsiz, önemsizi önemli 
görmeye baĢlar. MeĢru, bireysel ya da toplumsal savunma veya adaleti 
gerçekleĢtirmek için verilen ceza dıĢında, Ġllâ Bil Hakk geliyor bakınız. 
Ġllâ Bil Hakk adaleti gerçekleĢtirmek dıĢında Allah‟ın kutsal saydığı insan 
hayatına kıymayın. 

 
Bu Ġllâ Bil Hakk ın karĢılığı Ģudur; MeĢru, bireysel ya da toplumsal 

savunma yapmak meĢrudur. ĠĢte savaĢlar savunmaya yönelik olarak 



yapılır ve savaĢta eğer ölümler olursa bu, bu cevaza; Ġllâ Bil Hakk a 
girer. 

 
Yine adaleti gerçekleĢtirmek için verilen ceza. Bu da Bil Hakk a 

girer. Ki cinayetin karĢılığıdır. Ama hemen burada Mürted dediğinizi 
duyar gibiyim. Ya dinden dönen? Aslında dinden dönene iliĢkin Buhari ve 
Müslim de dahil hadis külliyatımızın naklettiği hadise dayanarak adam 
öldürülür mü sorusu, çok ciddi bir sorudur ve Kur‟an ın bu soruya verdiği 
cevap Bakara/217. ayetinde açıktır.  

 
Ne diyor; Sizden kim dininden dönerse ve kafir olarak ölürse diyor, 

öldürülürse demiyor. Kur‟an açık.  
 
Kur‟an da ölüm gibi geri dönüĢü olmayan bir ceza, Haberi vahit 

yoluyla bize kadar gelen hadislerle, Yani haberi vahit kısmına giren bir 
hadisle sabit olur mu sorusu çok, çok ciddi bir sorudur. Kaldı ki dinden 
dönmekle dine karĢı savaĢmayı birbirine karıĢtırmamak lazım. Onun için 
bu noktada Kur‟an da cevap alacaksak eğer dinden dönmeye, Kur‟an ın 
Bakara/217. ayetinde, yine Kur‟an ın bir baĢka ayetinde;  

 
..men yertedde minküm an diynihı.. (Maide/54) Sizden kim 

dininden dönerse fesevfe ye'tillahu Bi kavmin onun yerine Allah baĢka 
bir toplum getirecek. 

 
 
 
Onu yok edeceğim demiyor. Onu götürün de demiyor. Bunlar 

gerçekten de Kur‟an ın hükmüne ıĢık tutuyor. 
 
[ Atlanan cümle; zâliküm vassaküm Bihi lealleküm ta'kılun; 
 
ĠĢittiniz a, iĢte size o bunları ferman buyurdu, gerektir ki aklınız 

erer. (Elmalı)] 
 
 
152-) Ve la takrebu malel yetiymi illâ Billetiy hiye ahsenü hatta 

yeblüğa eĢüddeh* ve evfül keyle vel miyzane Bilkıst* la nükellifü 
nefsen illâ vüs'aha, ve izâ kultüm fa'dilu velev kâne zâ kurba* ve Bi 
ahdillahi evfu* zâliküm vassaküm Bihi lealleküm tezekkerun; 

 
(Yetim) olgunluk yaĢına ulaĢıncaya kadar, en güzel Ģekilde idare 

amacı hariç, yetimin malına yaklaĢmayın... Ölçme ve tartmayı adaletle 
tam yapın... Hiçbir nefse kapasitesinin üstündekini teklif etmeyiz. 



Söylediğiniz zaman da hakkı söyleyin, isterse yakınınız olsun! Allâh'a 
olan sözünüzü yaĢayın! Aklınızı kullanmanız için, (Allâh) size bu uyarıyı 
yapar! (A.Hulusi) 

 
152 - Ve yetim malına yaklaĢmayın, ancak rüĢtüne erinceye kadar 

en güzel suretle baĢka, ölçeği tartıyı tam ve denk tutun, bir nefse ancak 
vüs'ünü teklif ederiz, söz sahibi olduğunuz vakit de hep adaleti gözetin 
velevse hısım olsun, Allahın ahdini yerine getirin, iĢittiniz a iĢte size o 
bunları ferman buyurdu, gerektir ki düĢünür tutarsınız. (Elmalı) 

 
 
Ve la takrebu malel yetiymi illâ Billetiy hiye ahsenü hatta 

yeblüğa eĢüddeh RüĢtüne erinceye kadar onun lehine olmadıkça 
yetimin malına dokunmayın. Yetim malına vesayet edenin o malda 
tasarrufu yetimin lehine olacak. ġart bu. Nisa/6. ayette iĢlediğimiz için 
geçiyorum. 

 
ve evfül keyle vel miyzane Bilkıst ölçüp tartarken adaleti ve itidali 

gözetin, elden bırakmayın. Bu ölçü ve tartı sadece alıĢveriĢte değil, 
insanları değerlendirirken, eĢyayı değerlendirirken, olayları 
değerlendirirken, birbiriniz hakkında konuĢurken dahi, hem maddi hem 
manevi, adil ve mutedil olun çağrısıdır. Matematiksel adalet değildir 
gözetilmesi gereken. Belki bu mümkün de değildir, milim milim, gram 
gram mümkün de değildir. Ama asıl olan nedir; Bu konuda sürekli çaba 
sarf etmek, adil olmak için çaba göstermek. Ki ayette bunu söylüyor. 

 
la nükellifü nefsen illâ vüs'aha Biraz önceki açıklamamı 

doğrulayan bir ayet, bilin ki biz insana gücünün yettiğinden fazlasını 
yüklemeyiz.  Yani matematiksel bir adalet değil burada, bu konuda 
gayret sarf edin, olanca çabanızı gösterin denilmek isteniyor. 

 
ve izâ kultüm fa'dilu velev kâne zâ kurba Biri hakkında 

konuĢacaksanız, görüĢ belirtecekseniz, yakınınız da olsa adil olun. 
Bunun tersi de geçerli, uzağınız da olsa adil olun. Yani bizden diye 
kayırıcı, bizden diye onun hakkında yalan konuĢmayın. Onun için biz ve 
onlar ayırımı sizi Hakk‟tan ayırmasın. DüĢünce ve görüĢ açıklamada 
adaletli olun, bizden olsun, çamurdan olsun. Onlardan olursa adam 
çıkmaz mantığını bırakın diyor. 

 
ve Bi ahdillahi evfu Ve Allah ile olan sözleĢmenize sadakat 

gösterin. 
 
1 - Allah Ġle yapılan fıtrat ahdi, doğal ahit. 



 
2 – Ġman ahdi, iman sözleĢmesi, iradi ahit. 
 
3 – Allah adına yapılan tüm sözleĢmeler.  
 
ĠĢte bu ayetin kapsamına bu 3 sözleĢme de girer. 
 
zâliküm vassaküm Bihi lealleküm tezekkerun; Bütün bunları 

Allah size emretti ki sorumluluğunuzu aklınızdan çıkarmayasınız. 
 
 
153-) Ve enne hazâ sıratıy müstekıymen fettebi'uhu, ve la 

tettebi'us sübüle feteferraka Biküm an sebiylih* zâliküm vassaküm 
Bihi lealleküm tettekun; 

 
Bu benim dosdoğru sıratımdır, ona tâbi olun, (baĢka) yollara tâbi 

olmayın; (aksi takdirde) sizi O'nun sırat-ı müstakiminden ayırırlar... ĠĢte, 
bilfiil korunasınız diye (Allâh) size bu uyarıları yapıyor! (A.Hulusi) 

 
153 - bir de Ģu: benim dosdoğru yolum, hep onu takip edin, baĢka 

yollar takip etmeyin ki sizi onun yolundan saptırıp parçalamasınlar, 
duydunuz a iĢte size o bunu ferman buyurdu gerektir ki korunur, muttaki 
olursunuz. (Elmalı) 

 
 
Ve enne hazâ sıratıy müstekıymen fettebi'uhu Zira benim iĢte 

dosdoğru yolum budur, öyleyse bu yolu izleyin. 
 
Burada çağlarının özel Ģartlarının gereği olarak konulan Ģeriatın da 

ötesinde tüm peygamberlere verilen vahyin tek bir öze dayandığı Ġslam, 
insanlığın değiĢmez değerleri olan Ġslam‟a dikkat çekilip vahye tabi 
olmak, ahde sadakattir deniliyor. Yukarıda Allah‟la olan sözleĢmenize 
uyun dendikten sonra bu ayet geliyor dikkatinizi çekerim. 

 
ve la tettebi'us sübüle feteferraka Biküm an sebiylih farklı 

yollara sapmayın ki sizi O‟nun yolundan uzaklaĢtırmasınlar. zâliküm 
vassaküm Bihi lealleküm tettekun; Bütün bunları Allah size emretti ki 
O‟na karĢı saygıda kusur etmeyesiniz. 

 
 
154-) Sümme ateyna Musel Kitabe temamen alelleziy ahsene 

ve tafsıylen likülli Ģey'in ve hüden ve rahmeten leallehüm Bi Lıkai 
Rabbihim yu'minun; 



 
Sonra, Musa'ya Hakikat ve Sünnetullah BĠLGĠsini, hüda (hidâyet) 

ve rahmet olarak, muhsin olanlar üzerine de (nimetimizi) tamamlamak ve 
her Ģeyi açıklamak için verdik... Ki böylece onlar, Rablerine 
kavuĢacaklarına iman etsinler. (A.Hulusi) 

 
154 - Sonra biz Musâ‟ya o kitâbı verdik ki güzel tatbik edene 

tamamlamak, ve her Ģeyi tafsil etmek ve bir hidayet, bir rahmet olmak 
için, gerektir ki onlar rablerinin likasına iman etsinler. (Elmalı) 

 
 
Sümme ateyna Musel Kitabe temamen alelleziy ahsene Bilinen 

sürecin ardından diye çevirebilirim bu sümme yi. Ki tarihsel süreç baĢka 
ayetlerde anlatılmıĢtı, yeri gelince biz yine tefsir ederiz. Bilinen sürecin 
ardından iyiliği davranıĢlara dönüĢtürenlere nimetimizi tamamlamak, ve 
tafsıylen likülli Ģey'in gereken her Ģeyi iyice açıklamak. Ki çağlarının 
özel Ģartları gereği, maide suresi/48 e bir atıf olabilir bu ayet; ..li küllin 
cealna minküm Ģir'aten ve minhaca.. her biriniz için bir yöntem ve bir 
Ģeriat tayin ettik diyordu ya Kur‟an, iĢte ümmetlere tüm peygamberler için 
verilmiĢ Ģartlarının, çağlarının gereği olan Ģeriatlar aslında, onların, 
Allah‟ın emrini yaĢamalarını kolaylaĢtıracak bir zemin iĢlevi görüyordu. 
Burada da; likülli Ģey'in derken, gereken her Ģeyi iyice açıklamak. 
Onların, Allah‟ın emirlerini yapmaları için gereken ilkeleri açıklamak 
anlamına geliyor. 

 
ve hüden ve rahmeten ve bir yol haritası, bir rahmet olmak üzere 

Ne yaptık? Musa‟ya da nimetimizi bağıĢladık diyor, verdik. leallehüm Bi 
Lıkai Rabbihim yu'minun; Musa‟ya ilahi kelamı bağıĢladık ki, en 
sonunda Rableri ile buluĢmaya inansınlar. 

 
Bu bir cevaptır aslında YahudileĢen Ġsrail oğullarına. Biz size vahyi 

öyle ihanet edesiniz, baĢkalarına hava atasınız diye değil, imanınızı 
sürekli kılasınız diye verdik, siz ise vahyi ne hale getirdiniz. Vahyi 
oyuncak ettiniz. Allah‟ın yasaklamadığı bir çok Ģeyi koydunuz ve bunu da 
yaparken tüccarlığa dönüĢtürdünüz. Ġnsanlar açtı kitabı baktı, yasak 
orada yok. Dediniz ki siz cahilsiniz, siz kitabı anlayamazsınız. Siz gelin 
bize, biz size anlatacağız. Dediniz ve tüccarlığa dönüĢtürdünüz. 

 
 
155-) Ve hazâ Kitabun enzelnahu mübarekün fettebi'uhu 

vetteku lealleküm turhamun; 
 



ĠĢte bu inzâl ettiğimiz de, bereketli Hakikat ve Sünnetullah 
BĠLGĠsidir! O'na tâbi olun ve ittika edin ki, size rahmet edilsin. (A.Hulusi) 

 
155 -   Bu ise tam bir kitap, onu biz indirdik, çok mübarek, bundan 

böyle buna tabi' olun ve korunun gerektir ki rahmetimize iresiniz. (Elmalı) 
 
 
Ve hazâ Kitabun enzelnahu mübarekün ĠĢte bu da bizim 

indirdiğimiz kutlu bir kelamdır. ĠĢte bu da dan kasıt nedir? Kur‟an. 
Tevrat‟la Kur‟an, Musa ile Muhammed A.S., Ġsrail oğulları ile ümmet 
arasında zihni bir irtibat kurmamızı istiyor Kur‟an. ġu anda bu ayetler 
bunun için. Ey ümmeti Muhammed, Ümmeti Musa gibi YahudileĢmeyin 
çağrısı iĢte bu ayetlerin altında bir dip akıntısı gibi akıyor. 

 
fettebi'uhu vetteku lealleküm turhamun; ġu halde ona uyun ve 

sorumluluk bilincini kuĢanın ki, rahmete nail olasınız, Allah‟ın rahmetine. 
 
 
156-) En tekulu innema ünzilel Kitabu alâ taifeteyni min kablina 

ve in künna an dirasetihim leğafiliyn; 
 
"BĠLGĠ, sadece bizden önceki iki taife (Yahudi ve Nasara) üzerine 

inzâl edildi; biz, onların kendilerine geleni okuyup değerlendirmesinden 
gâfildik" demeyesiniz... (A.Hulusi) 

 
156 - Demeyesiniz ki: Kitap yalnız bizden evvel iki tâifeye indirildi 

ve doğrusu biz onların tedrisatından katiyen gafil bulunuyoruz. (Elmalı) 
 
 
En tekulu innema ünzilel Kitabu 
 
Hemen yukarıya bir atıf yapmadan geçemeyeceğim, onlar 

uymadılar, ne hale geldiler. Siz uymazsanız onlar gibi olursunuz. Onun 
için ibret alın sizden önceki ümmetlerden ve siz Allah ile olan 
sözleĢmenize ihanet etmeyin diyor.  

 
En tekulu innema ünzilel Kitabualâ taifeteyni min kablina bir de 

sadece bizden önce yaĢamıĢ iki topluluğa ilahi mesaj indirilmiĢti. ve in 
künna an dirasetihim leğafiliyn; ve biz onların öğretilerinden haberdar 
değildik demeyesiniz. 

 
Burada ki muhatap ta Mekkeliler, 1. muhatap. YahudileĢen Ġsrail 

oğullarına cevabını verdikten sonra, onların sözlerini aktaran Mekke 



müĢriklerine dönüyor ve diyor ki; Size de sunu uyarıyorum. Bize vahiy 
gönderilmemiĢti ve biz onların öğretilerinden haberdar değildik 
demeyesiniz, böyle bir mazeret göstermeyesiniz. Muhtemel bir itiraza 
cevap. 

 
 
157-) Ev tekulu lev enna ünzile aleynel Kitabu lekünna ehda 

minhüm* fekad caeküm beyyinetün min Rabbiküm ve hüden ve 
rahmetün, femen azlemü mimmen kezzebe Bi ayatillahi ve sadefe 
anha* seneczilleziyne yasdifune an ayatina suel azabi Bi ma kânu 
yasdifun; 

 
Yahut: "Eğer bize de O BĠLGĠ inzâl olunsaydı, elbette onlardan 

daha fazla, hidâyet olanı değerlendirirdik" demeyesiniz diye... 
Rabbinizden size apaçık deliller, hüda (hakikat bilgisi) ve rahmet 
gelmiĢtir... Allâh'ın iĢaretlerindeki varlığını (Esmâ'sının açığa çıkıĢı olan 
iĢaretleri) yalanlayıp, onlardan yüz çevirenden daha zâlim kimdir! 
ĠĢaretlerimizden yüz çevirenler, yüz çevirmelerinin sonucunu, azabın en 
kötüsü ile yaĢayacaklar! (A.Hulusi) 

 
157 - Yahut demeyesiniz ki: Eğer bize kitap indirilmiĢ olsa idi her 

halde onlardan daha ziyade muvaffak olurduk, iĢte size rabbinizden 
beyyine geldi, hidayet de geldi, rahmet de geldi, artık Allahın âyetlerini 
inkâr eden ve onlardan men'a kıyam eyliyenden daha zâlim kim olur? 
Elbette biz o, âyetlerimizi men'a kıyam edenleri bu kabahatleri yüzünden 
azabın en müthiĢiyle cezâlandıracağız. (Elmalı) 

 
 
Ev tekulu lev enna ünzile aleynel Kitabu lekünna ehda minhüm 

Devam ediyor, muhtemel bir soruyu dikkate alarak cevap veriyor. Ya da 
eğer bize de bir ilahi kelam indirilmiĢ olsaydı, onlardan daha sıkı uyardık 
demeyesiniz. Mekkeli ticaret toplumuna. Yani, bu bahaneniz de kalmadı 
bu kitap ile diyor. ġimdi siz Allah‟a ihanet ederken ne bahaneyi 
göstereceksiniz. Bize de bir kitap verilseydi, ehli itaptan daha iyi uyardık 
da diyemeyeceksiniz. 

 
fekad caeküm beyyinetün min Rabbiküm ve hüden ve rahme 

iĢte size de rabbinizden hakikatin apaçık belgesi, yol haritası. Hüden i 
yol haritası diye çevirdim. Yol haritası ve rahmet gelmiĢtir. 

 
femen azlemü mimmen kezzebe Bi ayatillahi ve sadefe anha 

Bu durumda Allah‟ın ayetlerini yalanlayandan ve onlardan yüz 
çevirenlerden daha zalim biri olabilir mi? 



 
Yukarıdaki tüm gerekçeleri yok ettikten sonra Kur‟an, Artık Allah‟a 

verilecek hiçbir cevabı kalmadıktan sonra insana soruyor; Ey insan, Allah 
akıl verdi. Onunla yetinmedi irade verdi. Onunla yetinmedi Peygamber 
gönderdi. Onunla vahiy gönderdi. Bu kadar kat kat ikram ettikten sonra 
hala Allah‟a isyanın bir makul gerekçesi olabilir mi? Bu da bu günün 
insanına sorulacak soru. 

 
seneczilleziyne yasdifune an ayatina suel azabi Bi ma kânu 

yasdifun; ayetlerimizden yüz çevirerek engel olanları bu davranıĢları 
yüzünden Ģiddetli bir azapla cezalandıracağız. 

 
Bu ayet sadece Mekke müĢriklerine değil, vahyi özelleĢtirmek 

isteyen, bizim içimizden çıkan özelleĢtirmecilere de bir cevap. Hakikate 
bölgesel, Irksal, ulusal yaftalar yapıĢtıranlara deniyor ki. Yani peygamber 
bizim ırkımızdan çıksaydı.  

 
Arap peygamber diyor bazıları. Arap‟a inmiĢ diyor. Böyle iğrenç bir 

mantığa, hakikatin boğazına ırkın, ulusun, rengin yaftasını asan, 
hakikatin, insanlın ortak malı olduğu gerçeğini inkar eden bu küçük 
kafaya sesleniyor aynı zamanda. Diyor ki; Hakikat size ulaĢtıktan sonra 
bu tip mazeretler, sadece hakikate hakaret olmaktan öte bir değer 
taĢımaz. Aynı zamanda bizim Hakikati insanlara taĢırken onda hasis 
davranmamızı, Kur‟an bizimdir, siz Kur‟an a yanaĢamazsınız. Siz Kur‟an 
a dokunamazsınız. Bu Kur‟an ın tapusu bize ait gibi bir iddiayı da alttan 
alta reddediyor bu ayet aynı zamanda. 

 
 
158-) Hel yenzurune illâ en te'tiyehümül Melaiketü ev ye'tiye 

Rabbüke ev ye'tiye ba'du ayati Rabbik* yevme ye'tiy ba'du ayati 
Rabbike la yenfeu nefsen imanüha lem tekün amenet min kablü ev 
kesebet fiy imaniha hayra* kulintezıru inna müntezırun; 

 
(Ġman etmek için) illâ kendilerine meleklerin gelmesini yahut 

Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı mucizelerinin gelmesini mi 
bekliyorlar? Rabbinin olağanüstülüklerinden bazısı geldiği gün, daha 
önce iman etmemiĢ yahut imanı yarar sağlamamıĢ (dilinde kalmıĢ) 
kimseye, (o anki) imanı hiçbir fayda sağlamaz! De ki: "Bekleyin; biz de 
beklemekteyiz." (A.Hulusi) 

 
158 - Onlar ancak Ģunu gözetiyorlar: ki kendilerine Melekler 

geliversin veya rabbin geliversin veya rabbinin bazı alâmetleri geliversin, 
rabbinin bazı alâmetleri geldiği gün, evvelce iman etmemiĢ veya 



imanında bir hayır kazanmamıĢ bir nefse o günkü imanı hiç bir fâyda 
vermez, de ki gözetin, çünkü biz Ģüphesiz gözetiyoruz. (Elmalı) 

 
 
Hel yenzurune illâ en te'tiyehümül Melaiketü ev ye'tiye 

Rabbüke ev ye'tiye ba'du ayati Rabbik Onların, Meleklerin kendilerine 
ölüm getirmesinden, ya da rabbinin azabının gelmesinden, veya rabbinin 
haber verdiği kimi kıyamet iĢaretlerinin gelmesinden baĢka neyi 
beklemeye hakları var? Hel yenzurune neyi beklemeye hakları var. Yani 
onlar artık melekleri beklesinler ölüm getirsin kendilerine. Onlar artık 
rablerinin azabını beklesinler. Allah‟ın vaat ettiği kıyamet saatinin 
iĢaretlerini beklesinler. Bunun dıĢında bir Ģey beklemeye onların hakları 
yok diyor. Bu ibare farklı farklı anlamlarla çevrilebilirlerse de ben eb 
doğru Taberi‟nin de naklettiği Ģeylere dayanarak parantez içini böyle 
doldurdum. 

 
yevme ye'tiy ba'du ayati Rabbike la yenfeu nefsen imanüha 

lem tekün amenet min kablü ev kesebet fiy imaniha hayra Rabbinin 
kimi iĢaretlerinin geldiğini haber vereceği o gün, daha önce inanmamıĢ, 
yahut inandığı halde imanının hayrını görmemiĢ olan kimseye, imanı 
hiçbir yarar sağlamaz. 

 
Tabii ki o gün insanların dehĢetten gözlerinin fırlayacağı, 

göğüslerinin göğüs kemiğine sığmayacağı, insanların her birinin var 
oluĢunun sırrına iĢte o gün ereceği ve artık Allah‟tan baĢka hiç kimseye 
kaçamayacağı o dehĢet gün, o hesap gününden söz ediyor. 

 
Lafzen Ģöyle çevirebiliriz buradaki çok dikkatinizi çeken bir ibare 

var. la yenfeu nefsen imanüha bu ibareye dikkatinizi çekiyorum dostlar. 
Ġmanı ile bir iyilik ortaya koymamıĢ olan diye çevirmemiz lazım lafzen. 
Eyleme dönüĢmemiĢ, sahibinin yüreğine yük olan iktidarsız bir imanı, 
iman saymıyor Kur‟an. Dikkatinizi çekerim. Sahibine hiçbir faydası 
olmayacak diyor bakınız..! Burada açık söylüyor. Hiçbir faydası 
olmayacak diyor. la yenfeu nefsen imanüha imanı o kimseye faydalı 
olmayacak, hiçbir yarar sağlamayacak. Ne halde ki iman? Bir iyilik ortaya 
koymamıĢ, yüreğe yük olan, beden ülkesinin baĢkenti olan kalpte 
mahkum olan bir iman. Beden ülkesinin baĢkenti olan yürekte iktidar 
olmamıĢsa, o iman sahibine hiçbir hayır getirmeyecek diyor. Açık 
söylüyor, tefsire ihtiyaç yok. Varlığı ile yokluğu bir olan imanın sahibine 
ne hayrı olur ki..! 

 
kulintezıru inna müntezırun; De ki; Bekleyin o kaçınılmaz günü. 

Bakın biz de bekliyoruz. Bekleyin ey Allah‟a isyanda ısrar eden, ey iman 



edenlerin tepesinde boza piĢiren, ey iman edenlere yer yüzünü dar 
getirenler. Bekleyin, bir gün hesaplaĢacağız deyin diyor. De diyor, 
hepiniz bunu deyin ey iman edenler diyor. 

 
 
159-) Ġnnelleziyne ferreku diynehüm ve kânu Ģiye'an leste 

minhüm fiy Ģey'in, innema emruhüm ilAllahi sümme yünebbiuhüm 
Bi ma kânu yef'alun; 

 
Din anlayıĢlarını parça parça edip, cemaat cemaat olanlar var ya, 

(Rasûlüm) senin onlarla hiçbir iĢin olamaz! Onların iĢi ancak Allâh'a 
kalmıĢtır... Sonra, onlara yapmakta olduklarının içyüzünü bildirecektir. 
(A.Hulusi) 

 
159 - Dinlerini tefrikaya düĢürüp de Ģiy'a Ģiy'a olanlar var â, senin 

onlarla hiç bir alâkan yoktur, onların iĢi Allaha kalmıĢtır, sonra o 
kendilerine ne ettiklerini haber verir. (Elmalı) 

 
 
Ġnnelleziyne ferreku diynehüm ve kânu Ģiye'an Hakikati 

paramparça edip fırkalara taraftar olanlara gelince, leste minhüm fiy 
Ģey'in senin onlar için yapabileceğin hiçbir Ģey yok. 

 
Öncelikle tevhidi parçalayandan söz ediyor burada ayet. Tevhid 

zaten bütünlük, birlik demek, birlemek demek. Her Ģeyin her Ģeyle 
kopmaz bağlantısı ve her Ģeyle Allah‟ın kopmaz bağlantısını keĢfetmek 
ve bu bağlantıya iman etmektir tevhid. ĠĢte bu bağlantıyı inkar etmemek, 
hakikatin bir bütün olduğunu, parçalanan hakikatin hakikat olmaktan 
çıktığını bilmek, ayetin ima ettiği gerçek bu. 

 
Kendini, toplumunu parçalar böyle bir mantık. Hakikati 

parçalarsanız siz de parçalanırsınız. Kafanız kalbinizle artık düĢman olur. 
Hayatınız düĢüncenizle düĢman olur ve toplumunuz da birbiri ile düĢman 
olur. Çünkü parçalamak, hakikatin her bir parçasını biri eline alacak 
birileri, onun taraftarı haline gelecek ve hakikatin bir parçasını havaya 
kaldırıp hakikat bendedir diyecek. .küllü hızbin Bima ledeyhim ferihun 
(Rum/32) Her hizip, her parça, kendi elindeki parça ile öğünecek. Kur‟an 
n dediği gibi aynen böyle. 

 
ĠĢte bu ayet bizim için nazil oldu diyor Ebu Hureyre bir itiraz üzerine 

bizim için. Kur‟an ın mesajını özelleĢtiren, bencilce davranan, bu Kur‟an 
bizimdir, kimse yanaĢmasın yanına. Dolayısıyla bizden baĢkası 
anlayamaz diyen, Kur‟an ı özelleĢtirenlere de bir ima var burada. 



 
innema emruhüm ilAllah Zira onların iĢi yalnız Allah‟a kalmıĢtır. 

sümme yünebbiuhüm Bi ma kânu yef'alun; sonunda Allah onlara 
yaptıklarının hesabını soracaktır. 

 
 
160-) Men cae Bil haseneti felehu 'aĢru emsaliha* ve men cae 

Bisseyyieti fela yücza illâ misleha ve hüm la yuzlemun; 
 
Kim bir iyilikle gelirse, ona getirdiğinin on misli vardır... Kim de bir 

kötülükle gelirse, ancak onun misliyle karĢılığını yaĢar! Onlar zulme 
uğratılmazlar. (A.Hulusi) 

 
160 -    Kim bir hasene ile gelirse ona on misli verilir, kim de bir 

seyyie ile gelirse ona ancak misliyle ceza edilir ve hiç birine haksızlık 
edilmez. (Elmalı) 

 
 
Men cae Bil haseneti felehu 'aĢru emsaliha Kim huzuru ilahiye 

iyi bir eylemle gelirse yaptığının on katını, evet, tam on katını 
kazanacaktır. ve men cae Bisseyyieti fela yücza illâ misleha ama kim 
de kötü bir eylemle gelirse, ona on katı yok, Onun aynısı ile 
cezalandırılır. ve hüm la yuzlemun; ve hiç kimseye haksızlık 
yapılmayacaktır. 

 
Evet değerli dostlar, Bu surenin 12. ayetine tekrar atıf; ..ketebe alâ 

nefsiHĠr rahme.. Neydi? Rabbimiz kendi zatı için rahmeti ilke edinmiĢti 
değil mi? ĠĢte rahmeti ilke edinmesinin en büyük sonucu bu. Ġyilik 
yaparsanız kat kat, ama kötülük yaparsanız sadece misli ile. 

 
Peygamberimiz bunu daha da açıklayıcı bir Ģey söylüyor, bir 

müjde; Eğer bir mümin bir hayır yapmak ister, imkanı olmadığı için 
yapamazsa, yapmıĢ gibi ecir alır. Ama zihninden bir kötülük geçirir 
ama o kötülüğü eyleme dökmeden vazgeçerse, vazgeçtiği için bir 
sevap alır Diyor. Ne muhteĢem müjde değerli müminler, ne muhteĢem 
bir müjde değil mi..! 

 
 
161-) Kul inneniy hedaniy Rabbiy ila sıratın müstekıym* diynen 

kıyemen millete Ġbrahiyme haniyfa* ve ma kâne minel müĢrikiyn; 
 



De ki: "Muhakkak ki Rabbim beni, sırat-ı müstakime hidâyet etti... 
Yürürlükte olan değiĢmez Din'e, hanîf olan Ġbrahim'in milletine... (O) 
müĢriklerden olmadı." (A.Hulusi) 

 
161 -   De ki: beni, rabbim Ģeksiz dosdoğru bir yola hidâyet 

buyurdu, doğru payidâr bir dine, baĢka dinlerden sıyrılıp sâde hakka 
müteveccih haniyf olan Ġbrâhim‟in milletine ki o hiç bir zaman 
müĢriklerden olmadı. (Elmalı) 

 
 
Kul inneniy hedaniy Rabbiy ila sıratın müstekıym De ki; kuĢku 

yok ki rabbim beni dosdoğru bir yola yönetti. diynen kıyemen millete 
Ġbrahiyme haniyfa* ve ma kâne minel müĢrikiyn; her türlü sapmadan 
uzaklaĢan ve Allah‟tan baĢkasına ilahlık yakıĢtırmayan Ġbrahim‟in, 
değiĢmez değerleri temsil eden yoluna. 

 
Burada ehli kitaba, üzerinde ittifak edilecek ortak bir isim teklif 

ediliyor. Hatta Mekkelilere de. Eğer samimi iseniz kendinizi Ġbrahim‟e 
nispet ederken, haydi, bize gelin demiyoruz, kendinize gelin diyoruz. 
Çünkü diyorsunuz ki biz de Ġbrahim‟in çocuklarıyız, biz de Ġbrahim‟in 
dinine inanıyoruz, haydi o zaman ortak bir tevhid konfederasyonu 
kuralım ve onun baĢına Ġbrahim geçsin kendimizi Ġbrahim‟e nispet 
edelim. Burada söylenen bu. Devam ediyor; 

 
 
162-) Kul inne Salatiy ve Nüsükiy ve mahyaye ve mematiy 

Lillahi Rabbil alemiyn; 
 
De ki: "Muhakkak ki salâtım (yöneliĢim - namazım), nüsukum 

(Allâh'a yaklaĢtırıcı iĢlevi olan çalıĢmalarım), hayatım ve ölümümle 
yaĢayacaklarım; Rabb-ül âlemîn olan Allâh içindir (Allâh Esmâ'sına ait 
özelliklerin açığa çıkması içindir)." (A.Hulusi) 

 
162 -   Benim, de: cidden namazım, ibadetlerim, hayatım, mematım 

hep rabbül'âlemîn olan Allâh içindir. (Elmalı) 
 
 
Kul inne Salatiy ve Ģimdi getirdi sözü andımıza. Kul inne Salatiy 

ve Nüsükiy ve mahyaye ve mematiy Lillahi Rabbil alemiyn; De ki; 
Benim tüm desteğim ve isteğim. –salatiy‟i desteğim ve isteğim diye 
çevirdim, etimolojik manasına, kök manasına atfen. Yoksa literal manası 
namazım demektir.- Tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, 
hayatım ve ölümüm, alemlerin rabbi olan Allah‟a armağan olsun. De. 



Bizim andımız da bu. Kur‟an ın bize içirdiği and bu. Haydi hep beraber 
diyelim. 

 
Bütün desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve 

ölümüm, alemlerin rabbi olan Allah‟a armağan olsun. 
 
Peygamberimiz bu ayeti tüm namazların önünde, Ģimdi 

süphaneke‟yi okuduğumuz yerde yıllar yılı okumuĢtu. 
 
 
163-) La Ģeriyke leHU, ve Bi zâlike ümirtü ve ene evvelül 

müslimiyn; 
 
"'HÛ' için ortak kavramı düĢünülemez! ĠĢte bununla hükmolundum; 

ben teslim olmuĢluğunu yaĢayanların öncüsüyüm!" (A.Hulusi) 
 
163 - ġeriki yoktur onun, ben bununla emrolundum ve ben 

müslimînin evveliyim. (Elmalı) 
 
 
La Ģeriyke leHU uluhiyetinde O‟nun ortağı yoktur. ve Bi zâlike 

ümirtü ben iĢte tevhid ile emrolundum. ve ene evvelül müslimiyn; ve 
ben varlığımı kayıtsız Ģartsız Allah‟a teslim edenlerin öncüsü olacağım, 
olmak istiyorum. Deyin diyor Kur‟an. 

 
 
164-) Kul eğayrAllahi ebğiy Rabben ve HUve Rabbü külli 

Ģey'in, ve la teksibü küllü nefsin illâ aleyha* ve la teziru vaziretun 
vizra uhra* sümme ila Rabbiküm merciuküm feyünebbiuküm Bi ma 
küntüm fiyhi tahtelifun; 

 
De ki: "O her Ģeyin Rabbi iken, Allâh'ın gayrı Rab mi düĢünürüm! 

Her nefsin kazandığı sadece kendinedir... Bir suçlu, baĢka birinin 
suçunun vebalini yüklenmez! Sonra dönüĢünüz Rabbinizedir! Hakkında 
ayrılığa düĢtüğünüz hususları size bildirecektir." (A.Hulusi) 

 
164 -   Allah, de: her Ģey'in rabbi iken hiç ben ondan baĢka rab mı 

isterim, herkesin kazandığı ancak kendi boynuna geçer, vizir çekecek bir 
nefis baĢkasının vizrini çekmez, sonra hep dönüp rabbinize varacaksınız, 
o vakit o size ihtilâf etmekte bulunduğunuz hakikati haber verecek. 
(Elmalı) 

 
 



Kul eğayrAllahi ebğiy Rabben ve HUve Rabbü külli Ģey'in De 
ki; O her Ģeyin Rabbi iken Ģimdi ben Allah‟tan baĢka bir rabmı 
arayacağım. ve la teksibü küllü nefsin illâ aleyha insanların iĢledikleri 
kötülükler yalnız kendilerini bağlar. ve la teziru vaziretun vizra uhra ve 
sorumluluk sahibi hiç kimseye baĢkasının sorumluluğu yüklenemez. 

 
Anlıyoruz değil mi? Tekrar edeyim ayeti; Kul eğayrAllahi ebğiy 

Rabben ve HUve Rabbü külli Ģey'inKul diye baĢlayan her bir ayet 
Kulu manasına gelir. Hepiniz deyiniz. Yani kul ile baĢlaması, hepimizi 
teker teker müstakil bir insan olarak muhatap alıyor Kur‟an, bu anlama 
gelir. Ey bana muhatap olan insan de ki; O her bir Ģeyin rabbi iken Ģimdi 
ben Allah‟tan baĢka bir rab mi arayacağım.  

 
ve la teksibü küllü nefsin illâ aleyha Ġnsanların iĢledikleri 

kötülükler yalnız kendilerini bağlar. Evet, ve la teziru vaziretun vizra 
uhra Kur‟an ın en temel yasalarından biri geldi burada; Ve sorumluluk 
sahibi hiç kimseye baĢkasının sorumluluğu yüklenmez. 

 
Hıristiyanlığın ilk günah doktrinini red ediyor. Bir ima var. Yani 

insan günahlı doğar Hıristiyanlıkta, onun için vaftiz edilir, yıkanır. Günahlı 
doğdu ya, günahından yıkanıyor ve Hıristiyan ilahiyatına göre Ġsa‟nın 
çarmıha gerilme inanıĢı, teorisinin sebebi de o. Ġsa insanlığın 
günahlarından arındırmak için, insanlık adına öldü diyorlar. Tabii böyle ilk 
günah gibi insana temelde bir suç yerleĢtirirseniz, temizlemek için hurafe 
icat etmek zorunda kalırsınız. 

 
Peki Kur‟an ın getirdiği mesaj ne diyor insan için; Ġnsan temelde 

pırıl pırıldır diyor. ..fıtratAllâhilletiy fetaren Nase aleyha.. Rum/30  
Allah‟ın insanları üzerinde yarattığı fıtrat Allah‟ın pak tertemiz yaratıĢı 
diyor. Onun için peygamber de; 

 
- Külli mevludin yuledu ala fıtratil Ġslam. Her doğan selim bir 

fıtrat üzerine doğar. Diyor. 
 
Kötülük tabiileĢemez Ġslam inanıĢına göre. Suç genelleĢtirilemez. 

Kötülük doğallaĢtırılırsa suç ta genelleĢtirilir. Günah çıkarmak gerekir 
onun için. Günah çıkarmak için özel bir din adamı sınıfı icat edeceksiniz. 
Görüyor musunuz bir yanlıĢ hangi yanlıĢlara, hangi sapmalara sebep 
oluyor. O zaman da Ģirke varırsınız. Sonuçta Allah‟ın bir vasfını insana 
vereceksiniz. Allah Ğafur‟dur, Rahiymdir. Allah mağfiret edeceği halde 
gideceksiniz baĢkasına tevbe edeceksiniz..! 

 



Görüyorsunuz değil mi, bir yanlıĢın nasıl bir Ģirke kapı açtığını. ĠĢte 
burada da o söyleniyor. Bizde tevbe yalnızca Allah‟a yapılır. Tevbe 
kapısı Allah‟tır. 

 
sümme ila Rabbiküm merciuküm sonunda hepiniz rabbinize 

döneceksiniz. feyünebbiuküm Bi ma küntüm fiyhi tahtelifun; ĠĢte o 
zaman ihtilafa düĢtüğünüz hakikatlerin iç yüzünü size bildirecektir. Yani 
yukarıda sayılan sapmalara bir atıf. Ġhtilafa düĢtüğünüz hakikatler. Yani 
yukarıda hani saymıĢtık ya; Ġlk günah, insan nasıl doğar. Ġnsanın yapısı 
nedir, fıtratı nedir, orada gerçeğini göreceksiniz diyor. 

 
 
165-) Ve "HU"velleziy ce'aleküm halâifel' Ardı ve refe'a 

ba'daküm fevka ba'din deracatin liyeblüveküm fiyma ataküm* inne 
Rabbeke seriy'ul 'ıkab* ve inneHU le Ğafûrun Rahıym; 

 
"HÛ" ki; sizi arzda (bedende) halifeler kılan ve size verdiklerinde 

(Esmâ kuvvelerinde) sizi denemek (o özelliklerinizi kuvveden fiile 
çıkarmak) için, kiminizi kiminizin üstünde mertebelere yüceltendir... 
Muhakkak ki Rabbin Seriy'ul 'Ikab'dır (yapılan suçun sonucunu acıma 
devreye girmeden anında yaĢatan)! O, elbette Ğafûr'dur, Rahıym'dir. 
(A.Hulusi) 

 
165 -   O, odur ki sizi Arzın halîfeleri yaptı ve bazınızı bazınızın 

derecelerle fevkine çıkardı, bunun hikmeti ise sizi size verdiği Ģeylerde 
imtihan etmektir, Ģüphe yok ki rabbin seriulıkab, yine Ģüphe yok ki o 
yegâne gafur, yegâne rahîm. (Elmalı) 

 
 
Ve "HU"velleziy ce'aleküm halâifel' Ard Çünkü o sizi yer yüzüne 

mirasçı kılmıĢ. Bu da insanın özündeki temizliğine bir atıf iĢte. Ġmar 
sorumluluğu insana verilmiĢ. Ġnsan Allah‟ın değil ama yer yüzünün 
halifesi. Yani yer yüzünü imar ile görevli. Yer yüzünün mirasçısı insan. 
Yer yüzü emanet kılınmıĢ insana. Eğer insanın hilafeti ihanete 
dönüĢürse, insan kendisine miras bırakılan Ģeye ihanet etmiĢ demektir. 
Doğal çevreye, yeryüzüne, eĢyaya ihanet, insanın halifeliğine ihanettir. 
Ġnsan halifeliğini haince kullanıyor demektir. 

 
ve refe'a ba'daküm fevka ba'din deracatin liyeblüveküm fiyma 

ataküm ve bahsettiği nimetlerle size verdiği, size bağıĢladığı nimetlerle 
sizi sınamak için bir kısmınızı diğerlerinize derecelerle üstün kılmıĢtır 
Allah. ġeriatlar arasındaki farklılıklara bir atıf olabilir bu. 

 



inne Rabbeke seriy'ul 'ıkab KuĢkusuz rabbin karĢılık vermede 
çok süratlidir, seridir. ve inneHU le Ğafûrun Rahıym; O gerçekten çok 
bağıĢlayıcıdır, sonsuz merhamet sahibidir. 

 
Dikkatinizi çekti mi değerli Kur‟an dostları, bu sure Hamd ile 

baĢlamıĢtı. Allah‟a hamd ile ve rahmetle son buldu. Ġlginçtir son ayette; 
KuĢkusuz rabbin karĢılılık vermede, cezalandırmada çok seridir dediği 
halde, ayet Allah‟ın bağıĢ sıfatları ile bitti. Bu da rabbimizin rahmetinin 
her Ģeyi kuĢattığını gösteriyor. Bu sure hamd ile baĢladı ve bağıĢla, 
rahmetle bitti. Biz de sözümüze hamd ile nokta koyuyor ve diyoruz ki; 

 
Ey rabbimiz, bize tenezzül buyurdun. Bize vahiy ile tenezzül 

buyurdun. Rahmetini vahiy Ģeklinde döktün önümüze. Bu yüzden 
sana sonsuzca hamd ediyor, sonsuzca Ģükrediyor, tüm sena, tüm 
övgüler sana olsun diyoruz. (Amin) 

 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. ‟ARAF SURESĠ (001-034)(51) 
 
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 

“BismillahirRahmanirRahıym” 
 

RabbiĢrah liy sadriy;  

Ve yessirliy emriy;  

Vahlül ukdeten min lisaniy; 

Yefkahu kavliy; (Taha 25-26-27-28) Göğsüme geniĢlik ver, 
kolaylaĢtır iĢimi. Çöz düğümü dilimden ki anlasınlar beni. Bu Kur‟ani dua 
ile yine Kur‟an ın muhteĢem bir sitesine giriĢ yapıyoruz. 

Kur‟an ın bu muhteĢem sitesi ARAF adını almıĢ, Bu adı 46. ve 48. 
ayetlerinde geçen el araf sözcüğünden alıyor. Bu sözcüğün sureye isim 
olan, araf suresine isim olan bu sözcüğün en uygun karĢılıkları, sahne, 
yani belirgin yer, görülen yer, herkesin görebildiği, seyredebildiği bir yer 
anlamına sahne. Ya da eğer daha etimolojik kökenine inecek olursak; 
Doğruyu yanlıĢtan ayırabilmek anlamlarını verebiliriz. 

Tedvinde, yani resmi sıralamada 7. sure olmasına rağmen iniĢ 
zamanı Mekke döneminin 2. yarısına, hatta 2. yarısının da sonlarına 
doğrudur. 

Ġçeriğine bakıldığında sure, huruf-u mukadda ile, yani heca harfleri 
ile baĢlayan tüm surelerde olduğu gibi vahyin özelliklerinden söz ederek 
baĢlıyor. 

Sure, neden kendisinden sonra inen En‟am dan hemen ardına 
konmuĢtur dersek; Aslında En‟am suresi bu sureden sonra indiği halde 
bu sureden önceye yerleĢtirilmiĢ resmi sıralamada. ĠĢte bunun nedenini 
sorduğumuzda, Enam suresinde sözü edilen bütün konular hemen 
hemen ve hatta kendisinden önce söz edilen konuların bir açılımı vardır 
bu surede. Ki sure 206 ayetten oluĢan uzun bir suredir ve surenin 
konusu öncelikle vahyin önemine dikkat çeker.  

Daha sonra insan yaratılıĢına sözü getirir ve Allah – insan 
iliĢkilerinde insanın kökeninin nasıl baĢladığı yeryüzünde insan hayatının 
nasıl mümkün olduğu ve insanın yer yüzünde var oluĢunun anlamının, 
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Allah dıĢarıda tutularak verilemeyeceği, insanın hayatının Allah hesaba 
katılmadan anlaĢılamayacağı ve anlamlandıramayacağına dikkat çekilir 
ve surenin en uzun bölümü tam 75 ayetle Ġsrail oğullarından bahseden 
bölümüdür. 

Neden Mekke‟de, nispeten hicretten yıllar önce, bir tane Yahudi‟nin 
yaĢamadığını bildiğimiz Mekke‟de, 75 ayetle Ġsrail oğullarına sözü 
getirmiĢtir araf suresi. Buna neden ihtiyaç duymuĢtur diye sormak 
hakkımız. Bu soruyu sorduğumuzda bunun birinci nedeni; Artık bu 
ümmetin de risalet vazifesini, ilahi vahyi insanlığa taĢıma görevini 
üstlendiği ve bu görevi eğer yerine getirmezse, geçmiĢte bu görevin 
kendisine verildiği Ġsrail oğullarının baĢından geçen YahudileĢme 
sürecinin, bu ümmeti de beklediği ihtar edilmektedir. 

ĠĢte bunun için bu surede 103 ile 78. ayetler arasında Ġsrail 
oğullarının, yani Hz. Musa‟ya iman eden Müslüman Ġsrail oğullarının 
nasıl kendilerine verilen vahiy emanetine ihanet ederek YahudileĢtikleri 
dile getirilir be Kur‟an ın kendisine emanet edildiği Hz. Muhammed 
ümmetine de bu Ģekilde öğüt verilir. 

“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
1-) Elif, Lâââm, Miiiym, Saaad; 
 
Eliif, Lââm, Miiim, Saaad. (A.Hulusi) 
 
1 - Elif, lâm, mîm, sâd. 
 
 
Elif, Lâââm, Miiiym, Saaad Bildiğiniz gibi bu harfler huruf-u 

Mukadda ismini alır. Bu harflerin yorumunu Bakara suresinin baĢında 
yapmaya çalıĢmıĢtık. Dileyenler oraya müracaat edebilirler. Ancak bu 
harflerin yorumu konusunda bir çok söz söylenmiĢ. Muhtelif rivayetler 
nakledildiği gibi bu harflerin anlamı değil, iĢlevi üzerinde durulmuĢ. Ki 
bence de bu harflerin manası nedir sorusu yerine, bu harflerin iĢlevi nedir 
sorusunun daha doğru olduğunu düĢünüyorum. Ama her Ģeyden öte, 
nasıl yorum yapılırsa yapılsın, ki elbette doğruya yaklaĢan yorumlar 
vardır.  

 
Bu harflerin Kur‟an a dikkat çeken, Kur‟an okumaya kalbi ve aklı 

hazırlamak için bir giriĢ olduğunu düĢünebiliriz. Bunu düĢünmemiz için 
elimizde çok güçlü bir delil var o da bu harflerin baĢında yer aldığı Kur‟an 
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da ki tüm surelerin vahye dikkat çekerek, vahye atıf yaparak baĢlamıĢ 
olması. Bu önemli ama yeterli değil, tam açıklayamıyor. Onun içinde en 
sonunda Hz. EbuBekir‟in dediğini demek zorunda kalıyoruz. Her kitabın, 
her vahyin bir sırrı vardır. Kur‟an ın sırrı da huruf-u mykaddadır. 

 
 
2-) Kitabün ünzile ileyke fela yekün fiy sadrike harecün minhü 

li tünzire Bihi ve zikra lil mu'miniyn; 
 
Sana inzâl edilen bu Hakikat ve Sünnetullâh BĠLGĠsi (Kitap), 

Onunla, (iman etmeyenleri) uyarman ve iman edenlere (neye - nasıl 
iman edip, neleri yapmaları konusunda) öğüt vermen içindir... Artık 
içinde, bundan dolayı bir sıkıntı olmasın. (A.Hulusi) 

 
2 - Bir kitab ki sana indirildi, sakın bundan dolayı yüreğinde bir 

sıkıntı olmasın da bununla inzar edesin, müminlere de Ģu bir ihtar: 
 
 
Kitabün ünzile ileyk Bir ilahi kelam indirildi sana. fela yekün fiy 

sadrike harecün minhü artık bundan dolayı için daralmasın.  
 
Harac, aslında Ġbn. Abbas ve Mücahid harac sözcüğünü Ģüphe 

olarak tefsir etmiĢler. Onların bu tefsirini istismar eden batılı oryantalistler 
de; Resulallah‟ın vahyin kaynağından Ģüphe ettiğini söylemeye kadar iĢi 
vardırmıĢlar. Oysaki Ġbn. Abbas ve Mücahid‟in Ģüphe ile kastettiği 
kesinlikle Resulallah‟ın kesinlikle vahyin kaynağına iliĢkin bir kuĢku 
duyması değildi. Olsa olsa bu Ģüphenin niteliği; Vahyin toplumu 
dönüĢtürme konusunda, yani sonuç alma konusunda olabilirdi. Ki zaten 
bu niteliğini biz yine bu surenin 34. ayetinde görüyoruz; Ve li külli 
ümmetin ecel her ümmetin bir vadesi vardır. Vadesi geldiğinde ne bir an 
geri bıraktırılır, ne bir an ileri. 

 
ĠĢte bu ayet aslında Resulallah‟ın bu konuda duyduğu sıkıntının 

adresini göstermektedir. O sıkıntı vahyin bu toplumda yeterli etkiyi, 
gerekli dönüĢümü gösterip göstermeyeceğine iliĢkin tereddüt. Yani “bu 
toplum adam olur mu” Ģüphesi. Bu toplum bu inatla, bu korkunç 
yabancılaĢma ile, Allah-insan iliĢkilerinde ki bu kopuklukla kendini nasıl 
düzeltir. Allah‟a nasıl kulak verir. ĠĢte sıkıntı burada ve tam karĢılığı da 
zaten iç daralmasıdır, sıkılmadır. Onun içinde biz; fela yekün fiy sadrike 
harecün minhü ibaresini bundan dolayı artık içi daralmasın biçiminde 
çevirdik. 

 



Resulallah takdir edeceğiniz gibi bu ayetler indiğinde yorucu bir 
davet maratonu koĢmuĢtu. Yıllar yılı tüm varlığını; Kur‟an ın insan 
yüreğine oturması, yürekleri değiĢtirmesi, o toplumum ufkunu 
aydınlatması, Allah‟ın insanla konulmasının ne demeye geldiğini bu 
toplumun anlaması için her Ģeyini vermiĢti. Ama Mekke ticaret toplumu 
çıkarlarını bir kenara bırakarak, basit, sıradan çıkarlarını bir kenara 
bırakarak ebedi menfaatlerini gözetmemiĢler ve vahye sırt dönmüĢlerdi. 
Aslında kendilerine sırt dönmüĢlerdi. Bu da Resulallah‟ı çok üzüyordu. 
Çok sıkıntılandırıyordu. Adeta kendini suçluyordu kimi zaman. Acaba 
problem benden mi kaynaklanıyor diye de geliyordu aklına. 

 
ĠĢte Allah kimi zaman nebisini, sevgili efendimizi böyle teselli 

ediyor, için daralmasın diyordu. Aslında bütün bu tepkiler sadece sana 
karĢı değil, tüm peygamberlik tarihi boyunca her peygamberin karĢılaĢtı 
Ģeyler, onun için ilk defa sen görmüyorsun ki, çok daha beteri geldi, çok 
daha kötü Ģeyler oldu senden önce ve farklı surelerde o olan kötü 
Ģeylerden örnekler de veriliyordu. Çok daha ağır acılar çeken 
peygamberler ve çok daha inkarda direnen ve direniĢini bizzat korkunç 
bir küfre, korkunç bir saldırganlığa dönüĢtüren inkarcı toplumlardan 
örnekler de veriyordu Kur‟an.  

 
ĠĢte bu ayetler doğru okunduğunda Resulallah‟ın bu ayetlerin indiği 

sıradaki ruh fotoğrafı seyredilebilir. Bir parça karamsar, bir parça 
yorgunluk, uzun yıllar koĢmanın vahit adlı mutluluğu insana taĢımanın ve 
insanın göz göre göre kendi mutluluğuna sırt çevirmesinin görülmesi 
ardından bu mutluluğu taĢıyan insanın bir parça yorgunluk ifadesi ve iĢte 
bunun ardından da vahyin ona yepyeni bir ufuk açması ve onu 
canlandırması. Onu dik tutması, ona insanlığın tabi olduğu, toplumların 
tabi olduğu sosyal yasaların kanunların hatırlatılması. Onun için burada 
Resulallah teskin ediliyor ve yüreğinin daralmaması söyleniyor. 

 
li tünzire Bihi ve zikra lil mu'miniyn; Yukarıda bir kitap indirildi 

sana denilmiĢti onun devamı; Ki onunla insanları uyarabilesin ve 
müminlere de Ģu öğüdü veresin. 

 
Söylenen Ģey açık; ĠĢini yap, baĢka Ģeye bakma. Ġnsanların 

hidayeti senin elinde değil. Görevini yap, sorumluluğunu yerine getir, 
gerisini Allah‟a bırak. Görevin o kitapla uyarmaktır insanları ve müminlere 
de Ģu ebedi gerçeği söylemektir. Ne o gerçek; 

 
 
3-) Ġttebi'û ma ünzile ileyküm min Rabbiküm  '* kaliylen ma 

tezekkerun; 



 
Rabbinizden size inzâl olunana tâbi olun... Rabbinizin dûnunda 

velîlere (dıĢsal {rabbanî hakikatinizden ayrı düĢürecek bilgi verenler} 
veya içsel {nefsanî - Ģehevî}) tâbi olmayın... Bunu ne kadar az hatırlayıp, 
üzerinde derin düĢünmüyorsunuz! (A.Hulusi) 

 
3 - Rabbinizden size indirilene ittiba' edin, onsuz bir takım velilere 

ittiba' etmeyin, siz pek az düĢünüyorsunuz. (Elmalı)  
 
 
Ġttebi'û ma ünzile ileyküm min Rabbiküm uyun rabbinizin 

katından size indirilene. Ġman etinizse eğer, iman etmenizin kaçınılmaz 
bir sonucudur iman ettiğiniz Ģeye tabi olmak. Onu hayatınızın kılavuzu 
bilmek. Artık hayatınızı ona göre yaĢamak sizin göreviniz olur. Min 
karyetin, Yukarıda;  ve lâ tettebi'u min dûniHĠ evliyâ Kur‟an a uyun, 
rabbinizin katından size indirilene uyun, eğer uymazsanız, defakto, 
kendiliğinden bir baĢka Ģeye uyarsınız. ĠĢte onu hatırlatıyor ayet. O‟nun 
dıĢında ki bir otoriteye de bağlanmayın. 

 
Ben burada Evliya sözcüğünü otorite olarak çevirdim. Razi, 

müfessirimiz Razi, Ġbn. Teymiyye, Ġbn. Hazm gibi alimlere dayanarak. Ki 
buradaki ayeti kerime bir gönül inkılabına çağırıyor ve; Ya Allah‟a tabi 
olursunuz, ya ilahi yasalara tabi olursunuz, ya kendinize kılavuz olarak 
Allah‟ı seçersiniz, ya da kılavuzsuz kalmazsınız, kesinlikle kılavuzsuz 
kalmazsınız. Eğer seçmezseniz, eğer ön bilgi olarak imanı 
kullanmazsanız ön yargı olarak iç güdüleriniz ve nefsiniz, ayartıcı 
duygularınız size yeter. Onlar sizi peĢinden götürür.  

 
Onun için yani hiç kılavuzsuz kalmazsınız. Eğer kılavuzunuz vahiy 

olmazsa kılavuzunuz Ģeytan oluverecektir. Kılavuzunuz iman olmazsa, 
kılavuzunuz heva ve hevesiniz oluverecektir. B u kadar basit. Bunu 
anlamak gerekiyor. 

 
Aslında Kur‟an burada insan psikolojisinin tabi olduğu yasaları 

veriyor. Psikolojinin yasaları bunlar. Ġnsan psikolojisi tüm insanlık tarihi 
boyunca bu iki seçeneğin dıĢında olmaz. Ya doğruyu izler, doğruyu 
izlemiyorsa hiç bir Ģeyi izlemez değil, yanlıĢı izler. Onun için yanlıĢı 
izlememenin tek alternatifi var tabii ki doğruyu izlemek ve bunun da aklı 
kullanmakla ne kadar yakın, ne kadar birebir iliĢkili olduğunu ayetin bitiĢ 
cümlesi ifade ediyor. 

 
kaliylen ma tezekkerun; ne kadar az aklınızda tutuyorsunuz. Tabii 

ki bu öğüdü, Allah‟ın verdiği bu öğüdü, ne kadar az aklınızda 



tutuyorsunuz. Ġmanın iktidarının yüreğinizde gerçekleĢmesi, gerektiğini, 
eğer imanının iktidarının yüreğinizde gerçekleĢmezse, Ģeytanın 
iktidarının gerçekleĢeceği öğüdünü ne kadar az aklınızda tutuyorsunuz. 

 
 
4-) Ve kem min karyetin ehleknaha fecaeha be'süna beyaten ev 

hüm kailun; 
 
Nice Ģehirlerdeki toplulukları helâk ettik; gece veya gündüz uykusu 

içindeyken, azabımız onlara geldi! (A.Hulusi) 
 
4 - Biz nice memleket helâk etmiĢizdir ki gece yatarlarken yâhud 

gündüz uyurlarken baskınımıza ona gelivermiĢtir. (Elmalı) 
 
 
Ve kem min karyetin ehleknaha biz nice asi toplumu helak 

etmiĢizdir. fecaeha be'süna beyaten ev hüm kailun; gazabımız bir 
gece vakti ya da gün ortasında dinlenirken gelip çatıvermiĢtir. 

 
Burada ki Kailun, Arap dilinde kaylule diye geçen öğle dinlencesi 

anlamına geliyor. Yani birebir anlamı ne olursa olsun genelde bize 
vermek istediği mana Ģu. Çok emin olduğunuzda gelir bela. Güven içinde 
sandığınızda kendinizi, artık kimsenin size dokunamayacağını 
sandığınızda, hiç beklemediğiniz bir anda, Kur‟an ın bir çok yerinde 
buyrulduğu gibi; Hiç beklemediğiniz bir anda. Ya bir gece uyurken, ya bir 
gündüz dinlenirken, ama her halükarda artık kendinize güvendiğiniz, artık 
Allah‟a ihtiyacınızı unuttuğunuz demlerde yakalar sizi belalar, musibetler 
ve gazap. Onu hatırlatıyor. 

 
 
5-) Fema kâne da'vahüm iz caehüm be'süna illâ en kalu inna 

künna zalimiyn; 
 
Azabımız onlara geldiğinde, onların sesleniĢleri: "Biz gerçekten 

zâlimlermiĢiz" demekten baĢka bir Ģey olmadı. (A.Hulusi) 
 
5 - Azâbımız kendilerine geldiği vakit da «bizler hakikaten zalimler 

idik» demekten baĢka davaları olmadı. (Elmalı) 
 
 
Fema kâne da'vahüm iz caehüm be'süna illâ en kalu inna 

künna zalimiyn; Gazabımız kendilerine gelip çatınca, kesinlikle bizdik 
haksız olan, “biz” itirafından baĢka bir savunmaları olmayacaktır. 



 
Evet, öyle değil mi? Allah‟ın nasıl gazaplandığını bizzat yaĢayarak 

görenler, Ģahit olanlar, bundan baĢka bir Ģey söyleyebilirler mi? 
SöyleyememiĢlerdir, söylemediler ve söyleyemeyecekler. Kendi 
zalimliklerini, kendi zulümleri yüzünden baĢlarına bunların geldiğini 
itiraftan baĢka ne söyleyebilirler ki, onun dıĢında söyleyebilecekleri her 
Ģey 2. suç olacaktır, Allah‟a iftira olacaktır. 

 
 
6-) Felenes'elennelleziyne ürsile ileyhim velenes'elennel 

murseliyn; 
 
Andolsun ki, kendilerine Rasûl irsâl edilenlere de soracağız; irsâl 

olunan Rasûllere de soracağız! (A.Hulusi) 
 
6 - Sonra elbette Peygamber gönderilen ümmetlere soracağız, 

elbette gönderilen Peygamberlere de soracağız. (Elmalı) 
 
 
Felenes'elennelleziyne ürsile ileyhim velenes'elennel 

murseliyn; Hem kendilerine ilahi mesaj gönderilenleri, hem de onlara 
ilahi mesajı iletmekle görevli olanları elbette hesaba çekeceğiz. 

 
Toplumlara inen sosyal, ahlaki, fiili, fiziki, manevi belaların ardından 

belaları haber veren ayetlerin ardından böyle bir ayet geliyor. Kendilerine 
gönderilen peygamberlerden, resullerden hesap soracağız, bir de onların 
gönderildiği toplumlardan da hesap soracağız.  

 
Gönderilenlerden görevinizi yaptınız mı diye soracağız. Siz, size 

verdiğimiz vahyi ulaĢtırma görevini, onu hayatınıza aktarma, ona örneklik 
etme görevini yaptınız mı diye soracağız. Yani sen peygambersin, geç 
demeyeceğiz. Bir görev vermiĢiz, bir sorumluluk yüklemiĢiz ve 
yüklediğimiz sorumluluğu yerine getirip getirmediğini de soracağız. Onu 
bile ayırmayacağız. Unutmayınız ayet açık, velenes'elennel murseliyn; 
yemin olsun ki risaleti taĢıyanlardan soracağız diyor. Onları hesaba 
çekeceğiz.  

 
Eğer onları hesaba çekecekse ya peygamber olmayanların özelliği 

nedir? Onları hesaba çekmez mi sanıyorsunuz. Ona da soracağız. 
Görevinizi yaptınız mı ve dönüp onların ilahi vahyi taĢıdığı toplumlara da 
soracağız. Bize de soracak ve denilecek siz de size gelen vahye karĢı 
görevinizi yaptınız mı? 

 



Onlar, risaleti taĢıyanlar, size taĢımakla görevlerini, yaptılar. Size 
örneklik yaptılar, size önderlik yaptılar. Siz de onların önderliğini, 
örnekliğini, taĢıdığı vahyi baĢınızın üstünde taĢıyıp hayatınıza koydunuz 
mu? O vahyi hayatınıza kılavuz edindiniz mi? Yoksa o vahyi öksüz, o 
vahyi yetim mi bıraktınız. 

 
Aslında sadece peygamberlerin değil, ilahi mesajı taĢımakla görevli 

herkesi kapsadığını düĢünüyorum. Onun için risaleti taĢımak görevi, 
risaleti yani ilahi emaneti taĢımak görevi peygamberlere ve onların 
izinden giden alimlere düĢmez mi? Onun için Onu izinden gittiğini 
söyleyen her bir kimse iki sorumluluğa da sahiptir. Hem risaleti taĢıyıp 
taĢımadığından hesap sorulacak, hem de peygamberin örnekliğine karĢı 
nasıl bir tavır aldığından hesap sorulacak. Ki bu ayetlerin Resulallah‟ın 
ruhunda nasıl yankı yaptığını, Resulallah‟ı nasıl ihtiyarlattığını Ki;  

 
- ġey‟e bepni surete hudün ve ahavatuha. Buyurarak;  Benim 

saçlarımı Hut suresi ve onun gibi sureler ağarttı. Diyen peygamberin 
ruhunda estirdiği fırtınaları çok iyi görüyoruz. Görüyoruz çünkü veda 
hutbesinde gözlerinde yaĢ Resulallah hem konuĢuyor;  Ey insanlar, ey 
nas, ey müminler, ashabım..!  

 
Diye farklı farklı hitaplar kullanarak insanlığın değiĢmez değerlerini 

insanlara ulaĢtırıyor ve dönüp dönüp Ģöyle diyordu. 
 
- Elâ hel belağt..!‟ Tebliğ ettim mi? Tebliğ ettim mi..! 
 
Bir kaygı, bir endiĢe vardı. Allah‟a hesap vermenin endiĢesi. 

Üstlendiği o büyük sorumluluğu yerine getirmenin endiĢesi. 
Peygamberlik gibi ağır bir yükü omuzlamanın ıstırabı, endiĢesi içinde 
soruyordu; Ela hel belağt..! Bakın söyleyin bana, vazifemi yaptım mı, 
tebliğ ettim mi..! Ashap hep bir ağızdan; 

 
- Evet diyorlardı. Tebliğ ettin. Sen risalet görevini yerine getirdin..! 

O da dönüp Allah‟ı Ģahit gösteriyor, adeta  Ya rabbi benden hesap 
sorarsan iĢte cevabım..! 

 
- Rabbena feĢhed..! Diyordu. Rabbim, Ģahit ol..! ĠĢte peygamberin 

bu endiĢesi bu tür ayetlerin onun ruhunda estirdiği fırtınaların bir 
sonucuydu. 

 
Yine Furkan suresinde ifade edildiği gibi; Ve kaler Rasûlü ya 

Rabbi inne kavmittehazû hazel Kur'âne mehcura Furkan/30 
 



Resul diyecek ki, elçi diyecek ki; Ey rabbim diyecek, Ģikayet 
edecek; Ey rabbim bu toplum; Ġnne kavmi,..! bu toplum benim toplumum, 
beni kendisine gönderdiğin, vazifeli olarak gönderdiğin bu ümmet; 
ittehazû hazel Kur'âne mehcuraBu Kur‟anı bu metni, bu ilahi duyuruyu, 
bildiriyi terk edilmiĢ bir mesaj olarak bıraktım. Diye Ģikayet edecek. 

 
 
7-) Felenekussanne aleyhim Bi ilmin ve ma künna ğaibiyn; 
 
Elbette onlarda olup bitenin hakikatini açacağız! Biz "gâib"ler 

(olanlardan bihaber olan) değiliz (Bâtın - Zâhir O'dur - Görünenin 
melekûtu Esmâ'mızdandır). (A.Hulusi) 

 
7 - Soracağız da kendilerine karĢı olan biteni mutlak bir ilim ile 

behemehal anlatacağız, öyle ya biz onlardan gaip değil idik. (Elmalı) 
 
 
Felenekussanne aleyhim Bi ilmin ardından onlara kendileri 

hakkındaki bilgimizi aktaracağız. ve ma künna ğaibiyn; zaten onlardan 
hiç uzak olmadık ki. 

 
Kendileri hakkındaki bilgimizden kasıt nedir? Allah hesap gününde 

herkese kendilerinin içlerinde sakladıkları, hatta kendilerinin dahi 
unuttuğu, ama yüreklerinde, zihinlerinde sakladıkları kendileri hakkındaki 
bilgiyi açığa vuracak. Yani bunun anlamı; Ben sizi sizden daha iyi 
bilirimdir. ĠĢte, iĢte göstergesi deyip Allah sizi sizden, bizi bizden iyi 
bildiğini hesap gününde sergileyecek. 

 
 
8-) Vel veznü yevmeizinil Hakk* femen sekulet mevaziynuhu 

feülaike hümül müflihun; 
 
O süreçte vezn (her Ģeyin Allâh hükümlerine göre artısıyla eksisiyle 

değerlendirilmesi) Hak'tır... Artık kimin mizanları (değerlendirilmeleri) ağır 
basarsa (nefsinde), iĢte onlar, engelleri yarıp kurtuluĢa erenlerin ta 
kendileridir. (A.Hulusi) 

 
8 - Hem vezn o gün tam hak, artık kimin mizanları ağır basarsa iĢte 

onlar, o felâh bulacaklar. (Elmalı) 
 
 
Vel veznü yevmeizinil Hakk ölçme ve değerlendirme o gün 

hakkıyla gerçekleĢir. Hiç sapmaz, hiç yanlıĢ ölçülmez. Ölçüde haksızlık 



yapılmaz. O gün insanların kıymetleri, insanların kametleri, insanların 
gerçek değerleri tam ölçülür. O gün hiç kimse imajıyla ölçüyü 
saptıramaz. Hiç kimse yüzüne taktığı maskelerle gerçeği gizleyemez. O 
gün hiç kimse Allah‟ın ölçme ve değerlendirmesini saptıracak bir Ģey 
yapamaz. Allah herkesin gerçek değerini ortaya çıkarır. O gün, burada 
kıymetli gibi duranlar, kendine kıymet biçenler, aslında iç çamaĢırından 
daha ucuz olan, hatta doğru bir Ģekilde kullanırsak, iç çamaĢırı kendi 
değerinden daha pahalı olan bir takım insan gibi dolaĢan dik 
sürüngenlerin gerçek yüzünü orada ortaya çıkaracak. Ve burada yer 
yüzünde kibirli kibirli, burnu havada dolaĢan bir nice insanı, orada burnu 
yerde sürünürken gösterecek. ĠĢte burada ki ölçü o. femen sekulet 
mevaziynuhu feülaike hümül müflihun; ve kimin kazancı tartıda ağır 
gelirse iĢte o kesintisiz mutluluğa eriĢir. 

 
 
9-) Ve men haffet mevaziynuhu feülaikelleziyne hasiru 

enfüsehüm Bi ma kânu Bi âyâtina yazlimun; 
 
Kimin de mizanları (değerlendirilmeleri) hafif gelirse, iĢte onlar da 

delillerimize zulmetmeleri dolayısıyla nefslerini hüsrana uğratanların ta 
kendileridir. (A.Hulusi) 

 
9 - Kimin de mizanları hafif gelirse bunlar da iĢte âyetlerimize 

zulmetmeleri ile kendilerine yazık edenler. (Elmalı) 
 
 
Ve men haffet mevaziynuhu fakat kazancı tartıda hafif gelen 

kimseler var ya, feülaikelleziyne hasiru enfüsehüm Bi ma kânu Bi 
âyâtina yazlimun; ĠĢte onlar mesajlarımıza haksızlık etmeleri yüzünden 
öz benliklerini zayi edenlerdir. 

 
Ġfadeye bakın değerli Kur‟an dostları, öz benliklerini zayi etmek, 

insanın kendisini ziyan etmesinden söz ediyor Kur‟an, kendini 
harcamasından. hasiru enfüsehüm diyor. Kendi kendilerini harcadılar. 
Kendi kendilerini zayi ettiler. Araya verdiler diyor. Hakikate sırt dönmek 
kiĢinin kendisine yabancılaĢması sonucunu doğurur. Kendisine 
yabancılaĢan değerli dostlar, kendisini harcamıĢ olmaz da ne yapar.  

 
ĠĢte hasiru enfüsehüm insanın kendi kendisini zayi etmesi, bu 

zulümdür. Kuran, insanın kendisine zulmetmesinden her söz ettiği yerde, 
aslında insanın kendi kendisine yabancılaĢması, kendini zayi etmesi, 
kendini israf etmesinden söz ediyor demektir. 

 



 
10-) Ve lekad mekkennaküm fiyl Ardı ve ce'alna leküm fiyha 

me'ayiĢ* kaliylen ma teĢkürun; 
 
And olsun ki, sizi arzda yerleĢtirdik ve sizin için orada yaĢamınızı 

devam ettirecek nimetler oluĢturduk... Ne kadar az değerlendiriyorsunuz! 
(A.Hulusi) 

 
10 - ġanım hakkı için sizi Arzda yerleĢtirdik ve sizin için onda bir 

çok geçimlikler yaptık, siz pek az Ģükrediyorsunuz. (Elmalı) 
 
 
Ve lekad mekkennaküm fiyl Ard Kur‟an burada sözü tüm 

insanlığa getirdi ve Ģöyle uyarıyor tüm insanlığı. Ey insanlar, doğrusu sizi 
yer yüzüne yerleĢtirdik. ve ce'alna leküm fiyha me'ayiĢ ve orada sizi 
geçiminizi sağlayacak bir ortam verdik. Bir zemin sağladık, yarattık. 
kaliylen ma teĢkürun; yine de ne kadar az Ģükrediyorsunuz. 

 
Dikkatinizi çekiyor mu? Bu denli kuĢatıcı, bu denli kapsamlı bir 

kitap ancak Allah‟ın kitabı olabilir. Ġnsanlığın ta baĢlangıcına, yer 
yüzünde insan varlığının tüm tarihini, kapsadı bir tek cümle. Bu cümleyi 
siz nasıl belli bir zamana, belli bir mekana yer yüzü coğrafyasının 
küçücük bir kasabasına hasredebilirsiniz ki?Mekke bu cümleye sığar mı, 
Mekke kaldırır mı bu cümleyi. Arabistan kaldırır mı, sadece o yüzyıl 
kaldırır mı, sadece bir insanın yaĢadığı çevre kaldırır mı. Burada Kur‟an 
insanlığın yer yüzünde ki var oluĢ serüvenini anlatıyor. Onun için böyle 
bir hitap ancak ilahi kelemde bulunur. 

 
Ġnsan yaĢamının yer yüzünde mümkün kılınması bir tesadüf mü? 

Bu ayet aslında bunu soruyor. Bir tesadüf mü diyor. ġu gördüğünüz 
uzayda, sadece bizim galaksimizde 100 milyar yıldız olduğu söyleniyor. 
100 milyar yıldız içerisinde bunun, bunlar sistem. Biz bu yıldızlardan bir 
tanesinin sadece bir tek gezegeniyiz ve Ģu ana kadar bilinen Ģey, içinde 
bulunduğumuz evrende henüz bizim dıĢımızda sorumlu ve Ģuurlu 
varlıkların yaĢadığından haberdar değiliz. Bu tesadüf mü. Yer yüzünde 
insan hayatının, Ģuurlu ve iradeli bir varlığın hayatını sürdürmesi için tüm 
donanımın Allah tarafından hazırlanması bir tesadüf olabilir mi. 

 
ĠĢte buna dikkat çekiyor Kur‟an ve ne kadar az Ģükrediyorsunuz 

derken; kaliylen ma teĢkürun; hemen bu ayetin sonunda bunu 
söylerken iĢte buna dikkat çekiyor. Yer yüzünde ki varlığınızı Allah‟a 
borçlusunuz. Bırakınız kendi varlığınızı, bırakınız babanızı, bırakınız 
kendi çapınızı, insan varlığını O‟na borçlusunuz. 



 
 
11-) Ve lekad hâlâknaküm sümme savvernaküm sümme kulna 

lil melaiketiscüdu liAdeme, fesecedu illâ ibliys* lem yekün mines 
sacidiyn; 

 
Gerçek ki, sizi yarattık... Sonra sizi Ģekillendirdik... Sonra meleklere 

"Secde edin Âdem'e" dedik... Ġblis hariç secde ettiler; o secde edenlerden 
olmadı. (A.Hulusi) 

 
11 - Hakikat sizi evvela halk ettik, sonra size sûret verdik, sonra da 

Melâikeye dedik ki «Âdeme secde edin» hemen secde ettiler, ancak Ġblis 
secde edenlerden olmadı. (Elmalı) 

 
 
Ve lekad hâlâknaküm doğrusu sizi yarattık, sümme 

savvernaküm sonra sizi biçimlendirdik, sümme kulna lil 
melaiketiscüdu liAdem ardından meleklere dedik ki; Adem‟in önünde 
secde edin. 

 
Buradaki sümme savvernaküm sonra sizi biçimlendirdik. Sizi 

yarattık, yaĢayan organizmalara can verdik demek yani. Sizi 
biçimlendirdik, savvernaküm insanın geliĢim sürecine bir atıf olabileceği 
gibi, insan soyunun tekamül sürecine, zaman içerisinde geçirdiği tekamül 
sürecine de bir atıf olabilir. 

 
sümme kulna lil melaiketiscüdu liAdem ardından meleklere 

dedik ki; Adem‟in önünde secde edin. 
 
Gazali, burada ki melekleri gök melekleri değil yer melekleridir, yer 

yüzü melekleridir biçiminde tanımlıyor. Buradan yola çıkarak Ģunu 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Yer yüzünün güçlerini insanoğluna boyun 
eğdirdik anlamını taĢıyor.  O anlamı da içinde barındırıyor bu ayet. Yer 
yüzünün sahip olduğu tüm nimetleri, tüm değerleri, yer yüzünü ayakta 
tutan tüm güçleri, hatta yasaları insanoğlunun emrine amade kıldık. Buna 
Teshıyr denilir. Musahhar kılmak, emrine vermek, ona emanet etmek. 
Onun için;  

 
Ve sahhare lekümüĢ ġemse vel Kamer (Ġbrahim/33) GüneĢi ve 

ayı sizin emrinize verdi. 
 
Ve sahhare lekümüs arda ves sema.. (?) 
 



[Ve sahhare lekümülleyle vennehare veĢġemse vel Kamer* 
venNücumu müsahharatün Bi emriHĠ..(Nahl/12) olabilir.] yeryüzünü ve 
göğü sizin emrinize verdi. Gibi ifadeler iĢte bu Teshıyr sırrına matuf 
olarak kullanılır. Onun için Kur‟an da bir yasadır. Yeryüzünün yasaları 
insanoğlunun emrine verilmiĢtir.  

 
Burada meleklerin secde etmesinin bir çok anlamından biride bu 

olsa gerektir. Ki burada ki secde bir ibadet secdesi değil elbette, bir 
saygıdır. Onun huzurunda saygı duymak, ona saygı ile eğilmek anlamını 
taĢır. fesecedu illâ ibliys hemen yere kapandılar, iblis hariç. lem yekün 
mines sacidiyn;o secde edenler arasında yer almadı. 

 
Burada geçen, ayette geçen Adem ismi bu sembolik kıssada tüm 

insanlığı sembolize eder. Dikkatinizi çektiği gibi burada sembolik bir dille 
insanın yer yüzünde ki serüveni aktarılıyor. Kullanılan dil gayet sembolik 
ve simgesel bir dildir ve burada geçen adem, insanlığın tamamını temsil 
eden bir simge. Onun için daha ayrıntılı açıklamayı Kur‟an da tam yedi 
surede geçen bu olayı, bakara suresindeki versiyonu sırasında 
yapmıĢtık. Eğer çok ayrıntılı bir açıklama istenirse Oraya müracaat 
edilebilir.(Bakara/34). 

 
Burada geçen iblis umutsuzluk sembolü. Ġblis kelime anlamı olarak 

umutsuz vakıa demektir. Yani umutsuzlaĢmadan iblisleĢ ilmez. Eğer 
umudumu kaybettim diyorsa biri, ben iblisleĢiyorum demiĢ olur. Onun için 
umudu kaybetmeden iblis olunmaz. Umudunu kesen iblisleĢir. 

 
Burada aslında böyle bir sembolik kıssanın, temsilin getirilmesinin 

dönemin, vahyin birinci muhatapları açısından farklı bir yorumu da var. O 
da Ģu; Mekke müĢriklerinin zihninde melekler çık farklı bir yer ediyordu. 
Onlar meleklere çok farklı bir anlam yüklüyordu Mekke müĢrikleri. 
Melekler onlara göre Allah‟ın kızları idi (HaĢa) onun için onların taptığı 
putlarda, taĢtan putlar da aslında meleklerin sembolleri idi. Adem‟e 
secde eden melek ifadesi burada, sembolik ifadesi, müĢriklerin 
zihnindeki melek imajını yıkmak için, senin taptığın, senin önünde 
eğiliyor. Sen bir insansın, nasıl oluyor ki sen tam tersine çeviriyorsun. 
Senin Ģu anda sembolize edipte taptığın o Ģeylerin aslı, senin önünde 
eğildiler. Senin emrine amade kılındılar. Sen, kendi emrine girmiĢ olan, 
senin hizmetin için senin emrine amade kılınan Ģeylerin emrine amade 
oldun. 

 
Dünya senin hizmetine verilmiĢti sen dünyanın hizmetçisi oldun. 

Yerlerin ve göklerin güçleri senin hizmetine, yeryüzünde senin saadetini 
ve mutluluğunu sağlamak için Allah tarafından görevlendirilmiĢti, sen 



hizmetçini efendi ettin ve Allah‟ı unuttun. Çünkü zihnin alabora oldu, 
hakikati ters yüz ettin, ters çevirdin. Önünde eğilmen gerekenin önünde 
eğilmedin, senin önünde eğilenlerin önünde eğildin. Burada söylenen Ģey 
iĢte budur. Sembolik kıssanın bize ifade ettiği büyük hakikatlerden biri 
budur. 

 
 
12-) Kale ma mene'ake ella tescüde iz emertük* kale ene 

hayrun minhu, halakteniy min narin ve hâlâktehu min tıyn; 
 
Buyurdu: "Sana emrettiğimde seni secde etmekten engelleyen 

neydi?"... "Ben daha hayırlıyım Ondan; beni Nâr'dan (ateĢten - 
radyasyon - bir tür dalga boyu yapı; {dikkat edile ki burada kullanılan 'nâr' 
kelimesi, cehennemdekileri yakacağı belirtilen 'nâr' kelimesiyle aynı 
anlamdadır. Bunun anlamı iyi düĢünülmeli! A.H.}) yarattın, Onu tıynden 
(maddeden) yarattın" dedi. (A.Hulusi) 

 
12 - Sana, buyurdu: «emrettiğim halde secde etmemene mani' ne 

oldu?» ben, dedi: ondan hayırlıyım, beni ateĢten yarattın, onu ise 
çamurdan yarattın.  (Elmalı) 

 
 
Kale ma mene'ake ella tescüde iz emertük Allah sordu; Sana 

emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan neydi? kale ene 
hayrun minhu dedi ki “ben ondan üstünüm”. halakteniy min narin ve 
hâlâktehu min tıyn; Çünkü beni ateĢten, onu ise balçıktan yarattın. 

 
Mantığa bakın, Ģeytanın polemiğine bakın değerli dostlar. Allah‟ı 

yanlıĢ anlayan akıl, doğru yapamazdı. ġeytanın bu büyük yanlıĢı, Allah‟ı 
yanlıĢ anlaması sonucunda gerçekleĢti. ġeytani analoji budur iĢte. AteĢ 
topraktan üstündür. Ben ateĢten yaratıldım, o halde ben üstünüm. 
ġeytani kıyas, Ģeytani analoji budur. 

 
YanlıĢ öncülle doğru önerme yapılabilir mi? YanlıĢ temel üzerine 

doğru bina yapılamayacağı gibi. Onun için ben Ģeytana ilk materyalist 
derim. Neden; Çünkü kendi seçimi olmayan bir Ģeyle öğünen ilk varlıktır. 
Kendi maddesini kendisi seçmiĢ değil, seçiminde kendi dahli yok ama 
övünüyor. Aslında Ģeytanın bu analojisi ile Ģu analoji aynıdır; Ben 
üstünüm, çünkü falan ırktanım. Falan ırk üstündür, o halde ben de 
üstünüm. Ben üstünüm, çünkü ben erkeğim. Erkekler üstündür, ben de 
üstünüm.  

 



ĠĢte aynı Ģey. ġeytani mantık, bunların hepsi. Yani kendi dahlimizin 
olmadığı bir Ģeyle övünmek. Ben üstünüm, falanca renktenim, beyazım. 
Aynı Ģey. ĠĢte Ģeytani analojidir bu. Ben üstünüm, falanca ulusa 
mensubum. Ben üstünüm, falanca coğrafya da doğdum. Hayır hiç birini 
siz seçmediniz. Üstünlük; insanın kendi seçtiği, tercih ettiği Ģeyle olur. O 
da Allah‟a karĢı sorumluluk bilinci ve saygınlıktır. Yani takvadır. 

 
 
13-) Kale fehbıt minha fema yekûnü leke en tetekebbera fiyha 

fahruc inneke mines sağıriyn; 
 
Buyurdu: "Ġn makamından!.. Bir baĢkasına büyüklük taslama 

makamı değildir bulunduğun makam! Çık! Muhakkak ki sen (böyle 
düĢünmekle) kendini küçülttün!" (A.Hulusi) 

 
13 - Hemen, buyurdu: in oradan ne haddine ki orada tekebbür 

edesin, haydi çık, çünkü sen alçaklardansın. (Elmalı) 
 
 
Kale fehbıt minha Allah, “öyleyse in o bulunduğun konumdan”. 

Dedi. Bu iniĢ yüksek bir yerden iniĢ değil, bir tenzihi rütbe, bir rütbe 
söküĢtür. fema yekûnü leke en tetekebbera fiyha Çünkü o makamda 
büyüklük taslaman senin haddine düĢmez. fahruc inneke mines 
sağıriyn; hadi çık, git artık, çünkü sen aĢağılık birisin. 

 
 
14-) Kale enzırniy ila yevmi yüb'asûn; 
 
"(Ġnsanların ölüm sonrasında) Bâ's olacakları güne kadar bana 

mühlet ver" dedi. (A.Hulusi) 
 
14 - Bana, dedi: ba'solunacakları güne kadar mühlet ver. (Elmalı) 
 
 
Kale enzırniy ila yevmi yüb'asûn; Ġblis dedi ki; Yeniden diriliĢ 

gününe kadar bana süre tanı, mühlet ver. 
 
 
15-) Kale inneke minel münzariyn; 
 
Buyurdu: "Muhakkak ki sen mühlet verilmiĢlerdensin." (A.Hulusi) 
 
15 - buyurdu ki: hâydi mühlet verilenlerdensin. (Elmalı) 



 
 
Kale inneke minel münzariyn; Allah cevap verdi; Peki sen artık 

süre tanınan kimselerden oldun. 
 
 
16-) Kale feBima ağveyteniy leak'udenne lehüm sıratakel 

müstekıym; 
 
"Yemin ederim ki, (yudillü men yeĢau = dilediğine sapmayı 

yaĢattırır; realitesince) beni sapıttırmanın sonucu olarak, onlara engel 
olmak için senin sırat-ı müstakimine oturacağım!" (A.Hulusi) 

 
16 - Öyle ise dedi beni azdırmana karĢılık yemin ederim ki ben de 

onları saptırmak için her halde senin doğru yoluna oturacağım, 
 
 
Kale feBima ağveyteniy leak'udenne lehüm sıratakel 

müstekıym; ve iblis Ģöyle dedi; Mademki sen benim azıp sapmama izin 
verdin, literal anlamıyla motamot tam; Sen beni saptırdın, yemin olsun ki 
ben de senin dosdoğru yolunun üzerine onlar için pusu kuracağım. Dedi. 

 
Beni saptırdın diyor. Allah‟a iftira ediyor, suçunu kabullenmiyor. 

Hem suçlu, hem güçlü gözüküyor. Tercihinin sorumluluğunu üstlenmiyor. 
Asıl Allah‟ı gücendiren bu. Hem bir tercih yapıyor, hem de tercihinin 
sorumluluğunu üstlenmiyor. Onun için tevbe, sorumluluğu üstlenmektir. 

 
Yine burada bir nükte var, o nükte de; leak'udenne lehüm 

sıratakel müstekıym; Ben senin dosdoğru yolunun üzerine onlar için 
pusu kuracağım diyor. Ama Ģeytan Ģöyle bir nükte yapar biliriz, doğru 
yolda. ġeytan doğru yolda. Demek ki tek baĢına doğru yolda olmak 
yetmiyor. Sormak lazım niçin oradasın. ġeytan doğru yolda olur mu 
diyeceksiniz. Bakın iĢte bu sorunuza doğru cevap verebilmemiz için niçin 
oradasın sorusunu sormamız lazım. Herkes kendisi için de bu soruyu 
sorsun. Ġslam yolların en doğrusudur, sizde o yoldasınız. Ama ne 
yapıyorsunuz bu çok önemli.  

 
ġeytan o yola oturmuĢ, yolda yürümek için bulunmuyor. Oysaki 

yollar yürümek içindir, varmak içindir, vuslat içindir. Ama o yolu amacına 
uygun kullanmıyor, sadece gelip geçenlerin ayağına çelme takmak için 
yola ters oturmuĢ. Doğru yola ters oturuyor. ĠĢte problem bu. Onun için 
yolda neden, niçin bulunduğunuz da önemli. 

 



 
17-) Sümme leatiyennehüm min beyni eydiyhim ve min 

halfihim ve an eymanihim ve an Ģemailihim* ve lâ tecidü ekserehüm 
Ģakiriyn; 

 
"Sonra andolsun ki, onlara önlerinden (hırslarını tahrik ederek - 

benliklerini yücelterek hakikati inkâra sürükleyerek), arkalarından (gizli 
Ģirke yönelterek - saptırıcı fikirlerle), sağlarından (senden alıkoyacak 
hayırları ilham ederek) ve sollarından (kötülükleri güzel - süslü 
göstererek) geleceğim... Onların çoğunluğunu, verdiklerini değerlendiren 
olarak bulamayacaksın!" (A.Hulusi) 

 
17 - sonra onlara önlerinden ve arkalarından, sağlarından ve 

sollarından sokulacağım, sen de çoğunu Ģükredici bulmayacaksın. 
(Elmalı) 

 
 
Sümme leatiyennehüm min beyni eydiyhim ve min halfihim 

Sonra da hem doğrudan ve açıktan, hem de dolaylı ve sinsice. Ki lafzen 
ellerinin arasından ve arkasından anlamına geliyor, ben bu lafzi anlamın 
da ötesinde hem doğrudan ve önden, yani kötülüğü bile bile 
yaptıracağım. Eğer beceremezsem ya da daha farklı bir üslupta 
kullanacağım, arkadan geleceğim. Sinsice, hiç fark edemeyeceği hileler 
kullanacağım onu saptırmak için. 

 
ve an eymanihim ve an Ģemailihim görünerek, hem de zaafları 

ve güdüleri kullanarak sokulacağım onlara. Yani görünerek, hem 
görünerek sokulacağım diyor, yani Ģöyle diyebiliriz; sureti haktan 
görüneceğim. Eymanihim, sağlardan gelir. Kelime anlamı bu. Sureti 
haktan görüneceğim. Yüzüme maske takacağım, bu iyidir diyeceğim, 
böyle yap. Senin lehine olan budur diyeceğim. 

 
Diyeceğim ki mesela, önce açıktan geleceğim, önünden. Açıkça 

dünyevileĢtireceğim. Allah ile ilgisini koparmaya çalıĢacağım. 
Beceremedim değil mi, dedi ki ben Allahsız yapamam, her Ģeyimi O‟na 
borçluyum.  

 
Bu sefer; daha erken diyeceğim, gençsin diyeceğim, ilerde 

yaparsın diyeceğim, ömrün uzun diyeceğim, Ģimdi hayatını yaĢa 
diyeceğim, yaĢlanınca baĢka ne iĢin var diyeceğim. 

 



Onu da beceremedim değil mi? 3. sünü; Acele et, hepsini yap, 
daha iyi ol, en iyi Müslüman sen ol, en büyük sen ol, en mükemmel sen 
ol diyeceğim, tabii beceremeyecek. Bakacak ki olmayacak, terk edecek.  

 
Ama terk etmedi ve dedi ki; Hayır gücüm kadar yapabilirim. Sonra 

Allah benim amellerime kalmadı. Asıl olan elimden gelen çabayı 
göstermemdir. Yoksa götüremeyeceğim yükün altına girmem değildir gibi 
akıllılık sergiledi, o zaman yakasını bırakmayacağım, bir baĢka yerden 
gireceğim. 

 
Diyeceğim ki; Kusursuzsun, seni bu sefer bile aldatamadım bak, 

Ģeytana bu sefer bile yenilmedin, sen ne uyanık adamsın, sen ne güzel 
adamsın, seni Ģeytan hiç aldatamaz diyeceğim. Buna inandırırsam iĢte o 
zaman aldatmıĢ olacağım. 

 
Ama dedi ki; Hayır, kusursuz değilim, Ģeytan beni de aldatabilir. 

Onun için emin değilim. Onun için kendime çok fazla da güvenmiyorum, 
ama tetikteyim, sürekli Allah‟a sığınıyorum. Onu Allah‟a havale ediyorum 
ve onunla savaĢıyorum, ateĢ kesmiyorum. Dedi ve yine aldatamadı, yine 
çekilmeyeceğim. Bir baĢka yerden geleceğim. Bu sefer sağlardan 
geleceğim. 

 
Diyeceğim ki; Sen mükemmel birisin, su ana kadar hangi tuzaklara 

düĢmeyen hangi insan vardır ki..! Birine düĢmemiĢse öbürüne düĢtü. 
Oysaki sen Ģu ana kadar hiç düĢmedin, hep dengede kaldın. Onun için 
sen cennete girmeyeceksin de kim girecek. Sen Allah‟ı razı 
etmeyeceksin de  kim edecek diyeceğim. 

 
O da; Ölmeden kimseyi mutlu diye adlandırma, henüz daha 

ölmedim ve akıbetim meçhuldür der ve bu tuzağıma da düĢmezse ona 
bu sefer farklı bir yöntem kullanacağım ve diyeceğim ki; 

 
Herkes kaderine koĢar, iĢ olacağına varır. Onun için ne yaparsan 

yap, kaderinde ne ise o olur.  
 
Bunu da yemezse tabii ki bırakmayacak ama kolay kolayda bundan 

böyle ona diĢ geçiremeyecektir. 
 
ĠĢte Ģeytanın önlerden, arkalardan, sağlardan ve sollardan gelmesi 

buna benziyor. ve lâ tecidü ekserehüm Ģakiriyn; ve sen onlardan 
çoğunu Ģükreder bulmayacaksın. 

 
 



18-) Kalahruc minha mez'umen medhura* lemen tebiake 
minhüm leemleenne cehenneme minküm ecme'ıyn; 

 
Buyurdu: "Çık makamından; aĢağılanmıĢ ve (hakikatini 

yaĢamaktan) uzaklaĢtırılmıĢ olarak!.. And olsun ki, onlardan kim sana 
tâbi olursa, kesinlikle bilin ki cehennemi topunuzla dolduracağım." 
(A.Hulusi) 

 
18 - Çık oradan mezmûm, matrûd olarak buyurdu: kasem ederim ki 

onlardan her kim sana uyarsa kat'ıyyen ve katıbeten sizin 
mecmuunuzdan Cehennemi doldururum. (Elmalı) 

 
 
Kalahruc minha mez'umen medhura Allah; aĢağılanmıĢ ve 

dıĢlanmıĢ bir halde defol oradan dedi. lemen tebiake minhüm 
leemleenne cehenneme minküm ecme'ıyn; Onlardan kim sana uyarsa 
unutmayın ki cehennemi tıka basa sizden olanlarla dolduracağım. Allah 
öyle dedi. 

 
 
19-) Ve Ya Ademüskün ente ve zevcükel cennete feküla min 

haysü Ģi'tüma ve lâ takreba hazihiĢ Ģecerete feteküna minez 
zalimiyn; 

 
"Ey Âdem! Sen ve eĢin cenneti yaĢam ortamı edinin... Ġkiniz de 

istediğiniz yerden yeyin... (Ancak) Ģu ağaca (bedene - kendini beden 
kabullenmenin getirisine) yaklaĢmayın... Nefsine zulmedenlerden 
olursunuz." (A.Hulusi) 

 
19 - Veya Âdem, mesken et o Cenneti sen zevcenle de ikiniz 

dilediğiniz yerden yiyin ve Ģu ağaca yaklaĢıp da zâlimlerden olmayın. 
(Elmalı) 

 
 
Ve Ya Ademüskün ente ve zevcükel cenneh ve sana gelince ey 

Adem, sen ve eĢin has bahçede yerleĢin. feküla min haysü Ģi'tüma 
canınızın çektiği her Ģeyden yiyin. ve lâ takreba hazihiĢ Ģecereh ama 
sakın Ģu ağaca yaklaĢayım demeyin. feteküna minez zalimiyn; sonra 
zalimlerden olursunuz. 

 
 



20-) Fe vesvese lehümeĢ Ģeytanu liyübdiye lehüma ma vuriye 
anhüma min sev'atihima ve kale ma nehaküma Rabbüküma an 
hazihiĢ Ģecereti illâ en teküna melekeyni ev teküna minel halidiyn; 

 
Derken Ģeytan, bedenselliklerini fark ettirmek için onlara vesvese 

verdi... Dedi ki: "Rabbinizin sizi Ģu ağaçtan (bedenselliğinizi yaĢamaktan) 
yasaklamasının sebebi sizin iki melek olarak (kuvveler boyutunda) 
sonsuz yaĢamamanız içindir!" (A.Hulusi) 

 
20 - Derken ġeytan bunlara kendilerinden örtülmüĢ olan çirkin 

yerlerini açmak için ikisine de vesvese verdi, ve sizi rabbiniz baĢka bir 
Ģey için değil, sırf Melek olacağınız yahut ebediyen kalanlardan 
olacağınız için bu ağaçtan nehy etti dedi. (Elmalı) 

 
 
Fe vesvese lehümeĢ Ģeytanu liyübdiye lehüma ma vuriye 

anhüma min sev'atihima Bunun üzerine Ģeytan onlara, o zamana kadar 
cinsellikleri hakkında henüz farkına varmadıkları Ģeyi ifĢa etmek için 
fısıldadı. 

 
Ben; sev'atihima yı, bu sözcüğü cinsellik olarak çevirdim ki, cinsel 

organdan kinaye olarak kullanıldığını söylüyor tüm müfessirler ve 
lügatlar. Ben bunu Mücahit, bu ifadeleri sembolik olarak alıyor 
unutmayın. Ġbn. Abbas‟ın büyük öğrencisi Mücahit, büyük müfessir 
Mücahit bütün bu anlatılan kıssayı sembolik olarak yorumluyor ki, bu 
doğru bir yorumdur. 

 
Bu sembollerle bu kıssa ile rabbimiz bize bambaĢka bir hakikati 

ifade ediyor. Bu ifadeleri sembolik olarak yorumlayan Mücahit‟e göre 
burada ki elbise, yani üzerinden attığı, açtığı ki cinsellikleri hakkında 
henüz farkına varmadıkları Ģeyi ifĢa etmek için fısıldadı diyor ya, iĢte o 
Mücahide göre takvayı aldı. Yani Allah‟a karĢı sorumluluk duygusunu ve 
saygınlığı üzerlerinden kaldırmak istedi anlamına geliyor. 

 
ve kale ma nehaküma Rabbüküma an hazihiĢ Ģecereti illâ en 

teküna melekeyni ev teküna minel halidiyn; ve dedi ki; Rabbimizin sizi 
bu ağaçtan uzak tutma nedeni, sadece sizler melekler gibi olmayasınız. 
Ya da ölümsüzleĢmeyesiniz içindir. 

 
Bakınız Ģeytan nasıl sağlardan geliyor, nasıl böyle mantıki 

konuĢuyor. Sizden yanaymıĢ gibi hatta hemen arkasından; 
 
 



21-) Ve kasemehüma inniy leküma le minen nasıhıyn; 
 
Ve onlara: "Kesinlikle ben sizin hayrınızı isteyenlerdenim" diye de 

yemin etti. (A.Hulusi) 
 
21 - Ve her halde ben sizin hayrınızı isteyenlerdenim diye ikisine de 

yemin etti. (Elmalı) 
 
 
Ve kasemehüma inniy leküma le minen nasıhıyn; ve her ikisine 

yemin etti; inanın ki ben ikinizin de iyiliğini istiyorum. Dedi. ĠĢte sağlardan 
gelmesi. Yukarıda ifade edilen sağlardan gelmesi bu ve burada iki melek 
olmak ve ebedileĢmek, mükemmelleĢtirme tuzağına düĢürmek istiyor. 
BU alegorik anlatımda insanın tüketim arzusunu körüklüyor. Yani tüketici 
olarak burada yaĢayın, has bahçenin iki tüketicisi olun ama üretmeyin. 
Sorumluluk üstlenmeyin, yer yüzünün emanetini almayın, sorumsuzca 
yaĢayın burada diyor. Ve ölümsüzlük, insanın içindeki ölümsüzlük 
duygusunu kendi aleyhine kullanıyor. 

 
Ben yaparsam mükemmel yaparım diyenler de iĢte Ģeytanın bu 

tuzağına düĢer. Mükemmel yaparım ben yaparsam diyenlerin hiçbir Ģey 
yapmadığını görürsünüz. Çünkü insan mükemmel olmadığı için 
mükemmel yapmaz, yapamaz. Onlar Ģeytanın iki melek olma tuzağına 
düĢenlerdir. MelekleĢme tuzağı. Sen mükemmel yapamazsın, çünkü sen 
mükemmel değilsin. O halde elinden geleni yap. Çünkü akıllı insanın 
söyleyeceği budur. “Elimden geleni yaparım.” 

 
 
22-) Fedellahüma Biğurur* felemma zâkaĢ Ģecerete bedet 

lehüma sev'atühüma ve tafika yahsifani aleyhima min varakıl 
cenneti, ve nadahüma Rabbühüma elem enheküma an tilkümeĢ 
Ģecereti ve ekul leküma inneĢ Ģeytane leküma adüvvün mubiyn; 

 
Böylece onları (vehimlendirerek - kendilerini beden yapı olarak 

kabul ettirerek) aldattı (bedenselliği fark ettirdi)... O ikisi, o malûm 
ağaçtan, (seks - üreme sisteminden) tadınca, bedenselliklerini hisseder 
oldular! Cennet yapraklarından üzerlerine örtmeye baĢladılar 
(nefslerindeki çeĢitli Esmâ kuvveleri ile bedensellik hissini örtmeye 
çalıĢtılar)... Rableri onlara nida etti: "Ben size Ģu ağacı (bedenselliği 
yaĢamayı) yasaklamadım mı; ben size demedim mi, kesinlikle Ģeytan 
sizin için apaçık düĢmandır?" (A.Hulusi) 

 



22 - Bu suretle kandırarak ikisini de sarktırdı, onun üzerine vakte ki 
o ağacı tattılar, ikisine de çirkin yerleri açılıverdi ve baĢladılar Cennet 
yapraklarından üzerlerine üst üste yamıyorlardı, rableri da kendilerine 
nida etti: ben sizi bu ağaçtan nehy etmedim mi? Ve size haberiniz olsun 
bu ġeytan açık bir düĢmandır size demedim mi? (Elmalı) 

 
 
Fedellahüma Biğururin ĠĢte böylece onları aldanıĢa sürükleyecek 

telkinlerde bulundu. felemma zâkaĢ Ģecerete bedet lehüma 
sev'atühüma bunun üzerine onlar ağaçtan tadar tatmaz cinselliklerinin 
farkına vardılar. ve tafika yahsifani aleyhima min varakıl cenneh ve 
baĢladılar has bahçenin yapraklarını, cennetin yapraklarını ki cennet has 
bahçe demektir. Yapraklarıyla üzerlerini örtmeye. 

 
Buradaki sembolizm Ģudur sevgili dostlar. Cinselliğin kıĢkırtılması 

durumunda insanın ne hale geldiğini ifade ediyor bu ayetler. Yani bir 
insanın aklı ile arasını açmak istiyorsanız, aklını cinselliğine takınız. Eğer 
aklını cinselliğine takarsanız o zaman kendisi hakkında salim 
düĢünemez. Salim karar veremez. Onun için cinselliğin kıĢkırtılmaması 
gerektiğine ilahi bir atıftır bu. KıĢkırtıldığı zaman insanın tüm 
duyargalarını, tüm hissini, aklını, düĢüncesini, muhayyilesini cinsel 
güdüleri kaplar ve burada aynı zamanda, has bahçenin yapraklarını 
üzerlerine çekiyorlardı ifadesi; hayanın, insanın doğuĢtan gelen bir 
meziyeti olduğunu gösteriyor ki; El hayâu minel iman. Diyen 
peygamber, haya imandandır diyen peygamber aslında bu manada 
imanı da insanın doğuĢtan içine yerleĢtirilmiĢ bir vasıf, bir meziyet 
olduğunu söylemiĢ oluyor. 

 
Sorumluluk ve saygınlık perdesini yırtan insanın, cinsel dürtülerin 

emri altına gireceğinin sembolik bir ifadesidir bu ayet. Sorumluluk 
perdesi, ki Mücahid, büyük müfessir Mücahid, burada ki elbiseyi 
sorumluluk duygusu, yani takva elbisesi olarak tefsir etmiĢ. Onun için 
sorumluluk perdesini, saygınlık perdesini, örtüsünü, elbisesini sıyıran bir 
insan, cinsel güdülerinin emri altına girer. Cinsel güdülerinin emri altına 
girince Ģeytanın emri altına girmiĢ olur. ĠĢte Ģeytani güdülerle Ģeytan 
bazen aynı anlama gelir. 

 
ve nadahüma Rabbühüma Rableri de her ikisine Ģöyle seslendi; 

elem enheküma an tilkümeĢ Ģeceret ben sizleri o ağaçtan men 
etmemiĢ miydim..! ve ekul leküma inneĢ Ģeytane leküma adüvvün 
mubiyn; ve ben Ģeytan sizlere kesinlikle sizin aĢikar düĢmanınızdır 
dememiĢ miydim..! 

 



 
23-) Kala Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve 

terhamna lenekûnenne minel hasiriyn; 
 
Dediler ki: "Rabbimiz! Nefsimize zulmettik... Eğer bizi bağıĢlamaz 

ve bize rahmet etmez isen, biz kesinlikle hüsrana uğrayanlardan oluruz." 
(A.Hulusi) 

 
23 - Rabbena, dediler, nefsilerimize zulmettik, eğer sen bize 

mağfiret etmez, merhamet buyurmazsan Ģüphe yok ki hüsrâna 
düĢenlerden oluruz. (Elmalı) 

 
 
Kala Rabbena zalemna enfüsena her ikisi de; Rabbimiz biz kendi 

kendimize zulmetmiĢiz. ve in lem tağfir lena ve terhamna 
lenekûnenne minel hasiriyn; eğer bizi bağıĢlamaz, eğer bize 
acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz. Dediler. 

 
Evet değerli dostlar, ilginç, kıyaslama yapmaz mısınız, Adem‟le 

Ģeytanı kıyaslamaz mısınız. Adem‟le Ģeytanı ayıran temel özellik bu 
ayette saklı. Öz eleĢtiri, tevbe yani. Adem‟i; günahını itiraf, adam etti. 
Cennetteki Ģeytanı ise suçunu savunmak Ģeytan etti. ĠĢte Adem‟le 
Ģeytanı ayıran temel vasıf.  

 
Ġkisi de hata etti. Ġkisi de yanlıĢ yaptı, ikisi de asi oldu, ikisi de 

kendine zulmetti. Ama Adem suçunu itiraf etti, öz eleĢtiri yaptı. ġeytan 
ise suçunu savundu, kabul etmedi. ĠĢte ikisini ayıran temel nokta. 

 
 
24-) Kalehbitu ba'duküm li ba'din adüvv* ve leküm fiyl Ardı 

müstekarrun ve meta'un ila hıyn; 
 
Buyurdu: "Birbirinize (bilinç - beden ikilisi) düĢman olarak (kuvveler 

boyutunda yaĢamaktan beden boyutunun Ģartlarını yaĢamaya) inin! Sizin 
için arzda (beden boyutunda - yeryüzünde) belli bir yaĢam süreci ve belli 
bir süre, nasibinizdekileri almak söz konusudur." (A.Hulusi) 

 
24 - Buyurdu ki ininiz bazınız bazınıza düĢman olarak, size bir 

zamana kadar Arzda bir karargâh tutmak ve bir nasip almak mukadder. 
(Elmalı) 

 
 



Kalehbitu ba'duküm li ba'din adüvvun Allah buyurdu; Ġnin 
birbirinize düĢman olarak. Ġnsanla Ģeytanın rekabetine bir atıftır bu. ĠniĢ; 
Bir uyandırılmıĢ bilinç, bir irade donanımıdır burada. Yani aslında insan 
eğer isyan edemeseydi, ahlaki sorumluluk geliĢtiremezdi. Ġsyan 
edemeyen itaatte edemez. Daha doğrusu isyan edemeyenin itaati 
ödüllendirilmez ki. Onun için insan tüketim cennetinden kovulduğu gün 
insan oldu. Bu da Allah‟ın yazdığı ilahi bir senaryo idi tabir caizse tabii. 
Ve iradenin ateĢte imtihanını ifade ediyor bu ayetler. Ġnsan iradesi iĢte 
böyle bir ömür boyu sınanacaktır demek istiyor. 

 
Kalehbitu ba'duküm li ba'din adüvv* ve leküm fiyl Ardı 

müstekarrun ve meta'un ila hıyn; Allah buyurdu; Ġnin birbirinize 
düĢman olarak. Zira yeryüzünde bir barınak ve bir süreliğine tadımlık 
hazlar sizi bekliyor.  

 
 
25-) Kale fiyha tahyevne ve fiyha temutune ve minha tuhrecun; 
 
"Orada yaĢayıp, orada öleceksiniz ve ondan (bedenden) 

çıkarılacaksınız" dedi. (A.Hulusi) 
 
25 - Buyurdu ki onda yaĢayacaksınız ve onda öleceksiniz ve ondan 

çıkarılacaksınız. (Elmalı) 
 
 
Kale fiyha tahyevne ve fiyha temutune ve minha tuhrecun; 

Orada yaĢayacaksınız ve orada öleceksiniz ve oradan ahiret yolculuğuna 
çıkarılacaksınız diye de ekledi.  

 
 
26-) Ya Beniy Ademe kad enzelna aleyküm libasen yüvariy 

sev'atiküm ve riyĢa* ve libasüt takva zâlike hayr* zâlike min 
âyâtillâhi leallehüm yezzekkerun; 

 
Ey Âdemoğulları... Hakikaten size bedenselliğinizi örtecek giysi 

(hakikat bilgisi) ve süs-zinet olan giysi (fazlından gelen ikramlar) ĠNZÂL 
ettik... Korunma libası elbette en hayırlısıdır... ĠĢte bu Allâh 
iĢaretlerindendir ki; belki düĢünüp ders çıkarırlar. (A.Hulusi) 

 
26 - Ey Âdem oğulları! bakın size çirkin yerlerinizi örtecek libas 

indirdik, hıl'at indirdik, fakat takvâ libası, o hepsinden hayırlı, bu iĢte 
Allâhın âyetlerinden, gerektir ki düĢünür ibret alırlar. (Elmalı) 

 



 
Ya Beniy Ademe ey adem oğulları, kad enzelna aleyküm libasen 

yüvariy sev'atiküm ve riyĢen size katımızdan hem çıplaklığınızı 
örtmek, hem de zarafet ve güzellik amacı olmak üzere giysi bahĢettik. 
Aslında giysi yapma becerisini bahĢettik olarak anlamamız gerekir. 
Utanma duygusuna, güzellik tutkusuna bir atıftır ayet. Ġnsanın güzellik 
arayıĢının özünde olduğuna, insanın ta içinde bir güzellik arzusu, bir 
utanma duygusu, bir estetik duygusu olduğuna güzel bir atıftır ve 
çıplaklığında ilkellik olduğuna bir atıftır. ve libasüt takva zâlike hayrun 
fakat saygınlık ve sorumluluk örtüsü var ya, iĢte o her Ģeyin üstündedir. 

 
ĠĢin özüne de atıf yapıyor, örtünün, süslenin ama iĢin ruhunu 

kaçırmayın. ĠĢi zaafa döküp de mazrufu, mektubu unutmayın. Özü 
kabuğa feda etmeyin. Ġlahi emirleri ruhsuzlaĢtırmayın, bedeninizi 
örterken ruhunuzu çıplaklaĢtırmayın. Bedeninizi kapatırken, 
güzelleĢtirirken, ruhunuzu ve aklınızı çirkinleĢtirmeyin. Asıl güzellik, asıl 
örtü, asıl tesettür ruhunuzun, aklınızın tesettürüdür örtüsüdür. Eğer onu 
çırılçıplak soymuĢsanız, eğer onu uryan hale getirmiĢseniz, bedeninizi 
örtmeniz bu anlamda mektubu yırtıp ta zarfı saklamanız anlamına gelir. 
zâlike min âyâtillâhi leallehüm yezzekkerun; bunlarda Allah‟ın 
ayetlerindendir. Belki insanlar ders alırlar. 

 
 
27-) Ya Beniy Ademe lâ yeftinennekümüĢ Ģeytanu kema 

ahrece ebeveyküm minel cenneti yenzi'u anhüma libasehüma li 
yüriyehüma sev'atihima* innehu yeraküm huve ve kabiylühu min 
haysü lâ teravnehüm* inna ce'alneĢ Ģeyatıyne evliyâe lilleziyne lâ 
yu'minun; 

 
Ey Âdemoğulları! ġeytan (bedeniniz), sizin ceddinizi, bedenselliği 

kendilerine göstermek suretiyle libaslarını (melekî kuvvelerini) onlardan 
soyarak cennet yaĢamından çıkardığı gibi, sizi de fitneye düĢürmesin! 
Çünkü o ve onun iĢlevini paylaĢanlar, sizin onları göremeyeceğiniz 
yerden sizi görürler... Biz, Ģeytanları (ĢaĢırtıp saptırıcı kuvveleri - beĢ 
duyuya dayanan kabulleri), iman etmeyenler için velîler kıldık. (A.Hulusi) 

 
27 - Ey Âdem oğulları! babanızla ananızı çirkin yerlerini kendilerine 

göstermek için ġeytan Cennetten çıkardığı gibi sakının sizi de belâya 
uğratmasın, çünkü o ve kabilesi sizi sizin kendilerini göremeyeceğiz 
cihetten görürler, biz o ġeytanları o kimselerin velileri kılmıĢızdır ki imana 
gelmezler. (Elmalı) 

 
 



Ya Beniy Adem ey ademoğulları, lâ yeftinennekümüĢ Ģeytanu 
kema ahrece ebeveyküm minel cenneh tıpkı atalarımızın cennetten 
çıkıĢına sebep olduğu gibi Ģeytanın sizi ĢaĢırtmasına fırsat vermeyin. 
yenzi'u anhüma libasehüma li yüriyehüma sev'atihima cinselliklerini 
keĢfetmeleri için her ikisinin de örtüden yoksun bırakılmasını sağlamıĢtık.  

 
innehu yeraküm huve ve kabiylühu min haysü lâ teravnehüm 

Hiç kuĢkunuz olmasın ki o ve avanesi sizin hiç fark edemeyeceğiniz bir 
Ģekilde size pusu kurmuĢ sizi gözetiyorlar. inna ce'alneĢ Ģeyatıyne 
evliyâe lilleziyne lâ yu'minun; Çünkü biz Ģeytanları hakkıyla iman 
etmeyenlere otorite kılarız. 

 
Evet, hiç kuĢkunuz olmasın ki diyor ayet, O ve avanesi sizin hiç 

fark edemeyeceğiniz bir yere pusu kurup sizi gözetliyor. innehu 
yeraküm huve ve kabiylühu min haysü lâ teravnehüm ibaresini böyle 
çevirdim. ġeytan ve avanesinin, insanın hiç hesap etmediği yerde insanı 
gözetlemesi ve bunun da devamında; Çünkü biz diyor ayet, Ģeytanları 
hakkıyla iman etmeyenlere otorite kılarız. 

 
Yine burada ki evliya sözcüğünü otorite biçiminde çevirdim. 

ġeytanlar, yani  Ģeytani güdüler.” Ya da hemen eĢ anlamlı olarak onu 
almak lazım. Nerede Ģeytandan söz ediliyorsa orada insanın içindeki 
Ģeytani güdülerde söz edildiğini anlamak lazım. ġeytanın yürekteki 
iktidarıdır aslında bu.  

 
Ġnsanın içinde bir iktidar kavgası sürer gider. Ġmanın ya da Ģeytanın 

iktidarı. Ġman ve Ģeytan bir birinin muhalifi olarak insan bedeninin 
baĢkenti olan kalpte iktidar savaĢını sürdürürler. Aklı fikri cinselliğine 
takan, aklını ve fikrini cinsel güdülerine takan, ipotek eden bir insanın 
yüreğinde ki iktidar elbette güdülerin iktidarı, Ģeytrani duyguların iktidarı 
olur. Artık eli ayağı, gözü kulağı, dili budağı o iktidara hizmet eder. Yer 
yüzünü bir cinsel obje olarak algılar. Baktığı her Ģeyde cinsellik arar. Haz 
ve zevkin kulu olur, Allah‟ın değil. Rızayı aramaz. Allah‟ın razı oluĢunun 
peĢinden gitmez, zevklerini arar, zevkin peĢinden gider. 

 
ĠĢte burada ifade edilen ebedi hakikatte budur ve Ģeytanların evliya 

edilmesi, onu kelime anlamıyla, hatta bugünkü kullanımıyla da 
alabilirsiniz. ġeytanların evliya sayılması. Veli edinmesi, efendi edilmesi, 
otorite edilmesinin anlamı da budur. 

 
 



28-) Ve izâ fealu fahıĢeten kalu vecedna aleyha abaena vAllâhu 
emerena Biha* kul innAllâhe lâ ye'muru Bil fahĢa'* etekulune 
alAllâhi ma lâ ta'lemun; 

 
Ne zaman fahiĢet (Ģirk veya hakikati inkâra yol açan bir fiil veya 

düĢünce) ortaya koysalar: "Babalarımızı da bu hâl üzere bulduk ve Allâh 
bunu emretti bize" dediler... De ki: "Kesinlikle Allâh fahĢayı (ihtiva 
edenleri) emretmez! Bilgisine sahip olmadığınız Ģeyleri Allâh'a mı 
atfediyorsunuz?" (A.Hulusi) 

 
28 - Ve bir edepsizlik yaptıkları zaman da atalarımızı böyle bulduk 

ve bize bunu Allah emretti derler, Allah, de, edepsizliği emretmez, 
bilmediğiniz Ģeyleri Allahın üzerine mi atıyorsunuz? (Elmalı) 

 
 
Ve izâ fealu fahıĢeten ve ne zaman çirkin bir iĢ iĢleseler, kalu 

vecedna aleyha abaena vAllâhu emerena Biha hemen; biz atalarımızı 
da bu iĢ üzerinde bulduk. Demek ki bize bunu Allah emretmiĢtir derler. 

 
Bakınız iĢe, Ģeytanın akıl yürütmesi budur iĢte analojisi. Yukarıda ki 

analojiyi hatırlıyorsunuz değil mi? Beni ateĢten, onu balçıktan yarattın 
ben ondan üstünüm demiĢti. Bu da Ģeytani bir analoji. Ne diyor müĢrikler; 
Babalarımız doğru yolda idi, bi babalarımızın yolundayız, dolayısıyla biz 
de doğru yoldayız. 

 
Bakın, eğer hakikati ters yüz ederseniz, eğer düĢünme melekesini 

ala bora ederseniz, iĢte böyle düĢünürsünüz. Hakikatin peĢi sıra değil, 
babalarınızın peĢi sıra gidersiniz ve üstelik Allah‟a da iftira eder; 
Babalarımız yanlıĢ yapmaz, o halde Allah bunu emretmiĢtir, onlar da 
yapmıĢtır dersiniz. ĠĢte onlar böyle demiĢlerdi, ve bu da tarihe bir not 
olarak düĢülüyor, kazılmıĢ bir levha biçiminde ilahi kelama giriyor. 

 
kul innAllâhe lâ ye'muru Bil fahĢa' De ki; Kesinlikle Allah çirkin 

bir Ģeyi emretmez. etekulune alAllâhi ma lâ ta'lemun; Yoksa siz hiç 
bilmediğiniz bir Ģeyi Allah‟a mı yakıĢtırıyorsunuz. 

 
 
29-) Kul emera Rabbiy Bil kıst* ve ekıymu vücuheküm 'ınde 

külli mescidin ved'ûhu muhlisıyne lehüddiyn* kema bedeeküm 
te'udun; 

 
De ki: "Rabbim her Ģeyin hakkını vererek yaĢamayı emretti... Her 

mescidde vechlerinizi ikame edin (tam teslim olmuĢluğun sonucu olarak 



benliğinizin ortadan kalkıĢını yaĢayın) ve Din anlayıĢınızı sadece O'na 
has kılarak O'na dua edin... BaĢlangıcınızdaki gibi (cennette Âdem'in 
yaratılıĢı üzere) O'na döneceksiniz!" (A.Hulusi) 

 
29 - Deki: Rabbim, Adl-ü insafı emretti, hem her mescit de 

yüzlerinizi doğru tutun ve ona, dini mahza onun için hâlis kılarak, ibadet 
edin, sizi iptida o yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. (Elmalı) 

 
 
Kul emera Rabbiy Bil kıst De ki; Benim rabbim sadece doğru 

olanın yapılmasını emretmiĢtir. Evet onlara cevap ver; Allah‟a iftira eden 
bu mantık her çağda, bugün her an karĢılaĢabilirsiniz bu mantıkla. Yapar, 
adetini ibadetleĢtirir ve bunu da Allah emretti diye sunar insanlara. 
Ġbadeti de tabii ki adetleĢtirecektir. ĠĢte onlara de ki; Benim rabbim 
sadece doğru olanın yapılmasını emretmiĢtir. De. ve ekıymu 
vücuheküm 'ınde külli mescid Siz Allah‟a sadakatini ispat için 
giriĢtiğiniz her iĢte bütün varlığınızla ona yönelin. 

 
Burada ki Vech;  Ġnnî veccehtu vechiye lillezî.. En,am/79 ayetinde 

ki vech ile aynı. Yani bütün varlığı ile Allah‟a yönelmek. Vech, yüz 
anlamına gelir kelime anlamı itibarıyla ama, bir Ģeyin zatı, kendisi, 
tamamı demektir. Çünkü Küll den cüz dür. En‟am 162. Ayetteki andımız 
da iĢte buradaki hakikati en açık ifade eden bir ayettir. 

 
Kul inne salâtî ve nusukî.. tüm çabam isteğim, ve nusukî ve tüm 

ibadetlerim, ve mahyâye ve memâtî ölümüm ve hayatım, lillâhi rabbil 
âlemîn (En‟am/162) Alemlerin rabbi olan Allah‟a armağan olsun 
biçiminde ki bu ilahi and, iĢte burada bütün varlığı ile Allah‟a yönelmenin 
bir baĢka ifadesi idi. 

 
Burada ki Mescit, Allah‟a bağlılık amacıyla giriĢilmiĢ her eylem için 

kullanılabilir. Ki mescit hem ismi zaman, hem ismi mekandır. Fakat 
burada daha genel bir anlamı var. Çünkü secde, insanın Allah karĢısında 
ki esas duruĢunun ideal sembolüdür. 

 
ved'ûhu muhlisıyne lehüddiyn ve dini yalnızca O‟na has kılarak 

ta yürekten yalvarın. kema bedeeküm te'udun; baĢlangıçta sizi nasıl 
yarattıysa, sonunda yine O‟na döneceksiniz. 

 
 
30-) Feriykan heda ve feriykan hakka alyahimüd dalaletü, 

innehümüt tehazüĢ Ģeyatıyne evliyâe min dunillâhi ve yahsebune 
ennehüm mühtedun; 



 
Bir kısmınıza hidâyet etti, bir kısmınız üzerine de dalâlet hak oldu! 

Muhakkak ki onlar (dalâlet hak olanlar), Allâh'ı bırakıp Ģeytanları 
(saptıranları) dostlar edindiler... Sanıyorlar ki kendileri hidâyet 
üzeredirler! (A.Hulusi) 

 
30 - Bir kısmına hidayet buyurdu, bir kısmına da dalalet Hakk oldu, 

çünkü bunlar, Allah‟ı bırakıp ġeytanları evliya ittihâz ettiler, bir de 
kendilerini hidâyette zannederler. (Elmalı) 

 
 
Feriykan heda O bazılarınızı doğru yola sevk edecek, ve feriykan 

hakka alyahimüd dalaletü fakat bazıları içinde doğru yoldan sapmak 
kaçınılmaz olacak. 

 
Hakka aleyhim, sapmanın tek sorumlusu, sapanın kendisidir. 

Gerçeğine dikkat çekiyor bu ibare. ġeytani mazereti ret. Yani beni falan 
saptırdı, beni Allah saptırdı diyemez haĢa..! Eğer sapmıĢsanız, kendi 
tercihinizle sapmıĢsınız. Onun için sapmak bazıları için kaçınılmaz 
olacak. 

 
innehümüt tehazüĢ Ģeyatıyne evliyâe min dunillâh çünkü onlar 

Allah‟ı bırakıp Ģeytani duygularının hakimiyetine girecek. ve yahsebune 
ennehüm mühtedun; Üstelik onlar doğru yolu bulduklarını sanacaklar. 

 
Zaten öyledir. Tüm sapmalar, tüm sapıklıklar, tüm sapıklar doğru 

yolda olduklarını sanarak saparlar ve saptırırlar. Ġddiaları da budur. 
ġeytan bile doğru yolda olduğunu düĢünerek, ya da iddia ederek 
sapmakta ve saptırmaktadır. 

 
 
31-) Ya Beniy Ademe huzû ziyneteküm 'ınde külli mescidin ve 

külu veĢrebu ve lâ tüsrifu* inneHU lâ yuhıbbul müsrifiyn; 
 
Ey Âdemoğulları her secde mahallinde zinetinizi giyin... Yeyin, için 

(bunları değerlendirin), israf etmeyin (gereksiz Ģekilde kullanmayın)... 
Çünkü O, israf edenleri (elindeki nimetleri gereksiz yere kullananları) 
sevmez! (A.Hulusi) 

 
31 - Ey Âdem oğulları! her mescit huzurunda ziynetinizi tutunun, ve 

yiyin, için de israf etmeyin, çünkü o müsrifleri sevmez. (Elmalı) 
 
 



Ya Beniy Adem Ey Adem oğulları, ey insanlık,  huzû ziyneteküm 
'ınde külli mescid Allah‟a sadakatinizi ispat için giriĢtiğiniz her eylemde 
ziynet ve zarafetinizi takının. 

 
MüĢriklerin tarihsel bir eylemine atıf yapılıyor. Ki tüm tefsirler onu 

naklederler, MüĢrikler Kabe‟yi çıplak tavaf ederlerdi. Özellikle Mekke de 
oturan soylular değil, dıĢarıdan gelenler Kabe‟yi çıplak tavaf ederlerdi ve 
gerekçe olarak ta biz bu elbiselerle günah iĢliyoruz derlerdi. Yani pire için 
yorgan yakmak tabiri bunu ifade edebileceği gibi, Ģöyle bir zaafa da 
dikkat çeker; Dindarlık gösterisi. Sahte dindarlık gösterisi gerçek erdem, 
gerçek ibadeti terk ederken, sahte dindarlık gösterisi insanı böyle rezil ve 
kepaze edecek bir hale de sokar. Akıl ve mantığı açığa alır. 

 
Tabii ki burada bir sektör söz konusu. Mekke‟de ki bu müĢrik 

uygulamada kendi elbiseleri ile giremiyorlar, tavaf edemiyorlar. Ederlerse 
dayak yiyorlardı tefsirlerin verdiği bilgilere göre. Peki ya kendi elbiseleri 
ile edemeyecek, çıplak tavaf edecek dıĢarıdan gelenler, Mekkeliler değil, 
ya da bir Mekke linin elbisesini kiralayacak. ĠĢte sektör. Sahte dindarlık 
mutlaka sektör yaratır. Din sektörü ve o sektör de birilerinin iĢine geldiği 
için hurafeyi körüklerler. Batıl Hakk olmaya baĢlar, adet ibadet olmaya 
baĢlar, tabii ki ibadette adetleĢir. 

 
ve külu veĢrebu ve lâ tüsrifu yiyin, için ama israf etmeyin. 

inneHU lâ yuhıbbul müsrifiyn; Çünkü O israf edenleri sevmez. 
 
 
32-) Kul men harrame ziynetellahilletiy ahrece li ıbadiHĠ 

vettayyibati miner rızk* kul hiye lilleziyne amenû fiyl hayatid dünya 
halisaten yevmel kıyameti, kezâlike nufassılul âyâti li kavmin 
ya'lemun; 

 
De ki: "Kim Allâh'ın, kulları için çıkarmıĢ olduğu güzelliklerini ve 

rızkın temiz - pak olanını haram etti?"... De ki: "Onlar, dünya hayatında 
iman edenlere helaldir; kıyamet gününde ise yalnızca onlara ait 
olacaktır." Kavrayabilecekler için iĢaretlerimizi iĢte böyle tafsil ediyoruz. 
(A.Hulusi) 

 
32 - De ki Allahın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz hoĢ rızkları 

kim haram etmiĢ? De ki: Onlar Dünya hayatta iman edenler için kıyamet 
günü halıs olacaktır, bu suretle ilim ehli olanlar için âyetleri tafsil 
ediyoruz. (Elmalı) 

 
 



Kul men harrame ziynetellahilletiy ahrece li ıbadiHĠ vettayyibati 
miner rızk Sor bakayım, Allah‟ın kulları için yarattığı güzellikleri, temiz ve 
helal rızkları yasaklayan kimmiĢ..!  Çileciliği, dünyayı terk eden anlayıĢı 
ve ruhbanlığı red. Yok öyle. Yer yüzünde ki tüm güzellikler en çok 
müminlere yakıĢır. Onun için yer yüzü müminlere bir emanettir. Emanete 
ne ihanet edin, ne de emaneti bir baĢkasına bırakın demektir bu. 

 
kul hiye lilleziyne amenû fiyl hayatid dünya halisaten yevmel 

kıyame Cevapla, bunlar dünya hayatında, yani yer yüzünün nimetleri 
dünya hayatında herkesle birlikte imana erenler için kıyamet günü ise, 
yalnızca onlara has olacaktır. Ahiretin güzellikleri yalnız iman 
edenlerindir. Dünya güzellikleri ise, çalıĢanlaradır. Müminleredir de tabii. 
Müminler çalıĢırsa o güzelliklerden müminler yararlanırlar. Bu ayetin 
mesajı bu. 

 
kezâlike nufassılul âyâti li kavmin ya'lemun; Kavrama yeteneği 

olan bir toplum için ayetlerimizi iĢte böyle açık ve net dile getiriyoruz. 
 
 
33-) Kul innema harrame Rabbiyel fevahıĢe ma zahera minha 

ve ma betane vel isme vel bağye Bi ğayril hakkı ve en tüĢriku Billâhi 
ma lem yünezzil Bihi sültanen ve en tekulu alAllâhi ma lâ ta'lemun; 

 
De ki: "Gerçek Ģu ki, Rabbim sadece Ģunları haram kılmıĢtır: 

FuhĢiyatın açık ve gizli olanını; ismi (Allâh indînde suç olanları); bağyi 
(baĢkalarındaki güzelliklere göz dikip ele geçirme hırsını); ortak 
koĢmanız için, hakkında hiçbir delil olmayan Ģeyi Ģirk koĢmanızı ve Allâh 
üzerine bilmediğiniz Ģeyleri konuĢmanızı." (A.Hulusi) 

 
33 - Rabbim, de, ancak Ģunları haram buyurdu: Bütün fuhĢiyyatı, 

açığını, gizlisini ve her türlü vebali, ve haksızlıkla bağyi ve Allaha hiç bir 
zaman bir bürhan indirmediği her hangi bir Ģeyi Ģirk koĢmanızı, ve Allaha 
bilmediğiniz Ģeyler isnat etmenizi haram buyurdu. (Elmalı) 

 
 
Kul innema harrame Rabbiyel fevahıĢe ma zahera minha ve ma 

betan De ki; Benim rabbim yalnızca açık ya da gizli, yüz kızartıcı 
davranıĢları, vel isme günahın her türünü, vel bağye Bi ğayril hakk 
Haksız yere bir baĢkasının malına göz dikmeyi,  ve en tüĢriku Billâhi 
ma lem yünezzil Bihi sültane her hangi bir delil indirmediği halde 
Allah‟tan baĢkasına ilahlık yakıĢtırmanızı, ve en tekulu alAllâhi ma lâ 
ta'lemun; hakkında bilginizin olmadığı Ģeyi Allah‟a atfetmenizi 
yasaklamıĢtır. Yani Allah‟ın yasakladıklarını siz serbest bırakıp, hatta 



ibadet telakki ediyorsunuz, Allah‟ın serbest kıldığını ise yasaklıyorsunuz. 
ĠĢte bu hakikati ters yüz etmektir ve hurafenin yükseldiği yerde gerçek 
inanç batar. Burada söylenen de budur. 

 
Sahte dindarlık gösterisine dikkat çekiliyor. Hep hakikati ters yüz 

eder sahte dindarlar. Gerçek dindarlığı, ruhunu öldürür sahte dindarlık. 
Sınırları belirsizleĢtirir. Bakarsınız sahte sahte din gösterileri icat eder, 
ama gerçek dindarlığın canına okur bu sefer. 

 
 
34-) Ve li külli ümmetin ecel* feizâ cae ecelühüm lâ 

yeste'hırune saaten ve lâ yestakdimun; 
 
Her topluluğun takdir edilmiĢ bir ömrü vardır... Onların ömrünün 

sonu geldiğinde, ne bir an ertelenebilir, ne de öne alabilirler. (A.Hulusi) 
 
34 - Her ümmet için bir müddet mukadder, müddetleri gelince bir 

lâhza geri de kalmazlar, öne de geçemezler. (Elmalı) 
 
 
Ve li külli ümmetin ecel iĢte sahte dindarlığı yücelten Mekke 

müĢrik toplumunun Ģahsında kendisinin ölümsüz olduğunu iddia eden 
tüm uygarlıklara ilahi bir kanun ve uyarı; Ve li külli ümmetin ecel her 
topluluk için bir vade vardır. feizâ cae ecelühüm lâ yeste'hırune saaten 
ve lâ yestakdimun; vadesi dolduğu vakit onu bir an ne erteleyebilirler ne 
de öne alabilirler. Medeniyet çevriminin yasasıdır bu ayet ve her 
yeryüzünde tuğyan eden, Allah‟a baĢ kaldıran, Allah‟a meydan okuyan 
bir medeniyetin mutlaka bir vadesi vardır. Toplumsal sünnetullahtır bu. 

 
Hitler 1933 de; Biz bin yıllık bir geleceği inĢa ediyoruz demiĢti. 1943 

te ilk yenilgisini tattığında iki sıfırda yanıldığını anladı. Biz bin yıllık 
geleceği inĢa ediyoruz diyenleri akıbetini Allah iĢte Kur‟an da böyle haber 
verir. Çünkü gelecek, gerçek gelecek, Allah‟a karĢı sorumluluğunun 
bilincinde olanlarındır. 

 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. „ARAF SURESĠ (035-054)(52) 
 
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 

“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları geçen dersimizde Araf suresinin 35. ayetine 

kadar iĢlemiĢtik. Geçen ders iĢlediğimiz ayetlerin muhtevasına Ģöyle 
kısaca bir göz atacak olursak vahye çağırarak girmiĢti sure söze. Vahyin 
ebedi dirilticiliğine, sağaltıcı soluğuna dikkatimizi çekmiĢti. Hemen 
arkasından sözü insan soyuna getirmiĢti. Ġnsan soyunun yeryüzündeki 
serüvenine getirmiĢti. Ki bu konuda bize Allah‟tan baĢka bir bilgi verecek 
daha sağlam bir kaynak yok, olamaz. 

 
Yine geçen ders iĢlediğimiz ayetler insan soyunun yer yüzünde 

nasıl bir misyonla ortaya çıktığı, Allah‟ın insana nasıl bir misyon 
yüklediğini Adem ve Ģeytan örneğinde anlatılmıĢ, aktarılmıĢ, iyi ve 
kötünün tarihsel değil var oluĢsal, yani fıtri olduğu vurgulanmıĢtı. 

 
Aslında Ģeytan kötüyü temsil eden bir logo, bir sembol idi ve bu 

anlamda Adem kıssası iyi ve kötünün, Hakk ve batılın, olumlu ve 
olumsuzun, pozitif ve negatifin insanda sonradan olmadığını var oluĢsal 
olduğunu, fıtri olduğunu ve iyi ve kötüyü ayırt etme yeteneğinin de fıtri 
olduğunu, dolayısıyla ahlakın ilkelerinin evrensel olduğunu ve ahlak 
ilkelerini herhangi bir kitapla, herhangi bir peygamberle 
baĢlatamayacağımızı, örneğin ahlak ilkelerini Kur‟an vaz etmiĢ 
diyemeyeceğimizi, Kur‟an sadece insanın fıtratına yerleĢtirilmiĢ iyi ve 
kötü ölçüsünü ortaya çıkardığını, bu ölçüyü tahrif etmekten korumamız 
gerektiğini hatırlatan bir mesaj, mesajların ser tacı, baĢ tacı olduğunu 
anlamıĢtık ve tarihin yasasını dile getiren ayetle geçen dersimize son 
vermiĢtik.  

 
O da toplumların, medeniyetlerin, uygarlıkların, ülkelerin eceli, bir 

vadesi olduğunu ve her topluluk, her uygarlık, her ülke mutlaka bir gün 
tarihin zağarında yerini alacağını ama doğru, güzel ve iyinin, kötü çirkin 
ve batılın savaĢının uygarlıklarla, medeniyetlerle, sitelerle, ülkelerle kaim 
olmadığını, bunların sürüp gideceğini öğrenmiĢtik. Bu gün 35. ayetle 
devam ediyoruz dersimize. Hitap tüm insan soyuna; 
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35-) Ya Beniy Ademe imma ye'tiyenneküm Rusulün minküm 
yekussune aleyküm ayatĠY, femenitteka ve asleha fela havfün 
aleyhim ve lahüm yahzenun; 

 
Ey Âdemoğulları... Aranızdan, iĢaretlerimi size anlatıp açıklayan 

Rasûller geldiğinde, kimler korunur ve kendini düzeltirse, onlara korku 
yoktur ve onlar mahzun olmazlar. (A.Hulusi) 

 
35 - Ey Âdem oğulları, size her ne zaman içinizden benim 

âyetlerimi âyıtır Resuller gelir de her kim bunlara muhalefetten sakınır ve 
salâhı iltizam eylerse artık onlara korku yoktur ve mahzun olacak olanlar 
onlar değildir. (Elmalı) 

 
 
Ya Beniy Adem Ey Adem oğulları, imma ye'tiyenneküm Rusulün 

minküm yekussune aleyküm ayatĠY size aranızdan benim mesajlarımı 
ileten elçiler geldiğinde femenitteka ve asleha fela havfün aleyhim ve 
lahüm yahzenun; her kim sorumluluk bilinciyle hareket eder ve kendini 
düzeltirse, onlar gelecek kaygısı taĢımayacak, geçmiĢ üzüntüsü de 
çekmeyeceklerdir. 

 
Hitap insan soyuna Ya Beniy Adem ey Adem oğulları diye 

baĢlıyor. Ancak bir vahiy böyle baĢlayabilir. Ancak ilahi bir kelam bu 
kadar kuĢatıcı olabilir. Tüm insanlığı muhatap alıyor ve insan soyuna 
sesleniyor. Mesaj hatırlatılıyor insana. Ġlahi mesaj ve daha ötede insan 
oğlunun benliğine, öz benliğine yerleĢtirilen doğruya, iyiye, güzele olan 
eğim, eğilim hatırlatılıyor. Ve Ahlak ilkelerinin evrensel olduğu, tarihsel, 
konjoktürel ya da herhangi bir uygarlıkla, herhangi bir devletle, herhangi 
bir sosyal yapı ile bağımlı olmadığını, iyi ve kötünün, Hakk ve batılın her 
çağda, her zeminde, her zamanda değiĢmez ilkeler olduğunu hatırlatıyor 
bu ayet bize ve fıtratımıza dönmemizi söylüyor. 

 
En sonunda da Ģöyle bir müjde veriyor; Fıtratına yabancılaĢmayan, 

kendisi ile ayırık düĢmeyen, öz benliğini unutmayan, Allah‟ın fıtratına 
yerleĢtirdiği kodları silmeye kalkmayan, Allah‟ın yapısı ve yaratıĢına 
yazdığı yazının üzerini örtmeyen, ki bu küfürdür iĢte, küfür budur. ĠĢte bu 
kimseler için geçmiĢten dolayı üzüntü yok, üzüntü duymayacaklar.  

 
Arap dilinde Hüzn, yani Türkçeye hüzün olarak geçen sözcük 

daima geçmiĢe yönelik kullanılır. Yine Arap dilinde Havf, de geleceğe 
yönelik olarak kullanılır. Gelecek kaygısı ve geçmiĢ üzüntüsü 
duymayacaklar diyor. 

 



GeçmiĢte yaptıklarından dolayı üzüntü duymayacaklar. Çünkü 
üzülecek Ģeyleri yapmamaya çalıĢacaklar. Yaptıkları zaman hemen 
üzülecekler ve geleceğe üzülecek bir Ģey bırakmayacaklar, yani tevbe 
edecekler. Öz eleĢtiri yapacaklar. Kendilerini tenkit edecekler ve 
dolayısıyla geçmiĢten dolayı üzülecek bir Ģeyleri de kalmayacak. 
Üzülecek Ģeyi yaptıkları zaman hemen üzülecekler, onu telafi edecekler 
ve öz eleĢtiri yapacaklar ve onun da ötesinde fıtratlarına 
yabancılaĢmadıkları için üzülecek Ģey yapmamaya çalıĢacaklar.  

 
Gelecek kaygısı da duymayacaklar. Çünkü geleceklerini Allah‟ın 

belirlediğini, Allah‟a teslim olanın geleceğinin güzel belirleneceğini, 
Allah‟a teslim olan birinin istikbalinin, Allah‟ın garantisinde olduğunu hep 
bilecekler, unutmayacaklar. 

 
 
36-) Velleziyne kezzebu Bi âyâtina vestekberu anha ülaike 

ashabün nar* hüm fiyha halidun; 
 
(Esmâ özelliklerinin açığa çıkıĢı olan) iĢaretlerimizi yalanlayanlar ve 

onlara karĢı benlik taslayıp büyüklenenler (var ya), iĢte onlar Nâr (ateĢ - 
dalga boyu yapı - radyasyon) ehlidirler! Onlar orada sonsuza dek 
kalıcılardır. (A.Hulusi) 

 
36 - Âyetlerimizi tekzip edenlere, ve bunlara imanı kibirlerine 

yediremeyenlere gelince böyleler ashabı nârdır, hep onda muhaleddirler. 
(Elmalı) 

 
 
Velleziyne kezzebu Bi âyâtina vestekberu anha Mesajlarımızı 

yalanlayan ve onları küçümseyenlere gelince, ülaike ashabün nar* hüm 
fiyha halidun; Onlar, içinde ebedi kalmak üzere ateĢe girecekler. 

 
Ġlginç bir durum, Kur‟an da nerede Adem kıssası geçse arkasında 

hep bu tür bir mesaj geliyor ki; Bakara/ 38-39. ayetler. Taha/ 123- 124. 
ayetleri ile karĢılaĢtırabilirsiniz. Bu mesaj adeta Adem kıssasının içeriğini, 
maksadını, insan oğluna vermek istediği mesajı da ele veriyor.  

 
Mesaja karĢı çıkmak, nedir bu maksat, nedir bu içerik; Mesaja karĢı 

çıkmak, fıtrata yabancılaĢmadır. Yani insan kendisine yabancılaĢmadan 
Allah‟a yabancılaĢamaz. Allah‟a yabancılaĢan bir insanın da kendisi ile 
barıĢık, tanıĢık ve biliĢik olması mümkün değildir. Onun için cehennem 
iĢte budur. KiĢinin kendisine, Allah‟a, eĢyaya, hakikate yabancılaĢması.  

 



Aslında bu cehennemi içimizde oluĢturmaktır ve bu cehennem 
dıĢınızda ki cehennemden çok daha büyük bir azaptır. Kendinize karĢı, 
hakikate karĢı, Allah‟a karĢı, öz benliğinize karĢı yabancılaĢırsanız 
neyiniz kalır ki..! Artık acı çekecek yerinizi de yok etmiĢ olursunuz. Artık 
siz diye bir Ģey yok. Sızlayacak vicdan yok ki sızlasın. Acı çekecek yürek 
yok ki acı çeksin. Istırabı hissedecek kalp yok ki hissetsin. Sevecek 
gönül yok ki sevsin..! Söyler misiniz kiĢinin içinde bundan daha büyük 
cehennem taĢıyabileceğini düĢünebiliyor musunuz? ĠĢte buradaki 
mesajda budur. 

 
 
37-) Femen azlemü mimmeniftera alellahi keziben ev kezzebe 

Bi âyâtiHĠ, ülaike yenalühüm nasıybuhüm minel Kitab* hatta izâ 
caethüm Rusulüna yeteveffevnehüm kalu eyne ma küntüm ted'une 
min dunillâh* kalu dallu anna ve Ģehidu alâ enfüsihim ennehüm 
kânu kafiriyn; 

 
Allâh üzerine yalan uydurandan yahut O'nun iĢaretlerindeki 

varlığını yalanlayandan daha zâlim kimdir? ĠĢte onlara Kitaptan (nâzil 
olan bilgideki) nasipleri ulaĢır... Nihayet onları vefat ettirmek için 
Rasûllerimiz kendilerine geldiği vakit: "Allâh dûnunda yönelip var 
sandıklarınız nerede?" derler... "Bizden kaybolup gittiler" derler ve 
hakikat bilgisini inkâr hâlinde olduklarına kendi aleyhlerine Ģahitlik 
ederler. (A.Hulusi) 

 
37 - Zira bir yalanı Allaha iftirâ eden veya onun âyetlerine yalan 

diyen kimseden daha zâlim kim olabilir? Bunlara kitâp dan nasîpleri 
eriĢir, nihayet kendilerine göndereceğimiz Melekler gelip canlarını 
alırlarken, hani o, Allah‟ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Dediklerinde 
«onlar bizi bıraktılar da gaip oldular» derler ve kâfir idiklerine kendi 
aleyhlerinde Ģahitlik ederler. (Elmalı) 

 
 
Femen azlemü mimmeniftera alellahi keziben ev kezzebe Bi 

âyâtiHĠ Kendi uydurduklarını Allah‟a isnat edenden, ya da O‟nun 
ayetlerini yalanlayandan daha zalim biri olabilir mi? 

 
Kendi uydurduklarını Allah‟a isnat eden ya da O‟nun ayetlerini inkar 

edenden..! Aslında inkarın zıt kutuplu karakteri ele veriliyor burada. Ġnkar 
böylesine zıt kutuplu, çift kutupludur. KarĢıt, çift kutupludur. Ġlahi mesajı 
inkar eden onun boĢluğunu uyduruk Ģeylerle doldurur. Onun için bu 
suçun birini iĢleyen, ikisini iĢlemiĢtir. Mutlaka ikisini birden iĢler. Hakikati 
inkar ettiğiniz zaman, hakikatin sizdeki boĢluğunu yalanla doldurmaya 



kalkarsınız. Allah insanı çok iyi bildiği için, ki Kur‟an öyle diyor; Elâ 
ya'lemu men halek (Mülk/14)  Allah yarattığını bilmez mi?   

 
Allah yarattığı insanı çok iyi bildiği için bu çifte cürmü, çifte cinayeti 

iĢlemesin diye inkarı, hakikati, vahyi inkarı aynı zamanda Allah‟a iftira 
olarak sunuyor Kur‟an. Çünkü Vahyi inkar eden, hakikati inkar eden onun 
yerini doldurmak için bir takım Ģeyler uyduracak ve uydurduğu Ģeylerin 
insanlar arasında tutması, revaç bulması için de onu Allah‟a izafe 
edecektir. En kutsal değerlere izafe edecektir. Çünkü; yoksa kabul 
görmez.  

 
Bu çifte cinayetin önüne geçmenin birinci yolu Allah‟ın mesajını 

peĢinen kabul etmektir. O mesajı kabul ettiğiniz de hakikat dolduracağı 
boĢluğu doldurur, dolayısıyla yalana ihtiyacınız kalmaz. Uydurmaya 
ihtiyacınız, hurafeye ihtiyacınız kalmaz. Yoksa inanmak insanın doğal 
ihtiyacıdır. Bu ihtiyacı eğer gerçek kapıdan, Allah‟ın kapısından 
karĢılamazsa, sahte bir kapıdan, Ģeytanın kapısından karĢılar. Eğer 
insanın içindeki boĢluğu ıĢık doldurmazsa, nur doldurmazsa, Kur‟an ın 
nuru doldurmazsa, kendiliğinden karanlık dolduracaktır. Karanlığın 
doldurması için özel bir çabaya gerekte yoktur. Eğer ıĢığa kapatırsanız 
yüreğinizi geriye kalan sadece ve sadece karanlık olacaktır. 

 
ülaike yenalühüm nasıybuhüm minel Kitab nasip olarak onlara 

yazılanlar gelip kendilerini bulacaktır. 
 
Burada söylenmek istenen hakikat Ģu iki hakikat olabilir; 
 
1 – Hayatın, doğum ve ölüm gibi biyolojik yasalarına dikkat çekiyor 

olabilir Kur‟an ın bu cümlesi. Kendilerine yazılanlar, nasip olarak onları 
gelip bulacaktır diyor. 

 
Hayatın; doğum, ölüm, büyümek, ihtiyarlamak ve ölmek gibi 

biyolojik yasaları insanı mutlaka gelir bulur. Yani ölümden kimse 
kaçamaz. Onun içinde Allah‟tan kimse kaçamaz. Allah‟tan kaçamamak, 
Allah‟ın koyduğu yasalardan kaçamamaktır. 

 
2. Anlamı Ģu olabilir, Ġlahi kelamın haber verdiği kötü akıbetten 

kimse kaçamaz. Bu kötü akıbet iki boyutludur. 
 
a) Ferdi, psikolojik akıbet. Yani birey olarak Allah‟a 

yabancılaĢırsınız, kendinize yabancılaĢırsınız hakikate yabancılaĢırsınız 
ve sonuçta bu iĢin yasası yürürlüğe girer, yüreğiniz mühürlenir, üzerine 
kalın bir perde örtülür vicdanın, Vicdan altta bağıracak olsa dahi artık onu 



duyamaz olursunuz. Yüreğiniz Ģeytanın iktidarına güç merkezi olur. 
Ġmanın hapishanesi olur. Onu imana zindan edersiniz. 

 
b) ĠĢte bu psikolojik yasa iĢler ya, ya da sosyal, sosyolojik kanunlar, 

yasalar iĢler ve bozulmuĢ bireylerin oluĢturduğu toplumlar yavaĢ yavaĢ 
Allah‟ın yazdığı yazgıya uyarak ahlaki bir çöküntüye, daha sonra 
ekonomik, daha sonra siyasi bir çöküntüye doğru giderek tarih içerisinde 
tarihin çöp tenekesine atılır. Artık tarihin aktif öznesi değil, pasif 
nesnesidir. Tarihin yatağında bir çöp gibi, bir zibil gibi akar. Hiçbir 
etkinliği yoktur. ĠĢte bu yasaya dikkat çekiliyor olabilir. 

 
hatta izâ caethüm Rusulüna yeteveffevnehüm en sonunda 

canlarını almak için elçilerimiz geldiğinde..! Bu durumda bir birey 
düĢünün; Allah‟a karĢı yabancılaĢmıĢ, benliğine yabancılaĢmıĢ, Allah‟ın 
ayetlerini, mesajı inkar etmiĢ ve o inkarın boĢluklarını da uydurduklarıyla, 
hurafeyle doldurmuĢ ..! ĠĢte böyle birinin akıbeti sahneleniyor. 

 
En sonunda canlarını almak için elçilerimiz geldiğinde;  kalu eyne 

ma küntüm ted'une min dunillâh Onlara; Nerede o Allah‟ı bırakıp ta 
kendilerine yalvarıp yakardıklarınız. Diyecekler, soracaklar. Nerede? 
Allah‟a sırt dönmüĢtünüz ve birilerini O‟nun yerine koymuĢ ve onlardan 
istemeye baĢlamıĢtınız. Onlara yakarmaya baĢlamıĢtınız, onlardan talep 
etmeye baĢlamıĢtınız. Onların türbelerine, mezarlarına, onların 
sunaklarına, onların kapılarına gitmiĢ, Allah‟ın kapısını unutmuĢtunuz. 

 
ĠyyaKE na'budu VE iyyaKE nesta'iyn; (fatiha/5) Diye namazlarda 

okusanız da, yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz 
deseniz de, bu sözünüzü yalanlarcasına namazlarınızdan çıkıp 
koĢmuĢtunuz baĢkalarının kapısına ve kapısına koĢtuklarınız nerede 
Ģimdi. Haydi, gelsin, ölümü sizden savsın. Ölümü-n acısını sizden 
savsın. Yasaları değiĢtirsin, ilahi yasaları, biyolojik yasaları, kozmik 
yasaları, maddi – manevi psikolojik ve sosyolojik yasları değiĢtirsin. 

 
Kalu onlar da cevap verecekler, Dallu anna ve Ģehidu alâ 

enfüsihim ennehüm kânu kafiriyn; Bizi yüzüstü bıraktılar. Cevabını 
vererek hakikati ısrarla inkar etmeleri konusunda yine kendileri aleyhine 
tanıklık edecekler. 

 
Evet, Ģehidu alâ enfüsihim, altını çizmemiz, üstünü çizmemiz 

gereken bir ibare. Kendi aleyhine tanıklık etmek..! Ġnsanın kendi aleyhine 
Ģahitliği ne demektir dostlar, Özellikle hakimi Allah olan bir mahkemede. 
Ġnsanın kendi aleyhine Ģahitliği ne demek..!  

 



Ya da tersi; ġehidu li enfüsihim, kendi lehine Ģahitlik etmesi. Ne 
muhteĢem bir Ģey. Ama unutmayın, kendi lehinize ya da kendi aleyhinize 
Ģahitlik etmek o gün elinizde değil. Çünkü; 

 
Elyevme nahtimü alâ efvahihimo gün ağızlar bantlanacak  ve 

tükellimüna eydiyhim ve teĢhedü ercülühüm Bimâ kânu yeksibûn; 
(Yasin/65) Bize elleri konuĢacak, onların ayakları Ģahitlik yapacak. 
Yaptıkları her Ģeyi bir bir haber verecek..! 

 
Böyle bir sahne, böyle bir mahĢer, böyle bir hesap sahnesi..! Siz 

kendi aleyhinize yalan Ģahitlikte bulunabileceğinizi mi sanırsınız diyor 
aslında.  

 
ĠĢte böyle bir sahne hatırlatılarak insana kendisine 

yabancılaĢmaması öğütleniyor. Kendisiyle tanıĢması öğütleniyor. Kendi 
aleyhinize Ģahitlik yapmak istemiyorsanız, kendi lehinize tanıklık yapmak 
istiyorsanız bunu yapmak, kendinizle tanıĢmaktan geçiyor. Kendisiyle 
tanıĢmayanlar kendisine tanık olamazlar. 

 
 
38-) Kaledhulu fiy ümemin kad halet min kabliküm minel cinni 

vel'insi fiyn nar* küllema dehalet ümmetün leanet uhteha* hatta ized 
dareku fiyha cemiy'an kalet uhrahüm li ûlahüm Rabbena haülai 
edalluna featihim azâben dı'fen minen nar* kale li küllin dı'fün ve 
lâkin lâ ta'lemun; 

 
Buyurdu: "Sizden önce geçmiĢ cinnden ve insten topluluklar 

arasında, Nâr'a (ateĢe - radyasyona - yakıcı dalga boyu ortamına) dâhil 
olun"... Her topluluk dâhil oldukça, inancını paylaĢtığı yakınına lânet 
eder! Nihayet hepsi orada bir araya gelip birikince, sonrakiler öncekileri 
için: "Rabbimiz... ĠĢte bunlar bizi saptırdılar... Onlara Nâr'dan (ateĢ - 
radyasyon) iki kat azap ver" derler... Buyurdu: "Hepsi için iki katı vardır, 
fakat bilmiyorsunuz." (A.Hulusi) 

 
38 - «Girin bakalım sizden evvel Ġns-ü Cinden geçen ümmetlerin 

içinde ateĢe» buyurur, her ümmet girdikçe hemĢîresine lânet eder, 
nihayet hepsi orada birbirlerine ulanırlar, sonrakileri, öndekiler ini 
göstererek «Rabbena, derler: iĢte Ģunlar bizi yoldan çıkardılar, onun için 
onlara ateĢten iki katlı azâb ver» her birinize, buyurur: iki katlı, ve lâkin 
bilmiyorsunuz. (Elmalı) 

 
 



Kaledhulu fiy ümemin kad halet min kabliküm minel cinni 
vel'insi fiyn nar Allah diyecek ki katılın sizden önce gelip geçen insan ve 
cin topluluklarından ateĢte olanlar güruhuna, hadi, onlara, o kendi 
aleyhlerine tanıklık eden ve artık bir mazerette ileri süremeyecek olan. 
Çünkü Ģahidi kendisi, kimi yalanlayacak, yalanlarsa kendisini yalanlamıĢ 
olacak. Onun için kiĢinin kendi Ģahadetini yalanlaması mümkün 
olmadığına göre onlara söylenecek Ģey de bu olacak. Katılın sizden önce 
gelip geçen insan ve cin topluluklarından ateĢte olanlar gürühuna. 

 
Yer yüzünde hiçbir insanın sevgili dostlar ön geliĢmiĢ teknolojilerle 

ulaĢamayacağı bi alanla ilgili bilgi sunuyor Kur‟an Ģu ayetlerde. 
Unutmayınız hiçbir bilgi kaynağı bize ahiret hakkında böylesine kesin ve 
keskin bilgiler veremez.Hiçbir teknolojik aygıt bizi ahiret hakkında 
böylesine kesin bilgilere ulaĢtıramaz. BaĢka hiçbir kapıda 
bulamayacağımız bilgilerdir Kur‟an ın bu ayetlerde verdiği bilgiler. Kur‟an 
ın bir baĢka ayetinde; Nebe ul aziym..  (Nebe/2) dediği Ģey. 

 
ĠĢte muhteĢem haber, büyük haber, olay haber bu, iĢte bu. Ġnsan 

istikbaline iliĢkin tek sağlam bilgi kaynağı vahiydir ve büyük haber, 
manĢet haber vahiy tarafından verilir ahirete iliĢkin. 

 
küllema dehalet ümmetün leanet uhteha her giriĢte ümmetler 

önceki yoldaĢlarına lanet edecekler. Kendilerinden önde giden, peĢi sıra 
yürüdükleri, arkalarına takıldıkları, kötülükte öncüleri olan yoldaĢlarına 
lanet edecekler. hatta ized dareku fiyha cemiy'a öyle ki onların tümü 
birbiri ardınca oraya doluĢunca; kalet uhrahüm li ûlahüm sonrakiler, 
önden gidenler için Ģöyle diyecek; 

 
Burada ki ûlahum, önden gidenler, iki anlama gelebilir; 
 
1 – Kötülükte öncülük yapanlar. BaĢkalarının kendilerini kötülükte 

izlediği. 
 
2 – Selefler, yani önceki nesiller. Sizin peĢi sıra gittiğiniz önceki 

kötü yoldan giden nesiller, kuĢaklar anlamına gelebilir. 
 
ĠĢte sonrakiler, önden gidenler için Ģöyle diyecek; 
 
Rabbena haülai edalluna featihim azâben dı'fen minen nar 

Dikkat edin değerli Kur‟an dostları. Rabbimiz, iĢte bizi yoldan çıkaranlar. 
Bu yüzden onlara iki misli ateĢ azabı çektir.  

 



Kale li küllin dı'fün ve lâkin lâ ta'lemun; Allah, hepiniz iki kat 
azabı hak ettiniz. Fakat bunun dahi farkında değilsiniz diye cevap 
verecek. 

 
Diyalogu görüyorsunuz. Sonrakiler, arkadan takip edenler, takip 

ettikleri, izlediklerini Allah‟a Ģikayet edip adeta mazeret bildiriyorlar. 
Onlara iki kat azap ver. Neden? Çünkü onlar kötülükte öncülük ettiler. 
Bize öncülük ettiler. Allah‟ın cevabı; Hepinize iki kat, hepinize kat kat 
azap var. 

 
Neden? DüĢünsenize bu ilahi kelam üzerinde. Aslında iki Ģey 

birbirinin aynı olarak değerlendiriliyor. 
 
1 -  kötülükte öncülükle,  
 
2 - Körü körüne izlemenin Allah katında farkı yok deniliyor burada. 

Ha kötülükte öncülük etmiĢsiniz, ha körü körüne izlemiĢsiniz. 
 
Birincilerde ihanet ettiler, öncekileri öndekiler, kötülük öncüleri. 

Onları izleyenler de ihanet ettiler. Ġhanetlerinin adı değiĢik ama mahiyeti 
aynı. Nasıl değiĢik? Öncekiler, kötülük önderleri, fıtrat sözleĢmesine 
ihanet ettiler. Var oluĢlarında ki Allah‟la olan fıtrat sözleĢmelerine, yani iyi 
bir hayat üzerine yaratıldıkları halde kötüyü tercih ettiler. Birinciler bu 
sözleĢmenin hainleri. Ġkincilerse akıl ve iradeye ihanet ettiler. Öncekiler 
kötü yolla gidebilirler, fakat sizi aklınız yok muydu. Körü körüne 
öncekileri, ataları, büyükleri takip etmekte nereden çıktı. 

 
ĠĢte bu iki davranıĢ tarzı da ihanettir, innallâhe lâ yuhıbbul hâinîn. 

(En‟fal/58) Allah hainleri sevmez. Onun için de hepiniz için kat kat azap 
var buyruluyor. 

 
 
39-) Ve kalet ulahüm li uhrahüm fema kâne leküm aleyna min 

fadlin fezûkul azâbe Bi ma küntüm teksibun; 
 
Öncekiler de sonrakilere: "Sizin bize bir üstünlüğünüz yok... 

Uygulamalarınızın getirisi olarak yaĢayın azabı!" derler. (A.Hulusi) 
 
39 - Öndekiler de sonrakilere derler ki: sizin de bize karĢı bir 

meziyetiniz olmadı, artık kendi kesbinizin cezası, tadın azabı. (Elmalı) 
 
 



Ve kalet ulahüm li uhrahüm Bu kez öncekiler, sonrakilere Ģöyle 
diyecek; fema kâne leküm aleyna min fadlin fezûkul azâbe Bi ma 
küntüm teksibun; ĠĢte gördünüz, sizin bizden bir farkınız yok. Öyleyse 
kendi iĢledikleriniz yüzünden tadın azabı. 

 
Bi ma küntüm teksibun; iĢliyor olduğunuz Ģeylerden dolayı..! Ġsra 

suresinde ki en temel Kur‟ani ilkeye bir atıf gibi duruyor bu ibare. Neydi o; 
..ve lâ teziru vaziretun vizre uhra.. (Ġsra/15)Hiç kimse bir baĢkasının 
sorumluluğunu üstlenmez. Herkes kendi sorumluluğunu taĢıyacaktır. 
Onun için yükünüzü kendiniz çekeceksiniz. Yükünüzü baĢkasına yıkmak 
yok. Bu yük insanlık yükü, bu yük irade yükü, bu yük akıl yükü. Çünkü 
akıl toptan verilmemiĢ, herkese tek tek verilmiĢ. Elbette ki herkesten tek 
tek hesabı sorulacak. 

 
Burada özellikle değerli dostlar, takvanın ahlaki anlamda zıddı olan 

sorumluluğa dikkat çekiliyor. Sorumluluk sahibi olma üzerine bir 
gönderme var. Yani insan sorumluluğunu reddederse, aslında ahlaki 
davranıĢ temeli kalmaz. Onun için takva sorumluluğu kabuldür. Takvanın 
zıddı sorumluluğu rettir. Böyle bir mazeret sorumluluğu ret anlamına 
gelir. ĠĢte onun içinde; Bizden bir farkınız yok diyecekler onlar. Öyle ise 
kendi iĢledikleriniz yüzünden azabı tadın. Yani eylemlerinizin 
sorumluluğunu üstlenin. Dünyada iken üstlenmediniz. Yaptınız ama 
sorumluluğunu üstlenmediniz.  

 
Aslında ahirete iman budur. Eylemlerinizin sorumluluğunu 

üstlenmektir ahirete iman. Ahirete iman etmiĢ olan insanın en büyük, en 
ayırıcı vasfı; Yapacağı her Ģeyden hesap verecek olduğunu bilmesidir. 
Hesap vereceğini aklından çıkarmamak, sorumluluk duygusu ile, 
sorumluluk Ģuuruyla, yani Kur‟ani ifadesi ile takva ile ilgili bir bilinçtir. O 
sebeple burada da sorumluluğa dikkat çekiliyor. 

 
 
40-) Ġnnelleziyne kezzebu Bi âyâtina vestekberu anha lâ 

tüfettehu lehüm ebvabüs Semai ve lâ yedhulunel cennete hatta 
yelicel cemelü fiy semmilhıyat* ve kezâlike neczil mücrimiyn; 

 
ĠĢaretlerimizi yalanlayıp, onlara karĢı büyüklenenler (var ya 

muhakkak ki) onlara semâ kapıları (hakikati müĢahede boyutu) açılmaz 
ve halat iğne deliğinden geçinceye kadar (ki bu da olanaksızdır!) (onlar) 
cennete (varlıklarındaki Esmâ kuvvelerini yaĢama Ģartlarına) dâhil 
olamazlar... Mücrimleri böyle cezalandırırız! (A.Hulusi) 

 



40 - Elbette âyetlerimizi tekzip eden ve onlara imanı kibirlerine 
yediremeyen kimselere Semanın kapıları açılmaz ve cemel iğnenin 
deliğinden geçinceye kadar onlar Cennete girmezler, iĢte mücrimleri biz 
böyle cezâlandırırız. (Elmalı) 

 
 
Ġnnelleziyne kezzebu Bi âyâtina vestekberu anha Hiç kuĢkusuz 

mesajlarımızı yalanlamaya kalkan ve onları küçümseyenlere.  
 
Mesajlarımızı yalanlamaya kalkan ve onları küçümseyenler. Ġki tip 

suç, yalanlamak ve küçümsemek. Yalanlamanın tabiatı belli, ret, inkar. 
Küçümsemek, Allah‟ın vahyini küçümsemek. Onun çağ dıĢı olduğunu 
düĢünmek, Allah‟ın kendi çağını hesap etmeyeceğini düĢünmek. Onun 
içeriğini küçümsemek. O‟nun çağın sorularına cevap verdiğini 
küçümsemek. ĠĢte böylesine iki cinayet, vahye karĢı iĢlenmiĢ. Devam 
ediyor, ne olacak böyle davrananlara; lâ tüfettehu lehüm ebvabüs 
Semai sema kapıları, gök kapıları açılmayacak. 

 
Sanırım bu ibarenin anlamı; mühürlenecek, yani hükmün geri 

alınmayacağı bir biçimde onlar için artık karar, son karar verilmiĢ olacak. 
Onun için Allah‟ın ayetlerini küçümseyenler iflah olmazlar. Mühürlenecek, 
onlar Allah ile olan sözleĢmelerini artık dönüp de yenileyemeyecekler. 
Artık geri dönemeyecekleri bir yola girmiĢ olacaklar. Devamı; 

 
ve lâ yedhulunel cennete hatta yelicel cemelü fiy semmilhıyat 

ve onlar; halat iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremeyeceklerdir. 
 
Kur‟an da bir tek burada geçen bir benzetme, bir teĢbih kullanılıyor; 

“Halat iğne deliğinden geçmedikçe onlar cennete giremeyecekler.” 
Bunun anlamı, yukarıda ifade edilen bu suçu iĢleyenler, bir daha Allah‟ın 
rahmetine uğrama ihtimalini yok etmiĢlerdir. Yani cennete girme imkan 
ve ihtimalinin uzak olduğunu, ortadan kalktığını ifade eden bir benzetme 
ile karĢı karĢıyayız. 

 
Burada ki Cemel, sözcüğü iki anlama yorumlanmıĢ. Erkek deve, ya 

da halat. Cemel; cüm, cümnen gibi okunuĢlarla okuyanlar olmuĢ ki, Ġbn. 
Abbas, Hz. Ali, Ġbn. Abbas‟ın büyük talebesi Mücahit ve onların takipçileri 
bu sözcüğün anlamını halat olarak vermiĢler. Ġbn. Abbas hatta bunu 
söylerken; Allah mecazın da en güzelini yapar, deve ile iğne arasında 
herhangi bir benzerlik olmadığı için ancak halat ile iğne arasında bir 
teĢbih kurulabilir, benzetme yapılabilir. Onun için bu istiarenin manası 
budur demiĢler.  

 



Dolayısıyla burada ifade edilen Ģey aslında yukarıdaki suçu iĢleyen 
insanların cennete girmesinin imkansızlığını vermektir, söylemektir. 
Ancak deve olsa, deve olarak anlaĢılsa; Deve iğne deliğinden geçinceye 
kadar biçiminde tercüme etsek ne olur, elbette yine bu mecazın vermek 
istediği anlam yine verilmiĢ olur ki çoğunluğun, meĢru olan tercihi budur 
zaten. Fakat ben de Ġbn. Abbas‟ın tercihinin daha doğru olduğunu 
düĢünüyor, halat iğne deliğinden geçinceye kadar biçimindeki manayı 
tercih ediyorum. 

 
ve kezâlike neczil mücrimiyn; Biz günahta ısrar edenleri iĢte 

böyle cezalandırırız. 
 
 
41-) Lehüm min cehenneme mihadün ve min fevkıhim ğavaĢ* 

ve kezâlike necziyz zalimiyn; 
 
Onlara cehennemden bir döĢek ve fevklerinden (bilinçlerinde) 

gavaĢ (perdeler, kılıflar) vardır... Zâlimleri böyle cezalandırırız. (A.Hulusi) 
 
41 - Onlara Cehennemden bir, döĢek ve üstlerinden örtüler ve iĢte 

zalimleri biz böyle cezalandırırız. (Elmalı) 
 
 
Lehüm min cehenneme mihadün ve min fevkıhim ğavaĢ 

Onların altlarında cehennemden bir döĢek, üstlerinde ise ateĢten bir örtü 
olacaktır., 

 
Yine Kur‟an dan baĢka kimsenin veremeyeceği bir yerden haber 

veriliyor. Allah‟tan baĢka kimsenin bize bilgi ulaĢtıramayacağı ahiret 
hakkında Kur‟an bize bilgi veriyor ve Kur‟an ın mesajını küçümseyen, 
ilahi kelamı inkar eden küçümseyerek inkar edenlerin akıbetlerinin, 
istikballerinin ne olacağını haber vermeye devam ediyor. 

 
ve kezâlike necziyz zalimiyn; iĢte biz zulme gömülüp gidenleri 

böyle cezalandırırız. 
 
 
42-) Velleziyne amenû ve amilus salihati lâ nükellifü nefsen illâ 

vüs'aha* ülaike ashabül cenneti, hüm fiyha halidun; 
 
Ġman edip imanının gereği fiiller ortaya koyanlara gelince... Ki biz, 

hiçbir nefsi, kapasitesinin üstündeki ile mükellef kılmayız; iĢte onlar 
cennet ehlidirler... Onlar orada ebedî kalıcılardır. (A.Hulusi)   



 
42 - Ġman edip iyi iĢler yapan kimseler -ki bir nefse ancak vüs'ünü 

teklif ederiz- bunlar iĢte ashabı Cennettirler ve hep onda muhalledirler. 
(Elmalı) 

 
 
Velleziyne amenû ve amilus salihati lâ nükellifü nefsen illâ 

vüs'aha fakat kim iman eder, iyi ve yararlı bir değer üretirse, ve amilus 
salihat ibaresini, iyi ve yararlı bir değer üretmek biçiminde çevirdim. 
Salih amelin Salih olma vasfını kazanması için mutlaka gayesi meĢru, 
niyeti meĢru ve usulü meĢru olacak. Ġyi ve yararlı özelliği bulunacak. Özü 
itibarıyla iyi ve insanlara ya da yapan kimseye yarar sağlayan bir eylem 
olacak. Ki ben bütün bunları değer üretmek olarak anlamlandırdım. Ki 
gerçekten de insanın ameli sadece bedeni değil, aynı zamanda fikri, 
düĢünsel amelleri vardır. Ġçtihat gibi, tefekkür gibi, tedebbür gibi, taakkul 
gibi kalbi ameli vardır. Muhabbet gibi, meveddet gibi, ülfet gibi, Allah için 
kötüye ve küfre buğz gibi. Bunlar da kalbin amelidir. 

 
Amel deyince sadece hareket, sadece bire bir fiziki bir üretim akla 

gelmemeli. Onun için bir değer üretmek dedim. Değer, maddi ya da 
manevi, duygusal, düĢünsel ya da fiziksel her tür değer. 

 
ĠĢte bu değeri üretenler ve tabii ki iman edenler. Buradaki iman 

etmeden maksat, Allah ile yaptığı fıtrat sözleĢmesini bozmayanlar, ona 
sadık olanlar. 

 
lâ nükellifü nefsen illâ vüs'aha Burada bir tırnak içi cümlesi var; 

Ki biz hiç kimseye taĢıyacağından fazlasını yüklemeyiz. Yani iman etmek 
ve Salih amel iĢlemek, iyi bir, kalıcı bir değer üretmekten kasıt, insanların 
kendilerini helak edip yapamayacakları, beceremeyecekleri bir takım 
Ģeylere girmeleri falan değildir. Böyle anlaĢılmamalı diyor Kur‟an. Çünkü 
biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. Ġnsanları 
yapabileceği Ģeyler insanın iman etmek ve değer üretmek. Onun için biz 
insanın gücünün yetebileceği bir Ģeyi teklif ediyoruz insana. 

 
ülaike ashabül cenneti, hüm fiyha halidun; ĠĢte, içinde ebedi 

kalmak üzere cennete girecek olan bunlardır. Burada değer üretmekten 
söz edince bu surenin hemen baĢında anlatılan Adem kıssası akılma 
geldi ve bir hisse çıkarırız diye düĢünüyorum bu bağlamda. Adem 
kıssasından çıkarılacak hisse de Ģu olsa gerek; Adem değer üretmek için 
cennetten çıkarıldı. Cennette bir tüketici idi. Bu sembolik kıssa bize, 
insanın üretici olduğu zaman adam olacağını, onun için de irade ile, akıl 
ile insan birleĢince üreticiliğin ortaya çıkacağını, dolayısıyla Adem 



kıssasında Adem‟in yer yüzüne indirilmesinden muradının, asıl 
anlatılmak istenenin aslında bir değer üretme, bir değer ortaya koyma, 
kendisine verilen akıl ve iradeyi değer üretme yönünde kullanma ve 
istihdam etmenin anlaĢılması gerektiğini düĢünüyorum. Bu mana da 
cennetten çıkmadan adam olamayacaktı Adem diye düĢünüyorum.  

 
Onun için orada bir tüketici idi, çıktığı zaman üretici hale geldi ve 

alnının teri ile kazandı, imanı ile kazandı, yüreğinin teri ile kazandı, 
zihninin teri ile kazandı. O zaman imanın ve inkarın bir karĢılığı oldu. O 
zaman amelin bir karĢılığı oldu. O zaman aklın Ģükrü, iradenin Ģükrü 
yerine gelmiĢ oldu. 

 
 
43-) Ve neza'na ma fiy sudurihim min ğıllin tecriy min 

tahtihimül enhar* ve kalül hamdü Lillâhilleziy hedana lihaza ve ma 
künna li nehtediye levla en hedanAllâhu, lekad caet Rusulü Rabbina 
Bil Hakk* ve nudu en tilkümül cennetü uristümuha Bi ma küntüm 
ta'melun; 

 
Onların (cennet ashabının) içlerinde kin, sevgisizlik ne varsa söküp 

attık... Onların altlarından nehirler akar... "Bizi buna hidâyet eden Allâh'a 
aittir, HAMD! Eğer Allâh bize hidâyet etmeseydi, biz buna ulaĢamazdık... 
Andolsun ki, Rabbimizin Rasûlleri Hak olarak gelmiĢtir" derler... "ĠĢte 
yaptığınız çalıĢmalar sebebiyle mirasçı kılındığınız cennet!" diye (onlara) 
nida edilir. (A.Hulusi) 

 
43 - Bir halde ki derunlarında kîn kabilinden ne varsa hepsini söküp 

atmıĢızdır, altlarından ırmaklar akar «hamdolsun o Allaha ki hidayeti ile 
bizi buna muvaffak kıldı, o bize hidayet etmese idi bizim kendiliğimizden 
bunun yolunu bulmamıza imkân yoktu, hakikat rabbimizin Peygamberleri 
emri Hakk ile geldiler» demektedirler, ve Ģöyle nidâ olunmaktadırlar: iĢte 
bu gördüğünüz o Cennet ki buna amelleriniz sebebiyle vâris kılındınız. 
(Elmalı) 

 
 
Ve neza'na ma fiy sudurihim min ğıllin Onları, ki onlardan 

maksat kim? Cennete girecek olan o kimseleri, içlerindeki her tür 
olumsuz duygu ve düĢünceden arındıracağız. 

 
neza'na ile kullanıldığında buradaki ğıllin sözcüğü dıĢ bir saikle 

aktif hale gelen pasif negativite, pasif negatif uç anlamına alabiliriz. Belki 
cennette isyan yeteneğinden insan benliğinin soyutlanması anlamına 



geliyor. Yani nasıl ki dünyaya gönderilirken, cennetten çıkarılma 
kıssasında Adem Ġsyan yeteneği ile donatılıyor.  

 
Adem Ġrade verilince isyan yeteneğini fark ediyor, keĢfediyor, 

kendisini keĢfediyor aslında. Bir keĢiftir ademin yürüyüĢü, cennetten 
dünyaya yürüyüĢü. Bir keĢif, bir kendini keĢif. Ġyi ve kötü yanlarını keĢif. 
Ġçinde ki iyilik ve kötülüğe müsait tarafları keĢif. Ġçindeki kötülüğe yatkın 
fakat pasif duran, ancak dıĢarıdan aktif bir dürtüyle, aktif bir müdahale ile 
uyandırılacak o güdülerin aktif hale gelmesi durumunda nasıl insanın 
Ģeytanla aynı kulvara düĢtüğünü öğreniyor Adem. 

 
ĠĢte bu noktada Kur‟an diyor ki; Cennete girecek olanlardan, o 

insanda pasif halde duran kötülüğe yatkın uçları temizleyeceğiz. Onları 
alacağız. neza'na içinden söküp alacağız. Hiçbir izi bile kalmayacak 
anlamına gelir. 

 
tecriy min tahtihimül enhar ayaklarının altından nehirler 

çağlayacak cennette. ve kalül ve onlar diyecekler ki cennetle müĢerref 
olan ebedi mutluluğu ta hücrelerine kadar yaĢayan, bir ömür cennet 
hasretiyle Allah‟ın emirlerini olanca külfetine bakmaksızın yerine getiren 
ve rablerini razı eden, Allah‟ı seven ve Allah tarafından sevilen cennetle 
sevindirilince Ģöyle diyecek; 

 
Elhamdü Lillâhilleziy hedana lihaza övgülerin tamamı, senanın 

tamamı, bu mutlu sona bizi ulaĢtıran Allah‟a aittir. ve ma künna li 
nehtediye levla en hedanAllâh zira eğer Allah bize doğru yolu 
göstermemiĢ olsaydı biz asla doğru yolu bulamazdık. lekad caet Rusulü 
Rabbina Bil Hakk doğrusu rabbimizin elçileri bize gerçeği söylemiĢler. 
Eğer rabbinizi razı ederseniz cennetle Ģerefleneceksiniz derken Allah‟ı 
seven ve Allah tarafından sevindirilmeniz cennetle olacaktır derken 
meğer onlar doğruyu söylemiĢler diyecekler. ve nudu en tilkümül 
cennetü uristümuha Bi ma küntüm ta'melun; ve yankılanan bir nida, 
haykıran bir ses; ĠĢte diyecek, iĢte yaptığınız iyiliklere karĢılık mirasçısı 
olduğunuz cennet bu, bu iĢte. 

 
 
44-) Ve nada ashabül cenneti ashaben nari en kad vecedna ma 

veadena Rabbüna hakkan fehel vecedtüm ma veade Rabbüküm 
hakka* kalu ne'am* feezzene müezzinün beynehüm en lâ'netullahi 
alez zalimiyn; 

 
Cennet halkı Nâr (ateĢ - radyasyon) ehline: "Rabbimizin bize söz 

verdiklerini hakkıyla bulduk... Rabbinizin söz verdiklerini hakkıyla 



buldunuz mu?" diye nida ettiler... Onlar da: "Evet" dediler... (Derken) 
aralarından bir seslenen: "Allâh lâneti zâlimler üzerinedir" diye ilan eder. 
(A.Hulusi) 

 
44 - Bir de o ashabı Cennet ashabı nâra Ģöyle nida etmektedir: 

hakikat biz rabbimizin bize vaat buyurduğunu hak bulduk, siz de 
rabbinizin vaat buyurduğunu hak buldunuz mu? Onlar evet, 
demektedirler, derken bir müezzin aralarında Ģu mealde bir ezan 
vermeğe baĢlamıĢtır: Allahın laneti o zalimler üstüne. (Elmalı) 

 
 
Ve nada ashabül cenneti ashaben nar ve cennetlikler, 

cehennemliklere Ģöyle seslenecekler; en kad vecedna ma veadena 
Rabbüna hakka Doğrusu rabbimiz bize ne vaat ettiyse hepsini 
gerçekleĢmiĢ bulduk. Ey cehennem yoldaĢları; fehel vecedtüm ma 
veade Rabbüküm hakka Ey cehennem yoldaĢları, ey cehennemin 
dostları, siz de rabbinizin size vaat ettiklerinin gerçekleĢmiĢ olduğunu 
gördünüz mü? Siz de onları gerçekleĢmiĢ buldunuz mu.  

 
kalu ne'am Evet diye cevap verecekler, feezzene müezzinün 

beynehüm en lâ'netullahi alez zalimiyn; Bunun üzerine içlerinden bir 
duyurucu Ģöyle haykıracak; Allah lanet etsin tüm zalimlere. 

 
 
45-) Elleziyne yesuddune an sebiylillâhi ve yebğuneha ıveca* 

ve hüm Bil ahireti kafirun; 
 
Onlar ki, Allâh yolundan engellerler ve onu eğri yollara saptırmak 

isterler... Onlar, geleceklerindeki sonsuz yaĢam süreçlerini inkâr 
edenlerdir. (A.Hulusi) 

 
45 - Ki Allah yolundan menederler ve onu eğip bükmek isterler ve 

Âhireti münkir kâfirler idi. (Elmalı) 
 
 
Elleziyne yesuddune an sebiylillâhi O zalimler ki insanları 

Allah‟ın yolundan çevirirler, ve yebğuneha ıveca ve onu eğri büğrü 
göstermeye çalıĢırlar. Dolambaçlı göstermeye çalıĢırlar ya da,  

 
Evet, Allah‟ın yolundan çevirmenin, tüm zalimlerin, Allah yolundan 

döndürürken kullandıkları iki yöntem. Burada iki türe dikkat çekiliyor; 
 



1 – eğri büğrü göstermek, ve yebğuneha ıveca burada ki Ġvecen 
sözcüğü iki anlama birden geliyor. Bir eğri büğrü göstermek. 

 
2 – Dolambaçlı göstermek. 
 
Eğeri büğrü göstermek isterler Allah‟ın yolunu. Yani yamuk 

bakarlar. Yamuk bakan nasıl doğru görebilir ki. Yamukluğu bakıĢında 
değil de baktığında arayanlar, hangi doğruyu doğru görebilmiĢler ki. 
BakıĢı yamuk adamın hakikati nasıl hakikat olarak görsün. Amuda 
kalkmıĢ öyle bakıyor. BaĢı yerde ayakları havada. Nasıl doğru görsün. 
Ters bakan nasıl doğru görür.  

 
Bu bir, ikincisi; Dolambaçlı gösteriyor. Allah‟ın yolunu dolambaçlı 

gösteriyor. Yani zor, zor diyor. Ġyi Müslüman olmak zor, bu zor iĢ diyor. 
Nasıl becereceksin günde beĢ vakit namazı diyor. Zor iĢ, baĢ mı olur, 
diyor. Günahın, ondan daha zor olduğunu söylemiyor. Hem de bedel 
ödeyerek iĢlediği günahın. Hem de ebedi istikbalini mahvedecek olan 
günahın çok daha zor olduğunu söylemiyor. Kendi öz benliğini 
doyurmak, geçici zevkler ve hazlar almak için neler ödediğini, ne 
zorluklara katlandığını, ne sıkıntılar ve çileler çektiğini, bir günah iĢlemek 
için bin bir eziyete katlandığını hiç hatırlamıyor.  

 
Allah‟ı razı etmek için yapılması gerekenlere zor diyor. Ya da 

zorlaĢtırıyor. Böyle değil de farklı bir biçimde zorlaĢtırıyor. Dini insanlara 
en zor biçimde takdim ediyor. Dinin kolay taraflarını gizleyip zor 
taraflarını öne sürüyor. Ya da en zor nasıl tanımlanırsa öyle tanımlıyor 
Peygamberin tam tersine. Yessiru vela tassiru diyordu peygamber. 
KolaylaĢtırın, güçleĢtirmeyin. beĢĢiru vela tuneffiru müjdeleyin nefret 
ettirmeyin. Ama o zorlaĢtırıyor, tam tersini yapıyor. ZorlaĢtırıyor, 
kolaylaĢtırmıyor. O nefret ettiriyor, müjdelemiyor. Sempatik göstermiyor. 
Resulallah‟ın hayatında bunu görüyoruz. 

 
Resulallah mescitte sadece birkaç gün nafile kılmıĢ, 3. gün artık 

mescitte nafile kılmayacağını ifade etmiĢti. Bu nafilenin Ramazanlarda 
kılınan teravih namazı olduğunu söyleyenlerde var. Sebebini merak 
edenlere de Ģöyle açıklamıĢtı. 

 
- Farz zannedersiniz. Ben burada kılarım. Yani siz bunu boynunuza 

borç zannedersiniz ve insanlar artık iĢleri güçleri olsa dahi Allah‟ın farz 
kıldığı ibadetlere bir de bunu eklemek gibi bir durumla karĢı karĢıya 
gelirler. Onun için Resulallah mescitte nafile kılmaktan kaçınırdı.  

 



Hz. Ömer ve Hz. Osman‟ın Hacc da bir uygulamasını hatırlıyorum. 
Güçleri olduğu halde halife iken bu iki zat, bazı hacc yıllarında kurban 
kesmemiĢlerdir. Sırf kesmeyiĢ maksatları insanlar farz zannetmesin, farz 
zannedip de kendilerini sıkıntıya sokmasınlar diye. Resulallah kimi 
nafileleri, kimi zaman sünnet diye kıldığınız o nafile namazları, hiç 
sebepsiz oturarak kılmıĢtır. Sırf kolaylaĢtırmak için. 

 
Yine Resulallah, sefer sırasında, yolculuk sırasında nafileler 

kılarken kıble gözetmemiĢtir. KolaylaĢtırmak için. Böyle çok uygulaması 
vardır Resulallah‟ın. Onun için kolaylaĢtırınız ve burada;  ve yebğuneha 
ıveca Dini dolambaçlı ya da zor göstermek gördüğünüz gibi sadece dinin 
düĢmanlarının yaptığı bir Ģey değil, dinin dostlarının da yaptığı bir suç, 
dine yaptıkları bir kötülüktür. Yani dinin akılsız dostlarının, ahmak 
dostlarının dine yaptıkları zulümlerden biri de, dini insanlara en zor 
biçimde ulaĢtırmak. 

 
ve hüm Bil ahireti kafirun; Tabii ki bu ayetin özellikle ilk muhatabı 

olan Mekke müĢriklerinden söz edildiği için onların bir de vasfı 
zikrediliyor. Üstelik onlar ahireti de inkar ederler. Yani hem dini eğri 
büğrü gösterirler, dikkatinizi çekerim, dini inkar ediyorlar demiyor. Allah‟ın 
yolundan çeviriyorlar ama dini toptan yalanlamıyorlar. Kendilerinin 
Ġbrahim‟e mensup olduklarını söylüyorlar. Kabe‟ye hürmet ediyorlar. 
Hacılara su dağıtıyorlar. Kabe‟ye sonsuza kadar, sonuna kadar 
hürmetkarlar. Unutmayınız Ġbrahim peygamberden geriye kalan hatırayı 
el üstünde taĢıyorlar. Ġbrahim peygamberin geriye bıraktığı dinden bir 
takım ritüelleri ibadetleri yerine getiriyorlar. Ama bunların içeriğini 
bozuyorlar. 

 
Kurban kesiyorlar, bu Ġbrahim peygamberden gelen bir uygulama. 

Tevhidi bir uygulama. Fakat kurbanın ruhunu öldürüp cesedini 
bırakıyorlar. Kurbanı putları için kesiyorlar. Ġbrahim peygamberden geriye 
kalmıĢ böylesine muhteĢem bir ibadeti tahrif ediyorlar. 

 
Namaz kılıyorlar. Yine Ġbrahim peygamberden geriye kalmıĢ bir 

miras olarak. Fakat namazı bozuyorlar, tahrif ediyorlar. Namazı Ģirke 
aracı kılıyorlar. Onun için Kur‟an; Ve ekımüs selate. (Çok yerde geçer. 
Ör; Hud/114) diyor. Namazı kılın demiyor, namazı dosdoğru kılın, çünkü 
onlar namazı yamultuyorlar. 

 
Onlar hacc ediyorlar. Hacc ibadetini yerine getiriyorlar. Kur‟an la 

sabit ki Merve ile safa arasında say ediyorlar, tavaf ediyorlar. MüĢrikler 
yapıyor bunu. Ġbrahim peygamberin geriye bıraktığı bir ibadetin devamı 
bu. Ama onlar bunu da Ģirke alet ediyorlar. Merve‟ye bir put 



yerleĢtiriyorlar, Isaf, safaya bir put yerleĢtiriyorlar, naile. Bir kadın bir 
koca ve hesapta iki aĢık. Bunlar, onların aĢkını, birbirlerine kavuĢturmayı 
sembolize etsin diye putlaĢtırdıkları iki aĢığı, iĢte hacc ibadeti ile 
karıĢtırıyorlar ve onu da öyle tahrif ediyorlar. Dolayısıyla yaptıkları Ģeyler 
dini inkar değil, dini tahrif. Dini inkar etmekten daha tehlikeli bir Ģey tahrif. 
MüĢrikler unutmayınız ki Ġbrahim peygamberin muharrifleridir, 
tahrifçileridir. 

 
 
46-) Ve beynehüma hıcab* ve alel a'rafi ricalun ya'rifune küllen 

Bisiymahüm* ve nadev ashabel cenneti en selâmün aleyküm lem 
yedhuluha ve hüm yatme'un;  

 
Onların ikisi (cennet ve cehennem) arasında bir perde vardır... 

A'rafta ise, her birini, onların yüzlerindeki alâmetlerden tanıyan RĠCAL 
vardır... Cennet ashabına: "Selâmun aleyküm" diye seslenirler. (Bu Rical 
henüz) cennete dâhil olmamıĢtır... Onlar (cenneti) umarlar. (A.Hulusi) 

 
46 - Artık iki taraf arasında bir hıcâp ve A'raf üzerinde bir takım 

rical, her birini simaları ile tanırlar, ashabı Cennete «selâm olsun size» 
diye nidâ etmektedirler ki bunlar ümit etmekle beraber henüz ona 
girmemiĢlerdir. (Elmalı) 

 
 
Ve beynehüma hıcabun O ikisi arasında bir engel bulunacaktır. 
 
Dikkatinizi çekmiĢtir umarım, cennetliklerle cehennemlikler 

arasında, ahiretten muhteĢem bir sahne gösteriyor Kur‟an. Önümüzde 
Ebedi dünyaya ait bir pencere açtı, cennet ve cehennem yolcularının, 
cennet ve cehenneme gitmek üzere iken kendi aralarında ki karĢılıklı 
diyalogu, karĢılıklı sözleri, atıĢmaları bize naklediyor. Böyle bir sahne 
açıyor. Ve aralarında bir perde, bir engel olduğunu söylüyor. 

 
ve alel a'rafi ricalun orada iyilerle kötüleri tanıma yetisiyle 

donatılmıĢ kimseler olacaktır. 
 
Ben bu sureye ismini veren A‟raf sözcüğü iĢe budur. ĠĢte bendeniz 

bu a‟raf sözcüğünü farklı bir biçimde tercüme ettim. Burada. Ġyilikle 
kötülüğü seçme yetisi olan kimseler. Ġyilikle kötülüğü seçme yeteneği, 
kabiliyeti biçiminde ki bu benim tercümem değil, bu benim anlayıĢım 
değil sadece; Hasan Basri ve Zeccac, ve onlardan sonra müfessir Razi 
de A‟raf ı böyle anlamıĢ. Çünkü A‟raf, marifet, örf kökünden geliyor, Arif, 
marifette buradan geliyor; Tanıma bilme, bir Ģeyin en üst yanı sembol ve 



simge anlamına da geliyor. Ki, horozun ibiğine, atın yelesine, onun örf‟ü 
deniliyor. 

 
Burada bürç anlamına geldiğini söyleyenler de olmuĢ. Sahne 

diyebiliriz buna. Görünür, en üst tarafı, ikisi arasındaki en görünür yer. 
Sahne de diyebiliriz. Ama bendeniz Hasan Basri‟nin A‟raf a getirdiği 
yorumun çok daha uygun olduğun u düĢündüğüm için öyle 
manalandırdım; Ġyiyi kötüden seçme yetisi olan kimseler. 

 
ya'rifune küllen Bisiymahüm Onlar her iki kesimi de 

belirtilerinden tanıyacaklar. ve nadev ashabel cenneti en selâmün 
aleyküm lem yedhuluha ve hüm yatme'un; ve henüz cennete 
girmeyen, lakin girmek için sabırsızlanan cennetliklere selâmün 
aleyküm diye seslenecekler. O A‟raf, yani iyiyi kötüden ayırma yetisi, 
kabiliyeti ile donanan o, artık iĢaretçiler diyelim. Siz buraya siz buraya 
geçin diye ayırmak görevi ile görevli olan o kimseler seslenecekler; 
selâmün aleyküm diyecekler cennetliklere ve cennetlikler iĢte o zaman 
anlayacaklar nereye gittiklerini. Çünkü ne mutlu size diyecekler.  

 
Selâmün aleyküm aslında mutluluk haberidir. Ne mutlu size, safa 

baĢınıza. Ebedi saadet sizindir. BarıĢ, esenlik, mutluluk, huzur sizindir. 
Anlamına geldiği için selâmün aleyküm diyecekler.  

 
ĠĢte bu selam türü cennetliklerin selamıdır. Onun için de 

yeryüzünde Müslümanlar insanlara selam verirken aslında onlara bir de 
dua etmiĢ olurlar. Temennide bulunmuĢ olurlar. Adeta derler ki; akıbetin 
cennet olsun. Adeta derler ki; Ġstikbalin cennet olsun. Seni cennet 
beklesin. Cennetle ebedi mutluluğa kavuĢasın. Diye dua etmiĢ olurlar. 

 
 
47-) Ve izâ surifet ebsaruhüm tilkae ashabin nari kalu Rabbena 

lâ tec'alna me'al kavmiz zalimiyn; 
 
Basarları (bakıĢları) Nâr (ateĢ - radyasyon) ehli yönüne çevrildiği 

vakit: "Rabbimiz! Bizi zâlimler topluluğu ile beraber kılma" derler. 
(A.Hulusi) 

 
47 - Gözleri ashabı nâr tarafına çevrildiği vakit da: «ya Rabbenâ 

bizleri o zalimler güruhu ile beraber kılma» demektedirler. (Elmalı) 
 
 



Ve izâ surifet ebsaruhüm tilkae ashabin nar Onların gözleri ateĢ 
kafilesine doğru çevrilince; kalu Rabbena lâ tec'alna me'al kavmiz 
zalimiyn; Rabbimiz, bizi zalimlerin arasına katma diye yakaracaklar. 

 
 
48-) Ve nada ashabül a'rafi ricalen ya'rifunehüm Bisiymahüm 

kalu ma ağna anküm cem'uküm ve ma küntüm testekbirun; 
 
A'raf ehli, sîmalarından kendilerini tanıdıkları (bazı cehennem ehli) 

ricale seslenerek Ģöyle dediler: "Ne zenginliğinizin, ne de 
büyüklenmenizin size hiçbir faydası olmadı!" (A.Hulusi) 

 
48 - O ashabı A'raf sîmaları ile tanıdıkları bir takım ricale de nidâ 

edip: gördünüz mü cemiyetinizin ve yaptığınız kibr-ü azametin size hiç 
faydası olmadı. (Elmalı) 

 
 
Ve nada ashabül a'rafi ricalen ya'rifunehüm Bisiymahüm Bu 

ayırt etme yeteneğine sahip olanlar belirtilerinden kim olduklarını 
çıkardıkları kimselere seslenecekler. 

 
ya'rifunehüm Bisiymahüm Bunu, sima biçiminde Türkçeye de 

geçmiĢ. Simalarından tanınacak, tanıyacaklar. ĠĢaretlerinden  
 
Yu'reful mücrimune Bi siymahüm..(Rahman/41)  Bir baĢka ayet 

bu. Suçlular iĢaretlerinden simalarından tanınırlar. 
 
Yine bir baĢka ayet;  siymahüm fiy vücuhihim min eserissücud.. 

(Feth/29) secdenin nuru yüzlerinde parlayacak. Onların yüzlerinde 
secdenin nuru parlayacak. Secdenin ıĢığı onları ele verecek. Kartvizitleri 
alınlarında olacak onların. Müminler müminleri alınlarındaki kartvizitten 
tanırlar. Çünkü müminler imana sadece fiziki gözle bakmazlar. Ġman 
gözü ile bakarlar. 

 
Kur‟an da vücuh ile ilgili, yüzle ilgili o kadar çok ayet var ki, hangi 

birini okuyayım. Vucûhun yevmeizin müsfiretün;-Dahıketün 
müstebĢiretün;(Abese/38-39) Yüzler var ki o gün pırıl pırıl, Ģen Ģakrak. 
Cennetliklerin yüzlerini tanımlıyor Kur‟an. Ve vucûhun yevmeizin 
'aleyha ğaberetün;Terhekuha kateretün;  (Abese/40-41) Yüzlerde var 
o gün toz toprak kararmıĢ, geceye dönmüĢ..! 

 
Yine bir baĢka ayet; Vucûhun yevmeizin haĢi'ah; - 'Amiletün 

nasıbetün; (Ğasiye/2-3) Yüzler var o gün yere bakacak. Bitkin, solgun, 



ölgün, asık, umutsuz, dehĢetli yüzler. Vucûhun yevmeizin na'ımetün; -  
Lisa'yiha radıyetün; (Ğasiye/ 8-9) Yüzlerde var o gün mutlu pırıl pırıl, 
gayretinin karĢılığını almıĢ, memnun, bakmaya doyamayacağınız yüzler.  

 
ĠĢte böyle yüzler. Ġki yüz. Birisi bakmaya doyamayacağınız 

parlaklıkta, mutluluk sakası gibi bakanın gözünü aydınlatan yüzler, 
imanın ıĢığı alnında parlayan iman güneĢinin doğduğu yüzler. Öbürü de 
cehennemin fotoğrafına dönmüĢ, bakanın içini karartan yüzler. Yüzül 
esice yüzler. ĠĢte böyle yüzler. 

 
kalu ma ağna anküm cem'uküm ve ma küntüm testekbirun; 

sahi, ne sağladı size taraftarlarınız, mal, mülkünüz, o böbürlendiğiniz 
nesneler. Diye soracaklar, ne sağladı..! Yani buradaki cem'uküm 
taraftar, yoldaĢ, yandaĢ anlamına geldiği gibi, mal, mülk ve makam 
anlamına da gelir. Yani öğündüğünüz, biriktirdiğiniz sizden yana 
olduğunu söyleyenleri haydi gelsin de size bir fayda versinler. Ne sağladı 
diyecekler onlara. 

 
 
49-) Ehaülailleziyne aksemtüm lâ yenaluhumullâhu Bi 

rahmetin, udhulül cennete lâ havfün aleyküm ve lâ entüm tahzenun; 
 
"Allâh kendilerini rahmetine nail etmez, diye yemin ettiğiniz 

kimseler Ģunlar mıydı?.." (Oysa Ģimdi onlara): "Dâhil olun cennete! Size 
bir korku yoktur... Siz mahzun da olmayacaksınız!" (denilmiĢ). (A.Hulusi) 

 
49 - Tâ Ģunlar mıydı o sizin Allah bunları kabil değil rahmetine 

irdirmez diye yemin ettikleriniz? dedikten sonra berikilere dönüp «girin 
Cennete size korku yok artık siz mahzun olacak değilsiniz» 
demektedirler. (Elmalı) 

 
 
Ehaülailleziyne aksemtüm lâ yenaluhumullâhu Bi rahmetin 

cennet yolcularını iĢaretle; ĠĢte Ģunlar, bir zamanlar Allah rahmetini 
onlara asla ulaĢtırmaz diye yeminler ettiğiniz. 

 
udhulül cennete lâ havfün aleyküm ve lâ entüm tahzenun; 

ġimdi ise kendilerine girin cennete, sizin için gelecek endiĢesi yok, 
geçmiĢten dolayı hüzün duymakta size yaraĢmaz. Yani geçmiĢten dolayı 
hüzün de duymayacaksınız. Denilen kimseler bunlar değil mi diye 
soracaklar. Yani siz Allah‟ın rahmetine yemin billah ulaĢmayacaksınız 
diyordunuz dünyada iken, buyurun, Ģimdi kim ulaĢtı, kim ulaĢmadı. Haydi 
diyecekler gösterin. 



 
Değer yargısı alt üst olunca öyle olur. Hakk batıl, batıl Hakk. YanlıĢ 

doğru, doğru yanlıĢ. Güzel çirkin, çirkin güzel görünür. ĠĢte bu gerçeğe 
ihanettir. Gerçeğe ters bakmak, gerçeğe ihanet etmektir. Onlar da ters 
bakacaklar gerçeğe. Onun için ahirette her Ģey doğru görüldüğü için artık 
görecekler, ama faydası olmayacak. 

 
 
50-) Ve nada ashabün nari ashabel cenneti en efiydu aleyna 

minelmai ev mimma razekakümüllah* kalu innAllâhe harramehüma 
alel kafiriyn; 

 
Nâr (ateĢ - radyasyon) ehli, Cennet halkına: "O sudan (ilimden) 

veya Allâh'ın sizi rızıklandırdıklarından (cennet yaĢamını oluĢturan 
kuvvelerden) bizim üzerimize de akıtın" diye nida ettiler... (Cevaben): 
"Muhakkak ki Allâh onları, hakikat bilgisini inkâr edenler üzerine haram 
kılmıĢtır" derler. (A.Hulusi) 

 
50 - Ashabı Nâr da ashabı Cennete Ģöyle bağırıĢ maktadırlar: 

lütfen suyunuzdan veya Allâhın size merzuk kıldığı nimetlerden biraz da 
bizlere dökün» onlar da demektedirler ki: doğrusu Allâh, bunları kâfirlere 
harâm etti. (Elmalı) 

 
 
Ve nada ashabün nari ashabel cenneh ve ateĢ yolcuları cennet 

yolcularına seslenecekler; en efiydu aleyna minelmai ne olur üzerimize 
bir parça su dökün, ev mimma razekakümüllah ya da Allah‟ın size 
bahĢettiği rızklardan bize de verin..! 

 
kalu innAllâhe harramehüma alel kafiriyn; Diğerleri diyecek ki; 

Unutmayın ki Allah inkarda direnenleri her ikisinden de mahrum 
bırakmıĢtır. 

 
Dini, bir kültür olarak anlayanlar, aynen iĢte burada söylendiği gibi. 

Allah onları inkarda direnenler olarak niteliyor ve inkarda direnenlerin 
ahirette herhangi bir nasibi olmayacak diyor. 

 
 
51-) Elleziynet'tehazu diynehüm lehven ve le'iben ve 

ğarrethümül hayatüd dünya* fel yevme nensahüm kema nesu lıkae 
yevmihim hazâ, ve ma kânu Bi âyâtina yechadun; 

 



Onlar, Din anlayıĢlarını (hakikat ve sistem - Sünnetullâh ilmini) 
eğlence ve oyuna çevirmiĢ, (sefil) dünya hayatına aldanmıĢ kimselerdir... 
Onlar bugünlerine kavuĢacaklarını unuttukları gibi; delillerimizi nasıl bile 
bile inkâr ediyorlardıysa; biz de bugün onları unuturuz! (A.Hulusi) 

 
51 - O kâfirlere ki oyunu, eğlenceyi kendilerine din edindiler, ve o 

Dünya hayat kendilerini aldattı, onlar bu günlerine mülâki olacaklarını 
unuttukları ve âyetlerimizi inkâr ettikleri gibi biz de bu gün onları 
unutacağız. (Elmalı) 

 
 
Elleziynet'tehazu diynehüm lehven ve le'iben ve ğarrethümül 

hayatüd dünya Onlar ki dinlerini oyun ve eğlenceye çevirip dünya 
hayatının albenisine kapılmıĢtılar cevabını verecekler. ĠĢte bunun için 
ahirette mahrum bırakılacaklar. Neden mahrum bırakılmıĢlar diye 
sorulunca onlar; Çünkü dini bir kültür, bir adet bir gelenek, bir baba 
mirası olarak anladılar. Din hayatın ta kendisi idi, ama onlar dini hayatın 
aksesuarı olarak algıladılar.  

 
Dini adetleĢtirdiler onlar. Dini, yaptırım gücü olmayan bir hobiye, ya 

da müzelik bir antikaya çevirdiler. Onun için dini oyun ve eğlenceye 
dönüĢtürdüler. 

 
Allah bu tipler için bunu söylüyor. Dinlerini ciddiye almayanlar, o 

sebeple “Ben de Müslüman‟ım.” Diyene sorulacak ilk soru; “Ciddi misin?” 
sorusudur. Derim her zaman. 

 
fel yevme nensahüm kema nesu lıkae yevmihim hazâ, ve ma 

kânu Bi âyâtina yechadun; Dahası onlar bu hesap gününün gelip 
çatacağını unuttular ve mesajlarımızı nasıl inkar ettilerse, biz de bugün 
onları unutulmaya mahkum edeceğiz. 

 
 
52-) Ve lekad ci'nahüm Bi Kitabin fassalnahü alâ ılmin hüden 

ve rahmeten likavmin yu'minun; 
 
Gerçek ki onlara, iman eden topluluğa rahmet ve hidâyet kılavuzu 

olacak, ilime dayanan ayrıntılı bir BĠLGĠ kaynağı getirdik. (A.Hulusi) 
 
52 - Filhakika biz onlara öyle bir kitap gönderdik ki iman edecek her 

hangi bir kavme bir düsturu hidayet ve rahmet olmak için tam bir ilim 
üzere onu fasıla fasıla ayırt ettik. (Elmalı) 

 



 
Ve lekad ci'nahüm Bi Kitabin fassalnahü alâ ılmin hüden ve 

rahmeten likavmin yu'minun; Zira biz onlara; Ġnanmaya gönül bir 
toplum için bir yol haritası; Hüden, ve rahmet pınarı ve rahmeten olan 
bilgiye dayalı açıklamalarda bulunduğumuz bir kitap iletmiĢtik. Yani 
mazeretleri geçerli olmayacak. Daha önce biz onlara bu mesajı iletmiĢtik 
diyeceğiz. Yani onlar bilmiyorduk diyemezler.  

 
Alâ ılmin ibaresine dikkat, bir bilgiye dayalı. Hidayette, rahmette 

ancak bilgiye dayalı olarak oluĢur. Cehaletin olduğu yerde ne hidayet 
vardır, ne rahmet vardır. ĠĢte burada ki; Alâ ılmin in anlamı da budur. 

 
 
53-) Hel yenzurune illâ te'viyleh* yevme ye'tiy te'viyluhu 

yekulülleziyne nesuhu min kablü kad caet Rusulü Rabbina Bil Hakk* 
fehel lena min Ģüfe'ae feyeĢfe'u lena ev nureddü fena'mele 
ğayrelleziy künna na'mel* kad hasiru enfüsehüm ve dalle anhüm ma 
kânu yefterun; 

 
Sadece tevilini (kesin anlamını) bekliyorlar? O'nun tevilinin açığa 

çıktığı süreçte, daha önce onu unutmuĢ olanlar Ģöyle derler: "Gerçekten 
Rabbimizin Resûlleri Hakk'ı getirmiĢ... Acaba bizim için Ģefaatçilerden 
var mı ki, bize Ģefaat etsinler yahut döndürülelim de (daha önce) 
yaptıklarımızın gayrını yapalım!" Onlar gerçekten nefislerini hüsrana 
uğrattılar ve var sandıkları Ģeylerin boĢ olduğunu gördüler! (A.Hulusi) 

 
53 - Onlar hele bakalım nereye varacak diye onun ancak tevilini 

gözetiyorlar, onun tevili geleceği gün önceden onu unutmuĢ olanlar Ģöyle 
diyecekler hakikat rabbimizin Peygamberleri hakkı tebliğ etmiĢlermiĢ, bak 
Ģimdi bizim Ģefaatçilerden hiç biri var mı ki bize Ģefaat etsinler? Veya geri 
döndürülür müyüz ki yaptığımız iĢin gayrisini yapsak? Yok doğrusu 
nefislerine yazık ettiler ve o iftira ettikleri Ģeyler onlardan gaip olup gittiler. 
(Elmalı) 

 
 
Hel yenzurune illâ te'viyleh ġimdi onların, o günün ne demeye 

geldiğinden baĢka bir Ģeyi bekleme haklarımı var. O günün, yani hesap 
gününün ne demeye geldiğini beklesin onlar. BaĢka bir Ģey beklemesin. 
Rahmet beklemesin, yön göstericilik beklemesin, o bitti. Hele cennet, hiç 
beklemesinler. Onların bekleyeceği tek bir Ģey kaldı. O günü biz 
söylüyorduk dünyada iken. O günün dehĢetinden korkun diyorduk. Öyle 
korkun ki o günün dehĢetinden, beĢikteki bebelerin saçını ağartır o 
günün dehĢeti.  



 
Evet, Kur‟an ın ifadesi bu. Müzemmil suresinde; BeĢikteki 

bebelerin, beĢik bebelerinin saçını ağartan o günün dehĢetinden nasıl 
oluyor da korkmuyorsunuz. (Müzemmil/17) diyor Kur‟an soruyor. Artık o 
günün ne demeye geldiğini anlay6acağınız saati bekleyin. BaĢka bir Ģey 
bekleyemezsiniz. 

 
 
yevme ye'tiy te'viyluhu yekulülleziyne nesuhu min kablü kad 

caet Rusulü Rabbina Bil Hakk Onu vaktiyle göz ardı eden kimseler, 
onun ne demeye geldiği açıklandığı gün diyecekler ki; Doğrusu 
Rabbimizin elçileri bize hakikati söylemiĢlerdi. Yeryüzünde Allah‟ın 
elçileri bize hakkı söylemiĢtiler. Ama biz onu göz ardı ettik. Ġtirafında 
bulunacaklar. 

 
Tabii Allah‟ın elçilerinin mesajı kendilerine ulaĢanlar; ve men beleğ 

a (En‟am/19)var ya, bu mesajın kendisine ulaĢtığı kimseler, bununla 
mükellef olacaklar ve onlar bu itirafı da yapacaklar.  

 
Hesap günü inancı değerli Kur‟an dostları, adalet duygusunun 

garantisidir. Hesap gününe iman etmeyen, adaleti inkar ediyor demektir. 
Çünkü yaptığınızın hesabını vermeyecekseniz eğer neden adil 
olacaksınız ki? Ġnsanda ahlaki davranıĢ güdüsü, ahlaki davranma 
yeteneği adalet duygusu olmadan nasıl gerçekleĢir, nasıl geliĢir. Hesap 
gününü bir hatırlatıĢ olan bu ayet aslında eylemlerinin sorumluluğunu 
üstlenmeye bir davettir. Ġnsana eylemlerinin sorumluluğunu üstlen öyle 
yap deniliyor.  

 
Aslında insanın iradesi kısıtlanmıyor. Allah verdiği iradeye Ģöyle 

hitap ediyor; Tamam, tercihinde hürsün, özgürsün. Fakat sonuçlarına da 
katlanmak Ģartı ile. Onun için bu ayet aynı zamanda insana sorumluluk 
bilincini hatırlatan bir mesaj. 

 
fehel lena min Ģüfe'ae feyeĢfe'u lena onlar diyecekler ki acaba 

Ģimdi bizden yana aracılık yapacak birileri var mı? Haydi; feyeĢfe'u lena 
hadi bizi kayırsalar ya, bize aracılık yapsalar ya. Yani Ģimdi değilse ne 
zaman iĢe yarayacak o uğruna baĢ koyduğumuz sahte tanrılar, yalancı 
totemler, o sahte önderler, sahte liderler, falanlar, filanlar, kendisi bize 
yardım edecek diye arkasına düĢtüklerimiz, eteğinden tuttuklarımız, bizi 
omzuna alıp ta geçirecek dediklerimiz, hani neredeler. Diyecekler onlar. 
Hadi bize Ģefaat etseler ya, hadi bizi kayırsalar ya diyecekler. 

 



feyeĢfe'u lena kayırıcı aramak sorumluluğu üstlenmemenin 
kaçamak yoludur. ĠĢte bu ibarenin de bize verdiği hakikat budur. 

 
Ahirette bir kayırıcı aramak; Ġnsanların eylemlerinin sorumluluğunu 

üstlenmemek için bir kaçamaktır. Kaçamak yapmaktır. Onun için Kur‟an 
Ģiddetle böyle bir tavrı reddediyor. 

 
ev nureddü fena'mele ğayrelleziy künna na'mel ya da; geri 

dönülmemize izin verilse de Ģimdiye kadar yaptıklarımızdan baĢka türlü 
davransak olmaz mı diyecekler. Yine olmayacak bir Ģey isteyecekler.  

 
Aslında bunda da samimi değiller. Çünkü eğer geri dönmek 

isteselerdi, dünya hayatında geri dönebilirlerdi. Tevbe geri dönüĢtür. 
Tevbe günahtan dönüĢtür. Tevbe, istiğfar, hatadan geri dönmektir. Geri 
dönmek isteselerdi ömür boyu Allah‟ın tevbe kapısı açıktı, dönerlerdi ve 
Allah‟ta silerdi, silebilirdi. Rahmeti geniĢti O‟nun. Onun için;  

 
Kul ya 'ıbadiyelleziyne esrefu alâ enfüsihim lâ taknetu min 

rahmetillâhDe ki ey hayatını harcayan, hayatını israf eden, hayatını 
bozuk para gibi harcayan kullarım, Allah‟ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. 
innAllâhe yağfiruzzünube cemiy'a Hiç kuĢkunuz ki Allah günahların 
tamamını affedebilir. inneHU "HU"vel ĞafûrurRahıym; 
(Zümer/53)çünkü O çok bağıĢlayan ve rahmet kaynağı olandır. Diyordu 
Allah. Ama onlar geri dönmediler. Geri dönüĢün olmadığı bir yerde geri 
dönmek isteyecekler. 

 
kad hasiru enfüsehüm doğrusu onlar kendilerini bu Ģekilde 

aldatmıĢ olacaklar. ve dalle anhüm ma kânu yefterun; ve uydurdukları 
kuruntu aracılar kendilerini yüz üstü bırakacak. Falancalar yardım 
edecek, feĢmekanlar bize yetiĢecek dedikleri hiç kimse orada kendilerine 
yardım edemeyecek. Aksine herkes birbirinden kaçacak. 

 
 
54-) Ġnne Rabbekümullâhulleziy halekas Semavati vel Arda fiy 

sitteti eyyamin sümmesteva alel ArĢi yuğĢil leylen nehare yatlubuhu 
hasiysen veĢġemse velKamera venNücume musahharatin BiemriHĠ, 
ela leHUl halku vel emr* tebarekâllahu Rabbül alemiyn; 

 
Muhakkak Rabbiniz O Allâh'tır ki, semâlar ve arzı altı aĢama 

sürecinde yarattı, sonra ArĢ'a istiva etti (sonra onlar üzerinde dilediğince 
tasarrufa baĢladı)... Geceyi hızla takip eden gündüze, gecenin örtüsünü 
bürür... GüneĢ, Ay, yıldızlar hükmünü yerine getirir... Kesinlikle bilin ki, 



yaratma da O'na aittir, hüküm de! Âlemlerin Rabbi olan Allâh ne yücedir! 
(A.Hulusi) 

 
54 - Filvaki' rabbiniz o Allah dır ki Gökleri ve Yeri altı gün içinde 

yarattı, sonra ÂrĢ üzerine istiva buyurdu, geceyi gündüzü bürür, o onu 
kıĢkırtarak takip eyler, güneĢ ve ay ve bütün yıldızlar emrine müsahhar, 
bak halk onun, hüküm onun, evet o rabbül'âlemin olan Allah ne ulu!.. 
(Elmalı) 

 
 
Ġnne Rabbekümullâh kuĢkusuz sizin rabbiniz Allah‟tır. elleziy 

halekas Semavati vel Arda fiy sitteti eyyamin gökleri ve yeri 6 
devrede yaratan ve sınırsız güç, fiy sitteti eyyamin sümmesteva alel 
ArĢ sonra arĢa yani sınırsız kudret ve kuvvet makamına kurulan O‟dur. 

 
Buradaki  fiy sitteti eyyam 6 gün ibaresi, sözcüğünde geçen gün 

Kur‟an da farklı farklı zaman parçaları için kullanılmıĢ ki bizim bildiğimiz 
güneĢ ve ayın hareketlerinden, yeryüzünün hareketlerinden oluĢan 
kozmolojik, astronomik gün değildir. Çünkü Allah için böyle bir günün 
hükmü, standartlığı yoktur. Dolayısıyla Kur‟an da gün ifadesi ile an, 
zaman, her türlü zaman parçası ifade edilir ve burada ki sümme den 
yola çıkarak müfessirler farklı zaman aĢamaları, farklı zaman dilimleri 
anlamına almıĢlar. Onun için;  fiy sitteti eyyamin ibaresi burada; 6 
aĢamada, 6 merhalede anlamına alınmalıdır.  

 
Buradaki arĢ‟ta tüm müfessirlerin ittifakla sabit olan görüĢü bir 

mecazdır, Allah‟ın kudret ve kuvvet makamına, yani taht, kuvvet ve 
kudretine bir simge olarak kullanılmıĢtır. 

 
yuğĢil leylen nehare yatlubuhu hasiyse Gündüzü aralıksız 

kovalayan, gece ile örten O. veĢġemse velKamera venNücume 
musahharatin BiemriHĠ, GüneĢi, ayı, yıldızları emrine amade kılan O. 
ela leHUl halku vel emr bakın, yalnız O‟na aittir bütün yaratılıĢ ve 
mutlak ibare.tebarekâllahu Rabbül alemiyn; Alemlerin rabbi Allah pek 
yücedir. 

 
Neden böyle ahiretten bir çok sahnenin anlatıldığı bir ayetler 

grubunun ardından Allah‟ın böylesine gücüne, kuvvetine, yaratıĢına ve 
emrine dikkat çeken bir ayet geldi derseniz; ĠĢte böyle bir Allah insanın 
istikbaline de el koyacak olandır. Siz yerleri ve gökleri yaratan ve 
hükümranlık tahtına kurulan, hükümranlığı, gücü her Ģeyi kapsayan 
böyle bir Allah‟ın gücünün dıĢında kalacağınızı, hakimiyeti dıĢında 
kalacağınızı, O‟nun dıĢında bir istikbal tasavvuru mu tasarlıyorsunuz. 



Yanılıyorsunuz diyor. Ġstikbalinizi Allah‟ın bizim için dilediği mutluluk, 
saadet yolu olan cennet olması nayazıyla..! 

 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. „ARAF SURESĠ (055-084)(53) 
 
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 

“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları geçen dersimizde A‟raf suresinin 54. ayetine 

kadar iĢlemiĢtik. Geçen ders iĢlediğimiz ayetleri kısaca hatırlayacak 
olursak vahiy, yine kendi özelliklerinden bize söz ediyor ve sözü vahyin 
sahibi olan Allah‟a getiriyor ve Allah zatını kendi vahyi ile bize 
tanıtıyordu. ĠĢte bu kısa ve öz tanıtımın arkasından Ģu, 55. ayet geliyor; 

 
 
55-) Ud'u Rabbeküm tedarru'an ve hufyeten, inneHU lâ 

yuhıbbul mu'tediyn; 
 
Rabbinize yalvararak ve derûnunuzla dua edin... Muhakkak ki O, 

haddini aĢanları sevmez. (A.Hulusi) 
 
55 - Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin ki her halde o 

haddi aĢanları sevmez. (Elmalı) 
 
 
Ud'u Rabbeküm tedarru'an ve hufyeten Rabbinize alçak gönüllü 

olarak, yüreğinizin ta derinliklerinden yalvarın. 
 
Adeta önce “bir kartvizit sunuluyor” ve bu kimliğe, sadece bu 

kimliğe yalvarılır deniliyor. Allah‟ın uluhiyeti karĢısında, Allah‟ın 
rububiyyeti karĢısında, Allah‟ın rahmet ve merhameti karĢısında insanın 
alacağı tek biçim, yalvarıĢ biçimidir. Dua biçimidir deniliyor ve duayı, yani 
kulun, insanın Allah‟a çağrısını, insan Allah iliĢkisinin bu zirvesini nasıl 
yapmamız gerektiği öğretiliyor. 

 
Alçak gönüllü olarak ve ta yürekten, hufyeten içinizin en 

derinlerinden, yüreğinizin kırkıncı odasından Allah‟a doğru sessiz bir 
çığlık koyuvermek, dua..! 

 
Peygamberin dilinde dua Muhl ibade ibadetin iliği, ya da beyni. 

Hayatın beyni, hayatın merkezi dua. Onun için Kur‟an; Kul ma ya'beü Bi 
küm Rabbiy levla du'âuküm. (Furkan/77) De ki; eğer duanız olmasaydı 
rabbim sizi ne yapsın dı..! Eğer duanız olmasaydı rabbim sizi ne yapsın 
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dı, ne iĢe yarardınız. Duanız, iĢte duanız hürmetine Allah indinde 
değerlisiniz. Allah‟tan istediğiniz kadar değerlisiniz. Onun için dua sadece 
ibadetin beyni değil, aynı zamanda Allah‟tan kula doğru iĢleyen Allah – 
kul iliĢkisinde, Allah‟ın indindeki insanın değerini belirleyen bir ölçü. 

 
tedarru'an , tazarru biçiminde geçmiĢ dilimize. Aslında kelimenin 

kökeni, yer bağır, Anadolu‟daki ifadesi ile yer bağır, yerlere kadar 
eğilerek anlamına gelen “dara” kökünden gelir ki “da” aynı zamanda 
memeli hayvanların memelerine verilen isimdir. Süt oraya indiği ve ne 
kadar sütlü olursa o kadar o kadar yere yakın olduğu için adeta dua ile 
sütlü bir meme arasında böyle bir semantik bir iliĢki kurulmuĢtur. 

 
Aynı zamanda bir çöl bitkisi olan ġibrik kuruyup iyice dikenlendiği 

zaman da‟rığ ismini alır. Ki sanırım bu kökenden bir isim verilmesinin 
sebebi, develeri o dikeni yiyebilmek için baĢlarını yere kadar eğdirmeleri 
ve dikenlerinden zarar görmemek için kökünden koparmak için baĢlarını 
yere kadar yaslamalarından dolayı bu ismi vermiĢlerdir. 

 
tedarru'an kelimesi duanın nasıl bir mahviyet içerisinde, nasıl bir 

iki büklüm yürekle yapılacağını bize ima eder. Tıpkı fetih günü Mekke‟ye 
muzaffer bir komutan olarak giren Resulallah‟ın kendi devesinin üzerinde 
yaptığı dua gibi. Ġki büklümdü diyor bize olayı aktaranlar. Gözlerinde yaĢ, 
sanki baĢı, devesinin hörgücüne değecek kadar bir mahviyet 
içerisindeydi. Dudaklarında hep bir kıpırdama..!  

 
Resulallah Mekke‟ye bağırarak, haykırarak, naralar atarak, slogan 

atarak girmedi. ĠĢte bu gözlerindeki yaĢla, iĢte  bu iki büklüm hali ile, bu 
tazarru hali ile, bu Allah‟a karĢı mahviyet haliyle girmiĢti. Gerçek zafer de 
insanın öz benliğini Allah‟ın huzurunda eğdirmesi değil midir? O eğer 
daha büyük bir savaĢı kazanmıĢsa iĢte o savaĢ benliğine karĢı, öz 
benliğine, nefsine karĢı verdiği savaĢtı. Onu  kazanan Mekke‟leri elbette 
fethederdi ve o da etti.  

 
Onun için burada eğer Allah‟ı tanıyorsanız O‟na dua etmekten 

baĢka bir Ģey yapmazsınız. Aslında dua insan – Allah iliĢkisinde insanın 
Allahtan gelen vahyi Allaha döndürmesidir. Allah insana vahiyle konuĢur, 
insan Allah‟a dua ile konuĢur. Onun içindir ki namaz dua anlamın a gelen 
salat kelimesi ile ifade edilmiĢtir. Salat, yani namaz bir dua. Namaz 
duanın harekete dönüĢmüĢ biçimi. Namaz duanın ayağa kalkmıĢ biçimi. 
Namaz kılan bir insan iki ayaklı bir dua kesilmiĢtir. Onun için Allah zatını 
tanıttıktan sonra hemen insana, tanıdığınız Allah‟a, ne kadar 
tanıyorsanız o kadar tazarru ve niyaz o kadar dua edersiniz demek 
istercesine bu ayet geliyor hemen ardından, ve ayet Ģöyle bitiyor; 



 
inneHU lâ yuhıbbul mu'tediyn; Hiç kuĢku yok ki O, haddi 

aĢanları, baĢ kaldıranları, kendisine karĢı caka satanları,tafra satanları, 
hava atanları sevmez. 

 
Ġlginçtir, Allah‟a dua etmeyen bir insan, haddi aĢmıĢ olarak, 

mu'tediyn olarak niteleniyor. Eğer üzerinde biraz düĢünürsek, dua 
etmeyen, dua etme ihtiyacı duymayan, Allah‟a karĢı muhtaç olduğunu 
fark etmiyor, dahası Allah‟ı bilmiyor. Allah‟ın nasıl bir rahmete, nasıl bir 
mağfirete sahip olduğunu bilmiyor. Allah‟ın rahmet kaynağı oluĢundan 
haberdar değil demektir. Eğer haberdar ise bu kez kabullenmiyor 
demektir. Haddini aĢıyor demektir. Çünkü Allah‟ın büyüklüğünü bilen, 
kendi küçüklüğünü bilir. Dahası, kendi haddini bilen, kendi hududunu 
bilen, Allah‟ın hudutsuzluğunu, sınırsızlığını bilir.  

 
Onun için Allah‟ın büyüklüğü bizatihi insan aklı tarafından 

bilinemez. Ġnsan aklı değilleme yöntemiyle bilir Allah‟ın sınırsız 
büyüklüğünü. Nasıl, kendi küçüklüğünü, kendi sınırlılığını, kendi 
yetersizliğini, kendi muhtaçlığını bilerek Allah!‟ın rahmetini bilir, 
mağfiretini bilir, sınırsızlığını bilir. 

 
Onun için ayet haddi aĢanlardan söz ederek bitiyor. Hadi aĢmak..! 

Duasızlık haddi aĢmaktır. Haddi aĢanlar Allah‟a yakarmazlar. Çünkü 
hadlerini bilmezler. Hadlerini bilmeyince de Allah‟ın hudutsuz rahmetinin 
farkına varmazlar, onun için dua etmezler. Dua etmeyende ne hayır 
vardır. Duayı bilmeyen insan ne iĢe yarar.  

 
Dua insanın en güzel duruĢudur. Dua insanın esas duruĢudur. 

Onun için bir insanın en güzel fotoğrafı, dua edilirken çekilen fotoğrafıdır. 
Dua ederken ki fotoğrafıdır. Dua eden insan, Allah karĢısında esas 
duruĢunu almıĢtır demektir ve ayet dua etmeyenlerin esas duruĢlarını 
bozduklarını ima ediyor. inneHU lâ yuhıbbul mu'tediyn; derken. 

 
 
56-) Ve lâ tüfsidu fiyl Ardı ba'de ıslahıha ved'uhu havfen ve 

tame'an, inne rahmetAllâhi kariybun minel muhsiniyn; 
 
Düzene sokulduktan sonra arzda bozgunculuk yapmayın... 

Korkarak ve icabet edeceğine inanarak O'na dua edin! Muhakkak ki Allâh 
Rahmeti muhsinlerden yakındır. (A.Hulusi) 

 



56 - Yer yüzünü ifsat etmeyin ıslahından sonra da hem havf hem 
Ģevk ile ona kulluk edin, her halde Allahın rahmeti yakındır Muhsinlere. 
(Elmalı) 

 
 
Ve lâ tüfsidu fiyl Ardı ba'de ıslahıha ilginç, çok ilginç. Duadan 

söz eden, iki büklüm, yüreğin ta derinliklerinden, alçak gönüllülükle 
Allah‟a duaya çağıran ayetin hemen ardından dua ile toplum arasında 
çok girift, çok ilginç bir bağlantı kurdu bir sonraki ayet ve dedi ki; Bu 
yüzden iyi bir düzene sokulmuĢken yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. 

 
Dua ile yeryüzünde bozgunculuk çıkarma arasındaki bağ ne ola ki 

Kur‟an dostları, sevgili dostlar. Duasızlık, yeryüzünde bozgunculuk 
çıkarmak gibi bir sonuca doğru götürüyor insanı. Çünkü insanın içindeki 
düzen bozulunca, insan-Allah iliĢkisi bozulunca, insan öte ile iliĢki 
kurmayınca toplumun içerisinde bir virüs bir mikrop haline geliyor ve 
düzen bozuyor. Toplumsal bir sancıya dönüĢüyor. O insanın varlığı bir 
kanser hücresi gibi bir organa, bir dokuya arız olmuĢ kanserli bir hücre 
gibi o organı içten içe yiyip bitiriyor.  

 
Onun içinde Kur‟an toplumla dua arasında ilginç bir iliĢki kuruyor ve 

dua etmeyen, haddini bilmeyen, ki haddini bilmezliktir dua etmemek. 
Haddini bilmeyen Allah‟ın da hudutsuzluğunu, hadsizliğini bilmez, 
büyüklüğünü bilmez. 

 
ĠĢte böyle bir insan, düzeni kurulmuĢken yer yüzünün düzenini 

bozan, ifsat eden biri olarak resmediliyor. Tedebbür ve istiğna. Tekebbür, 
büyüklenme, kendini büyük sanma. Kendini olduğundan fazla görme ve 
gösterme. ĠĢte hadsizlik, haddini bilmezlik, haddini aĢma. Ve istiğna, 
kendi kendine yettiğini sanma hastalığı. Dua etmeyen, Allah‟a dua 
etmesi gerektiğinin farkında olmayan her insanda bulunan iki virüstür 
bunlar. Tekebbür ve istiğna. Kendini büyük sanmak ve kendi kendine 
yettiğini zannetmek. 

 
Ġnsan kendi kendine yettiğini nasıl zanneder, yeter mi gerçekten. 

Yetmediğini aklı baĢında olan herkes bilir. Herkes bilir ki insan kendi 
yüreğine dahi söz dinletemez. Dinletseydi, sevdiği insanları belki 
sevmez, sevemediği, bir türlü sevemediği insanları severdi. Liste yapar 
öyle severdi. Önce belirler sonra severdi. Dinletseydi yüreğine söz, 
durmuĢ olan yüreğini çalıĢtırır veya yorulan yüreğini dinlendirmek için 
durdururdu. 

 



Ne fiziğine, ne metafiziğine. Ne duygusal olarak, ne de fiziki olarak 
insan kendi yüreğine dahi söz geçiremezken nasıl kendi kendisine yeter. 
Elbette yetmez. ĠĢte istiğna halidir kendi kendisine yettiğini zannetmek. Ki 
bu Ģirktir. ġirk budur. Ġnsanın kendi kendisine yettiğini zannetmesi. Ki bu 
sosyal bir çözülmeye yol açar. ĠĢte zehirdir onun için. 

 
Görüyorsunuz ya, dua ile toplum arasında, duasızlıkla toplumsal 

çözülme arasında. Duasız bir insanla içten içe kokuĢmuĢ bir toplum 
arasında nasıl ilginç ve girift bir iliĢki kuruyor Kur‟an. Devam ediyoruz: 

 
ved'uhu havfen ve tame'an O halde endiĢe ve umutla yalvarın 

O‟na.  
 
Beyne'l-havf Ve'r-reca yı çağrıĢtırtıyor adeta. EndiĢe ve umutla. 

EndiĢe duygunun bir kutbu, umut karĢı kutbu. Adeta dengeye çağırıyor. 
Korku ile umut arasında diyor. Yalvaracaksanız O‟na duygunuzu öyle bir 
dengeye yerleĢtirmek zorundasınız ki, cehenneme bakıp korkmak, 
cennete bakıp umutlanmak. O‟nun rahmetine bakıp umutlanmak, 
gazabına ve azabına bakıp korkmak. Bu sizi dengede tutar. Bu sizi 
polarizasyondan korur. AĢırı uçlara duygusal olarak aĢırı uçlara 
itilmekten korur. Ruh dengenizi sağlar.  

, 
Onun için korku ve umut arasında yalvarın O‟na. Duygularınızı 

dengeye oturtun. O‟na yalvarırken emin olmayın. Sanki cennetle 
müjdelenmiĢ gibi emin olmayın. Bu hoĢ bir Ģey değil. O zaman O‟na 
ihtiyacınızın olmadığını düĢünebilirsiniz. Ölmeden kimseyi mutlu diye 
adlandıramazsınız. O‟na ihtiyacınızın olduğunu düĢünebilmeniz için emin 
olmamanız gerekiyor. Yani garanti belgesi almıĢ gibi davranmayın. 
Ölünceye kadar kulluğunuzu sürdürmeniz biraz da buna bağlı.  

 
Va‟bud rabbeke hattâ ye‟tiyekel yakîn.. (Hicr/99) diye 

peygamberin Ģahsında her mümine sesleneni hatta her insana seslenen 
bu ayet, ölüm gelinceye dek rabbine kulluk et…! Ġnsanın içini çamaĢır 
gibi sıkmalı. Onun için bu manada garanti belgesi elinizde gibi 
davranmayın.  Fakat, umutta kesmeyin. Unutmayın umut kesenlerin 
gideceği ikinci bir kapı yok.  

 
Kul ya 'ıbadiyelleziyne esrefu alâ enfüsihim lâ taknetu min 

rahmetillâh.. Umut kesmiĢken amcasının katili VahĢi‟ye peygamberin 
yazıp gönderdiği ayetlerden biri bu idi. De ki; Ey hayatını bozuk para gibi 
israf etmiĢ olan kullarım, Allah‟ın rahmetinden umut kesmeyin. innAllâhe 
yağfiruzzünube cemiy'a O isterse eğer günahların tümünü, hataların 
tamamını affedebilir. inneHU "HU"vel ĞafûrurRahıym; (Zümer/53) 



Unutmayın, hiç aklınızdan çıkarmayın ki O çok bağıĢlayandır, merhamet 
membaıdır, rahmetin kaynağı O‟dur. Rahmetin kaynağından 
uzaklaĢırsanız, içiniz çöle döner, kurursunuz, kupkuru olursunuz. 
Yüreğiniz yeĢermez. Bir çölü yüreğinizde, bir taĢı yürek diye taĢırsınız. 
Onun için O‟na korku ile umut arasında, korku ve umutla yalvarın. 

 
inne rahmetAllâhi kariybun minel muhsiniyn; Çünkü Allah‟ın 

rahmeti erdemli davrananlara pek yakındır. Ya da ihsan‟ın peygamber 
dilindeki tarifi ile meallendirecek olursak; Allah‟ın rahmeti, Allah‟ı görür 
gibi yaĢayanlara pek yakındır. Allah‟ı görür gibi yaĢayanlara..! En 
ta‟budallahi ke enneke tarahu fe innekünte tarahu fe innehu 
yerake..! Ġhsan nedir diye sorana peygamber; 

 
Allah‟ı sanki görüyormuĢsun gibi kulluk etmendir. Her ne 

kadar sen O‟nu görmüyorsan da hiç kuĢku yok ki O seni görüyor. 
ĠĢte Allah‟ı görür gibi yaĢayan, Allah‟ı görür gibi davrananlara Allah‟ın 
rahmeti çok yakındır. 

 
 
57-) Ve "HU"velleziy yursilurRiyaha büĢran beyne yedey 

rahmetiHĠ, hatta izâ ekallet sehaben sikalen suknahu libeledin 
meyyitin feenzelna Bihilmae feahrecna Bihi min küllis semerat* 
kezâlike nuhricül mevta lealleküm tezekkerun; 

 
"HÛ", ki rahmetinin önünden rüzgârları müjdeci olarak irsâl eden... 

Nihayet rüzgârlar ağır bulutları kaldırıp taĢırken, onu ölü bir beldeye sevk 
ederiz; onunla su inzâl eder ve onunla her türlü semereden (meyve) 
çıkarırız... ĠĢte (biz), ölüleri böyle çıkarırız... Umulur ki bunun ne anlama 
geldiğini düĢünürsünüz! (A.Hulusi) 

 
57 - Ve o, o Allah dır ki rahmetinin önünde rüzgârları müjdeci yollar, 

nihayet bunlar o ağır ağır bulutlârı hafif bir Ģey gibi kaldırıp 
yüklendiklerinde bakarsın biz onları ölmüĢ bir memlekete sevk etmiĢizdir 
derken ona su indirmiĢizdir de orada her türlüsünden semereler 
çıkarmıĢızdır, iĢte ölüleri böyle çıkaracağız, gerektir ki düĢünür ibret 
alırsınız. (Elmalı) 

 
 
Ve "HU"velleziy yursilurRiyaha büĢran beyne yedey rahmetiHĠ 

O‟dur rüzgarları rahmetinin önüne katıp müjdeci olarak gönderen.  
 
Burada ki BüĢran sözcüğünü çoğunluk, okuyucular, kariler; 

NeĢran, NüĢran NeĢeran olarak okumuĢlardır. Ki beĢ tür okunuĢu 



olduğunu Zeccac söylüyor. Ki varlığı O‟nsuz algılamaya karĢı bir uyarıdır 
bu ayet. 

 
Ve "HU"velleziy yursilurRiyaha büĢran beyne yedey rahmetiHĠ 

O‟dur rüzgarları rahmetinin önüne katıp müjdeci olarak gönderen. Yani 
ey insan, varlığı Allahsız değerlendirmeyin. Varlığı yorumlarken, varlığı 
algılarken, varlığı anlamlandırırken, hayatınızı anlamlandırırken mutlaka 
Allah ile irtibatını kurun. Allah‟tan bağımsız bir anlam kazandırmaya ve 
kazanmaya çalıĢmayın. EĢyaya Allah‟tan bağımsız bir anlam vermeyin. 
EĢya, Allah‟tan bağımsız bir anlamı yoktur eĢyanın. Sizin Allah‟tan 
bağımsız bir anlamınız yoktur.  

 
Allah demek anlam demektir. Anlamlı hale gelmek istiyorsanız, 

Allahlı hale gelin. Bir mananız, yaĢamınızın bir manası, hayatınızın bir 
anlamı olsun istiyorsanız, gülüĢünüzün, ağlayıĢınızın bir anlamı olsun 
istiyorsanız. Hüznünüzün sevincinizin bir manası olsun istiyorsanız 
hayatınızı Allahlı kılın. 

 
ĠĢte bu ayet kainatta Allah dan bağımsız olup bitiyor gibi 

gördüğümüz Ģu meteorolojik hadiselerin, Ģu gördüğünüz rüzgarların, 
yağmurların bulutların dahi Allah ile olan irtibatının olduğunu dile getiriyor 
ve oradan yola çıkarak bize çok farklı, hemen üstteki iki ayetle ilgili 55  ve 
56. ayetlerin konusu ile ilgili çok ilginç bir öğüt veriyor, oraya geleceğim. 

 
hatta izâ ekallet sehaben sikalen nihayet bunlar, yani bu 

rüzgarlar, yağmur yüklü bulutları taĢıyınca, aĢılayınca, oluĢturunca. Çok 
ilginç, yağmurun fiziki olarak nasıl meydana geldiğini bu kadar açık bir 
biçimde daha o günden söylemesi, bizatihi Kur‟an ın icazına, mucize 
oluĢuna bir delildir. 

 
suknahu libeledin meyyitin feenzelna Bihilmae onu ölü toprağa 

doğru sevk edip bu yolla su indiririz. Onu ölü toprağa doğru sevk ederiz, 
rüzgarların aĢıladığı ve artık yağmur tutmuĢ bulutları ne yaparız? Sevk 
ederiz. Onlar geliĢi güzel gitmezler. ĠĢte rahman olanın rahmeti sebebi ile 
dökülen rahmet, rahmet yağmuru, Allah‟ın sevki ile yönlendirilir. Allah‟tan 
bağımsız değerlendirilmez. Onu sevk eder ve bu yolla su indiririz. 

 
feahrecna Bihi min küllis semerat ve böylece her türlü ürünün 

yeĢerip boy vermesini sağlarız. kezâlike nuhricül mevta iĢte bu, ölüleri 
böyle diriltiriz. Etrafınızı okurken, eĢyayı okurken, kainatı okurken, tabiatı, 
doğayı okurken doğru okuyun. Doğru okursanız yeĢeren ağaçlarda 
ölümden sonra diriliĢi görürsünüz. KıĢın ardından gelen baharda Ba‟sü 
ba‟del mevt i fark edersiniz. Onun için ölüleri de iĢte böyle diriltiriz. 



 
kezâlike nuhricül mevta lealleküm tezekkerun; belki düĢünürde 

ibret alırsınız. Alacağımız 1. ibret kainatı bir kitap gibi okumak, doğru 
tefsir etmek, doğru anlamak, doğru anlamlandırmak, doğru yorumlamak. 
ĠĢte 1.si biraz önce söylediğim; Ölüleri nasıl diriltirsin Allah‟ım. Sorusuna 
cevap olarak etrafınızda her Ģey, her yıl ölüyor ve diriliyor. Tabiata bakın, 
kendinize bakın. Vücudunuzda her an ölen binlerce hücreye ve her an 
dirilen binlerce hücreye bakın. Siz aslında ölümü her an yaĢıyor, diriliĢi 
her an yaĢıyorsunuz. Yani her an ölüyor, her an diriliyorsunuz.  

 
Ama alacağımız daha derin bir ibret var. lealleküm tezekkerun; 

diye biterken bu ayet, bizim üzerinde derin derin düĢünüp ibret almamızı 
istediği bir baĢka Ģey daha var gibi geliyor. Nedir o; O yukarıda 55 ve 56. 
ayetlerin konusu ile ilgili. Dua. 

 
Diyeceksiniz ki dua ile, Allah‟a alçak gönüllüce, yüreğin ta 

derinliklerinden korku ile ümit arasında yalvarmakla, rüzgarların yağmur 
yüklü bulutları aĢılamasından, yağmur yüklü bulutların Allah‟ın sevki ile 
yer yüzünü sulamasından ve bundan sonrada yeryüzünde bitkilerin 
çıkarması ile ne alakası var? Diyecekseniz, ki hemen anlamıĢ olmalısınız 
çok, çok alakası var.  

 
Duayı rahmete benzetiyor Kur‟an. Göz yaĢını yağmura benzetiyor. 

Yüreği toprağa benzetiyor ve diyor ki; Susuz kalan toprak nasıl 
çoraklaĢırsa, çölleĢirse, duasız ve göz yaĢsız kalan yürekte öyle 
çölleĢir ve çoraklaĢır. Onun için ibret alın diyor. DüĢünün üzerinde. 
Ġçinizde bir çöl mü taĢıyorsunuz, yoksa bir göl mü. Ġçinizde bir taĢ mı 
taĢıyorsunuz, yoksa kalp mi. Bunu düĢünün diyor. Ġçiniz yeĢil mi, yoksa 
kurak mı, bunu düĢünün. Eğer içiniz yeĢil değilse, içinizin bozkırları artık 
çoraklaĢmıĢsa, ürün vermez olmuĢsa unutmayın siz ürün veremezsiniz. 
Unutmayın, çöle dönmüĢ bir yürekle hiç kimseye can, hiç kimseye umut, 
hiç kimseye hayat taĢıyamazsınız.  

 
Onun için önce çöle dönmüĢ, taĢlaĢmıĢ yüreğinizi yeĢertin. Önce 

yağmur içinize yağsın. Önce içinizden baĢlayın dirilmeye. Beden 
ülkenizin baĢkenti eğer iĢgale uğramıĢsa o zaman dil ve dudak, el ve 
ayak, göz ve kulak kendiliğinden iĢgal altına girecektir. ĠĢgal altında 
olmuĢ yüreklerin oluĢturduğu bir toplum, nefislerin iĢgali altındadır, 
çözülür. Onun için nereden baĢlayacağımızı gösteren çok ilginç ayetler 
bunlar. 

 
 



58-) Vel beledüt tayyibu yahrucü nebatuhu Bi izni Rabbihi, 
velleziy habüse lâ yahrucü illâ nekida* kezâlike nusarrifül âyâti 
likavmin yeĢkürun; 

 
Tayyib beldenin nebatı (o beldenin) Rabbinin izni ile (Bi - izni 

RabbiHĠ) çıkar... Habisten ise, faydasız olandan baĢkası çıkmaz... ĠĢte 
böyle, değerlendiren bir kavim için iĢaretleri evirip çevirip anlatıyoruz. 
(A.Hulusi) 

 
58 - HoĢ memleketin nebatı rabbinin izniyle çıkar, fenasının ise 

çıkmaz, çıkan da bir Ģey'e yaramaz, Ģükredecek bir kavim için âyetleri 
böyle tasrif ederiz. (Elmalı) 

 
 
Vel beledüt tayyibu ya bereketli toprak, yahrucü nebatuhu Bi 

izni Rabbih O‟nun bitkisi rabbinin izni ile gür ve gümrah olur.  
 
Devam ediyor misalimiz. Bereketli toprakla, taĢlaĢmamıĢ sevgi 

taĢıyan, umut taĢıyan bir yüreği eĢleĢtiriyor Kur‟an. Ya bereketli toprak; 
Onun bitkisi rabbinin izni ile gür ve gümrah olur. velleziy habüse lâ 
yahrucü illâ nekida ama kötü ise, çoraksa o toprak, bir Ģey bitmez. 
Bitse deillâ nekida bitse de iĢe yaramaz. Hiçbir Ģeye yaramayan kıĢır 
biter. 

 
kezâlike nusarrifül âyâti likavmin yeĢkürun; Elindeki nimetin 

değerini bilen bir topluluk için ayetlerimizi iĢte böyle çok boyutlu olarak 
açıklıyoruz. Umarım ibret alanlardan oluruz. Allah açıklıyor ama biz 
anlıyor muyuz. Umarım anlayanlardan oluruz. 

 
54. ve 58. ayetler, bu ayet 54. ayetten baĢlayan, bu ayetle biten bu 

pasaj insanı, iç dünyasını imara çağırmakta. Onun, imara nereden 
baĢlayacağını göstermekte. Nereden baĢlamalı sorusunu sorana 
yüreğinden baĢla. Allah ile iliĢkiyi kurarak baĢla. Alıcı ve verici yerini 
onar. Unutma, iĢgale uğramıĢ bir yüreğin sahibi özgür olamaz. Yüreğin 
alıcısını Allah‟a ayarla ki, Allah‟tan baĢkasının önünde eğilmesin, 
eğilmeyesin. BaĢkent yürek ya çorak ya kurak olur. Ya da bitek ve 
bereketli olur. Sizn yüreğiniz hangisi demek istiyor bu pasaj.  

 
Bu ayetlerin ardından, bu pasajın ardından peygamberlerin geçmiĢ, 

belaya uğrayan, gazaba uğrayan kavimlerin ve onlara gönderilen 
peygamberlerin hikayesi anlatılıyor.  

 



Aslında ben bu pasajın arkasından gelen geçmiĢ kavimlerle ilgili bu 
kıssaların, bu pasajla doğrudan bir iliĢkisini görüyorum. O da yine bu 
vahyin ilk muhatabı olan Hz. Muhammed A.S. a ve bu vahyin tüm 
muhataplarına Ģu gerçeği hatırlatmak için. Eğer insanlar içlerini çöle 
döndürmüĢlerse, tufana bile muhatap olsalar onlar artık yeĢermezler. Su 
onların yüreğini yeĢertmek için değil, artık onları boğmak içindir. Tıpkı 
Hz. Nuh ve ona direnen kavmi gibi. Gelin birlikte okuyalım; 

 
 
59-) Lekad erselna Nuhan ila kavmihi fekale ya 

kavmı'budullahe maleküm min ilâhin ğayruHU, inniy ehafü aleyküm 
azâbe yevmin azıym; 

 
And olsun ki, Nuh'u halkına irsâl ettik de: "Ey kavmim... Allâh'a 

kulluk edin... O'nun gayrı bir ilâhınız yoktur... Muhakkak ki ben, size gelip 
çatacak aziym sürecin azabından korkuyorum" dedi. (A.Hulusi) 

 
59 - Celâlim hakk için Nuh‟u kavmine Resul gönderdik, vardı da ey 

kavmim! Dedi: Allaha kulluk edin, ondan baĢka bir ilâhiniz daha yoktur, 
cidden ben üzerinize büyük bir günün azâbı inmesinden korkuyorum. 
(Elmalı) 

 
 
Lekad erselna Nuhan ila kavmih Doğrusu biz Nuh‟u kendi 

toplumuna göndermiĢtik. Kur‟an da ilk davet eden peygamber, ilk Resul 
olarak geldiği bildirilen Nuh peygamberin kıssasını anlatıyor bu pasaj. 

 
fekale ya kavmı'budullahe maleküm min ilâhin ğayruHU dedi ki 

ey kavmim. Yalnız Allah‟a kulluk edin. Sizin O‟ndan baĢka tanrınız var 
mı? Yok. Onun için doğru bir biçimde düĢünün ve yalnızca Allah‟a kulluk 
edin. 

 
inniy ehafü aleyküm azâbe yevmin azıym; KuĢkusuz ben 

korkunç bir günün azabına çarpılmanızdan korkuyorum. Dedi Nuh 
peygamber.  

 
Ġnsanlığın en kadim sapmasına dikkat çekti. Görüyorsunuz, 

sapmanın tarihi çok eski. Ama insan bizatihi sapık değil. Ġnsan doğuĢtan 
pırıl pırıl. Ġnsan doğa ve tabiatı itibarıyla Allah‟ın yarattığı pir-u pak fıtrat 
üzerinde. Ancak sözleĢmesine ihanet edince insan Allah‟tan uzaklaĢıyor. 
Kendinden uzaklaĢıyor. Kendine yabancılaĢıyor. Kendine yabancılaĢınca 
rabbine yabancılaĢıyor ve bu da insanın Allah‟ın vasıflarından birini, 
sıfatlarından birini, eĢyaya atfetmesiyle tezahür ediyor. Yani eĢyaya 



ilahlık sıfatlarından birini yakıĢtırıyor ve bunun sonucunda efendisi 
olduğu, efendisi kılındığı eĢyanın kölesi oluyor insan. Kendi değerini 
kendi elleriyle, öz elleri ile beĢ paralık ediyor. 

 
ĠĢte Ģirkin affedilmez bir suç olması bu yüzdendir. Ġnsanın kendi 

kendisine en büyük hakaretine Ģirk adını veriyor. Efendisi olduğu eĢyaya 
köle olmak. ġirkin insan ruhuna getirdiği en büyük zarar, verdiği en 
büyük zarar iĢte budur. 

 
 
60-) Kalel meleü min kavmihi inna lenerake fiy dalalin mubiyn; 
 
Halkından geleneksel görüĢün ileri gelenleri dedi ki: "Doğrusu biz 

seni apaçık sapıklık içinde görüyoruz." (A.Hulusi) 
 
60 - Kavmimden cumhur cemaat her halde biz, dediler: Seni açık 

bir dalâl içinde görüyoruz. (Elmalı) 
 
 
Kalel meleü min kavmih toplumunun seçkinleri cevap verdiler 

onun bu çağrısına. Toplumunun aristokratları, yönetici elitleri. Her zaman 
hakikatin karĢısına ilk direnen onlar olmuĢtur. Onlar kendi menfaatlerine 
istikrar adını vermiĢlerdir, ve istikrarı savunmuĢlardır. Küfürde istikrarı. 
Batılda istikrarı ve onun içinde her çıkan ıĢığı yangın zannedip bir kova 
su alıp koĢmuĢlardır söndürmek için. Yarasalar gibi güneĢe düĢman 
olmuĢlar. IĢığa düĢman olmuĢlardır. IĢık saçan birini gördüklerinde 
yangın söndürür gibi onu yok etmeye çalıĢmıĢlardır. ĠĢte bu seçkin 
aristokratlar Nuh kavminin içinde yer alan bu aristokratlar, bu yönetici 
seçkinler Ģöyle diyorlar Hz. Nuh‟un bu çağrısına karĢılık. 

 
inna lenerake fiy dalalin mubiyn; ĠĢe bakın hele. Kesinlikle seni 

biz apaçık bir sapıklık içerisinde görüyoruz. Diyorlar. 
 
Görüyor musunuz değerli dostlar. Kim sapık? Kim kime sapık diyor 

görüyorsunuz değil mi? Nuh‟un; Allah‟tan baĢkasına tanrılık 
yakıĢtırmayın, köleniz olan eĢyayı efendiniz haline getirmeyin. EĢyanın 
efendisi iken eĢyanın uĢağı, kölesi durumuna düĢmeyin. Diye onlara bir 
“ben” duygusu, onlara bir Ģahsiyet, onlara bir insanlık izzeti  kazandırmak 
isterken, onların Nuh‟a verdiği cevap; “Biz seni apaçık bir sapıklık 
içerisinde görüyoruz.” Oluyor. 

 
Yönetici elitin tarih boyunca kendisine ıĢık saçanlara karĢı tavrı, 

klasik tavrı b u olmuĢtur. Ve kendileri sapık olduğu halde, kendilerini 



sapıklıktan kurtarmak için gönderilmiĢ bir peygambere sapık demek nasıl 
izah edilir diyecekseniz, alabora olmuĢ bir bakıĢ açısı ile izah edilir. 
Nereden bakıyorsunuz. Allah‟ın gör dediği yerden bakmayıp ta Ģeytanın 
gör dediği yerden bakarsanız doğru. ġeytanca bir bakıĢla bakınca hak 
size batıl görünür. IĢık sizi rahatsız eder. Yarasaları ıĢık rahatsız ettiği 
gibi ıĢıktan korkan batıl ehlini de ıĢık rahatsız eder.  

 
Alabora olmuĢtur onların mantıkları. Yüceyi alçak, alçağı yüce 

görürler. Geçiciyi kalıcı, kalıcıyı geçici görürler. Ahireti görmezler de hep 
dünyayı görürler. Hakkı batıl, batılı hakk görürler. Onun içinde 
gördüklerini, baktıkları yeri, bakıĢlarını sorgulamazlar. Baktıklarını 
sorgularlar. Yamukluğu bakıĢlarında aramazlar da baktıklarında ararlar. 
Ama onlar bakıĢlarını değiĢtirmedikleri sürece hiçbir doğruyu doğru 
göremeyeceklerdir. 

 
 
61-) Kale ya kavmi leyse Biy dalaletün ve lakinniy Rasûlün min 

Rabbil alemiyn; 
 
(Nuh) dedi ki: "Ey kavmim... Bir sapık görüĢ yok bende... Ne var ki 

ben, Rabb-ül âlemîn'den bir Rasûlüm." (A.Hulusi) 
 
61- Ey kavmim, dedi: bende hiç bir dalâlet yok ve lâkin ben 

rabbül'âlemîn tarafından bir Resulüm. (Elmalı) 
 
 
Kale ĠĢte böylesine yamulmuĢ bir bakıĢa muhatap olan sevgili Nuh 

Peygamber dedi ki ; ya kavmi ey kavmim, leyse Biy dalaletün ben 
sapıtmıĢ değilim. 

 
Dikkatinizi çekiyor değil mi, asıl siz sapıksınız diye bir saldırıya 

geçmek yerine gerçeği, karĢısında ki insanları ürkütmeden, onları 
savunma moduna geçirmeksizin, sadece kendisi hakikati söyleyip onların 
hakikate karĢı kulak tıkayacağı bir üslubu kullanmıyor. Diyebilirdi asıl siz 
sapıksınız ve hiç te yanlıĢ olmazdı. Ama öyle demiyor. Onların yargısının 
yanlıĢ olduğunu söylemekle yetiniyor. Onları yargılamıyor ve diyor ki; 
Ben sapık değilim. Yani siz doğru bakmıyorsunuz, yanlıĢ bir yargıda 
bulunuyorsunuz. Haber veriyor yani. 

 
leyse Biy dalaletün ben sapıtmıĢ değilim. ve lakinniy Rasûlün 

min Rabbil alemiyn; ne ki ben Alemlerin rabbinden gönderilmiĢ bir 
elçiyim. 

 



 
62-) Übelliğuküm risalati Rabbiy ve ensahu leküm ve a'lemü 

minAllâhi ma lâ ta'lemun; 
 
"Rabbimin risâletlerini size tebliğ ediyorum... Sizin hayrınıza 

konuĢuyorum; (çünkü) Allâh'tan (gelen ilimle) sizin bilmediklerinizi 
biliyorum." (A.Hulusi) 

 
62 - Size rabbimin risaletlerini tebliğ ediyorum ve size nasihat 

ediyorum ve Allâh dan sizin bilemeyeceklerinizi biliyorum. (Elmalı) 
 
 
Übelliğuküm risalati Rabbiy ve ensahu leküm size rabbimin 

mesajlarını tebliğ ediyor ve öğüt veriyorum. ve a'lemü minAllâhi ma lâ 
ta'lemun; Çünkü ben, Allah‟tan gelen vahiy sayesinde sizin 
bilmediklerinizi de biliyorum. 

 
Haber veriyor. Bir resul, bir haberci, bir elçi. Risaleti tebliğ ediyor. 

Bildiriyi tebliğ ediyor ilahi bildiriyi. Görevini yapıyor. Aman Allah‟ım. 
Kendisine en ağır ithamlar karĢısında, aslında çığırından çıkması lazım. 

 
DüĢünebiliyor musunuz, kendi vasıflarını bir peygambere 

yamamaya kalkıyorlar. Sapıkken bir peygambere sapık deme cüretinde 
bulunuyorlar. Ama o peygamber yine de üslubunu bozmadan, Yinede 
onları bırakıp ne haliniz varsa görün demeden hakikati onlara ısrarla ve 
tekrarla açıklamaya çalıĢıyor. Terbiye ısrarla tekrardır. Görevini yapıyor. 
Hakikati söylüyor. 

 
 
63-) Eve 'acibtüm en caeküm zikrün min Rabbiküm alâ raculin 

minküm liyünzireküm ve litetteku ve lealleküm turhamun; 
 
"Aranızdan bir adama, sizi uyarma görevi verilmesine; korunmanız 

ve belki rahmete ermeniz için Rabbinizden hatırlatma gelmesine ĢaĢtınız 
mı?" (A.Hulusi) 

 
63 - Size korkunç akıbeti haber vermek için ve korunmanız için ve 

belki rahmete mazhar edilirsiniz diye sizden bir adam vasıtasıyla 
rabbinizden size bir ihtar geldiğine inanmıyor da taaccüp mü 
ediyorsunuz? (Elmalı) 

 
 



Eve 'acibtüm en caeküm zikrün min Rabbiküm alâ raculin 
minküm liyünzireküm ve litetteku ve lealleküm turhamun; 

 
Ġlginç bir soru. Sizi uyarsın, sorumluluğunuzu hatırlatsın ve bu 

sayede rahmete nail olasınız diye içinizden bir adam eli ile rabbinizden 
size bir bildiri gelmesine ĢaĢırıyorsunuz ha? Niçin? Niçin 
ĢaĢırıyorsunuz..! 

 
ġaĢırma sırası peygamberde. O da onların ĢaĢırmasına ĢaĢırıyor 

ve siz niçin ĢaĢırıyorsunuz diyor. 
 
Gerçekten ters yüz olmuĢ mantığı bu kadar harika bir biçimde dile 

getiren bir baĢka cümle kurmak çok zor. Alabora olmuĢ bir mantığı dile 
getiriyor. Bu mantığın eĢyaya bakarken nasıl ters baktığı, nasıl amuda 
kalkarak baĢ yerde ayaklar gökte baktığı çok güzel ele veriliyor. Eğer ters 
yüz olmuĢ, alt üst olmuĢ bir mantıkla bakarsa insan, Allah‟ın kendilerini 
Nuh kavmi gibi, Allah‟ın kendilerini bir uygarlığa varis kıldığına ĢaĢmazlar 
da, Allah‟ın kendilerine uygarlık kurmak gibi muhteĢem bir nimeti 
verdiğine ĢaĢmazlar da, Allah‟ın kendi içlerinden bir zata peygamberlik 
verdiğine ĢaĢarlar. Alabora olmuĢ bir mantık. 

 
Ama dikkatinizi çekiyor mu Hz. Nuh onların kim olduklarını 

söylemeksizin, onların inançları hakkında herhangi bir değerlendirmede 
bulunmaksızın kendi konumunu açıklıyor. Önce kendi konumunu kabul 
etmeleri gerek ki, daha sonra onlara kimliklerini açıklasın. Kendi 
konumunu kabul etmeden onlara hangi hakikati iletecekti. Onun için 
onlara öncelikle kendini Allah‟ın gönderdiği bir peygamber olarak kabul 
etmelerini telkin ediyor. Bu üslup olarak çok dikkat çekici. Nereden nasıl 
baĢlanıp nasıl bir yöntem takip edileceğini de gösteriyor bu ayetler. 
Devam ediyoruz. 

 
 
64-) Fekezzebuhu feenceynahu velleziyne me'ahu fiyl fülki ve 

ağraknelleziyne kezzebu Bi âyâtina* innehüm kânu kavmen 'amiyn; 
 
Onu yalanladılar... (Biz de) Onu ve onunla beraber olanları gemide 

kurtardık... (Esmâ'nın açığa çıkıĢı olan) iĢaretlerimizi yalanlayanları ise 
boğduk... Muhakkak ki onlar basîretsiz bir toplumdu! (A.Hulusi) 

 
64 - Bunun üzerine onu tekzip ettiler, biz de kendisini ve 

ma'iyyetinde iman edenleri gemide necâta erdirdik de âyetlerimizi tekzip 
edenleri gark eyledik, çünkü bunlar basiretleri körelmiĢ bir kavim idiler. 
(Elmalı) 



 
 
Fekezzebuhu en sonunda onu yalanladılar. feenceynahu 

velleziyne me'ahu fiyl fülki 
 
Kısa geçiyor. Tüm kıssa bundan ibaret değil aslında. Bu kıssalarda 

Kur‟an bize bazı Ģeyleri vermek istiyor. Bize söylemek istedikleri, istediği 
hakikatler var ve o hakikatlerle ilgili olan bölümlerini kısa kısa bir alıntı, 
bir ihtibas halinde aktarıyor. Yoksa Kur‟an ın maksadı bize olayın 
hikayesini ayrıntılarıyla falan anlatmak değil. Kur‟an bize tarihin yaptığını 
yapmıyor. Kur‟an bir tarih kitabı değil, ama Kur‟an da tarihin özü var. 
Kur‟an ın bize vermek istediği bir öğüt var.  

 
Bizim bakıĢ açımızı bir noktaya çekiyor. Bizim dikkatimizi bir 

noktaya çekiyor. Bizde bir bakıĢ açısı oluĢturmak istiyor Kur‟an ve bu 
bakıĢ açısını oluĢturabileceği en kısa en öz hadisenin içerisinden en 
dikkat çekici noktaları alıp önümüze sunuyor. Yoksa hadisenin, olayın, 
tarihi olayın tüm ayrıntılarını anlatmıyor. Böyle bir derdi de yok Kur‟an ın 
Onun için hemen sonuca getirdi sözü; 

 
Fekezzebuhu en sonunda onu yalanladılar. feenceynahu 

velleziyne me'ahu fiyl fülki Bunun üzerine biz de onu ve onunla birlikte 
gemide bulunanları kurtardık. ve ağraknelleziyne kezzebu Bi âyâtina 
ayetlerimizi yalanlayanları ise boğulmaya terk ettik. 

 
Bir baĢka Kur‟an ayetinde; Felemma asefunentekamna minhüm 

feağraknâhüm ecme'ıyn; (Zuhruf/55) Ne zaman bizi kızdırdılar onlardan 
öc aldık diyor. Boğduk hepsini. Daha Ģedid bir ifade kullanılıyor. ĠĢte bu 
hadise ima edilerek burada da Kur‟an onların bu feci akıbetini dile 
getiriyor; 

 
ve ağraknelleziyne kezzebu Bi âyâtina ayetlerimizi yalanlayanları 

ise boğulmaya terk ettik. innehüm kânu kavmen 'amiyn; Onlar 
gerçekten de kör bir toplumdu. Hakikati görmeyen, hakikati görmek 
istemeyen, gözleri olduğu halde görmek istemeyen, Ģeytanın gör dediği 
yerden bakıp Allah‟ın gör dediği yerden bakmayan bir toplumdu. 

 
Burada ki haber verilen akıbet tufan dediğimiz hadise. Ki aslında 

tufan sadece Kur‟an ın bize haber verdiği bir tarihsel hadise değil. Kitab-ı 
Mukaddes de tufanı haber veriyor ve onun dıĢında Babil, Sümer, eski 
Yunan, eski Hint, Çin, hatta çok daha ilginç ana kıtaların dıĢındaki 
denizde yer alan yeni Gine, Malaya, Burma gibi ada ve ada olmayan 
kültürler içinde de tufan hadisesi efsanelere bürünmüĢ bir biçimde de 



olsa naklediyor. Hatta Amerika yerlileri bile böyle bir hadiseyi yine 
efsaneye bürünmüĢ bir biçimde naklediyorlar. 

 
Bu Ģunu gösteriyor. Ġnsanlığın ortak hafızası dağıldıktan sonra 

böyle tarihte insanlığın bir arada bulunduğu bir dönemde yaĢanmıĢ olan 
böylesine büyük ve dehĢetengiz bir azap, bir bela insanlığın ortak 
hafızasında yer etmiĢ, üzerinden bin yıllar geçmesine rağmen 
unutulmamıĢ, belki efsaneleĢmiĢ, mitoloji haline gelmiĢ ve yeryüzünün 
dört bir tarafına dağılan insanlarca bu hafıza ile birlikte dağılmıĢ. Bu 
gerçeği gösteriyor. 

 
 
65-) Ve ila Adin ehahüm Huda* kale ya kavmı'budullahe ma 

leküm min ilâhin ğayruHU, efela tettekun; 
 
Ad (halkına), kardeĢleri Hud'u... (O da): "Ey halkım... Allâh'a kulluk 

edin... O'nun gayrı ilâhınız yoktur... Hâlâ korunmayacak mısınız?" dedi. 
(A.Hulusi) 

 
65 - Âd kavmine de kardeĢleri Hûd Peygamberi gönderdik, ey 

kavmim dedi Allaha kulluk edin, ondan baĢka bir ilâhınız daha yok, hâlâ 
siz onu azâbından sakınmayacak mısınız? (Elmalı) 

 
 
Ve ila Adin ehahüm Huda Ad kavmine de kardeĢleri Hud‟u 

gönderdik. 
 
Ġkinci bir pasaja geçti Kur‟an. Nuh peygamber ve onun kavmi ile 

olan iliĢkisini kısaca aktardı. Kısaca dedim, çok kısa ki bu tarihi olayları 
çok çok uzun biçimde aktarıldığı baĢka Kur‟an pasajları da var. Ama 
buradaki maksadı baĢka Kur‟an ın. Tekrar değil.  

 
Buradaki maksadı Kur‟an ın uygarlıkların nasıl yok olduğu. 

Toplumların ülkelerin nasıl yol olduğu, nasıl bir çözülme ile helake gittiği 
konusunda örnekler sunuyor. Bu örnekleri tabii ki öncelikle vahyin 1. 
muhatabı olan Mekke toplumuna sunuyor. Hem peygamber teselli 
ediliyor böylece, müminler teselli ediliyor, hem de müĢriklere akıbetleri 
haber veriliyor. Bekleyin sizin de akıbetiniz eğer onlar gibi davranırsanız, 
onların akıbetinden farklı olmayacak deniliyor. 

 
Peygamber de; Sen de Nuh‟un, Lut‟un, Hud‟un, Salih‟in bir 

devamısın. Dolayısıyla onlar nasıl muamele  görmüĢse sende öyle 
muamele göreceksin. TelaĢ etme, endiĢe etme deniliyor.  



 
Ama bizim içinde tabii ki bu vahyin, bu mesajın muhatabı sadece 

Resulallah ve onunla çağdaĢ olan müminler değil, insanlar değil, Tüm 
zamanlar ve mekanlarda yaĢayan insanlar bu mesajların muhatabıdır. 
Onun için aynı mesajlar bize de veriliyor. Ġmanın ve inkarın kavgasının 
insanlığın en eski kavgası olduğunu ve bu kavganın yeni olmadığını, bu 
kavganın geçmiĢte olduğunu, Ģimdi olacağını ve gelecekte de devam 
edeceğini.  

 
Asıl olanın bu kavgada,  bu iman ve inkar mücadelesinde. Hakk 

batıl savaĢında nerede yer aldığınız, kimin ardında, kimlerin peĢinden 
gittiğiniz. Nuh‟un, Lut‟un, Hud‟un, Salih‟in, Ġbrahim‟in, Musa‟nın, Ġsa‟nın 
ve Muhammed‟in A.S. ecmain, hepsine selam olsun, salat olsun. Onların 
ardından mı, Yoksa Lut kavminin, Ad kavminin, Semud kavminin, 
müĢriklerin, Nemrud‟un, firavun‟un, Ebu Cehil‟in çizgisinin peĢinden mi..! 

 
Burada anlatılmak istenen Ģey aslında tarihin iki yatağıdır. Birinden 

Nur akar, birinde kir dediği Ģairin o iki yatak. Bir tarih perspektifi 
kazandırıyor Kur‟an bu kıssalarla. 

 
Ad kavmi dedik. Ad kavmi Ahkaf adıyla bilinir tarihte. Ki Umman ile 

Hadramed, Hadramud daha sonraki ismi ile, arasında Ģimdi çöl olan bir 
bölgede yaĢadı. Ki bugünkü Umman devletine doğru güney doğu 
Arabistan diyebileceğimiz bir noktada.  

 
19. yy. da ki arkeolojik kazılar Kur‟an ın verdiği bu haberi teyit eder 

mahiyette bir çok belge sundu. MÖ.800. yıla ait olduğu tespit edilen bir 
kitabede Hz. Hud‟dan ve kavmin baĢına gelen beladan ve ona 
inananlardan söz ediliyor açıkça. Bu kitabe el an da müzelerde 
korunmakta. 

 
Tevrat‟da Ebel olarak geçen peygamberin Hz. Hud olduğu 

söylenebilir. Ki Hz. Hud gerçek bir Arap, Arab-ül aribe yani sonradan 
olan bir Arap değil, Arap, Arapların ilk atalarından olduğu kabul edilir. 

 
kale ya kavmı'budullahe ma leküm min ilâhin ğayruHU Ey 

kavmim dedi, yalnızca Allah‟a kulluk edin, sizin ondan baĢka tanrınız 
yok.  efela tettekun; ġu halde hala Ģirkten sakınmayacak mısınız. Dert 
aynı. Tüm peygamberler insanlık Ģehidi. Ġnsanlığın mutluluğu için tüm 
hayatlarını koymuĢlar. 

 
 



66-) Kalel meleülleziyne keferu min kavmihî inna lenerake fiy 
sefahetin ve inna le nezunnüke minel kazibiyn; 

 
Halkından, hakikat bilgisini inkâr etmekte olan o toplumun ileri 

gelenleri dedi ki: "Seni çılgınlık içinde görüyoruz... Biz senin yalancı 
olduğunu zannediyoruz." (A.Hulusi) 

 
66 - Kavminden o küfre dalmıĢ cumhur cemaat dediler ki: Her 

halde biz seni bir çılgınlık içinde görüyoruz ve her halde seni biz 
yalancılardan biri zannediyoruz. (Elmalı) 

 
 
Kalel meleülleziyne keferu min kavmihî toplumunun küfürde ileri 

giden seçkinleri dedi ki; inna lenerake fiy sefahetin aynı, mantık 
değiĢmiyor. Bakın onlar da ne diyor Hz. Hud‟a. Gerçekte biz seni kıt 
akıllılık içinde, geri zekalılık içinde görüyoruz. ve inna le nezunnüke 
minel kazibiyn; ve üsteli biz senin yalan söylediğini düĢünüyoruz. 
Dediler. 

 
Peygamberler kendilerini insanlığın mutluluğuna adamıĢ aĢk 

fedaileridir dostlar. ġu kahrı, Ģu sıkıntıyı sırf  tevhid davası uğruna 
çekebilmek kolay mı sanıyorsunuz. Toplumunun gözünde deli 
muamelesi görmek, bir peygamberken herkesin deli gibi baktığı biri 
olarak görülmek..! Buna katlanmak kolay mı sanıyorsunuz.  

 
Ġnsan olmak en soylu anlamına peygamberler de ulaĢtı. Ġnsan 

olmak dediğinizde, insan olmanın en soylu anlamı kimde cisimleĢti 
diyorsanız peygamberlere bakın. Katlandıklarına bakın. Onlar insanlığın 
aynası idi. Sefiller o aynada kendilerini gördüler. Geri zekalılar kendilerini 
gördüler. Peygamber aynasında aslında kendilerini gördüklerini bilmeden 
kendilerinin hükmünü veriyorlardı. Mümin de o peygamberin her çağdaki 
devamcısı olan müminlerde çağlarının aynası olacaklardır. Bakanlar 
kendilerini göreceklerdir. 

 
 
67-) Kale ya kavmi leyse Biy sefahetün ve lakinniy Rasûlün 

min Rabbil alemiyn; 
 
(Hud) dedi ki: "Ey kavmim... Bir çılgınlık yok bende... Fakat ben, 

Rabb-ül âlemîn'den bir Rasûlüm." (A.Hulusi) 
 
67 - Ey kavmim, dedi: Bende hiç bir çılgınlık yok lâkin ben 

rabbül'âlemîn tarafından bir Resûlüm. (Elmalı) 



 
 
Kale ya kavm ey kavmim dedi. leyse Biy sefahetün aynen Nuh 

peygamberin üslubu. KarĢı suçlamaya yönelmiyor, yargılamayı 
reddediyor sadece beni yargılamayın, yanlıĢ yargıda bulunuyorsunuz 
diyor. Ben kıt akıllı biri değilim. ve lakinniy Rasûlün min Rabbil 
alemiyn; asıl ben Alemlerin rabbinden bir elçiyim. 

 
 
68-) Übelliğuküm risalati Rabbiy ve ene leküm nasıhun emiyn; 
 
"Rabbimin irsâl ettiklerini size tebliğ ediyorum... Ben sizin için 

güvenilir bir öğüt vericiyim." (A.Hulusi) 
 
68 - Size rabbimin risaletlerini tebliğ ediyorum ve ben sizin için 

emin bir nasıhım. (Elmalı) 
 
 
Übelliğuküm risalati Rabbiy size rabbimin mesajlarını tebliğ 

ediyorum. ve ene leküm nasıhun emiyn; Ve ben Allah‟ın sizin için 
gönderdiği güvenilir bir nasihatçiyim. Diyor. 

 
 
69-) Eve 'acibtüm en caeküm zikrun min Rabbiküm alâ racülin 

minküm li yünzireküm* vezküru iz ce'aleküm hulefae min ba'di 
kavmi Nuhın ve zadeküm fiyl halkı bestaten, fezküru alâAllâhi 
lealleküm tüflihun; 

 
"Sizi uyarmak için, sizden bir adama Rabbinizden bir öğüt 

gelmesine ĢaĢtınız mı? Hatırlayın, düĢünün ki sizi, Nuh halkından sonra 
halifeler kıldı ve sizi, yaratılıĢta, donanımınız bakımından kat kat fazlalığa 
kavuĢturdu... Allâh nimetlerini hatırlayıp değerlendirin ki, kurtuluĢa 
eresiniz." (A.Hulusi) 

 
69 - Sizi inzar etmek için içinizden bir adam vasıtasıyla size 

rabbinizden bir ihtar geldiğine inanmıyor da teaccüb mü ediyorsunuz? 
DüĢünün ki o sizi kavmi Nuh‟tan sonra hulefa kıldı ve size hilkatte ziyade 
bir inbisat verdi, o halde Allahın nimetlerini unutmayıp zikredin ki felâh 
bulabilesiniz. (Elmalı) 

 
 
Eve 'acibtüm en caeküm zikrun min Rabbiküm alâ racülin 

minküm li yünzireküm Biraz önce Nuh peygamberin ĢaĢırdığı Ģeye bu 



da ĢaĢırıyor. Daha doğrusu onların ĢaĢkınlıklarının ne kadar yersiz bir 
ĢaĢkınlık olduğunu dile getirip onları kendi sakat mantıkları ile vuruyor ve 
diyor ki; sizi uyarsın diye içinizden bir adam eli ile rabbinizden size bir 
bildiri gelmesine ĢaĢırıyorsunuz. Niçin? Niçin ĢaĢırıyorsunuz diyor. 

 
vezküru iz ce'aleküm hulefae min ba'di kavmi Nuhın ve 

zadeküm fiyl halkı bestaten bari Nuh kavminin ardından sizi nasıl 
medeniyet varisi kıldığını ve yaratılıĢ bakımından sizi nasıl üstünlüklerle 
takviye ettiğini hatırlayın. Nimeti hatırlatıyor. Önceki kavmin arkasından 
medeniyet kurucu rolünü üstlendiklerini ve bu rolü onlara Allah‟ın 
verdiğini unutmamalarını hatırlatıyor. 

 
Alabora olmuĢ ve küfre saplanmıĢ zihnin açmazı bu iĢte dostlar. 

Kendilerine uygarlık kurmasını bahĢetmesine ĢaĢırmazlar da Allah‟ın, 
Kullarından birine peygamberlik bahĢetmesine ĢaĢırırlar. Adem‟e 
ĢaĢırmazlar da, Ġsa‟ya ĢaĢırırlar. Öyledir alabora olmuĢ zihin. Alabora 
olmuĢ zihinle bakınca nedense, Kur‟an a hayran olmazlarda ekstre bir 
mucize beklerler. ĠĢte alabora olmuĢ zihin bu. 

 
fezküru alâAllâhi lealleküm tüflihun; Artık Allah‟ın nimetlerini 

unutmayın ki ebedi kurtuluĢa erebilesiniz. KurtuluĢ, ayette Ģükür ve zikir 
olarak naklediliyor. Allah‟ın nimetlerini bilmek ve O‟na Ģükretmek ve 
unutmamak. Burada ki zikir, sürekli hatırda tutmak, sürekli Allahlı olmak 
anlamına. 

 
 
70-) Kalu eci'tena lina'budAllâhe vahdeHU ve nezere ma kâne 

ya'büdü abaüna* fe'tina Bima te'ıdüna in künte mines sadikıyn; 
 
Dediler ki: "TEK olan O Allâh'a kulluk edelim, babalarımızın 

tapınmakta olduklarını bırakalım diye mi bize geldin? Eğer doğru 
söylüyorsan, bizi tehdit ettiğini getir (görelim)!" (A.Hulusi) 

 
70 - Ya, dediler: sen bize yalnız Allaha tapalım atalarımızın tapa 

geldiklerini bırakalım diye mi geldin, eğer sadıklardan isen haydi bizi 
tehdit edip durduğun o azâbı baĢımıza getir görelim. (Elmalı) 

 
 
Kalu dediler ki; eci'tena lina'budAllâhe vahdeHU ve nezere ma 

kâne ya'büdü abaüna sen bize bir tek Allah‟a kulluk etmemiz ve 
atalarımızın tapa geldiği Ģeyleri bırakmamız için mi geldin dediler. 

 



Hakikatin tek delili, görüyorsunuz değil mi. Alabora olmuĢ, sapmıĢ 
bir zihin için hakikatin tek delili babalar, atalar, kıdem, yani “Ġstikrar” Onun 
için peygamberler eskimez yeniyi temsil ediyorlardı ve babalarını 
hakikatin delili olarak gören tüm sapkın kavimler, eskimez yeniyi temsil 
eden peygamberlere karĢı ölümüne karĢı geldiler. Ölümüne onlarla 
mücadele ettiler.  

 
Onlar hakikatin tek ölçütünün kendilerini üzerinde buldukları Ģey. 

Atalarının devam ede geldiği Ģey olduğunu zannediyorlardı.  
 
Onlar yanlıĢ anlayabileceklerini, babalarının da yanlıĢ 

anlayabileceğini, sapıtabileceklerini, babalarının da sapabileceğini hiç 
akıllarına getirmek istemiyorlardı. Ġçerisinde bulundukları o güzellikleri 
Allah‟tan değil de atalarından aldıklarını düĢünüyorlardı. Bir ataperest 
olmuĢlardı. Onun içinde Kur‟an hep oraya ateĢ ediyor. Ġnsanın geliĢimini 
engelleyen bu temel hastalığa, bu sosyal hastalığa ateĢ ediyordu. 

 
fe'tina Bima te'ıdüna in künte mines sadikıyn; bırak ta doğru 

sözlü biri isen haydi getir bizi tehdit edip durduğun azabı. Dediler. 
 
 
71-) Kale kad veka'a aleyküm min Rabbiküm ricsün ve ğadab* 

etücadiluneniy fiy Esmâin semmeytümuha entüm ve abaüküm ma 
nezzelAllâhu Biha min sültan* fentezıru inni me'aküm minel 
müntezıriyn; 

 
(Hud) dedi ki: "Gerçek ki Rabbinizden, üzerinize bir azap fırtınası 

ve gadab (Ģirk hâli) oluĢmuĢ bile! (Var olduklarına dair) Allâh'ın hiçbir 
delil inzâl etmediği; (sadece) sizin ve babalarınızın taktığı asılsız tanrı 
isimleri hakkında benimle tartıĢıyor musunuz? Bekleyin, ben de sizinle 
beraber bekleyenlerdenim." (A.Hulusi) 

 
71 - ĠĢte, dedi, üzerinize rabbinizden bir azab fırtınası bir gadab 

indi, siz bana sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hakkında mücadele 
mi ediyorsunuz? Allah onlara hiç bir zaman öyle bir hakkı saltanat 
indirmedi artık gözetin ben de sizinle beraber gözetenlerdenim. (Elmalı) 

 
 
Kale Hud dedi ki; kad veka'a aleyküm min Rabbiküm ricsün ve 

ğadabun  Çok çok harika. Bakın değerli dostlar, bakın peygamberin 
cevabına. Ne dedi biliyor musunuz, rabbinizden bir ceza olarak üstünüze 
çökmüĢ bir iğrençlik ve gazabın içindesiniz zaten. Yani siz hangi belayı 
arıyorsunuz ey sapkın kavim.  



 
Allah‟a meydan okuyan asi mantığa tokat gibi bir cevap Kur‟an 

dostları, sevgili dostlar. Her çağda geçerli bir cevap. Sizin bu haliniz en 
büyük beladır diyor peygamber. Siz zaten belanızı bulmuĢsunuz, 
Allah‟tan hangi belayı istiyorsunuz. Allah‟tan ve anlamdan mahrumiyet en 
büyük bela değil mi demek istiyor.  

 
Kendinizi yitirmiĢtiniz, kendinizi kaybetmiĢsiniz, kendinizle 

tanıĢmamıĢsınız, Allah‟la tanıĢmamıĢsınız, kendinize yabancılaĢmıĢ, 
hakikate yabancılaĢmıĢ, eĢyaya yabancılaĢmıĢsınız ve Allah‟a kul 
olacağınız yere eĢyaya kul olmuĢsunuz. Kendinizi alçaltma pahasına 
eĢyayı yüceltmiĢsiniz. ġimdi bundan büyük bela mı olur ki siz Allah‟tan 
ekstra bir bela istiyorsunuz. Demek istiyor bu aziz peygamber. 

 
etücadiluneniy fiy Esmâin semmeytümuha entüm ve abaüküm 

ma nezzelAllâhu Biha min sültanġimdi Allah‟ın haklarında hiçbir delil 
indirmediği, yalnızca sizin ve atalarınızın yücelttiği isimler hakkında mı 
benimle tartıĢıyorsunuz. 

 
fentezıru inni me'aküm minel müntezıriyn; o halde bekleyin. 

Gerçek Ģu ki ben de sizinle birlikte bekleyeceğim. Siz bekleyin, ne 
olacağını ben de bekliyorum. Siz benim akıbetimi merak ediyorsunuz, 
asıl ben sizin akıbetinizi merak ediyorum. Asıl ben, Allah nasıl muamele 
edecek onu merak ediyorum. 

 
 
72-) Feenceynahu velleziyne me'ahu Bi rahmetin minna ve 

kata'na dabiralleziyne kezzebu Bi âyâtina ve ma kânu mu'miniyn; 
 
(Biz de) Onu ve onunla beraber olanları, rahmetimizle kuĢatarak 

kurtardık... Âyetlerimizi yalanlayanların ise kökünü kestik... Onlar iman 
etmediler. (A.Hulusi) 

 
72 - Bunun üzerine kendisini ve maiyetindekileri mahza 

tarafımızdan bir rahmet ile necâta erdirdik de o âyetlerimizi tekzip edip 
iman etmeyenlerin kökünü kestik. (Elmalı) 

 
 
Feenceynahu velleziyne me'ahu Bi rahmetin minna Nihayet 

katımızdan bir rahmet eseri olarak onu ve onunla birlikte olanları 
kurtardık. ve kata'na dabiralleziyne kezzebu Bi âyâtina ve ma kânu 
mu'miniyn; ve ayetlerimizi yalanlayıp inanmamakta direnenlerin ise 
kökünü kazıdık. 



 
Tabii bu kök kazıma diğer örneklerde olduğu gibi, hemen önceki 

Nuh peygamber örneğinde olduğu gibi, daha sonra gelecek Salih 
peygamber örneğinde olduğu gibi fiziki ve ani bir bela, bir gazaba delalet 
etmeyebilir. Ki burada zaten böylesine somut, müĢahhas bir olayda 
anlatılmıyor. Uygarlıklar ille de ani bir bela ile değil, muhtemelen bu 
örnekte olduğu gibi iç çürüme, toplumsal yozlaĢma, ahlaki yozlaĢma 
sonucunda kendi kendine çürüyerek te yok olurlar. Onun için burada 
böyle bir misal de verilmiĢ. Gibi duruyor. 

 
 
73-) Ve ila Semude ehahüm Saliha* kale ya kavmi'budullahe 

ma leküm min ilâhin ğayruHU, kad caetküm beyyinetün min 
Rabbiküm* hazihi nakatullahi leküm ayeten fezeruha te'kül fiy 
Ardıllahi ve lâ temessuha Bi suin feye'huzeküm azâbün eliym; 

 
Semud'a da kardeĢleri Sâlih'i (irsâl ettik)... (O da): "Ey halkım! 

Allâh'a kulluk edin... O'nun gayrı bir ilâhınız olamaz... Size Rabbinizden 
apaçık bir kanıt geldi... ĠĢte Ģu Allâh'ın diĢi devesi sizin için bir mucizedir! 
Bırakın onu, Allâh'ın yeryüzünde yesin! (Sakın) ona bir kötülük 
düĢünmeyin! Aksi takdirde acı bir azaba düĢersiniz!" dedi. (A.Hulusi) 

 
73 - Semûd kavmine de kardeĢleri Salih Peygamberi, ey kavmim! 

Dedi: Allaha kulluk edin, ondan baĢka bir ilâhınız daha yok, iĢte size 
rabbinizden açık bir mucize geldi, bu, Allahın nâkası size bir âyet, bırakın 
onu Allâhın Arzında otlasın, sakının ona bir fenalıkla dokunmayın ki 
sonra elîm bir azâba uğrarsınız. (Elmalı) 

 
 
Ve ila Semude ehahüm Salihan Semud‟a da kardeĢleri Salih‟i 

gönderdik. Semud‟lu nebatiler ki tarihsel olarak varlığı baĢka belgelerde 
de tespit edilmiĢ bir kavimdir. Ad soyundan gelirler ki 2, Ad denilir onun 
için bunlara. Yunan ve roma kaynakları Semud‟un tarihsel varlığını teyit 
ederler. MÖ. 715 tarihli sargon kitabesi Semud lulardan söz eder. Aristo, 
Ptolemi ve filimi de Semudiyeden söz ederler ki buradan yola çıkarak 
Kur‟an ın verdiği bu bilginin baĢka kaynaklarca da teyit edildiği 
anlaĢılıyor. 

 
kale ya kavmi'budullahe ma leküm min ilâhin ğayruHU ey 

kavmim dedi, yalnızca Allah‟a kulluk edin, sizin ondan baĢka tanrınız 
yok. kad caetküm beyyinetün min Rabbiküm Doğrusu rabbinizden 
size açık ve net bir tanık gelmiĢtir. hazihi nakatullahi leküm ayeten ĠĢte 
Allah‟a ait olan bu diĢi deve bir semboldür sizin için. 



 
Nakatullah Adeta Allah‟a ait demekle kamu malı demek arasında 

çok yakın bir iliĢki olsa gerek. Çünkü hemen ayetin devamında fiy 
Ardıllah Allah‟ın arzı, Allah‟ın yeri, Allah‟ın arazisi diyor. Aynı onun gibi 
Allah‟ın devesi, Allah‟ın arazisi, yani kamu malına bir dikkat çekiĢ var. 
Sahipsiz sanılan her canlı ve cansızın sahibi, aslisi vardır. O da Allah‟tır 
dercesine adeta. 

 
Kadim zamandan beri Arap halkının muhayyilesinde yaĢayan bu 

tarihi hadise, belki tefsirlerimiz inde katkılarıyla biraz efsanevi bir niteliğe 
bürünmüĢ olsa da, aslında hadisenin temelinde Allah‟ın bu kavmi 
denemek için bir deveyi sembol olarak kullandığını görüyoruz. 

 
fezeruha te'kül fiy Ardıllah o halde diyor peygamber, Salih 

peygamber; Bırakın onu Allah‟ın arzında otlasın. Bu toplum azgın bir 
toplum sahipsiz olan her varlığa iĢkence eden bir toplum. Sahipsiz sanan 
Allah‟ın onun sahibi olduğunu unutan bir toplum. Onun için böyle bir bela, 
böyle bir imtihana tabi tutuluyorlar. 

 
ve lâ temessuha Bi suin feye'huzeküm azâbün eliym; sakın ona 

bir kötülük yapayım demeyin yoksa sizi elem verici bir azap yakalar. 
 
 
74-) Vezküru iz ce'aleküm hulefae min ba'di âdin ve 

bevveeküm fiyl Ardı tettehızune min sühuliha kusuran ve tenhıtunel 
cibale buyuta* fezküru alâAllâhi ve lâ ta'sev fiyl Ardı müfsidiyn; 

 
"Hani sizi, Ad'dan sonra halifeler kıldı ve sizi arzda yerleĢtirdi... 

Ovalarından köĢkler ediniyor ve dağlarını da yontup evler 
oluĢturuyorsunuz! (O hâlde) Allâh'ın bu nimetlerini hatırlayıp düĢünün; 
bozguncular olarak yeryüzünde taĢkınlık yapmayın." (A.Hulusi) 

 
74 - Ve düĢünün ki o, sizi Âd‟den sonra hulefa yaptı ve bu Arzda 

sizi yerleĢtirdi, düzlüklerinden köĢkler ediniyorsunuz ve dağlarından evler 
yontuyorsunuz, artık hep Allahın eltafını zikredin de yer yüzünü 
fesadcılıkla berbat etmeyin. (Elmalı) 

 
 
Vezküru iz ce'aleküm hulefae min ba'di âdin Yine bu peygamber 

de kendisinden önceki peygamberler gibi Allah‟ın bu topluluğa olan 
lufunu dile getiriyor;  

 



Hem hatırlayın Ad ın ardından sizi nasıl uygarlığa mirasçı kıldığını 
Allah‟ın. ve bevveeküm fiyl Ard ve yeryüzünde sizi nasıl yerleĢtirdiğini 
hatırlayın. Çok önemli dostlar. Ben yaptım ile Allah nasip etti…! ĠĢte o 
farkı burada dile getiriyor. 

 
tettehızune min sühuliha kusuran ve tenhıtunel cibale buyuta 

siz ki onun düzlüklerinde köĢkler inĢa ediyor, dağlarında evler 
oyuyordunuz. Evet, kuzey batı Arabistan da yer alan bu bela artığı 
geçmiĢ uygarlığın kalıntısı Ģu anda da halen durmaktadır değerli Kur‟an 
dostları. Ki bunlara; Medain- i Salih ismi veriliyor. Bugün oradaki antik 
kaya evler, kaya saraylar ve mezarlardan kalıntılar hala bu belaya 
uğramıĢ kavimden geriye bir ibret vesikası gibi durmakta. 

 
fezküru alâAllâhi ve lâ ta'sev fiyl Ardı müfsidiyn; Hatırlayın 

Allah‟ın nimetlerini de yeryüzünde bozgunculuk yapıp kargaĢa 
çıkarmayın. 

 
 
75-) Kalel meleülleziynestekberu min kavmihi lilleziynes tud'ıfu 

limen amene minhüm eta'lemune enne salihan murselün min 
Rabbih* kalu inna Bi ma ursile Bihi mu'minun; 

 
(Sâlih'in) halkı içindeki kendini beğenmiĢ ileri gelenleri, aralarında 

zayıf durumda bulunan iman edenlere: "Sâlih'in, Rabbinden irsâl olmuĢ 
biri olduğuna iman ediyor musunuz?" dediler... (Onlar da): "Doğrusu biz 
onunla irsâl olunana (sanki bize irsâl olmuĢçasına) iman edenleriz" 
dediler. (A.Hulusi) 

 
75 - Kavmi içinden kibirlerine yediremeyen cumhur cemaat o 

hırpalanmakta olanlara, onlardan iman eden kimselere, siz, dediler, 
Salih‟in hakikaten rabbi tarafından gönderilmiĢ olduğunu biliyor 
musunuz? Biz, dediler: doğrusu onun gönderildiği Ģeye müminleriz. 
(Elmalı) 

 
 
Kalel meleülleziynestekberu min kavmihi lilleziynes tud'ıfu 

limen amene minhüm toplumun güçsüz kalmasını isteyen, daha 
doğrusu güçsüz kalması istenilenlerine karĢı büyüklük taslayan 
seçkinleri, içlerindeki inananlara dediler ki, ki burada Kur‟ani iki kavram 
çok önemli. Müstekbirler ve Mustazaflar. Ezenler ve ezilenler. 
Sömürenler ve sömürülenler. Alttakiler ve üsttekiler. Üsttekilerin 
mantığının tarih boyunca değiĢmediğini, hep alttakilerin omuzları üzerine 
basarak yükseldiklerini ima eden iki Kur‟ani kavram. 



 
eta'lemune enne salihan murselün min Rabbih Siz Salih‟in rabbi 

katından gönderildiğine inanıyor musunuz Ģimdi. Diye soruyorlar o 
yönetici seçkinler. kalu inna Bi ma ursile Bihi mu'minun; Onlar, 
kesinlikle inanıyoruz Onun getirdiklerine dediler. 

 
Ezilenler, mazlumlar peygamberlerin ilk ve doğal müttefikleridir 

sevgili dostlar. Hakikatin de öyle, Ġslam‟ın doğal müttefiki tüm toplumlar 
içerisinde alttakiler olmuĢtur. Müstekbirler, baĢ kaldıranlar, 
büyüklenenler, büyüklük taslayanlar, Ġslam‟a en son teslim olanlar 
olmuĢlardır genellikle. 

 
 
76-) Kalelleziynestekberu inna Billeziy amentüm Bihi kafirun; 
 
O kendini beğenmiĢ kibirliler: "Gerçek ki, biz sizin o iman ettiğinizi, 

inkâr edenleriz" dediler. (A.Hulusi) 
 
76 - O kibirlerine yediremeyenler doğrusu, dediler: biz o sizin iman 

ettiğiniz Ģeye kâfirleriz. (Elmalı) 
 
 
Kalelleziynestekberu Büyüklük taslayanlarsa Ģöyle dediler. inna 

Billeziy amentüm Bihi kafirun; Biz, sizin emin olduğunuz Ģeyi hiçte 
inandırıcı bulmuyoruz. 

 
 
77-) Fe'akarun nakate ve 'atev an emri Rabbihim ve kalu ya 

salihu'tina Bi ma te'ıdüna in künte minel murseliyn; 
 
(Derken) diĢi deveyi vahĢice boğazladılar, Rablerinin emrine 

itaattan çıktılar ve: "Ey Sâlih... Eğer Rasûllerden isen, bizi tehdit ettiğin 
azabı getir" dediler. (A.Hulusi) 

 
77 - Derken o nâkayı tepelediler ve rablerinin emrinden tuğyan 

ettiler ve dediler ki: Hey Sâlih, sen gerçek mürselînden isen bizi tehdit 
etmekte olduğun azâbı getir görelim. (Elmalı). 

 
 
Fe'akarun nakate ve 'atev an emri Rabbihim en sonunda diĢi 

deveyi iĢkence ile, vahĢice boğazladılar ve rablerinin buyruğuna karĢı 
geldiler. 

 



ĠĢkenceyle, vahĢice boğazladılar anlamını verdim akaru ya. Akara, 
boğazlamadan önce hayvan kaçmasın diye bacaklarını kırmak, dizlerini 
eklem yerlerinden kesmek gibi gerçekten hayvana iĢkence olan iĢlemlere 
verilen Arapça bir isim, Arapça bir sözcük. Onun için akr daha doğrusu.  

 
Bundan yola çıkarak Allah‟ın mahlukata Ģefkat ve merhameti nasıl 

özendirdiğini ve bu kavmin en büyük isyanının da mahlukata Ģefkat ve 
merhametinin olmayıĢını bu örnek olay dile getiriyor. 

 
ve kalu ya salihu'tina Bi ma te'ıdüna in künte minel murseliyn; 

Üstelik dediler ki; Ey Salih eğer peygamberlerden biri olduğun gerçekse 
haydi getir bize Ģu kendisi ile korkuttuğun Ģeyi, azabı. 

 
 
78-) Fe ehazethümür recfetü fe asbehu fiy darihim casimiyn; 
 
Onları çok Ģiddetli bir deprem yakaladı... Yurtlarında göçüp öldüler! 

(A.Hulusi) 
 
78 - Bunun üzerine onları «o recfe» tutuverdi vatanlarında çöke 

kaldılar. (Elmalı) 
 
 
Fe ehazethümür recfetü derken gürültülü bir sarsıntı onları 

yakalayıverdi. Gürültülü bir sarsıntı recfe, patlamalı bir sarsıntı da 
diyebiliriz biz buna. Yani deprem olabilir, volkanik bir patlama olabilir ya 
da ikisi birden olabilir. Ki bu ülke çok kısa bir zaman önce patlamalı bir 
sarsıntının ne anlama geldiğini bizzat yaĢayarak körfez depreminde 
öğrendi. 

 
fe asbehu fiy darihim casimiyn; ve kendi yurtlarında cansız 

donakaldılar. 
 
 
79-) Fetevella anhüm va kale ya kavmi lekad eblağtüküm 

risâlete Rabbiy ve nesahtü leküm ve lâkin lâ tuhıbbunen nasıhıyn; 
 
(Sâlih de) onlardan yüz çevirdi ve: "Ey halkım... Andolsun ki 

Rabbimin risâletlerini size tebliğ ettim ve size nasihat ettim; fakat siz, 
hayrınıza konuĢanları sevmiyorsunuz" dedi. (A.Hulusi) 

 



79 - Döndü de onlardan ey kavmim! Dedi: ben size rabbimin 
risaletini tamamıyla tebliğ ettim ve nasihat ettim, hayrınıza çalıĢtım ve 
lâkin nasihat edenleri sevmezsiniz. (Elmalı) 

 
 
Fetevella anhüm va kale ve Salih onları ardında bırakırken Ģöyle 

mırıldandı. ya kavmi lekad eblağtüküm risâlete Rabbiy ey kavmim 
doğrusu rabbimin mesajlarını tebliğ etmiĢtim. ve nesahtü leküm ve size 
öğüt vermiĢtim. ve lâkin lâ tuhıbbunen nasıhıyn; fakat siz öğüt 
verenleri hiç sevmediniz, hiç sevmiyorsunuz. 

 
 
80-) Ve Lutan iz kale li kavmihi ete'tunel fahıĢete ma 

sebekaküm Biha min ehadin minel alemiyn; 
 
Lût... Hani kavmine dedi ki: "GeçmiĢte, dünyada hiç kimsenin 

yapmadığı o çirkin fiilleri mi yapıyorsunuz?" (A.Hulusi) 
 
80 - Lût Peygamberi der ki bir vakit kavmine, dedi: Sizden evvel 

âlemlerden hiç birinin yapmadığı Ģenaatı siz mi yapıyorsunuz? (Elmalı) 
 
 
Ve Lutan Lut‟u da gönderdik. iz kale li kavmihi hani o toplumuna 

Ģöyle çıkıĢmıĢtı. ete'tunel fahıĢete ma sebekaküm Biha min ehadin 
minel alemiyn; Sizden önceki toplumlardan hiç birinin yapmadığı 
düzeyde bir densizliği siz mi iĢleyip duracaksınız. DemiĢti. 

 
Hz. Ġbrahim‟in yeğeni olan Hz. Lut‟un kıssası en ayrıntılı biçimde 

Hud suresinde ele alınıyor. Artık tarihe mal olan bugünkü Lut gölünün 
yerindeki Sodom kentinin tarihinden söz ediliyor bu ayetlerde. Ġnsan 
tabiatına aykırı çirkin bir fuhuĢ tarzının, homoseksüelliğin yaygın olduğu 
bu topluluğun nasıl bir belaya çarptırıldığını ve Lut peygamberin bu 
ahlaksızlığı önlemek için nasıl bir çaba gösterdiğini iĢte bu ayetlerden 
öğreniyoruz. 

 
 
81-) Ġnneküm lete'tuner Ricale Ģehveten min dunin nisa'* bel 

entüm kavmün müsrifun; 
 
"Siz, kadınları bırakıp erkeklerle yatıyorsunuz! Hayır siz, sınırları 

aĢan bir toplumsunuz!" (A.Hulusi) 
 



81 - Hakikaten kadınları geçip de Ģehvetle erkeklere mi 
varıyorsunuz? Yok siz pek müsrif bir kavimsiniz. (Elmalı) 

 
 
Ġnneküm lete'tuner Ricale Ģehveten min dunin nisa' siz ki 

kadınları bırakıp Ģehvetle erkeklere yaklaĢıyorsunuz. bel entüm kavmün 
müsrifun; Yo..! siz sahiden haddi aĢan bir topluluksunuz. 

 
 
82-) Ve ma kâne cevabe kavmihi illâ en kalu ahricuhüm min 

karyetiküm* innehüm ünasün yetetahherun; 
 
Toplumunun cevabı ancak: "Çıkarın onları Ģehrinizden... Çünkü 

onlar (bu iĢlerden) arınmıĢ insanlar" demek oldu. (A.Hulusi) 
 
82 - Kavminin ise Ģöyle demelerinden baĢka cevabı olmadı: çıkarın 

bunları memleketinizden, çünkü bunlar eteklerini çok temiz tutan 
insanlar. (Elmalı) 

 
 
Ve ma kâne cevabe kavmihi illâ en kalu ama kavminin cevabı 

Ģundan ibaret oldu. Evet dostlar. Ahlaksızlık ahlaka hiçbir zaman 
tahammül edememiĢtir. Dün de böyle idi, bugün de böyle. min 
karyetiküm geçiyor Ģu okuduğum cümlede yurdunuzdan diyor. Demek ki 
Hz. Lut bir göçmen imiĢ, ki o tarihi bir vakıa. Göçmen bir yabancı olduğu 
ima ediliyor gibidir burada. ahricuhüm min karyetiküm sürüp çıkarın 
yurdunuzdan onları, innehüm ünasün yetetahherun; besbelli bunlar 
piru pak insanlarmıĢ. Böyle bir de dalga geçiyorlar. Yani bunlar temiz 
adamlarmıĢ, çıkarın diyorlar. 

 
Burada kötüler iyileri sürüp çıkarıyorlar. Sürgün aslında sadece 

kötülerin iyileri sürüp çıkarması değil, aynı zamanda ağaçların yeni 
çıkardığı fidelere de verilen isim. Ġyilerin kötüleri terk etmesine de hicret 
adını veriyoruz. Her hicret bir sürgünün sonucu değil midir:? 

 
 
83-) Feenceynahu ve ehlehu illemraetehu, kânet minel 

ğabiriyn; 
 
Onu ve Onun inananlarını kurtardık... Karısı hariç! O gelmeyip, 

yere göçenlerden oldu! (A.Hulusi) 
 



83 - Biz de onu ve ehlini kurtardık, ancak karısı kalıb yere 
geçenlerden oldu. (Elmalı) 

 
 
Feenceynahu ve ehlehu bunun ardından onu ve yakınlarını 

kurtardık. illemraetehu, kânet minel ğabiriyn; Ne ki eĢi geride 
kalanlardan biri oldu. Evet öz eĢi. Hz. Lut‟un öz eĢi, peygamber eĢi 
geride kaldı kurtulamadı.  

 
Bu anekdotu Kur‟an bize niye verir? Bir bilinç oluĢturmak için verir. 

Unutmayın ki Kur‟an da Nuh‟un kafir olan oğlundan, Hz. Ġbrahim‟in kafir 
olan babasından ve Firavunun Müslüman olan eĢinden ve Hz. 
Peygamberin müĢrik amcasından söz edilir. Bütün bunlar bir Kur‟ani 
ilkeyi insan zihnine yerleĢtirmek içindir. Ġman sizin özgür eylem ve 
tercihinizin sonucunda Allah‟ın bir hidayeti ile ulaĢtığınız bir değerdir. 
Babadan, anneden, amcadan geçen ya da onlara geçecek olan bir Ģey 
değildir. 

 
 
84-) Ve emtarna aleyhim metara* fenzur keyfe kâne akıbetül 

mücrimiyn; 
 
Onların üzerine azabı bir yağmur gibi yağdırdık (volkan patlaması 

olduğu rivayet edilir)! Bir bak, suçluların sonu nasıl oldu! (A.Hulusi) 
 
84 - Ve üzerlerine bir azab yağmuru yağdırdık, iĢte bak mücrimlerin 

akıbeti nasıl oldu. (Elmalı) 
 
 
Ve emtarna aleyhim metaran sonunda sağanak gibi bir bela 

yağdırdık üzerlerine. fenzur keyfe kâne akıbetül mücrimiyn; Gör ki 
günaha gömülüp gidenlerin sonu nice olurmuĢ. Rabbimizden günaha 
gömülüp gitmeyecek bir hayat niyaz ediyoruz. Rabbimizden ona 
adanmıĢ bir ömür niyaz ediyor, bizi Salihlerin, Nuh‟un, Lut‟un, Salih‟in ve 
onların nebilerin çizgisinden gidenlerden kılmasını niyaz ediyoruz. 

 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. „ARAF SURESĠ (055-084)(54) 
 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 

 
“BismillahirRahmanirRahıym” 

 
 

Sevgili Kur‟an dostları bugünkü dersimize A‟raf suresinin 85. ayeti 
ile devam ediyoruz. 

 
Hatırlayacaksanız geçen dersimizde Nuh peygamberin, Salih 

peygamberin kavimlerine ilettiği ebedi risaletin tebliğini iĢlemiĢtik. Kur‟an 
önceki peygamberlerin kavimleri tarafından nasıl karĢılandığını sevgili 
efendimiz A.S. a aktararak adeta Ģunu söyler; 

 
Ġnsanlık iki çizgiden oluĢur. Birinden Nur akar, diğerinden kir. 

Birinden Hakk akar, diğerinden batıl. Bu iki çizgi hiçbir zaman, insanlığın 
hiçbir döneminde değiĢmedi ve senin içinde, senin çağın içinde, senin 
kavmin içinde geçerlidir, senden sonrakiler içinde. ĠĢte o nedenle tarihin 
içerisinden senin önüne açtığımız Ģu sahneden insanlığın bu ezeli iki 
çizgisinin sana kadar nasıl geldiğini al, seyret dercesine gözümüzün 
önüne sermekte ve yeni bir sahne açarak meyden ve onlara gönderilen 
ġuayip peygamberin kıssasını sunmakta. 

 
 
85-) Ve ila Medyene ehahüm ġü'ayba* kale ya kavmı'budullahe 

ma leküm min ilâhin ğayruHU, kad caetküm beyyinetün min 
Rabbiküm feevfül keyle vel miyzane ve lâ tebhasünNase eĢyaehüm 
ve lâ tüfsidu fiyl Ardı ba'de ıslahıha* zâliküm hayrun leküm in 
küntüm mu'miniyn; 

 
Medyen'e de kardeĢleri ġuayb'ı (irsâl ettik)... (O da): "Ey halkım... 

Allâh'a kulluk edin... O'nun gayrından bir ilâhınız yoktur... Size 
Rabbinizden apaçık kanıt geldi... (Artık) ölçmeyi ve tartmayı tam yapın... 
Ġnsanların hakkını vermemezlik etmeyin... Düzenin kurulmasından sonra 
yeryüzünde bozgunculuk yapmayın... Eğer iman ediyorsanız, böylesi 
sizin için daha hayırlıdır." (A.Hulusi) 

 
85 - Medyen kavmine de kardeĢleri ġuayb Peygamberi: Ey 

kavmim, dedi: Allaha kulluk edin, ondan baĢka bir ilâhınız daha yok, iĢte 
size rabbinizden bir beyyine geldi, artık kileyi, teraziyi tam tutun, nâsın 
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eĢyasına haksızlık etmeyin, yer yüzünü ıslahından sonra yine fesada 
vermeyin, bana inanırsanız bu söylediklerim sizin için hayırlıdır. (Elmalı) 

 
 
Ve ila Medyene ehahüm ġü'ayban Medyen‟e de kardeĢleri 

ġuayb‟ı gönderdik. 
 
Meyden, bugünkü Akabe körfezinin Ürdün sınırları içerisinde yer 

alan Akabe körfezinin batısına düĢen bir bölge. Antik bir kent. Ki Meyden 
hakkında kadim tarihçiler; Josefhus, Osebirus ve Batlamyus gibi meĢhur, 
kadim tarihçiler bilgi verirler. Böyle bir kentin hatta bu kentin de içinde 
olduğu bir medeniyetin varlığını tarihsel olarak sunarlar.  

 
Dolayısıyla böyle bir kentten söz etmese de Ahdi kadim, yani Kitab-

ı Mukaddesteki yer alan Tevrat dediğimiz ahdi kadim Meyden veya 
Midyan isimli bir kabileden bahseder. Ki bu kabilenin soy kütüğünün 
ulaĢtığı büyük atası, Hz. Ġbrahim‟in bizim pek duymadığımız bir 
hanımından olan oğlu Midyan‟a kadar uzanır. 

 
Muhtemeldir ki Hz. Ġbrahim‟in torunlarından bir boy bu bölgede bir 

uygarlık kurmuĢlar ve bu uygarlık git gide zaman içerisinde putperest bir 
inanca sapmıĢ ve iĢte bu sapma sonucunda azmıĢlar ve rabbimiz onları 
da bir peygamberi aracılığı ile uyarmıĢtır. 

 
ĠĢte onlara gönderilen peygamber ġuayip peygamber. Ki biz ġuayip 

peygamberi Hz. Musa‟nın kayınpederi olarak tanıyoruz yine Kur‟an da, 
Hz. Musa‟ya kızlarını veren bir peygamber, ki ġuayip peygamber ahdi 
kadimde Jihro, ya da yihro olarak anılır. 

 
kale ya kavmı'budullahe ma leküm min ilâhin ğayruHU ġuayip 

onlara dedi ki; Ey kavmim yalnızca Allah‟a kulluk edin, sizin O‟ndan 
baĢka tanrınız yok. 

 
Bu ibareyi hatırlıyorsunuz değil mi? ġuayip peygamberden önceki 

tüm peygamberler ve sonraki tüm peygamberler de aynısını söylemiĢti. 
Aslında Kur‟an bu ibareyi Nuh peygamberin, Hud peygamberin, Lut 
peygamberin, ġuayip peygamberin, Salih peygamberin ağzından aynı 
nakletmekle, birbirinin tıpkısı olarak nakletmekle bize bir tekrar 
sunmuyor. Bize Ģunu söylüyor; Hakikat değiĢmedi. Ġnsanlığın ezeli 
hakikati değiĢmedi. 

 
Onun için zaman değiĢti, mekan değiĢti, insan değiĢti, isim değiĢti, 

peygamber değiĢti, kitap değiĢti ama hakikat değiĢmedi. Kur‟an ın 



söylediği bu. Onun için affedersiniz nakarat sunmuyor bize Kur‟an bunları 
aynen naklederken. Bir Ģeyi söylüyor, ebedi hakikat değiĢmez. Tevhidin 
hakikati değiĢmez. Adaletin kuralları değiĢmez. Özgürlüğün yasası 
değiĢmez. 

 
kad caetküm beyyinetün min Rabbiküm Devam ediyor ġuayip 

peygamber söylemeye; Size rabbinizden hakikatin apaçık belgeleri 
gelmiĢtir. Diyor. feevfül keyle vel miyzan artık her Ģey de ölçü ve tartıyı 
gözetin diyor ġuayip peygamber. Her Ģeyde; feevfül keyle vel miyzan 
ölçüyü ve tartıyı gözetin. 

 
Buradan yola çıkarak birazda eskiden anlatılanlardan mülhem 

olarak müfessirler, bu kavmin en büyük sapmasının, ticaretle uğraĢan bir 
kavim olması hasebiyle ölçü ve tartıda sahtekarlık yapması, adaleti 
gözetmemesi olduğunu söylerler. Fakat buradaki bu muhteĢem ibareyi 
sadece ticari bir teraziye indirmeyi gönlüm razı olmuyor. her Ģeyde ölçü 
ve tartıyı gözetin diye çevirmemin sebebi de bu. 

 
Aslında ölçüsüzlük ve tartısızlık sadece ticari alanda geçerli değil. 

Hatta en büyük ölçüsüzlük belki zihinde yapılan, değerlendirmede 
yapılan, inançta yapılan ölçüsüzlük. Onun için hemen bir üstte ġuayip 
peygamberin kavmine ilk uyarısı olan ma leküm min ilâhin ğayruHU 
sizin ondan baĢka tanrınız yok derken aslında bir ölçüye davet etmiyor 
muydu. Aslında en büyük ölçüsüzlük, en büyük sahtekarlık Allah‟ın 
hakkını Allah‟tan baĢkasına vermeye kalkmak, Allah‟ın sıfatlarından birini 
O‟ndan baĢkasına yakıĢtırmaya kalkmak değil miydi. 

 
Bir insanın akıl terazisi bundan daha yanlıĢ nasıl tartabilir. Onun 

için her Ģeyde ölçüye ve tartıya riayet edin, adil olun. Allah‟ın hakkını 
ikrar edin, iman budur. Allah‟ın hukukuna geçmeyin. Kendi haddinizi de 
bilin, haddinizi çiğneyip de ölçüsüzlük yapmayın. Aklınızı vahyin 
terazisinde tartın, vahyin ölçüsünü gözetin. Eyleminizi de vahyin 
terazisinde tartın, ona göre amel edin.  

 
Allah‟ın terazisinde yaptığınız eylem nasıl bir karĢılık bulur, kaç 

gram gelir, ölçü bu. feevfül keyle vel miyzan iĢte bu müthiĢ hakikati 
söylüyor bu küçük cümlecik. ve lâ tebhasünNase eĢyaehüm insanları, 
hakları olan Ģeylerden yoksun bırakmayın. 

 
Bütün bunlardan yola çıkarak kısacık iki kelime ile özetleyebiliriz. 

Adil olun. Diyor yani. Adil olun..! Adalet her bakımdan her Ģeyde ölçülü 
hareket etmek.  

 



Peygamberlerin 3 temel konudaki görüĢleri değiĢmez. Tevhid, 
adalet, özgürlük. Bu 3 temel konuda nübüvvetin tüm mirası aynı temeller 
üzerinde yükselir. Onun içinde burada ifade edilen Ģey, diğer 
peygamberlere ifade edilen Ģeyle aynı temel üzerindedir. Çünkü adalet, 
tevhid ve özgürlük çağrısı; bir zamanla, bir zeminle, bir isimle, bir 
uygarlıkla sınırlı değildir evrenseldir. Mekke‟de olsun, Medyen‟de olsun 
ne fark eder. Angola‟da olsun, Ankara‟da olsun ne fark eder. Onun için 
tevhid, adalet, özgürlük; zaman ve zeminler üstü esas değerlerdir. 

 
ve lâ tüfsidu fiyl Ardı ba'de ıslahıha ve iyi bir düzene 

sokulmuĢken yeryüzünde fesat çıkarmayın. Devam ediyor sevgili ġuayip 
peygamber ve diyor ki; Bir düzene sokulmuĢken yeryüzünü düzensiz 
hale getirmeyin, düzenini bozmayın diyor. 

 
Aslında bunlar birbirinin devamı. Akide de ölçüyü kaçırırsanız, 

hayatta ölçüyü kaçırırsınız. Hayatta kaçırırsanız, dinde kaçırırsınız. 
Dinde kaçırırsanız ticarette zaten kaçırırsınız. Yani doğru tartmayan akıl 
teraziniz, elinize doğru emir vermediği için terazide de doğru tartmamaya 
baĢlarsınız. Bu doğaldır. Asıl bu yaranın, bu hastalığın temeli akide de 
baĢlar, yürekte baĢlar. Yürek teraziniz doğru tartmıyor çünkü. Yürek 
teraziniz doğru tartmıyorsa akıl teraziniz niye doğru tartsın. Doğru 
inanmadınızsa doğru düĢünmezsiniz. Akıl teraziniz doğru tartmayınca, 
bunlar silsile terazilerdir, eylem terazinizde doğru tartmaz. Ve dolayısıyla 
sonuç ne olur; iĢte buradaki gibi düzene sokulmuĢken yer yüzünü ifsat 
edersiniz. Bunu diyor yani ayet. ĠĢte tefsir de budur zaten. 

 
Allah her Ģeyi ölçülü yaratmıĢtır. Demek değil mi bu? Düzene 

sokulmuĢken, yani bir ölçüye yerleĢtirilmiĢken, Allah terazisinde 
tartılmıĢken her Ģey, siz Allah‟ın kendi terazisinde tartarak yerleĢtirdiği 
Ģeyleri birbirine katıp karıĢtırmayın.  

 
Eksiltip artırmayın. Yasakları artırmayın. Allah terazisinde tartmıĢ 

ve o kadar yasak koymuĢsa, bir fazla koymayın. Ölçüyü bozarsınız. 
Allah‟ın terazisinde inanılacak maddeler eğer Ģu kadarsa, onun üstüne 
bir fazla koyarsam daha fazla inanmıĢ olurum demeyin. Ölçüyü 
kaçırırsınız. Hayır daha fazla inanmıĢ olmazsınız. Fazla inanç karın mı 
ağrıtır demeyin. Evet, kalp ağrıtır. Onun için ölçüyü kaçırmayın. Bu en 
sonunda uygarlığın yıkımına, yeryüzündeki imarın yok oluĢuna neden 
olur. Yani yer yüzü fesada gidiyor, toplumlar ahlaki bir bozulmaya 
uğruyor. Çöküyorsa ahlaki açıdan iĢte süreç böyle iĢliyor. Yani akidede ki 
ölçüsüzlük ondan sonra düĢünceye, ondan sonra eyleme ve ondan 
sonra topluma yayılıyor bireyden ve toplum çöküyor. Burada söylenen de 



budur ve burada hikmet ve zulüm tarif ediliyor. Aslında hikmet ve zulüm 
açıklanıyor. 

 
Hikmet; bir Ģeyi yerine koymak. Zulüm, bir Ģeyi yerinden etmek. 

Allah‟ın koyduğu yerden etmek bir Ģeyi, ona zulmetmiĢ olursunuz. ĠĢte 
ölçüsüzlük.  

 
Allah‟ın koyduğu yerden ederseniz bir Ģeyi, üç kere zulmedersiniz. 
 
1 – O yere zulmedersiniz. 
 
2 – Allah‟ın koyduğu o Ģeye zulmedersiniz. 
 
3 – Onu yerinden edince bir baĢka Ģeyi oraya koyacaksınız, ona 

zulmedersiniz. 
 
Dolayısıyla burada sonuç olarak toplumsal bir bozulmaya sebep 

olursunuz. 
 
zâliküm hayrun leküm in küntüm mu'miniyn; Bütün bunlar sizin 

hayrınızadır. 
 
Dikkat edin çok farklı bir çeviri yapıyorum burada, yapacağım; Tabii 

ki eğer Allah‟a güveniyorsanız. Ġnanıyorsanız diye çevirmedim. 
GÜVENĠYORSANIZ. Niçin? Çünkü iman, güven esasına dayanır. 
Allah‟ın sizin için istediğinin, sizin hayrınıza olduğunu bilmeniz, Allah‟a 
güvenmenizle mümkündür. ĠĢte Allah‟a imanın üst değeri, güvendir. 
Güvenmeyen nasıl inansın. Yarabbi, senin dilediklerinin benim hayrıma 
olduğuna ben güveniyorum. Dedikten sonra iman baĢlar. 

 
Ġman ettim ama sana güvenmiyorum diyen birinin, nasıl iman 

ettiğini düĢünebiliyorsunuz. Böyle bir iman, yumurtasız bir omlete 
benzemez mi. Yani yumurtasız omlet olur mu. Onun için Allah‟ın El 
Mü‟min ismi de HaĢr suresinin son ayetindeki el Mü‟min ismi da aslında 
teolojik manada imana değil, ahlaki manada güvene tekabül eder. 
Güvenen ve güvenmeyi isteyen, güvenilmeyi isteyendir. Onun için ben 
ayetin bu sonunu böyle çevirmeyi daha uygun buldum. Ayetin meramına 
ve maksadına daha uygun buldum.  

 
Tabii ki Allah‟a güveniyorsanız eğer, ne için? Allah sizin için hayır 

diler. Buna güveniyorsanız Allah‟ın emirlerine amade olursunuz. Ya rabbi 
sen istemiĢsen benim için istemiĢsindir. Senin için değil. Bundan çıkarı 
olan benim ya rabbi demiĢsen, güveneceksin. O zaman eğer güvenirsen 



imanın ahlaki karĢılığı olan Allah – insan iliĢkilerinde güven üzerine 
oturtmuĢ olursun. Allah – insan iliĢkileri eğer Allah‟a güven üzerine 
oturmuyorsa, sonuçta iddia olsa da iman olmaz. O benim hayrımı ister. O 
benim hep iyiliğimi ister. Çünkü  o beni sever. ĠĢte güven budur. ĠĢte 
imanın temeli budur. 

 
 
86-) Ve lâ tak'udu Bi külli sıratın tu'ıdune ve tesuddune an 

sebiylillâhi men amene Bihi ve tebğuneha 'ıveca* vezküru iz küntüm 
kaliylen fekessereküm venzuru keyfe kâne akıbetül müfsidiyn; 

 
"Tehdit ederek, iman edenleri Allâh yolundan alıkoyarak ve o 

yoldan sapmalarını isteyerek, inananların yolunu kesmeyin! DüĢünün ki 
siz az idiniz, (O) sizi çoğalttı... Bir bakın nasıl oldu fesat çıkaranların 
sonu!" (A.Hulusi) 

 
86 - Hem öyle tehdit ederek her caddenin baĢına oturup da Allahın 

yolundan ona iman edenleri çevirmeyin ve yolun çarpıklığını arzu 
etmeyin, düĢünün ki vaktiyle siz pek az idiniz, öyle iken o sizi çoğalttı ve 
bakın o müfsitlerin akıbeti nasıl oldu? (Elmalı) 

 
 
 
Ve lâ tak'udu Bi külli sıratınDevam ediyor ġuayip peygamber: 

Daha doğrusu bir güzel insan, insanlığın ufuklarından biri, insan 
güzellerinden bir peygamber. Tarihin her döneminde toplumların baĢına 
gelebilecek sapmalara nasıl muamele edilmesi gerektiğini bize öğretiyor. 
Kur‟an da bu örneği kendisine alıp naklederek ebedileĢtiriyor. Bir örnek 
olarak sunuyor. Onun için ben Ģu anda tarihte geçmiĢ bir olayı okuyor 
hissine kapılmıyorum. Aksine Kur‟an bu örneği bize aktarmıĢsa, buna 
benzer olaylar hep olacak diye okuyorum. Öyle algılıyorum. Lütfen 
hepiniz öyle algılamaya çalıĢın ve ġuayip peygamberin dilinden Ģu ebedi 
uyarıyı, hakikatleri bu gözle dinleyin, bu kulakla dinleyin. 

 
Ve lâ tak'udu Bi külli sıratın bir de hakka varan her yolun 

kenarına kurulup, pusu kurup belki de, tu'ıdune ve tesuddune an 
sebiylillâhi men amene Bihi ve tebğuneha 'ıveca O‟na iman eden 
kimseleri türlü tehditlerle Allah‟ın yolundan döndürmeye ve onu eğri 
büğrü göstermeye kalkmayın. 

 
Evet, pusu kurmak, çok ilginç, size hatırlatmadı mı bir ayeti, hem 

de bu surede bir ayeti. 16. ayeti. Çok ilginç hemen hemen benzer bir 
muhtevada yer alan bir ayeti. Ama 16. ayetin öznesi Ģeytan. Haa..! 



Demek ki insanlardan bir kısmı Ģeytanın rolünü oynuyorlar. Aslında 
Ģeytan onlar. Onun için 16. ayetle bu ayetin muhatabı olan kimseleri 
özdeĢleĢtirebilirsiniz. 

 
feBima ağveyteniy.. diyordu değil mi? Sen beni yolundan 

saptırdığın için leak'udenne lehüm sıratakel müstekıym; ben de senin 
Sırat-ı Müstakimine oturacağım dosdoğru yoluna, geleni geçeni 
saptıracağım. Diyordu. Bakın, sırat-ı Müstakime oturuyor Kur‟an. 
Oturuyor dosdoğru yola oturuyor. Yola oturulur mu, Yolda yürünür. Yolda 
yürümüyor, doğru yola eğri oturuyor. OturuĢ amacı da çok ters, gelen 
geçenin ayağına çelme takmak için. Onun için iĢte Ģeytanın görevini 
üstlenenlere hitap ediyor ġuayip peygamber burada.  

 
Ve, ġuayip peygamberin hitap ettiği bu toplumu bugün de 

görürsünüz. Buna benzer insanları, buna benzer grupları buna benzer 
kitleleri bugünde görebilirsiniz. O tarihe gitmenize hiç gerek yok. 
Dolayısıyla çok tanıdık geliyor aslında değil mi ġuayip peygamberin hitap 
ettiği bu suç bu sapma, çok tanıdık geliyor. 

 
Tabii ki iyilik kötülükle beraber kıyamete kadar devam edecek. 

Onun içim iman sürdüğü sürece Ģeytan da var olacak ve bu ikisinin 
mücadelesi hiç bitmeyecek. Bu mücadelenin sürebilmesi için zaten 
kötülüğün var olması lazım. Kötülüğün olmadığı bir yerde, kötülükle 
savaĢtan söz edilemez. Onun için insan imtihan dünyasında ise, sınav 
verecekse, Allah‟a sınav verecekse, hesap verecekse mutlaka bu 
savaĢta hangi tarafta olduğunu belli etmek zorunda. Ve tabii ki iki taraf 
olmak zorunda. ĠĢte bir tarafın, yani Hakk tarafının batıla söylediği Ģeyler 
bunlar ve devam ediyor uyarı; 

 
vezküru iz küntüm kaliylen fekessereküm peygamberlerin 

sapmıĢ toplumlara olan uyarı metodundan yola çıkarak bir Müminin 
muhataplarına nasıl bir üslupla konuĢması gerektiğinin yöntemini de 
burada görüyoruz. Bakın ġuayip peygamber topluma Allah‟ın verdiği 
nimeti hatırlatıyor. Daha doğrusu sapmanın temelinde yatan sebebi 
gösteriyor. ġükürsüzlük, yani nimet azgınlığı. Elinizdeki değerlerin 
Allah‟tan bağımsız olduğunu düĢünmekle bu hale düĢtünüz demek 
istiyor. Onun için de Ģöyle diyor. 

 
vezküru iz küntüm kaliylen fekessereküm ve hatırlayın ki siz 

azınlık iken sizi çoğalttı. Yani siz hakikaten eğer Ahdi kadimde ifade 
edildiği gibi Midyan, yani Meyden, Hz. Ġbrahim‟in çocuklarından biri ise, 
Hz. Ġbrahim unutmayın ki bir ülkeden tek baĢına küfre, Ģirke baĢ 



kaldırdığı için kovulmuĢ bir garip idi ve öyle bir garibin çocuklarından 
medeniyetler kuran toplumlar çıkardı Allah. Nasıl unutursunuz bunu. 

 
venzuru keyfe kâne akıbetül müfsidiyn; ĠĢte fesatçıların akıbetini 

görün. Nasıl olurmuĢ fesatçıların sonu. Görmediniz mi daha önce Kur‟an 
onları bir bir saymadı mı, saymıĢtı değil mi..! Kimi saydı? Salih 
peygamberi saydı, Nuh peygamberi saydı Kur‟an..! Onun için onları 
unutmayın. Onları görün ve Ģimdi de ki Lut peygamberi saydı, ve 
arkasından, 3 peygamberin öyküsünün ardından ġuayip peygamberi 
saydı. 

 
Sizden öncekilere Allah nasıl davrandı ise, yasasını sizin için 

bozacak değil elbette. Onun için unutmayın tarihin yasası aynı iĢler. 
Bozulma eğer aynı gerçekleĢirse, akıbette aynı olur. Onun için tarihin 
yasasına dikkat edin diyor Kur‟an bu örneklerde. Yasa sizin için 
bozulmaz. Önce bir toplum baĢ kaldırır, nimetlere gark olur, nimetleri 
Allah‟tan bağımsız değerlendirir. Allah‟tan bağımsız değerlendirmeye 
baĢlayınca Allah‟a sırt döner, kendi kabiliyeti ve fazileti sonucunda elde 
ettiğini zanneder, bu nimetleri çar çur etmeye baĢlar. ġükür duygusu 
olmadığı için korkunç bir ahlaki yozlaĢma baĢlar. Elindeki nimetleri israfa 
yönelir ve hiçbir kaynak sınırsız olmadığı için israf edilen mutluluk ta 
dahil israf edilen nimet çabuk tükeneceği için toplumsal bir çöküĢ baĢlar, 
Ahlaki yozlaĢma baĢlar, toplum içten çürür ve bir de bakmıĢsınız ki o 
görkemli uygarlık yok oluvermiĢ. 

 
 
87-) Ve in kâne taifetün minküm amenû Billeziy ursiltü Bihi ve 

taifetün lem yu'minu fasbiru hatta yahkümAllâhu beynena* ve HUve 
hayrul hakimiyn; 

 
"ġayet sizden bir grup getirdiğim hakikate iman etmiĢ, bir grup da 

iman etmemiĢse; aramızda Allâh hükmedinceye kadar sabredin... O, en 
hayırlı hükmedendir." (A.Hulusi) 

 
87 - Eğer içinizden bir kısmı benim gönderilmiĢ olduğum hakikate 

inanmıĢ bir kısmı da inanmamıĢ ise Allah aramızda hükmünü verinceye 
kadar sabredin ki o, hâkimlerin en hayırlısıdır. (Elmalı) 

 
 
Ve in kâne taifetün minküm amenû Billeziy ursiltü Bihi ve 

taifetün lem yu'minu mademki aranızda getirdiğim mesaja inanan bir 
topluluk yanında, inanmayan bir toplulukta var, 

 



Evet, ġuayip peygamber bu kez düĢünmeye davet ediyor. Her iki 
kesime de sesleniyor gibi geldi bana bu ayette. Mademki aranızda 
getirdiğim mesaja inanan bir topluluk yanında inanmayan bir toplulukta 
var, fasbiru hatta yahkümAllâhu beynena O halde Allah aramızda 
hüküm verinceye kadar direnin. 

 
Direnin, iki anlamda birden kullanılmıĢ. Hem mecazi olarak, hem 

hakiki olarak. Bu ayeti ġuayip peygamberin hem mümin muhataplarına 
hem de müĢrik, kafir muhataplarına birden söylediğini düĢünürsek, 
direnin sözcüğünü mümin muhataplarına hakiki manada, kafir 
muhataplarına da mecazi manada, biraz ironik bir biçimde. Hakikate 
karĢı direnin bakalım, ne kadar direneceksiniz biçiminde söylediğini 
düĢünmek daha uygun olur.  

 
ve HUve hayrul hakimiyn; Zira O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. 
 
 
88-) Kalel meleülleziynestekberu min kavmihi lenuhricenneke 

ya ġu'aybü velleziyne amenû me'ake min karyetina ev lete'udünne 
fiy milletina* kale eve lev künna karihiyn; 

 
(ġuayb'ın) halkından, kendilerini büyük gören ileri gelenler dediler 

ki: "Ey ġuayb! Kesinlikle, ya seni ve seninle beraber iman edenleri 
Ģehrimizden çıkaracağız ya da mutlaka bizim atalarımızın dinine 
döneceksiniz"... (ġuayb da): "Ġstemesek de mi?" dedi. (A.Hulusi) 

 
88 - Kavminden büyüklenmek isteyen cumhur cemaat, ya ġuayb! 

katiyen, dediler: Seni de seninle beraber iman edenleri de 
memleketimizden çıkarırız, yahut ki sureti kati‟ye de milletimize 
dönersiniz; ya, dedi, istemezsek de mi? (Elmalı) 

 
 
Kalel meleülleziynestekberu min kavmihi  ġuayip peygamber 

sözünü bitirdi ve muhatapları konuĢuyor. Muhatapları bu kutlu insana 
cevap sadedinde ne diyorlar bakalım; Kalel meleülleziynestekberu min 
kavmihi Kavminin büyüklük taslayan seçkinleri dediler ki, Seçkinler, her 
toplumun baĢına bela olan seçkinler çetesi. Her tarihte onlar var ve 
despotları yaratan da onlar. Diktatörleri çıkaranlar da onlar, o seçkinler. 
Çünkü onlar menfaatlerinin devamını bunda görüyorlar.  

 
ĠĢte onlar dediler ki; lenuhricenneke ya ġu'aybü velleziyne 

amenû me'ake min karyetina Görüyorsunuz değil mi? Tüm tarih 
boyunca böyle olmuĢtur. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar sözünü 



Kur‟an, tarihin bir cilvesi olarak naklediyor ve diyor ki; Ey ġuayip dediler 
ya seni ve beraberindeki iman edenleri yurdumuzdan sürüp çıkarırız. ev 
lete'udünne fiy milletina ya da bizim inanç sistemimize geri dönersin.  

 
fiy milletina daki Milletina kelimesine dikkat edin lütfen. Bizim 

kullandığımız yanlıĢ kullanımda, kullanılmıyor. Bizde millet çok yanlıĢ bir 
biçimde kullanılırken, iĢte Kur‟an millet‟i böyle kullanıyor. Biz Kur‟an dan 
aldığımız halde bu kelimeyi tahrif ediyoruz. Bizim milletimize, oysaki 
ġuayip peygamber de zaten o toplumun bir insanı. Ama onlar, yani 
ġuayip peygambere karĢı çıkan müĢrik, önde gelenler, seçkinler, 
toplumun yönetici elitleri diyorlar ki;  

 
Bizim inanç sistemimize dön, baĢka seçeneğin yok. Ġki seçeneğin 

var. Ya seni çıkarırız sana inananlarla birlikte süreriz, ya da bizim inanç 
sistemimize dönersin. Demek ki milletin anlamı; inanç sistemi. Yani 
Ġbrahim Milletindenim der bir Müslüman. Neden? Ġbrahim‟in inanç 
sistemindenim. Yani Ġbrahimi imana mensubum. Onun için ırkını millet 
zannetme ĢaĢkınlığından insanımızı kurtarmak gerekiyor ki Kur‟an ın 
kavramlarını tahrif etmemiĢ olsun. 

 
Bakınız, yarasa tavrına bakınız. ġuayip peygambere verdikleri 

cevaptan yarasa tavrını çıkarınız. IĢıktan rahatsız olduğu için güneĢi 
sürgün etmeye çalıĢıyorlar. Yarasa ruhlu Meyden liler. IĢıktan rahatsız 
oluyorlar, vahiy ıĢığından. Allah karanlıklarını aydınlatmak için bir nur 
yakıyor, ama onlar güneĢi sürgün etmeye çalıĢıyorlar.  

 
Yarasaların tümü toplansa güneĢi sürgün edebilirler mi dersiniz. 

EdebilmiĢler mi dersiniz. Tarihte bunun örneği görülmüĢ mü dersiniz. 
Bakın yarasalar öldüler ama güneĢ hala doğmaya devam ediyor. 
Görmüyor musunuz. Hiç görmüyor musunuz güneĢi. Aynı parlaklıkta 
bakın. Gözünü kapayan, dünyayı kendisine zindan eder. Hiçbir Ģey 
yapamaz güneĢe. Sadece kendisine karanlık eder hayatı. 

 
Batılın tüm zamanlarda hakka karĢı, ahlaksızlığın ahlaka karĢı, 

kötülüğün erdeme karĢı tavrı, zorbalıkla yaklaĢmak olmuĢtur. Zorbalık. 
ĠĢte Hakkın tavrı açık, Size doğruyu söylüyorum dinleyin beni diyor, kulak 
verin. Benim yaptığım tek Ģey sizi hakka ve hakikate çağırmak. Zorbalık 
yapmıyorum. Oysa ki sizi zorla hakka getirsem eğer, sizin lehinize bir Ģey 
yapmıĢ olacağım. Ama sizin lehinize olduğu halde yine bunu 
yapmıyorum. Siz ise sizin ve benim aleyhime olan bir Ģeyde zorbalığa 
kalkıyorsunuz. Bir kez değil bin kez suçlusunuz. ĠĢte batılın tavrı hep bu 
olmuĢtur. Sürün çıkarın, vurun öldürün, söyletmen vurun. Tarih boyunca 
böyle. 



 
Hakk neden zorbalığa ihtiyaç duymaz? Çünkü özü itibarıyla 

güçlüdür de ondan. Hakk gücünü kendinden alır. Batıl ise gücünü baĢka 
yerlerden alır. Batıl gücünü makamdan alır. Ġktidardan alır, silahtan alır, 
paradan alır, servetten alır, kalabalıklardan alır, kitleden alır. Ama Hakk 
gücünü özünden aldığı için haklı tek olsa da güçlüdür. Onun için Ġbn. 
Mes‟ut a;  

 
- Vel cemaah demiĢler, cemaat nedir?  
 
- El cemaat ve alel Hakk, velev kane vahdek. 
 
Cemaat tek üzere olandır isterse tek ol. Diye cevap verniĢ. Çünkü 

Hakk özü itibarıyla güçlüdür. Bakınız savunan taraf iman tarafıdır, 
Saldırgan taraf küfür tarafıdır. Görüyorsunuz. 

 
kale eve lev künna karihiyn; Cevap veriyor ġuayip peygamber bu 

zorba küfür toplumuna. Dedi ki ġuayip; Peki ya razı olmazsak, ya razı 
olmazsak bu teklifinize. Yani ne bu devenizi güder ne de bu diyardan 
gidersek, yani bu diyardan gitmeyi kabul etmezsek, devenizi de gütmeyi 
kabul etmezsek ne yapacaksınız..! 

 
 
89-) Kadiftereyna alAllâhi keziben in udna fiy milletiküm ba'de 

iz neccanAllâhu minha* ve ma yekunü lena en ne'ude fiyha illâ en 
yeĢaAllâhu Rabbüna* vesi'a Rabbüna külle Ģey'in ılma* alAllâhi 
tevekkelna* Rabbeneftah beynena ve beyne kavmina Bil Hakkı ve 
ente hayrul fatihıyn; 

 
"Allâh bizi, o asılsız din anlayıĢından kurtardıktan sonra, eğer sizin 

atasal dininize geri dönersek, gerçekten Allâh üzerine yalan uydurmuĢ 
oluruz... Ona dönmemiz bizim için olacak Ģey değildir! Rabbimiz olan 
Allâh'ın dilemesi hariç... Rabbimiz, ilmiyle her Ģeyi kuĢatmıĢtır... Allâh'a 
tevekkül ettik (hakikatimizdeki El Vekiyl isminin gereğini yerine 
getireceğine iman ettik)... Rabbimiz, bizimle toplumumuzun arasını Hak 
üzere birleĢtir... Sen en hayırlı Fatih'sin!" (A.Hulusi) 

 
89 - Doğrusu Allah bizi kurtarmıĢ iken sizin milletinize dönecek olur 

isek bir yalan söyleyerek Allâha iftira etmiĢ imiĢiz demek olur, ona 
dönmemiz bizim için olacak Ģey değildir, meğer ki rabbimiz Allah dilemiĢ 
olsun, rabbimiz her Ģeyi ilmiyle kuĢatmıĢ, biz Allaha dayanmıĢız, ey bizim 
rabbimiz kavmimizle bizim aramızı Hakk ile fetih buyur, sen fatihlerin en 
hayırlısısın. (Elmalı) 



 
 
Kadiftereyna alAllâhi keziben in udna fiy milletiküm ba'de iz 

neccanAllâhu minha Allahuekber, güzel peygamber ne diyor bakınız, 
akla hitap ediyor yinede. Muhatapları kudurmuĢ bir silah gibi üzerlerine 
gelirken onları yine de akıllı olmaya, muhasebe yapmaya davet ederek 
diyor ki; Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç 
sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah‟a isnat etmiĢ 
oluruz. Yani tek telaĢı, güzel peygamberin telaĢı nedir biliyorsunuz, 
görüyorsunuz değil mi.  

 
Tek telaĢı var, Allah‟a iftira etmiĢ olmak. Allah‟ı gücendiririm diyor o 

zaman. Zaten siz gücendirdiniz ne oldu ki. Beni de Allah‟ı gücendirmeye 
çağırıyorsunuz. Buna hakkınız mı var. 

 
Bu bana çok ilginç geldi. ġöyle de diyebilirdi. O zaman Allah beni 

yakar. O zaman Allah‟ın gazabından kendimi nasıl korurum. Ki buna 
benzer ibareler var baĢka yerlerde. Ama öyle demiyor. Allah‟a iftira etmiĢ 
olmaz mıyım. Kendinden daha önce rabbinin izzetini düĢünüyor. Bu çok 
önemli.  

 
ĠĢte “Allah‟ta fena olmak” diyebileceğimiz hal bu. Önce Allah‟ın 

kendisine karĢı yaptığı bir eylemde alacağı tavrı düĢünüyor. Benim için o 
önemli diyor, O‟nun da bana nasıl baktığı önemli. Onun için çok ilginç. 

 
ve ma yekunü lena en ne'ude fiyha illâ en yeĢaAllâhu Rabbüna 

Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün 
değil. Yine Allah‟ı tek seçici ve tek ölçü olarak alıyor. Yani Ģunu söylüyor; 
Ġnancınıza dönmemiz mümkün değildir gibi bir Ģey de söylenebilir ama 
Rabbimiz Allah istemediği sürece neyi kastediyor?  

 
Ben Allah‟a teslim oldum. Benim özel tercihim değil veya ben size 

çok affedersiniz gıcık ta değilim. Yani sizden, sizin tanrınızdan, 
tanrılarınızdan gıcık kaptığım için onlara antipatim olduğu için veya 
buraya sempatim olduğu için falan değil. Bu özel zevk meselesi, özel 
tercih meselesi değil. Allah benim için bunu tercih etti. Onu tercih etse 
ben hemen seve seve onu yapardım. Ben Allah‟ın tercihine ram oldum. 
Onun için siz keyfimden mi yapıyorum sanıyorsunuz. 

 
Bu çok önemli. Bir insan ahlaki davranır, ahlaki davranıĢının 

temelinde sadece ve sadece pozitif çıkarlar yatar. Ahlaklı davranmak 
çıkarına uygundur. Bu Ģunu getirebilir. Bir gün çıkarına aykırı olursa onu 
ahlaki davranmaya kimse ikna edemez. Ama bir baĢkası da ahlaki 



davranır ve ahlaki davranıĢının temelinde Ģöyle bir felsefeye sahip; Allah 
benim böyle davranmamı istiyor. ĠĢte hiçbir kimse onu hiçbir zaman, 
çıkarına aykırı olsa da, çıkarına uygun olsa da ahlak dıĢı davranmaya 
ikna edemez. Onun için önemlidir Allah. Onun için önemlidir iman. 

 
vesi'a Rabbüna külle Ģey'in ılma Rabbinizin ilmi her Ģeyi 

kuĢatmıĢtır. alAllâhi tevekkelna ve biz Allah‟a güvenmiĢizdir. Allah‟a 
güvenmiĢizdir. Evet, evet, evet..! Çok önemli. Yani siz eğer merak 
ediyorsanız boyunuza, posunuza, kalabalığınıza sayınıza bakmadan 
bize nasıl karĢı çıkıyorsunuz, bizim tanrılarımıza nasıl itiraz 
yükseltiyorsunuz diyorsanız eğer diyor; Bu hak ehli, biz boyumuza 
posumuza güvenmedik ki, sayımızı sayarak karĢı çıkmadık ki. Biz Allah‟a 
güvendik. Allah‟a güvenmenin, güvenilebilecek Ģeyin en büyüğüne 
güvenmek olduğunu bildik ve iman ettikte onun için çıktık. O sebeple siz 
anlamıyorsunuz bizi demek istiyor burada. Anlayamazsınız da. Sizin 
aklınız güce erer. Siz güç önünde eğilirsiniz. Hakk önünde değil. Eğer 
Hakk önünde eğilseydiniz gücünüze bu kadar güvenmezdiniz.  

 
Onun için biz Allah‟a güvenmiĢizdir. Siz neye güvendiniz. Adeta 

bunu sorguluyor. Siz neye güvendiğinizi tespit edin. Ve dönüyor; Bir 
peygamberin, bir Hakk ehlinin, bir davetçinin en sonunda yapacağı Ģeyi 
yapıyor; 

 
Rabbeneftah beynena ve beyne kavmina Bil Hakkı ve ente 

hayrul fatihıyn; Rabbimiz diyor, ellerini açıyor, Allah‟a yöneliyor ve bir 
davetçinin son sığınağı Allah‟a ve duaya sığınıyor. Duadan baĢka da bir 
Ģey kalmamıĢtır zaten.  

 
Duaya sığınıyor, ama kendisine böyle tehditler yönelten bir sapmıĢ 

toplum için onların helakine değil, yine de onlar için, onlarla hakikatin 
arasını açması için Allah‟a yakarıyor ve diyor ki; Bizimle kavmimiz 
arasında Hakk ın önünü aç. En doğru çeviri böyle çeviridir diye bendeniz 
böyle çevirdim.  

 
Ey rabbimiz bizimle kavmimiz arasında Hakkın önünü aç. Çünkü 

sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın. Bir peygamberin son 
arzusu. Bir peygamber yüreği ancak böyle bir tepki gösterir. Bu tehditlere 
karĢı böyle insani bir tepki. Nedir bu tepkinin temeli, nedir bu duanın 
anahtar sözcüğü;  

 
Fetih. Yani yürek fethi. El Fettah olan Allah‟tan, ya rabbi yüreklerini 

aç diyor. Sen Fettah‟sın. Yani ben gücümün son sınırına kadar 



harcadım, imanla onların arasını kavuĢturamadım. ĠĢ sana kaldı. Fettah 
isminle aç..! 

 
Peygamberimiz öyle diyor ya, Ve lazuri, fıtıh ül Kul‟de naklediyor; 

Ülkeler savaĢla alınır fakat Medine feth olundu.  
 
Çok ilginç aslında biz Ġstanbul feth olundu zannederdik. Meğer 

Ġstanbul savaĢla alınmıĢ. Meğer Medine fetfh olunmuĢ. Bir kılıç 
kalkmadan bir ok sıkılmadan, bir hançer kınından çıkmadan Medine feth 
olunmuĢ. Bizim haberimiz yoktu Medine‟nin feth olunduğundan. Öyle 
değil mi. Peygamber Medine‟ye girmek için hangi savaĢı yapmıĢtı? 
Hicretten baĢka bir Ģey mi oldu. Hayır. ĠĢte fetih o imiĢ. Yüreklerin fethi 
imiĢ. Kalplerin, gönüllerin Ġslam‟a açılması imiĢ. Biz bunu fetih suresinin 
baĢındaki ayetlerden de öğrenmiyor muyuz. 

 
 
90-) Ve kalel meleülleziyne keferu min kavmihi leinitteba'tüm 

ġu'ayben inneküm izen lehasirun; 
 
Halkından hakikat bilgisini inkâr eden ileri gelenler: "Eğer ġuayb'a 

tâbi olursanız, o takdirde mutlaka hüsrana uğrayanlar olursunuz" dediler. 
(A.Hulusi) 

 
90 - Kavminden küfreden cumhur cemaat da yemin ederiz, dediler: 

Eğer ġuayb‟e uyarsanız hiç Ģüphe yok o takdirde siz katî hüsrâna 
düĢeceksiniz. (Elmalı) 

 
 
Ve kalel meleülleziyne keferu min kavmihi ve kavminden 

küfürde direnen seçkinler Ģöyle tehdit ettiler. Çıkar Ģebekesi Mele‟ , çıkar 
Ģebekesi, yönetici seçkinler. Her zorbanın ve diktatörün etrafını saran, 
hatta onları imal eden fabrika. Zorba fabrikası olan yönetici seçkinler 
Ģöyle tehdit ettiler; leinitteba'tüm ġu'ayben inneküm izen lehasirun; 
Eğer ġuayip e uyacak olursanız, kesinlikle kaybeden siz olacaksınız. 
Dediler. 

 
 
91-) Feehazethümürrecfetü feasbehu fiy darihim casimiyn; 
 
Onları o Ģiddetli sarsıntı yakaladı... Yurtlarında diz üstü çöküp 

kaldılar. (A.Hulusi) 
 



91 - Derken onları o recfe tutuverdi, derhal vatanlarında çöke 
kaldılar. (Elmalı) 

 
 
Feehazethümürrecfetü feasbehu fiy darihim casimiyn; Peki, 

son sözleri bu oldu onların. Bir peygamber ki Allah‟tan, onlarla imanın 
arasını açmasını, yani onların yüreğini imana açmasını söylüyor. Bunu 
istiyor tüm tehditlere rağmen son sözleri yine tehdit oluyor. Ve Allah‟ın 
muamelesi ne olacaktı..! Allah‟ın, Kahhar olan Allah‟ın, Cebbar olan 
Allah‟ın muamelesi nasıl olacaktı böyle bir tavra. Böylesine nankör ve 
inkarda direnen bir tavra. ĠĢte Ģu oldu;  

 
Derken gürültülü bir sarsıntı onları ansızın yakalayıverdi. Racfe, 

volkanik bir deprem diye de çevirebilirdim bunu. Ansızın yakalayıverdi. 
Ve kendi yurtlarında cansız dona kaldılar. 

 
Evet, Allah‟ın cevabı söz olarak gelmedi bu kez. Eylem olarak 

geldi.Tokat olarak geldi. O kadar derin uyuyorsunuz ki, hafif bir tokat sizi 
uyandırmaya yetmeyecek. Sizi uykunuzdan uyandırmak için yakanızdan 
tutup sallamak gerekiyor. Hem de gürültülü bir sarsıntı ile. Sallananlar iyi 
bilirler. Onun için racfe diyor.  

 
Erracfe sarsıntı anlamına gelir, deprem anlamına gelir racfe. 

Ancak Mücahit ve diğer ilk müfessirler bunu, aziym bir gürültü anlamına 
tefsir etmiĢler. Bu biraz da öteden beri bölgede anlatılan bu hadiselerin 
hikayelerine dayanıyor bu tefsir. Bu ikisini birleĢtirdiğimizde volkanik bir 
deprem sonucu çıkıyor. Ki bugün hala bilinen ve ziyarete açık olan kaya 
mezarları hala binlerce yıldan beri ayakta duran Medyene gidildiğinde, 
Medyenin jeomorfolojik haritasının volkanik kayalardan oluĢtuğu açık bir 
biçimde görülür. Araplar buna harre diyor. Evet, bugün bölgede 
böylesine bir felaketin sonucu olarak volkan kraterleri tepeleri mevcuttur 
hala. Bunu Ürdün‟e gidenler, yolu oradan geçenler, rahatlıkla bunu 
gözlemleyebilirler. Devam ediyor; 

 
 
92-) Elleziyne kezzebu ġu'ayben keen lem yağnev fiyha* 

elleziyne kezzebu ġu'ayben kânu hümül hasiriyn; 
 
ġuayb'ı yalanlayanlar, sanki orada hiç yaĢamamıĢ gibi (yok 

oldular)... ġuayb'ı yalanlayanlar, hüsrana uğrayanlar oldular. (A.Hulusi) 
 
92 – ġuayb‟ı tekzip edenler sanki orada bir Ģenlik tutmamıĢlardı, 

ġuayb‟ı tekzip edenler, hüsrana düĢenler onlar olmuĢlardı. (Elmalı) 



 
 
Elleziyne kezzebu ġu'ayben Onlar ki ġuayip i yalanlıyorlardı, 

keen lem yağnev fiyha kendileri hiç yaĢamamıĢ gibi oldular. Ben Kuran 
müsaade ederse bunu yaklaĢık tercüme etmek istiyorum. Onlar ġuayip i 
yalanlıyorlardı, kendileri yalan oldular. Devam ediyoruz ayete; elleziyne 
kezzebu ġu'ayben Onlar ki ġuayip i yalancı çıkarıyorlardı, kânu hümül 
hasiriyn; Kaybeden taraf kendileri oldu. 

 
Tıpkı kıyamet gibi. Her felaket kıyamet provasıdır sevgili dostlar. 

Her felaket kıyamet provasıdır. EĢya asli yüzü ile iĢte felaketler sırasında 
gözükür. Ve tabii insan da. Maskeler, doğal felaketler dediğiniz o 
felaketler sırasında düĢer. Ġnsanlar maskesiz görünür o zaman.  

 
Küfür maskeleri de düĢer. En inkarcı bildiğiniz insanların dahi gayri 

ihtiyari olarak farkında olmadan Allah Allah dediklerini duyarsınız. Çünkü 
kıyamet provasıdır. Küfür bir maske idi zaten. Küfür sentetik bir boya idi 
zaten. Dökülünce altından doğal boya gözüküverdi. Tabii ki daha sonra 
kendine geldiğinde tekrar boyalamazsa üzerini. Üzerine tekrar sentetik 
boya çekmezse. Onun için her felaket bir kıyamet provasıdır. 

 
Bireysel felaketlerde öyle. BaĢınıza gelen ölüm felaketleri, 

rahatsızlıklar, hastalıklar, baĢınıza gelen yoksulluklar..! bütün bunlar 
küçük, bireysel anlamda bir kıyamet provasıdır. 

 
 
93-) Fetevella anhüm ve kale ya kavmi lekad eblağtüküm 

risalati Rabbiy ve nesahtü leküm* fekeyfe asa alâ kavmin kafiriyn; 
 
(Bunun üzerine ġuayb) onlardan yüz çevirdi ve: "Ey kavmim!.. 

Andolsun ki Rabbimin risâletlerini size tebliğ ettim... Size öğüt verdim... 
Hakikat bilgisini inkâr eden bir topluluğa (artık) nasıl üzülebilirim?" 
(A.Hulusi) 

 
93 - Döndü de onlardan, ey kavmim! dedi: Alim Allah size rabbimin 

risalelerini iblâğ eyledim, size nasîhatte ettim, Ģimdi kâfir bir kavme nasıl 
acırım. (Elmalı) 

 
 
Fetevella anhüm ve kale ya kavmi lekad eblağtüküm risalati 

Rabbiy ve nesahtü leküm Ve ġuayip onları ardında bırakırken..!  
 



ġöyle bir manzarada ben bu peygamberin iç duygularını çok merak 
ediyorum doğrusu. Ġç duygularını  ve ġuayip onları ardında bırakırken, 
mahvolmuĢ bir uygarlık, bitmiĢ. kaç saniyede, belki birkaç saniyede. 
Belki kırk, belki elli, belki altmıĢ saniyede, belki, üç beĢ saniyede bitmiĢ 
bir uygarlık. MahvolmuĢ bir ülke. Ve bir peygamber. Son olarak yine dua 
eden bir peygamber, bir peygamber yüreği düĢünebiliyor musunuz. 
Onları ardında bırakırken ey kavmim diye mırıldanmıĢtı. 

 
Evet, ve kale‟ ben, diye mırıldanmıĢtı biçiminde çeviriyorum. 

Çünkü ancak öyle çevrilebilir. Çünkü duyacak, dinleyecek kimse kalmadı 
artık. Ey kavmim diye mırıldanmıĢtı. Doğrusu ben size rabbimin 
mesajlarını tebliğ etmiĢtim ve size öğüt vermiĢtim. fekeyfe asa alâ 
kavmin kafiriyn; ġu halde ben sizin gibi nankör bir toplum için nasıl gam 
çekeyim. 

 
Ben bu nasılı, karmaĢık bir ruh haline veriyorum. Yani Ģimdi ne 

yapayım, sizin için üzüleyim mi, sevineyim mi..! Size gamı nasıl çekeyim. 
Küfürle gittiniz ona mı üzüleyim. Pisi pisine gittiniz onamı üzüleyim, adam 
olmadınız onamı üzüleyim, koca bir uygarlığın helakine sebep oldunuz 
onamı üzüleyim. Bana bunu ettiniz onamı üzüleyim, veya sizden 
kurtulduğuma mı sevineyim. ġimdi size nasıl gam çekeyim. 

 
 
94-) Ve ma erselna fiy karyetin min Nebiyyin illâ ehazna ehleha 

Bil be'sai veddarrai leallehüm yeddarra'un; 
 
Biz (hangi) bölge halkına bir Nebi irsâl ettiysek, mutlaka onun 

halkını (kendini beğenmiĢliklerinden uzaklaĢtırmak için) sıkıntı, hastalık 
ile kuĢattık; belki içtenlik ve alçak gönüllülükle yönelirler (diye). (A.Hulusi) 

 
94 - Biz hangi memlekete bir Peygamber gönderdikse iptida 

ahâlisini Ģiddet ve zaruretle sıkmıĢızdır ki niyaza düĢsünler. (Elmalı) 
 
 
Ve ma erselna fiy karyetin min Nebiyyin illâ ehazna ehleha Bil 

be'sai veddarrai leallehüm yeddarra'un; Biz hangi topluma bir 
peygamber göndermiĢsek oranın halkını belki Allah‟a boyun eğerler diye 
önce darlıkla, musibetle sınamıĢızdır. Yine tarihin yasalarından birini 
Kur‟an bize aktarıyor bu ayette. Yani peygamber gönderdiğimiz hiçbir 
kavim yok ki biz onları varlıkla da yoklukla da sınamıĢ olmayalım diyecek 
ayet sonunda. Bu ayetler peĢ peĢe. ĠĢte bu ebedi yasayı hatırlatıyor. 

 
 



95-) Sümme beddelna mekanes seyyietil hasenete hatta afev 
ve kalu kad messe abaened darraü ves serraü feahaznahüm 
bağteten ve hüm lâ yeĢ'urun; 

 
Sonra içine düĢtükleri sıkıntıyı iyilik ile değiĢtirdik... Nihayet refaha 

erip (mal, evlatça) çoğaldılar ve (bu defa): "Babalarımıza da sıkıntı ve 
refah dolu günler gelmiĢtir (bunda alınacak bir ders olamaz)" dediler... 
Biz de onları, ne olup bittiğini fark etmeden yakaladık! (A.Hulusi) 

 
95 - Sonra da fenalık yerine güzelliğe tebdil etmiĢizdir, tâ ki 

artmıĢlar ve demiĢlerdir: Doğrusu atalarımıza sıkıntılı haller de olmuĢ, 
sürûrlu demler de, tam o vakit biz de kendilerini hatırlarından geçmezken 
ansızın tutmuĢ bastırıvermiĢlerdir. 
(Elmalı) 
 
 

Sümme beddelna mekanes seyyietil hasenete sonra o kötü 
durumu güzelliğe çevirmiĢizdir de, hatta afev ve kalu kad messe 
abaened darraü ves Serra refaha kavuĢup ĢımarmıĢlar ve bir zamanlar 
atalarımız da sıkıntı ve sevinçli günler yaĢamıĢlarmıĢ..! demiĢlerdir. Yani 
mantığa bakınız. Burada ayetin söylediği Ģu; Ġlk etapta anlaĢılmıyor. Ama 
üzerinde biraz tefekkür edilence çok iyi anlaĢılıyor.  

 
Allah ne karıĢır (HaĢa). Yoklukta, varlıkta yaĢamın doğal ilkesi. 

Onun için atamızın da baĢından geçmiĢ. Onlarda yoklu günler çekmiĢler, 
sıkıntılı günler. Varsıl günlerde çekmiĢler. Sevindikleri zamanlarda 
olmuĢ, üzüldükleri zamanda olmuĢ. Dolayısıyla bu zamanın getirdiği bir 
kuraldır. Yani Allahsız düĢünce iĢte günlerin getirdiği hadiselerden böyle 
bir sonuç çıkarıyor. Yani Allah‟ı inkar edenlerin tesadüf tanrısına iman 
etmekten baĢka çıkar yolu da kalmıyor. 

 
Onun için bunların yaptığı da bu. Zamanın ipini Allah‟a vermemek 

için zihni bir gayret sergiliyorlar. Allah‟tan bağımsız düĢünüyorlar varlığı 
ve yokluğu. Sevinci ve hüznü. ĠĢte mantık bu. Küfür mantığı bu. 

 
feahaznahüm bağteten ve hüm lâ yeĢ'urun; ĠĢte bunun üzerine 

biz de olup bitenin farkına dahi varmadan onları ansızın yakalayıverdik. 
Adeta temel bakıĢ açısının bu olduğunu söyler gibidir Kur‟an. Örnek 
vermiyor dikkatinizi çekerse bu son iki ayette. Sadece helak olan 
toplumların temelde nasıl bir düĢünceye, nasıl bir hayat tasavvuruna, 
nasıl bir Allah‟tan bağımsız bir felsefeye sahip olduklarını söylüyor. 

 
 



96-) Velev enne ehlel kura amenû vettekav le fetahna aleyhim 
berakatin mines Semai vel Ardı ve lâkin kezzebu feehaznahüm Bi 
ma kânu yeksibun; 

 
Eğer o bölgelerin halkları iman edip korunsalardı, elbette onlar 

üzerine semâdan ve yeryüzünden bereketler açardık... Ne var ki 
yalanladılar! Biz de onları yapmakta olduklarının getirisi ile 
yakalayıverdik! (A.Hulusi) 

 
96 - Eğer o memleketlerin ahalisi iman edip Allah dan korksaydılar 

elbette üzerlerine yerden gökten bereketler açardık, ve lâkin tekzip ettiler 
de kendilerini kesibleriyle tuttuk alıverdik. (Elmalı) 

 
 
Velev enne ehlel kura amenû vettekav Oysaki eğer bu ülkelerin 

insanları iman etseler ve sorumluluk bilincini kuĢansalardı, Allah‟a güven 
ve sorumlu davransalardı. Yani Allah‟a güvenseler ve Allah‟a 
güvendikleri içinde sorumlu davransalardı. Allah bizim için hep hayrı 
ister, bizim iyiliğimizi ister deseler ve buna göre davransalardı, le 
fetahna aleyhim berakatin mines Semai vel Ard onlara göklerin ve 
yerin bereketini ardına kadar açardık. 

 
Dikkatinizi çekiyor mu sevgili Kur‟an dostları, insan davranıĢları ile 

doğanın davranıĢları arasındaki görünmez irtibata bir atıf var burada. Ne 
alakası var canım diyenlere Kur‟an dan duyurulur. Ġnsan davranıĢları ile 
doğanın davranıĢları arasında görünmez bir irtibat olduğuna bir atıftır bu 
ayet. Yani bu ilahi tasarım 99. ayette gelecek asıl. Oraya da bir atıf aynı 
zamanda. 

 
ve lâkin kezzebu feehaznahüm Bi ma kânu yeksibun; fakat 

yalanladılar. Bunun üzerine biz de yaptıklarından dolayı kıskıvrak 
yakaladık. 

 
 
97-) Efeemine ehlül kura en ye'tiyehüm be'süna beyaten ve 

hüm naimun; 
 
O bölgelerin halkları, gecenin bir vakti uyurlarken, kendilerine 

azabımızın gelmeyeceğinden eminler mi? (A.Hulusi) 
 
97 - Ya Ģimdi Ģu köy, kasaba ahâlisi geceleyin uyurlarken 

azâbımızın kendilerine baskın halinde gelivermeyeceğinden emin mi 
oldular? (Elmalı) 



 
 
Efeemine ehlül kura en ye'tiyehüm be'süna beyaten ve hüm 

naimun; ġu halde bu ülkelerin insanları azabımızın gece vakti uykuda 
iken ansızın gelip çatmayacağından güvencede olabilirler mi? Olabilirler 
mi..! 

 
Söyler misiniz bu hitap kime? Bu hitap tarihte mi kaldı, yoksa aynı 

zamanda bu hitabın muhatabı bizler miyiz. Kim Allah‟ın azabından 
güvence de olabilir. Bir gece yarısı ansızın uykuda iken o gazabın gelip 
kendisini yakalamayacağından. Kim güvencede olabilir diyor Kur‟an, 
soruyor.  

 
Ġki ayet, 97 ve 98. ayetlerin beyan ettiği hakikati hatırlayacaksınız, 

bu surenin baĢındaki 4. ayet daha önceden haber vermiĢti. Adeta bu 
sure onu haber vererek, bu ayetleri haber vererek bir özetle girmiĢti. Bu 
ayetler onun daha da açılımıdır. 

 
 
[Ek bilgi; Adı geçen, açıklananama okunmayan ayet. 
 
98-) Eve emine ehlül kura en ye'tiyehüm be'süna duhan ve 

hüm yel'abun; 
 
Yoksa o bölgelerin halkları, kuĢluk vakti oynaĢıp eğlenirlerken, 

kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden eminler mi? (A.Hulusi) 
 
98 - Yine o köy kasaba ahâlisi kuĢluk vakti oynayıp eğlenip 

dururlarken kendilerine azâbımızın gelivermeyeceğinden emin mi 
oldular? (Elmalı)] 

 
 
99-) Efeeminu mekrAllâh* fela ye'menü mekrAllâhi illel kavmül 

hasirun; 
 
(Yoksa) Allâh'ın mekrinden (Allâh'ın yaptıklarının sonucunu onlara 

hiç fark ettirmeden yaĢatmak suretiyle cezalandırmasından) emin mi 
oldular (bu Ģekilde yaptığımız karĢılıksız kaldı, diyerek suç fiillerine 
devam ederler ve gittikçe batarlar)! Hüsrana uğrayan toplumdan baĢkası 
Allâh'ın mekrinden emin olamaz. (A.Hulusi) 

 
99 - Ya artık Allahın mekr‟inden emin mi oldular? fakat kendilerine 

yazık eden kavimlerden baĢkası Allahın mekrinden emîn olmaz. (Elmalı) 



 
 
Efeeminu mekrAllâh Yani onlar, herkes Allah‟ın ince tertibine 

karĢı kendilerini güvencede sayabilirler mi. fela ye'menü mekrAllâhi 
illel kavmül hasirun; Doğrusu Allah‟ın ince ve hassas tasarımına karĢı, 
tükenmiĢ, bitmiĢ bir toplumdan baĢkası kendisini güvencede sayamaz. 
Sayamaz da. Sayamamalı. 

 
Yani onlar, herkes Allah‟ın ince tertibine karĢı kendilerini 

güvencede sayabilirler mi diye soruyor ve arkasından da doğrusu 
Allah‟ın ince ve hassas tasarımına karĢı, tükenmiĢ bir toplumdan baĢkası 
kendisini güvencede sayamaz diye bitiriyor. 

 
Allah‟a karĢı güvence aramak, Ģeytanın bile aklına gelmez. ġeytan 

bile Allah‟a karĢı birinden güvence istememiĢ. Güvenceyi isyan ettiği 
Allah‟tan istemiĢtir, bana izin ver demiĢtir. 

 
 
100-) Eve lem yehdi lilleziyne yerisûnel Arda min ba'di ehliha 

en lev neĢaü esabnahüm Bi zünubihim* ve natbe'u alâ kulubihim 
fehüm lâ yesme'un; 

 
Helâk olan toplumun mirasçısı olan halk (hâlâ) Ģu gerçeği fark 

etmedi mi: Eğer dilesek onların suçları yüzünden onlara musîbetler 
isâbet ettirir, kalplerini mühürleriz (bilinçlerini kilitleriz) de artık onlar 
algılayamazlar! (A.Hulusi) 

 
100 - Halâ irĢat etmedi mi o, eski sahiplerinden sonra bu Arza vâris 

olan kimseleri, Ģu hakikat ki eğer dilemiĢ olsak onların da günahlarını 
baĢlarına çarpardık? Fakat kalplerinin üzerini tabı' eder mühürleriz de 
onlar hakkı iĢitmezler. (Elmalı) 

 
 
Eve lem yehdi lilleziyne yerisûnel Arda min ba'di ehliha en artık 

önce gelip geçmiĢ uygarlıkların ardından yeryüzünün medeniyet 
mirasına konanlar için Ģu gerçek ortaya çıkmıĢ olmuyor mu ki. Yine bir 
yasa. Yine tarihin sosyal bir yasası. Tüm uygarlıklar, tüm ülkeler, tüm 
medeniyetler için geçerli olan bir yasa. NeymiĢ o yasa; 

 
lev neĢaü esabnahüm Bi zünubihim eğer istersek günahları 

yüzünden onları da hedefe koyabiliriz. Dikkatinizi çekerim, anahtar 
kelime Bi zünubihim günahları yüzünden. Yani elleri ile ettiklerini 
bulurlar diyor. Biz etmeyiz onlara, onlar kendi kendilerine ederler. Evet..! 



…ve lâkin kânu enfüsehüm yazlimun; Rum/9 Fakat zulmeden, 
kendilerine zulmeden yine onlardır diyor. Biz zulmetmiyoruz. Evet, 
burada da o söyleniyor. 

 
ve natbe'u alâ kulubihim fehüm lâ yesme'un; üstelik kalplerine 

mühür basarız da onlar artık iĢitmez olurlar. Dikkatinizi çekerim sevgili 
dostlar. Kalplere nasıl mühür basılır sorusu Bi zünubihim de gizli. ĠĢte 
böyle. 

 
ve natbe'u, burada aĢağıda da gelecek olduğu için ben aĢağıda da 

açıklayabilirdim ama, çünkü 101. ayetin sonu da öyle bitiyor. 
yatbe'ullahu alâ kulubil kafiriyn; ĠĢte Allah inkarcıların kalplerini böyle 
mühürler. Burada da geçiyor. ve natbe'u alâ kulubihim fehüm lâ 
yesme'un; üstelik kalplerine mühür basarız da onlar artık iĢitmez olur. 

 
Tabaa yetbeu, netbau, etbau..! çok ilginç bir benzerlik var. 

Benzerlik değil ayniyet. Yetbau, karakter anlamındaki tabiatla aynı, 
Tabi‟a, tabiat karakter. Adeta bu ayetin anlamı; Allah küfrü onların 
karakteri kılar diyor. Aynen böyle. ĠĢte kalp nasıl mühürlenir diye 
sorarsanız bana, cevabı burada. Allah küfrü onların karakteri haline 
getirir. Artık küfür, karakteri olur onların. O kadar. 

 
 
101-) Tilkel kura nekussu aleyke min enbaiha* ve lekad 

caethüm Rusulühüm Bil beyyinat* fema kânu li yu'minu Bi ma 
kezzebu min kabl* kezâlike yatbe'ullahu alâ kulubil kafiriyn; 

 
ĠĢte o çeĢitli yerleĢim alanındakiler ki onların haberlerinden sana art 

arda anlatıyoruz... Andolsun ki Rasûlleri, açık deliller olarak gelmiĢti... 
(Fakat) önceden yalanladıklarına (Din'e, B sırrınca) iman etmediler... ĠĢte 
Allâh, hakikat bilgisini inkâr edenlerin kalplerini böyle mühürler 
(bilinçlerini kilitler). (A.Hulusi) 

 
101 - ĠĢte o memleketler, bunların baĢına gelenlerden bâzısını 

sana kıssa olarak nakil ediyoruz; celâlim hakkı için onlara Peygamberleri 
beyyinelerle geldiler öyle iken iman etmek istemediler, çünkü ondan 
evvel inkâr etmeği âdet etmiĢlerdi, Allah kâfirlerin kalplerini iĢte böyle 
tabeder. (Elmalı) 

 
 
Tilkel kura nekussu aleyke min enbaiha sana kıssalarını 

naklettiğimiz bu ülkeler, ve lekad caethüm Rusulühüm Bil beyyinat* 
fema kânu li yu'minu Bi ma kezzebu min kabl doğrusu bütün bunlara 



kendi içlerinden elçiler, hakikatin apaçık belgelerini getirdiler de yine de 
onlar bir kez yalanlamıĢ bulundukları için bir daha iman etmediler. 

 
Ġlginç bir üslup. Bir kez yalanlamıĢ bulundular, bir daha da iman 

etmediler. Yani küfürde ısrar ettiler. Batılda ısrar ettiler. Sözlerine 
sadakat gösterdiler ama Allah‟a sadakat göstermediler. Allah‟a verdikleri 
fıtrat sözünü çiğnediler de, Ģeytana verdikleri sözü çiğnemediler 
dercesine bir kez yalanlamıĢ bulundukları için, bir daha iman etmediler. 

 
Sonuçları tayin eden insanın iradeli tercihidir. ĠĢte yalanlamıĢ 

bulundukları için deyiĢte bu yüzdendir. Yani ben saptırmadım diyor. Siz 
saptınız ve akıbetinizi de kendi elinizle belirlediniz. Ben kahretmedim sizi, 
siz, sizi kahrettiniz asıl. ĠĢte budur. 

 
kezâlike yatbe'ullahu alâ kulubil kafiriyn; Biraz önce okuduğum 

için geçiyorum. ĠĢte Allah inkarcıların kalplerini böyle mühürler. Yani 
küfrü inkarcıların tabiatı haline getirir. Kalplerinin tabiatı olur o. 

 
 
102-) Ve ma vecedna liekserihim min ahd* ve in vecedna 

ekserehüm lefasikıyn; 
 
Onların çoğunluğunda, verdikleri söze sadakat bulamadık... Onların 

çoğunluğunu, Hakk'a itaatten çıkmıĢ bulduk. (A.Hulusi) 
 
102 - Hem ekserîsinde ahde vefa görmedik, Ģu muhakkak ki 

ekserîsini taatten çıkar fasıklar gördük. (Elmalı) 
 
 
Ve ma vecedna liekserihim min ahdin ve biz onların çoğunu fıtrat 

sözleĢmesine sadık bulmadık. Buyurun, geldi, “fıtrat” sözleĢmesine sadık 
bulmadık. ve in vecedna ekserehüm lefasikıyn; aksine onların çoğunu 
sapmayı içselleĢtirmiĢ kimseler bulduk. Sapmayı içselleĢtirdiler, sapmayı 
tabiat haline, mizaç haline getirdiler. Sapıklığı adeta değiĢmez bir 
karaktere dönüĢtürdüler. ĠĢte yukarıda söylenen. Tabiat, karakter, 
mizaç..! Onun için sözleĢmeye sadık olmadılar. 

 
Buradaki sözleĢme her halükarda fıtrat sözleĢmesi olsa gerek. 

Ġman sadece bir sözleĢme tazelemedir dostlar. Asıl sözleĢme değildir. 
Asıl sözleĢme fıtrat sözleĢmesidir. Asıl sözleĢme fıtrattır. Ġnsanın saf 
doğasına ihanet etmeden insan küfredemez. Onun için her küfür insanın 
kendi kendisinin ihaneti anlamına gelir. Israrla küfrü tercih eden kendi 



doğasına, kendi fıtratına, kendi var oluĢuna ısrarla ihanet ediyor 
demektir. 

 
 
103-) Sümme beasna min ba'dihim Musa Bi âyâtina ila fir'avne 

ve meleihi fezalemu Bi ha* fenzur keyfe kâne akıbetül müfsidiyn; 
 
Sonra, onların ardından Musa'yı (Esmâ'nın açığa çıkıĢı olan) 

delillerimiz ile Firavun ve onun ileri gelenlerine bâ'settik... (Firavun ve ileri 
gelenleri ise) onlara (delillerimizin hakkını vermeyerek) zulmettiler... 
Fesat çıkaranların sonu nasıl oldu, bir bak! (A.Hulusi) 

 
103 - Sonra onların arkasından âyetlerimizle Musâ‟yı Firavuna ve 

cemiyetine gönderdik, tuttular, o âyetlere zulüm ettiler, ettiler de bak o 
müfsitlerin akıbeti nasıl oldu? (Elmalı) 

 
 
Sümme beasna min ba'dihim Musa Bi âyâtina ila fir'avne ve 

meleihi 
 
Yepyeni bir olaya getirdi Kur‟an. Yine tarihin iki yatağının hiçbir 

zaman değiĢmediğini, daha sonrada değiĢmediğini ifade edercesine 
Musa ve Ġsrail oğulları hadisesine getirdi ve dedi ki; Sonra bu kavimlerin 
ardından Firavuna ve onun adamlarına ayetlerimizle Musa‟yı gönderdik.  

 
Küçük bir nokta, çok önemli bir nokta yalnız. Bu hadise, Musa 

Kıssası Kur‟an da en az 7 surede anlatılır. Ama bu Musa ve kavminin 
firavuna karĢı yürüttüğü bu mücadele, Musa ve kardeĢinin, firavuna karĢı 
yürüttüğü mücadelenin küçük bir kısmı alınıyor burada. Neden, Musa‟nın 
kıssası Mekke‟de anlatılıyor. Musa‟nın Mekke‟si, Muhammed A.S. ın 
Mekke‟sinde. Unutmayın bu surede Mekke de indi. Onun için sadece 
Musa‟nın muhalefette, firavunun ülkesindeki iman savaĢı anlatılıyor. 
Onun ötesi, yani Mısır dan çıkıĢtan sonrası burada anlatılmıyor. Buradan 
da anlıyoruz ki; 

 
Ey Muhammed,(A.S.) senin Mekke‟n sadece sana ait değil, her 

peygamberin Mekke‟si var. Her peygamber Mekke‟sinde senin 
karĢılaĢtıklarına benzer Ģeylerle karĢılaĢtı ve Allah hepsini de 
Mekke‟sinde destekledi. ĠĢte Ģu ana kadar anlatılan peygamberlerde 
olduğu gibi. 

 
fezalemu Bi ha onları ters karĢıladılar. Tabii, Musa‟yı ve getirdiği 

mesajı ters karĢıladılar diye tercüme ettim, çünkü zulüm, yerinden etmek 



demekti. Ters karĢılamak iĢte. fenzur keyfe kâne akıbetül müfsidiyn; 
Ve bak nasıl oldu fesatçıların sonu. 

 
 
104-) Ve kale Musa ya fir'avnü inniy Resulün min Rabbil 

alemiyn; 
 
Musa dedi ki: "Ey Firavun! Muhakkak ki ben âlemlerin Rabbinden 

bir Rasûlüm." (A.Hulusi) 
 
104 - Musâ, ey Firavun! dedi: Bil ki ben rabbül'âlemîn tarafından bir 

Resulüm. (Elmalı) 
 
 
Ve kale Musa ya fir'avnü inniy Resulün min Rabbil alemiyn; Ve 

Musa dedi ki; Ey firavun, ben alemlerin rabbinden bir elçiyim. 
 
 
105-) Hakıykun alâ en lâ ekule alAllâhi illel Hakk* kad ci'tüküm 

Bi beyyinetin min Rabbiküm feersil me'ıye beniy israiyl; 
 
"Allâh üzerine Hak olmayanı söylememek, benim üzerime hakiki bir 

borçtur... Gerçekten ben size Rabbinizden apaçık bir delil ile geldim... (O 
hâlde) Ġsrailoğullarını benimle beraber gönder!" (A.Hulusi) 

 
105 -  Birinci vazifem Allaha karĢı haktan baĢka bir Ģey 

söylememekliğimdir, hakikat ben size rabbinizden bir beyyine ile geldim, 
artık Beni Ġsraîl‟i benimle beraber gönder. (Elmalı) 

 
 
Hakıykun alâ en lâ ekule alAllâhi illel Hakk Bana yaraĢan Allah 

hakkında hakikatten baĢka bir Ģey söylememektir. NiyeHakıykun diye 
baĢlıyor, bana yaraĢan söylememektir? Bu ifadeyi anlamak için Musa‟nın 
sarayda büyümüĢ bir prens olduğunu aklımızdan uzak tutmamamız 
gerektir. 

 
kad ci'tüküm Bi beyyinetin min Rabbiküm elbet size rabbinizden 

apaçık mucizelerle geldim. feersil me'ıye beniy israiyl; artık bırak ta 
Ġsrail oğulları benimle birlikte gelsinler. Teklifi bu. Hz. Musa‟nın 
gönderiliĢinde ki amaçlardan biride bu. Tevhidi bir toplum olan Muvahhit 
Ġsrail oğulları, Müslüman Ġsrail oğulları dikkatinizi çekerim, birle bile 
kullanıyorum. Müslüman Ġsrail oğulları, müĢrik Mısır toplumunda asimile 
edilmeye çalıĢılıyor ve köle haline getiriliyordu. 



 
ĠĢte aralarından seçilmiĢ bir peygamber eli ile bu muvahhitler, artık 

MüĢrik, artık kafir bir toplumun iktidarı altında yaĢamamaları için bir çıkıĢ 
yolu düĢünmeye baĢladılar. 

 
 
106-) Kale in künte ci'te Bi ayetin fe'ti Bi ha in künte mines 

sadikıyn; 
 
(Firavun): "Eğer bir mucize ile geldinse, hadi getir mucizeni; eğer 

sözünde sadıksan!" dedi. (A.Hulusi) 
 
106 - Eğer, dedi: Bir âyet ile geldinse getir onu bakalım sadıklardan 

isen. (Elmalı) 
 
 
Kale in künte ci'te Bi ayetin fe'ti Bi ha in künte mines sadikıyn; 

Tabi ki aynı zamanda Musa peygamberin görevlerinden biri, içinde 
yaĢadığı bu toplumun önderlerini de imana çağırmaktı. Firavun dedi ki; 
Mademki bir mucize ile geldin, o halde ortaya koy, tabii ki doğru sözlü 
biriysen. 

 
 
107-) Feelka asahu feizâ hiye su'banün mubiyn; 
 
(Bunun üzerine Musa) asasını bıraktı, birden o asa büyük bir yılan 

olarak göründü! (A.Hulusi) 
 
107 - Bunun üzerine asasını bırakıverdi, ne baksın o koskoca bir 

ejderha kesiliverdi. (Elmalı) 
 
 
Feelka asahu feizâ hiye su'banün mubiyn; Bunun üzerine Musa 

asasını yere bıraktı, hayret, o da ne..! düpedüz bir yılandı o. 
 
 
108-) Ve neze'a yedehu feizâ hiye beydaü linnazıriyn; 
 
Ve (Musa) elini çekip çıkardı, birden o (el) parlayan beyaz ıĢık 

hâlinde göründü! (A.Hulusi) 
 
108 - Ve elini sıyırdı çıkardı, ne baksın o bakanlara bembeyaz 

parlıyor. (Elmalı) 



 
 
Ve neze'a yedehu ve elini çıkardı. feizâ hiye beydaü linnazıriyn; 

Bir de baktılar ki göz kamaĢtırıcı bir parlaklık..! 
 
Ġlginçtir, Tevrat‟ta el mucizesi, yed i Beyza mucizesi, rasyonalist 

eğilimli hahamların kalemlerinden çıkan bir tahrifata uğrar, cüzamlı birinin 
eli gibi nakleder. Bembeyaz. Oysa ki bu mucizevi bir parlaklıktı, göz alıcı 
bir parlaklık. 

 
 
109-) Kalel meleü min kavmi fir'avne inne hazâ lesahırun 

'aliym; 
 
Firavun'un halkının ileri gelenleri (rahipler): "Muhakkak ki bu çok 

Ģey bilen bir sihirbaz" dediler... (A.Hulusi) 
 
109 - Firavunun kavminden o cemiyet, bu, dedi: Ģüphesiz çok bilgiç 

bir sihirbaz. (Elmalı) 
 
 
Kalel meleü min kavmi fir'avne inne hazâ lesahırun 'aliym; Yine 

orada da çıktı çete, orada da çıktı. Yöneticinin etrafını saran menfaat 
çetesi, seçkinler. Ve dediler ki firavun toplumunun seçkinleri, anlaĢıldı ki 
bu, bu iĢleri iyi bilen bir sihirbazdır. Çünkü kalplerinden bakmıyorlar, 
ceplerinden bakıyorlar. Ġnkarcı bir mantık için en görkemli mucize bile 
basit bir göz bağcılık olarak görünüyor, görüyorsunuz. 

 
 
110-) Yüriydu en yuhriceküm min Ardıküm* fema zâ te'mürun; 
 
"Sizi arzınızdan (makamınızdan) uzaklaĢtırmak istiyor"... (Firavun 

sordu): "Öneriniz ne?" (A.Hulusi) 
 
110 - Sizi yerinizden çıkarmak istiyor, binaenaleyh ne 

emredersiniz? (Elmalı) 
 
 
Yüriydu en yuhriceküm min Ardıküm tüm arzusu ise sizi 

yerinizden etmektir diye de fiĢekle diler firavunu. Yani onu makamıyla 
tehdit ettiğini ima ediyorlar. fema zâ te'mürun; her halde bizim 
menfaatler gidecek diyemeyeceklerine göre, lideri korkutuyorlar. fema zâ 
te'mürun; bu cümle, kendisinden önceki, aynı ayet içindeki cümleden 



ayrı ele alınmıĢ. Taberi‟ye göre bu ibare firavuna ait. ZemahĢeri bu 
ibarenin kime ait olduğunu tartıĢmıyor bile. Demek ki o peĢinen öyle 
sayıyor. Ama Razi bunu tartıĢmaya açmıĢ. Ben de Taberi‟nin tercihini 
doğru görüyorum, bu cümle firavuna ait ve diyor ki; O halde ne 
öneriyorsunuz. Etrafındakilere soruyor. 

 
 
111-) Kalu ercih ve ehahü ve ersil fiyl medaini haĢiriyn; 
 
Dediler ki: "Onu ve kardeĢini alıkoy... ġehirlere de haberciler yolla." 

(A.Hulusi) 
 
111 - Onu ve kardeĢini dediler: eğle, ve Ģehirlere toplayıcılar yolla. 

(Elmalı) 
 
 
Kalu Ģu cevabı verdiler. ercih ve ehahü,ehahü yani kardeĢini, 

Harun‟u, Onu ve kardeĢini alıkoy. ve ersil fiyl medaini haĢiriyn; ve 
Ģehirlere görevliler yolla. 

 
 
112-) Ye'tuke Bi külli sahırin 'aliym; 
 
"Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler." (A.Hulusi) 
 
112 - Mâhir sihirbazların hepsini sana getirsinler. (Elmalı) 
 
 
Ye'tuke Bi külli sahırin 'aliym; Bütün bilgin sihirbazları toplayıp 

huzuruna getirsinler, teklifinde bulundular. 
 
 
113-) Ve caes seharetü fir'avne kalu inne lena leecren in künna 

nahnül ğalibiyn; 
 
O sihirbazlar Firavun'a geldi... Dediler ki: "Eğer biz galip gelirsek, 

muhakkak ki bize bir mükâfat var, değil mi?" (A.Hulusi) 
 
113 - Bütün sihirbazlar da Firavuna geldiler, elbette, dediler: Galip 

gelenler biz olursak bize mükâfat Ģüphesiz ya? (Elmalı) 
 
 



Ve caes seharetü fir'avne kalu ve sihirbazlar gelip firavuna 
dediler ki, inne lena leecren in künna nahnül ğalibiyn; ġayet biz 
kazanacak olursak, herhaldebize büyük bir ödül verilecektir. Yani 
herhalde bizi görürsün dediler. Ücretsiz bırakmazsın, karĢılıksız 
bırakmazsın. 

 
Herkes kendi menfaati peĢinde. Yani burada ince bir nükte de var. 

Herkes nereye çalıĢıyor görüyorsunuz değil mi ey Kur‟an ın muhatapları. 
Kim nereye çalıĢıyor görüyorsunuz. Musa nereye çalıĢıyor, sihirbazlar 
nereye çalıĢıyor. Firavunun etrafında ki o çıkarcı takımı, öncüler nereye 
çalıĢıyor. Firavun nereye çalıĢıyor herkese bakın, nereye çalıĢtığından 
anlayın. 

 
 
114-) Kale ne'am ve inneküm le minel mukarrebiyn; 
 
(Firavun): "Evet" dedi... "Muhakkak ki siz benim çok yakınlarımdan 

olacaksınız." (A.Hulusi) 
 
114 - Evet, dedi: Hem o vakit siz elbette gözdelerdensiniz. (Elmalı) 
 
 
Kale ne'am Firavun, kesinlikle dedi. ve inneküm le minel 

mukarrebiyn; Üstelik siz maiyetimiz arasındaki yerinizi de alacaksınız. 
 
 
115-) Kalu ya Musa imma en tulkıye ve imma en nekûne nahnül 

mulkıyn; 
 
(Sihirbazlar): "Ey Musa... Önce sen at ya da önce biz atalım" 

dediler. (A.Hulusi) 
 
115 - Yâ Musâ! dediler: Sen mi hünerini ortaya atacaksın, yoksa 

atanlar biz mi olacağız? (Elmalı) 
 
 
Kalu ya Musa imma en tulkıye ve imma en nekûne nahnül 

mulkıyn; sihirbazlar dönüp Ey Musa dediler. Önce sen mi atacaksın 
asanı, ya yoksa biz atalım mı. 

 
 
116-) Kale elku* felemma elkav seharu a'yunen Nasi 

vesterhebuhüm ve cau Bi sıhrin azıym; 



 
(Musa): "Siz atın" dedi... (Sihirbazlar) atınca, insanların görüĢleri 

etkilendi ve onları dehĢete düĢürdüler! Büyük bir sihir oluĢturdular. 
(A.Hulusi) 

 
116 - Siz atın, dedi, vaktaki atacaklarını attılar, Nasın gözlerini 

büyülediler ve onları dehĢete düĢürdüler, hasılı büyük bir sihir 
gösterdiler. (Elmalı) 

 
 
Kale elku Musa, önce siz atın dedi. felemma elkav seharu 

a'yunen Nasi vesterhebuhüm ve cau Bi sıhrin azıym; ve onlar attıkları 
zaman büyü ile insanların gözlerini bağladılar. Yani gözbağcılık yaptılar 
diyor Kur‟an. Ġnsanların gözlerini bağladılar ve onlara korku salan, 
sonuçta müthiĢ bir sihir sergilediler. Yani onları korkuttular. Onlara korku 
saldılar ve sonuçta müthiĢ bir sihirdi sergiledikleri. 

 
Ġlginç, Kur‟an Ġllüzyonla, Ki illüzyon biliyorsunuz teknik olarak göz 

bağcılığı, el çabukluğuna dayalı, aletlerle yapılan sihirbazlıktır Ġllüzyon. 
Ġllüzyonla bakara suresindeki 102. ayette sihir arasında bir fark 
görmüyor. Yani olağan dıĢı güçleri kullanarak eĢya ve insan üzerinde etki 
bırakma anlamına gelen sihirle, Teknik bir takım aletlerle, göz bağcılığına 
dayanan illüzyonu aynı olarak niteliyor. Sihir kelimesi ile anıyor Kur‟an. 
Bu ilginç. Neden? ġundan; Bu ikisi çok farklı olduğu halde, bu ikisi 
mahiyet itibarı ile de farklı olduğu halde, Kur‟an ikisine de sihir diyor. 
Bakara/102 ve bu ayet. 

 
Nedeni bizce Ģundan. Kur‟an olaya, sihri yapan ya da sihrin 

nesnesi büyü açısından bakmıyor, sihrin yapıldığı insanda bıraktığı etki 
açısından bakıyor. Yani etkilenen insan eğer ondan büyülenmiĢse, 
psikolojisi bozulmuĢsa, iĢte ona sihir diyor Kur‟an. Bu çok önemli, bu 
ayırımı önemsiyorum ben. 

 
 
117-) Ve evhayna ila Musa en elkı asak* feizâ hiye telkafü ma 

ye'fikûn; 
 
Biz de Musa'ya: "Asanı at" diye vahyettik... Bir de ne görsünler, o 

(asa), onların uydurdukları Ģeyleri kapıp yutuyor! (A.Hulusi) 
 
117 - Biz de Mûsâ‟ya «asanı bırakıver» diye vahiy ettik, bir de 

baktılar ki o, onların bütün uydurduklarını yalayıp yutuyor. (Elmalı) 
 



 
Ve evhayna ila Musa en elkı asak Biz de Musa‟ya, asanı bırak 

diye vahyettik. feizâ hiye telkafü ma ye'fikûn; Fakat o da ne? Onların 
illüzyonlarını silip süpürmesin mi? Uyduruk teknik bir teknik oluĢuna 
iĢaret buradaki Ye‟fikûn kelimesi. Ġfk, iftira, uydurma, uyduruk, illüzyon, 
iĢte bu anlamlara gelir. 

 
 
118-) Feveka'al Hakku ve betale ma kânu ya'melun; 
 
ĠĢte böylece Hak açığa çıktı ve onların yapmakta oldukları boĢa 

gitti. (A.Hulusi) 
 
118 - Artık hak meydana çıktı ve onların bütün yaptıkları hiçe gitti. 

(Elmalı) 
 
 
Feveka'al Hakku ve betale ma kânu ya'melun; Böylece hakikat 

ortaya çıktı, diğerlerinin yaptıklarının düzmece olduğu anlaĢılmıĢ oldu. 
 
 
119-) Feğulibu hünalike venkalebu sağıriyn; 
 
Orada yenildiler... Küçük düĢtüler! (A.Hulusi) 
 
119 - Artık orada mağlup olmuĢlardı, küçük düĢmüĢlerdi. (Elmalı) 
 
 
Feğulibu hünalike venkalebu sağıriyn; sonunda iĢte orada ve o 

anda firavun ve avanesi yeniĢmiĢ ve küçük düĢmüĢ oldular. Asıl yenilmiĢ 
ve küçük düĢmüĢ olmaları bununla sınırlı değil. ĠĢte o anda orada bir 
devrim, tarihin Ģahit olduğu en büyük iman devrimlerinden biri 
gerçekleĢti. Ġnsanın tüylerini diken diken eden bir iman devrimi. Ne 1789 
Fransız devrimine, ne 1917 BolĢevik devrimine benzeyen bir 
devrim.Kansız bir iman devrimi. 

 
 
120-) Ve ulkıyes seharetü sacidiyn; 
 
Sihirbazlar secde edercesine yere kapandılar! (A.Hulusi) 
 
120 - Sihirbazlar hep birden secdeye kapandılar. (Elmalı) 
 



 
Ve ulkıyes seharetü sacidiyn; sihirbazlar ise hep birlikte yere 

kapandılar. 
 
 
121-) Kalu amenna Bi Rabbil alemiyn; 
 
Dediler ki: "Ġman ettik Rabb-ül âlemîn'e..." (A.Hulusi) 
 
121 - Ġman ettik, dediler: o rabbül'âlemîne. (Elmalı) 
 
 
Kalu amenna Bi Rabbil alemiyn; ĠĢte devrim bu. Bir kalp, bir 

yürek devrimi. Sihirbazlar hep birlikte yere kapandılar ve dediler ki; Ġman 
ettik alemlerin rabbine. 

 
 
122-) Rabbi Musa ve Harun; 
 
"Musa ve Harun'un Rabbine!" (A.Hulusi) 
 
122 - Musâ ve Harun‟un rabbine. (Elmalı) 
 
 
Rabbi Musa ve Harun; Rabbine Musa ve Harun‟un. Öyle bir iman 

ki, kayıtsız Ģartsız bir iman, pazarlıksız bir iman, saf bir iman. Hakka 
teslimiyet ve tüm zamanların değiĢmez tavrı arkasından geldi. Küfrün 
tehdit ve zorbalığı. 

 
 
123-) Kale fir'avnü amentüm Bihi kable en azene leküm* inne 

hazâ le mekrun mekertümuhu fiyl mediyneti li tuhricu minha ehleha* 
fesevfe ta'lemun; 

 
Firavun: "Ben izin vermeden mi Ona iman ettiniz? Muhakkak ki bu 

bir mekrdir (hiledir); halkı oradan çıkarıp götürmek için, bunu Ģehirde 
tezgâhlayıp kurdunuz... (Cezanızı) yakında göreceksiniz" dedi. (A.Hulusi) 

 
123 - Firavun, siz, dedi: Ona ben izin vermeden iman ettiniz ha, bu 

her halde bir Hud'a siz bu Hud'ayı Ģehirde kurmuĢsunuz, yerli ahaliyi 
ondan çıkarmak istiyorsunuz, o halde yakında anlarsınız. (Elmalı) 

 
 



Kale fir'avnü amentüm Bihi kable en azene leküm Firavun; 
Demek siz benden izin almadan ona inandınız ha? Dedi. Ġzinli imana 
bakın, izinli imana. izin alacaksınız iman edeyim mi diye. Ya da ne kadar 
iman etmemi buyurursunuz, diyeceksiniz.  

 
Ve ondan sonra da tüm çağların firavunları öyle yapmadı mı.  
 
Ve bugüne bakınız; Eğer iyi Müslüman‟sanız, fundamentalist, 

fandimentalist diyorlar. Hızlı diyorlar, aĢırı diyorlar, dinci diyorlar. Çünkü 
izinden daha fazla izin almadan daha fazla iman ediyorsunuz. Onların 
izin verdiklerinden daha fazla Müslüman olmaya kalktınız mı, öyle 
oluyorsunuz. 

 
Tıpkı firavun da öyle diyordu. Diyordu ki benden izin almadınız, 

nasıl yaparsınız bunu. inne hazâ le mekrun mekertümuhu Ġyi dinleyin, 
bu sizin kurduğunuz bir tuzaktır. Haince bir tuzaktır bu. fiyl mediyneti li 
tuhricu minha ehleha üstelik bana ait Ģehirde ha? Hem de oranın 
ahalisini baĢtan çıkarmak için. 

 
Mevcut meallerden farklı çeviriyor olabilirim, bu çeviri bana ait 

çünkü. Bu ders boyunca tüm Kur‟an dersi boyunca benim naklettiğim 
çeviri, sırf bana aittir. Herhangi bir meale ait değildir. Onun için bu 
çevirinin gerekçeleri de inĢallah kitaba dönüĢtüğünde kitapta yer 
alacaktır. 

 
Öyle dediler. Üstelik bana ait bir Ģehirde hem de oranın ahalisini 

baĢtan çıkarmak için yaptınız bunu. fesevfe ta'lemun; Fakat yakında 
gününüzü göreceksiniz. Tehdit ediyor. Hem de ne tehdit bakınız; 

 
 
124-) Le ukattı'anne eydiyeküm ve ercüleküm min hılafin 

sümme le usallibenneküm ecme'ıyn; 
 
"Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim... Sonra 

da sizin hepinizi toptan asacağım." (A.Hulusi) 
 
124 - Mutlak sizin ellerinizi, ayaklarınızı çaprazına keseceğim, 

mutlak sizi, hepinizi birden asacağım. (Elmalı) 
 
 
Le ukattı'anne eydiyeküm ve ercüleküm min hılafin Kesinlikle 

dönekliğinizden dolayı –“Min Hılafin” i çaprazlama biçiminde 
çevirmedim, elinizi ayağınızı çaprazlama keseceğim. Bunun ille de böyle 



çevrilmesi Ģartı da yok. Bu biraz da tarihsel rivayetlere dayanıyor. - Min 
Hılafin muhalefetten dolayı. Yani bana karĢı geldiniz, muhalefet ettiniz, 
döneklik yaptınız, o halde ben de el ve ayaklarınızı keseceğim çünkü 
arkasından; 

 
sümme le usallibenneküm ecme'ıyn; sonra toplunuzu götürüp 

asacağım diyor. Asacaksa çaprazlama kesmesinin de herhangi bir 
gerekçesi yok zaten. Evet, küfre muhalefetin karĢılığı iĢte bu tehditti. 

 
 
125-) Kalu inna ila Rabbina münkalibun; 
 
(Ġman eden sihirbazlar da): "Doğrusu biz Rabbimize dönücüleriz" 

dediler. (A.Hulusi) 
 
125 - Biz, dediler: ġüphesiz rabbimize, döneceğiz, (Elmalı) 
 
 
Kalu ya onlar ne dedi sevgili dostlar? Asıl burası önemli. ĠĢte iman 

inkılabı burada. Yeryüzünün en büyük iman devrimlerinden biri dediğim 
bu. Onlar Ģöyle diyebilirlerdi: Musa‟nın gözüne bakıp Ey Musa, haydi 
bakalım, asan yılan oluyor, elin bir güneĢe dönüyor. Haydi bakalım 
göster maharetini de bizi Ģu kafirin elinden kurtar demediler. Veya 
secdeye kapanacakken bir pazarlık yapıp; Musa biz inanacağız ama, bir 
pazarlık yapalım. Bizi bunun zulmünden koruyabilecek misin. Veya 
inandığımız rabbin bunun zulmünden korur mu bizi demediler. Pazarlık 
yapmadılar. Pazarlığa yanaĢmadılar. Bir tek Ģey vardı gözlerinin önünde; 
Allah‟ın rızası. Ġman, pazarlıksız iman ettiler. Tıpkı ateĢe atlayan 
Ġbrahim‟in. Ġmanı gibiydi imanları. Ve ne dediler bu tehdide karĢı biliyor 
musunuz dostlar; 

 
inna ila Rabbina münkalibun;Olsun, ne fark eder ki. Zaten biz de 

rabbimize kavuĢmuĢ oluruz. Sonunda, eninde sonunda Allah‟a 
kavuĢmayacak mıyız..! 

 
 
126-) Ve ma tenkımü minna illâ en amenna Bi âyâti Rabbina 

lemma caetna* Rabbena efrığ aleyna sabren ve teveffena 
müslimiyn; 

 
"Sen bizden, Rabbimizin mucizelerindeki varlığına (Esmâ'sının 

açığa çıkıĢı olan iĢaretlerine) iman ettik diye intikam alıyorsun... 



Rabbimiz bize dayanma gücü ver ve bizi teslim olmuĢlar olarak vefat 
ettir." (A.Hulusi) 

 
126 - Senin bize kızman da sırf rabbimizin âyetleri gelince iman 

etmemizden; ey bizim rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve canımızı iman 
selâmetiyle al. (Elmalı) 

 
 
Ve ma tenkımü minna illâ en amenna Bi âyâti Rabbina lemma 

caetna Çünkü sen sadece bize ulaĢır ulaĢmaz rabbimizin ayetlerine 
inandık diye bizden intikam alıyorsun. Bizi sadece bunun için öldürmeye 
kalkıyorsun.  

 
Rabbena efrığ aleyna ve onlara döndüler, son sözleri bu oldu. 

Sabır yağdır üzerimize ya rabbi sabır. ve teveffena müslimiyn; ve 
Müslüman olarak canımızı al. Sana kayıtsız Ģartsız teslim olanlar olarak 
canımızı al dediler. Dönüpte pazarlık yapmadılar. Biz sana iman ettik 
Allah‟ım sen de Musa‟ya yaptığın gibi bizi destekle, Kurtar bunun elinden 
demediler. Çünkü kurtuluĢa öyle bir anlam vermiyorlardı. Onlar için 
kurtuluĢ Allah‟ın rızasında idi ve onlar da öyle dediler. Sabır yağdır 
üzerimize rabbim..! Dediler ve pazarlık etmediler. 

 
Ġmanda pazarlık etmeyenlerin, samimi iman eden tüm iman erine 

selam olsun, rahmet olsun, bereket olsun. 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. „ARAF SURESĠ (127-151)(55) 
 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 

 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları geçen dersimizde A‟raf suresinin 126. 

ayetine kadar iĢlemiĢtik. Hatırlayacak olursanız bu ayetlerde tarihin 
ender rastladığı bir iman devriminin öyküsü anlatılıyordu. Firavunun, Hz. 
Musa ile gönderilen ilahi belgelere karĢı kendi sihirbazlarıyla meydan 
okuyuĢu fiyaskoyla sonuçlanmıĢ, sihirbazlar imanın ve mucizenin gücü 
karĢısında boyun eğmekten ve Allah‟a secde etmekten baĢka bir yol 
bulamamıĢlardı. 

 
Koca bir firavunlar ülkesinin baĢkentinde, ülkenin kalabalıklarının, 

halkının gözleri önünde gerçekleĢen bu iman devrimi Kur‟an tarafından 
da bize inkılap olarak aktarılmıĢtı. 

 
ĠĢte bu iman inkılabı, yer yüzünün en büyük inkılabı olan, ki bir 

insanın gönlündeki Ģeytan iktidarını devirip de iman iktidarını kurması, 
yeryüzünün en büyük inkılabıdır. ĠĢte bu anlamda doğrudan bir hidayete 
mazhar olan, muhatap olan sihirbazların secdeye kapanıp iman etmesi 
üzerine firavunun tehdidi gelmiĢti ve onlar da demiĢlerdi ki; “Olsun, biz 
nasıl olsa Allah‟a dönecek, en sonunda ona kavuĢacak değil miydik.” Bir 
anlık doğrudan iman inkılabı onları iĢte böylesine derin bir bilinç, 
böylesine Allah‟a yakınlık bilincine kavuĢturmuĢtu. O ayetlerin ardından 
konu Ģöyle devam ediyor; 

 
 
127-) Ve kalel meleü min kavmi fir'avne etezeru Musa ve 

kavmehu li yüfsidu fiyl Ardı ve yezerake ve alihetek* kale 
senukattilu ebnaehüm ve nestahyiy nisaehüm* ve inna fevkahüm 
kahirun; 

 
Firavun çevresindeki ileri gelenler: "Musa'yı ve halkını, yeryüzünde 

bozgunculuk yapıp, seni ve ilâhlarını terk etsinler diye mi bırakıyorsun?" 
dediler... (Firavun da): "Oğullarını öldürüp, kadınlarını diri bırakacağız... 
Biz onların üzerinde kahredici güce sahibiz" dedi. (A.Hulusi) 
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127 - Firavunun kavminden yine o cemiyet ya, dediler: Musâ‟yı ve 
kavmini bırakacaksın ki seni ve ilâhlarını bıraksın da yer yüzünde fesat 
çıkârsınlar? Yine, dedi: Oğullarını öldürürüz ve kadınlarını diri tutarız, 
yine tepelerinde mutlak kahrımızı yürütürüz. (Elmalı) 

 
 
Ve kalel meleü min kavmi fir'avn firavun toplumunun seçkinleri 

dediler ki; etezeru Musa ve kavmehu li yüfsidu fiyl Ardı ve yezerake 
ve alihetek Yani sen Ģimdi Musa‟yı ve halkını, seni ve tanrılarını bırakıp 
ülkede terör ve anarĢi, ülkede kargaĢa çıkarsınlar diye mi kendi baĢlarına 
bırakacaksın. Mantığı görüyoruz, görüyorsunuz değerli Kur‟an dostları. 
Firavun ve onun etrafında çıkar Ģebekesi Hz. Musa‟yı anarĢistlikle 
suçluyorlar. KargaĢa çıkarmakla, terörle suçluyorlar.  

 
Suçlayanlar kim, suçlayanlar, ülkenin kanını emenler. Firavun 

ülkesinin halkını sömürenler, zulmedenler, ahlaksızlık yapanlar, kara 
servet sahipleri, Musa‟yı hakikatin mümessili olan, vahyi, insanlığın 
değiĢmez değerlerini ülkeye taĢımak isteyen ve o insanların konforunu 
bozan Hz. Musa‟yı, kargaĢa çıkarmakla, terörle suçluyorlar. Fesat ve 
anarĢi yaymakla suçluyorlar.  

 
Hani bakara suresinde deniliyor ya; Ve iza kıyle lehum lâ tüfsidu 

fiyl Ard.. Kendilerine; yeryüzünü fesada vermeyin, yeryüzünde 
bozgunculuk çıkarmayın, insanların huzurunu kaçırmayın, haksızlık ve 
zulüm yapmayın denildiği zaman;  

 
kalû innema nahnu muslihûn; (Bakara/11) derler ki utanmadan 

ne münasebet, biz yeryüzünde düzeni sağlıyoruz. Ġstikrarın garantisiyiz 
derler. Biz olmazsak istikrar olur mu derler. Asıl düzeni biz sağlıyoruz. 
Onun için de hemen arkasından rabbimiz onların maskelerini Ģöyle 
sıyırır; 

 
Elâ innehum humulmüfsidûne ve lâkin lâ yeĢ'urûn; (Bakara/11) 

iĢte onlar, hayır, yoo..! asıl onlar anarĢisttirler. Asıl onlar terörü 
körükleyenlerdir. Fakat bunun farkında değiller. 

 
Onun için burada ters dönmüĢ bir bilinç görüyoruz. Zulme karĢı 

çıkmanın adı anarĢi olunca, zulmün adı da istikrar olacaktır. Veya 
zulmün adı istikrar, düzen nizam olunca, zulme karĢı çıkmanın adı da 
anarĢi çıkarmak olacaktır. Firavun istikrarın simgesi olunca Musa 
kargaĢanın simgesi olacaktır. (haĢa) Bu tarih boyunca böyledir. 

 



Zalimler zulümlerini meĢrulaĢtırmak için zulümlerine karĢı çıkanları 
gayri meĢru gösterme çabası içine girerler. Onların zulümleri olması 
gerekendir, Onların zulümlerine karĢı yapılmıĢ her çıkıĢ terördür, 
intizamsızlıktır, kargaĢadır, anarĢidir. Adını öyle koyarlar.  

 
Onun için Musa da firavunun sistemli terörüne karĢı çıktığı için 

anarĢistlikle suçlandı ve ayette de aktarıldığı gibi onlar hemen; li yüfsidu 
fiyl Ard ülkede anarĢi çıkarmak için diye bir yafta yapıĢtırıverdiler Hz. 
Musa‟ya. Aslında ayeti kerimede; ve alihetek geçiyor. Seni ve senin 
ilahlarını, senin tanrılarını. Senin tanrıların ifadesi, bildiğimiz firavun 
portresi ile çeliĢiyor gibi. Firavun Kur‟an da kendi dilinden;  

 
..ene Rabbukümül'a'lâ; (Nâz‟iat/24) gibi gerçekten haddini aĢan 

bir iddiada bulunuyor. “Ben sizin en büyük rabbinizim.” Diyor. Ki Nâziat 
24. ayette, ondan naklen. 

 
Bununla firavunun tanrılarını nasıl telif edeceğiz, uyuĢturacağız 

diye bir soru gelecek olursa, bir kez firavun ilah olduğunu iddia etmiyor. 
Rabb olduğunu iddia ediyor. Firavunun taĢkınlığı, azgınlığı had 
bilmezliği, rububiyet alanında, uluhiyet alanında değil. O da biliyor yerleri 
ve gökleri yaratmadığını. O da biliyor istediği zaman yağmur 
yağdıramayacağını. O da biliyor istediği zaman istediği insanı 
diriltemeyeceğini. 

 
Peki onun iddiası ne? Rububiyet alanında iddia olduğu için 

yeryüzünde benden baĢka kimse sizin üzerinizde hakimiyet iddiası 
güdemez. Yeryüzünde benim iktidarımı hiçbir güç paylaĢamaz. 
Yeryüzünde mutlak manada söz sahibi benim. Dolayısıyla insan 
üzerinde de söz sahibi benim demeye getiriyor. ĠĢte bu rububiyet 
alanındaki tanrılık iddiasıdır. 

 
Ama buradaki ve alihetek ifadesi, yani senin tanrıların ifadesi 

firavunun taptığı tanrılar değil de daha çok firavunun taptırdığı, yani halkı 
uyutmak için taptırdığı, tapılmasına müsaade ettiği, izin verdiği totemler, 
ikonlar, bir takım canlı, cansız ve soyut, somut tanrılar. ĠĢte bunlar 
arasında biz Keçi tanrısını görüyoruz. Bunlar arasında biz boğa, kutsal 
boğa tanrısını görüyoruz ki apis. Eski Mısır da ki çok tanrılı hayatın en 
ünlü tanrılarından biri, kutsal boğa tanrısı. Daha doğrusu kutsal sığır 
tanrısı, apis. Daha sonra bu tanrı, serapis adını alacaktır. 

 
Onun için demek ki Mısır da firavunlar kendi dıĢlarındaki, 

kendilerinin iktidarına zarar vermeyecek bir takıp totemlere tapılmasına 
izin veriyorlardı. Bu bir uyuĢturucu iĢlevi görüyordu. Çünkü Boğaya 



tapsınlar dursunlar, hiçbir boğa firavun iktidarına alternatif olamayacaktır. 
Firavuna karĢı çıkıp ta ben sana muhalifim diyemeyecektir. Keçiye 
tapsınlar, koyuna tapsınlar, ki biraz önce söylediğim gibi bu tip tanrılarda 
vardı. Hiçbir koyun, hiçbir keçi firavun iktidarına alternatif 
çıkaramayacaktır. Yani firavunun hoĢgörüsü buraya kadar. Eğer kendi 
iktidarına dokunmuyorsa, kendi zulmüne dokunmuyorsa, kendi 
çıkarlarına dokunmuyorsa herkes her Ģeye inanabilir. 

 
ĠĢte Mekke müĢrik toplumunu tanımlıyor aslında Kur‟an. Unutmayın 

ki bu ayetler Mekke döneminin sonlarına doğru, özellikle 10. yıldan 
sonra, nübüvvetin, peygamberliğin 10. yılından sonra indi. Mekke müĢrik 
toplumu da aynen firavun toplumu gibiydi. Çıkarlarına dokunmadığı 
sürece her türlü ilaha hoĢgörü gösteriyorlardı. Hatta 360 ilah vardı, put 
vardı. Bunlar içinde unutmayınız Hz. Ġsa ikonu ve Ġbrahim ikonu da vardı 
bu Mekke de ki 360 ikon arasında. Diyorlardı ki Resulallah‟a ve 
Müslümanlara, bir tane de siz koyun. Yani 361 olsun ne çıkar. 360 a ses 
çıkarmayan 361 e de ses çıkarmaz. 

 
Onlar tüm bölgede ki Kabe‟ye gelen, hacca gelen ve bölgeye para 

bırakan bölgedeki ticarete katkı sağlayan tüm kabilelerin putlarını 
Kabe‟ye koymuĢlardı. Çünkü bunlarda çıkarları vardı. Yani mavi boncuk 
dağıtıyorlardı. Siz de gelin, sen de gel, ne olursan ol sen de gel gibi bir 
mantığa sahiptiler. Onun için Resulallah eğer bu tekliflerini kabul etseydi, 
bir ilah daha koyacaklardı Kabe‟nin içine. Onlar için çok bir Ģey 
değiĢmeyecekti. Yeter ki iktidarlarına ortak olmasın, yeter ki istikrar adını 
verdikleri çıkarları sarsılmasın. Problem iĢte burada baĢlıyordu.  

 
Onun için Musa peygamberin Mekke sinde olmuĢ bir olay, 

Muhammed peygamberin Mekke sinde anlatılıyor. Ġki Mekke 
karĢılaĢtırılıyor. Hz. Musa‟nın Mekke‟si, firavun ülkesinde geçirdiği, 
verdiği mücadele yılları. Hz. Resulallah‟ın Mekke si ise Mekke 
müĢriklerine karĢı mücadele ettiği bildiğimiz Mekke. 

 
Burada Mekke ile Firavun baĢkenti, Mekke müĢrik liderleri ile 

firavun ve etrafında ki çıkar Ģebekesi ve Hz. Musa ile Resulallah, Ümmeti 
Muhammed le, daha özelde, Resulallah‟a iman eden müminlerle, Hz. 
Musa‟ya iman eden müminler kıyaslanmakta ve burada bir ibretlik bir 
hadise, tarihi bir olay sunulmakta. Bu olaydan ibret alınması istenmekte. 
Onun için Resulallah‟ın Mekke‟sine, Hz. Musa‟nın Mekke si ibret olarak 
takdim ediliyor. 

 
kale senukattilu ebnaehüm ve nestahyiy nisaehüm Firavun, 

onların oğullarını öldürecek, kadınlarını sağ bırakacağız. Dedi. Etrafında 



ki çıkar Ģebekesi bu itirazı yapınca firavun onlara böyle bir vaatte 
bulundu. Meraklanmayın onlara ceza vereceğim, hem de öyle bir ceza ki, 
onları korkunç bir soykırıma uğratacağım. Dedi. 

 
Burada;senukattilu ebnaehüm onların oğullarını öldürtecek ve 

nestahyiy nisaehüm kadınlarını, kızlarını değil. Nisa, kadın anlamına 
geliyor. Onun için Ģöyle bir eĢleĢtirme yapılıyor birazda tarihi anlatılara 
dayanılarak. Oğullarını öldürüp kızlarını bırakacağım gibi. Aslında ayette 
geçen Kız değil. Ayette geçen kadın, Nisa. Benaat değil. Dolayısıyla 
buradaki oğullar, Arap dilindeki galibiyet, tağyip ilkesince, çocukların 
tamamını kapsıyor.  

 
O halde bir açıklama koymak zorundayız. “Neden firavun çocukları 

öldürüyor da kadınları bırakıyor.” Parantez içinde en makul açıklama 
bizce Ģu olmalı; “evlat acısını çeksinler diye.” Kadınları bırakacağız, 
dokunmayacağız onlara.  

 
Çünkü amacı onlar üzerinde ki baskıyı sürekli tutmak. Amacı onlara 

acı çektirmek, amacı zulüm ve iĢkence etmek. Yoksa çocuğun veya 
nesillerin devam etmesini istemese kadınları öldürmek en kestirme yol. 
Eğer kadınlar olmayınca çocukta doğmaz. Ama kadınları özellikle 
bırakıyor. Çünkü amacı acı çektirmek. Bir toplumu baskı altında iĢkence 
ile, zulümle baskı altında tutmak. Ki zaten hemen ayetin arkasından bu 
amaç açıkça söyleniyor. 

 
ve inna fevkahüm kahirun; ve böylece biz onlar üzerindeki ezici 

baskımızı sürdürmüĢ olacağız diyor. Evet, yani firavunun amacı ayetin 
bitiĢinde açıkça söyleniyor. Bu amaç onları yeryüzünden kazımak 
köklerini kazımak değil ki bu mümkün de değil,ü onları baskı altında 
tutmak. Sürekli bir acıya mahkum etmek. 

 
 
128-) Kale Musa li kavmihiste'ıynû Billâhi vasbiru* innel Arda 

Lillâh* yurisüha men yeĢaü min ıbadiHĠ, vel akıbetü lil müttekıyn; 
 
Musa kavmine dedi ki: "Allâh'tan (Ulûhiyeti dolayısıyla 

hakikatinizden; benliğinizi oluĢturan El Esmâ'sındaki kuvveden) yardım 
isteyin ve sabredin... Muhakkak ki o yeryüzü, Allâh'ındır... Kullarından 
dilediğini ona mirasçı kılar... Gelecek, korunanlarındır!" (A.Hulusi) 

 
128 - Musâ kavmi ne siz, dedi: Allahın avn-ü inayetini isteyin ve 

acıya tahammül edip dayanın, her halde arz Allah‟ındır ona kullarından 
dilediğini varis kılar, akıbet ise muttakilerindir. (Elmalı) 



 
 
Kale Musa li kavmihi Musa toplumuna dedi ki onların bu tehdidi 

üzerine. iste'ıynû Billâhi vasbiru Allah‟tan yardım isteyin ve dirençli 
olun. BaĢka ne denebilir ki..! Bu korkunç tehdit, bu korkunç zulme 
muhatap olmuĢ bir topluma baĢka nasıl bir teselli verilebilir ki. Bir 
peygamberin ağzından çıkabilecek en güzel teselli çıktı. O da Allah‟a 
dayanın, Allah‟a güvenin ve direnin. Vaspiru, vispiru, direnin. Sabredin i 
bu bağlamda açıkça, direnin anlamında algılamak gerekiyor. 

 
innel Arda Lillâh* yurisüha men yeĢaü min ıbadiH unutmayın ki 

yer yüzü Allah‟ındır. Kullarından dilediğini ona mirasçı kılar. vel akıbetü 
lil müttekıyn; gelecek, sorumlu davrananların olacaktır. Akıbet 
muttakilere aittir. Geleceğin inĢa edicileri mutlaka Allah‟a karĢı 
sorumluluğunun bilincinde olanlar olacaktır. Bundan hiç kimsenin 
kuĢkusu olmamalıdır.  

 
Görüyorsunuz bu ümmete hitap eden, doğrudan bu ümmete hitap 

eden ayeti kerimelerde aynı kalıpla, aynı formla uyarılar kullanılıyor. 
Oysa bu ibare Hz. Musa‟nın ağzından veriliyor. Bu da bu ümmete elbette 
hitap ediyor. Ama aynı zamanda bir Ģeyi öğreniyoruz. Demek ki insanlık 
tarihi boyunca tüm peygamberler aynı Ģeyle muĢtuladılar müminleri. 
Geleceği inĢa etme gücü, geleceği inĢa etme liyakati mutlaka sorumlu 
davranan, Allah‟a karĢı sorumluluğunun Ģuurunda olan toplumlara 
verilecektir. 

 
ĠĢte bu müjde sadece bu ümmete inen vahyin bu ümmete verdiği 

bir müjde değil, bu müjde insanlık tarihi boyunca vahyin temel müjdesidir, 
esprisidir. 

 
 
129-) Kalu ûziyna min kabli en te'tiyena ve min ba'di ma 

ci'tena* kale 'asa Rabbüküm en yühlike adüvveküm ve 
yestahlifeküm fiyl Ardı feyenzure keyfe ta'melun; 

 
(Musa'nın kavmi) dediler ki: "Senin bize geliĢinden önce de eziyet 

edildik, geliĢinden sonra da"... (Musa) dedi ki: "Umulur ki Rabbiniz, 
düĢmanınızı helâk eder ve (onların yerine) yeryüzünde sizi halifeler kılar 
da, neler yapacağınıza bakar." (A.Hulusi) 

 
129 - Biz, dediler: sen bize gelmezden evvel de eza edildik sen 

bize geldikten sonra da, umulur ki, dedi: Rabbiniz hasmınızı helâk edip 



de sizi yer yüzünde halife kılacak, sizin de nasıl iĢler yapacağınıza 
bakacaktır. (Elmalı) 

 
 
Kalu ûziyna min kabli en te'tiyena ve min ba'di ma ci'tena 

Peki..! 3. bir taraf var. Firavun ve avenesi, çıkar Ģebekesi bir taraf. 
KarĢısında Hz. Musa var, bir elçi bir ufuk insan. Ve 3. bir taraf ta bu 
acılara muhatap olan Ġsrail oğulları. Onların tepkisi ne oldu?  

 
Onlar ilginç bir tepki verdiler. Adeta ilerde verecekleri tepkinin ilk 

iĢareti gibiydi bu. Ne dediler? Musa‟nın toplumu dedi ki cevaben Hz. 
Musa‟ya; Sen gelmeden önce de eza ve cefa görüyorduk, mucizelerle 
geldikten sonra da eza cefa görüyoruz. Diye çıkıĢtılar. 

 
Bu doğru bir noktadan bakmamak demek. Aslında bu, bu toplumun 

kısmen de olsa ilerde YahudileĢeceğinin iĢaretlerini veriyordu. Yamuk bir 
yerden bakıldığı belli. Sen gelmeden önce de eza görüyorduk, geldikten 
sonra da.  

 
Bununla Mekke de 2.000 yıl önce gerçekleĢmiĢ bir olayın 

anlatılmasının sizce sebebi ne olabilir. Müminlere bir uyarı. Ama sizde 
Resule böyle demeyin. Demiyorlardı, demediler. Ne Sümeyye, ne Yasir, 
ne Ammar, ne Zinnire ve diğerleri demediler. Biz ne kazandık ki 
demediler. Aksine Resulallah Yasir ailesinin akĢama kadar iĢkence 
gören, çölde yanan kayaların altında inim inim inletilen Yasir ailesinin 
yanına akĢam geliyor, hallerini soruyor, Allah‟ın selamını veriyor ve 
ispiru Ya ali Yasir Mev‟edü kümül cenneh…. 

 
Sabredin direnin ey Yasir ailesi, randevunuz cennette diyor. Onlar 

sabaha kadar sanki tedavi görmüĢ gibi iyi oluyorlar. Rehabilite edilmiĢ 
oluyorlar. Daha sonra Ammar‟dan öğrendiğimize göre bir tek bu müjde 
onların dayanma gücünü tekrar kazandırıyordu onlara. Ama Resulallah‟a 
dönüpte ne kazandık ki demiyorlardı. Biz ne kazandık ki..! Cennet 
kazanacak olmalarını yeterli buluyorlardı.  

 
Onun için de kurtar demiyorlardı, hiç kurtar demediler. Onların 

kurtuluĢa verdikleri anlam bambaĢka idi. Resulallah‟ta o anlamı veriyordu 
zaten. Onun için cenneti gözlüyordu. O sebeple Mekke‟de inen bu 
ayetler Mekke‟deki eza ve cefa görenlere tarihi hatırlatıyordu. Demediniz 
ama yine de dikkat edin dercesine. 

 
kale 'asa Rabbüküm en yühlike adüvveküm ve yestahlifeküm 

fiyl Ardı feyenzure keyfe ta'melun; Musa cevaben dedi ki; Belki de 



rabbimiz düĢmanımızı yok edip onların ardından sizi yer yüzüne varis 
kılacak. Ve sonuçta, Burası çok önemli sevgili dostlar, Ve sonuçta; 
feyenzure keyfe ta'melun; sizin tavır ve davranıĢlarınıza bakıp karar 
verecektir. Dedi. Yani siz de sıradasınız, sizi de göreceğiz. Allah 
yeryüzünde iktidarı size de devredecek. Firavun iktidarı yıkılacak, iktidar 
size geçecek. O zaman sizi de göreceğiz. 

 
ĠĢte o zaman nasıl bir muamele ile karĢılaĢacağınızı kendi 

eylemleriniz, davranıĢlarınız, tavırlarınız belirleyecek. Onun için sıranızı 
bekliyorsunuz. Adeta bu. 

 
Allah bir indirerek, bir kaldırarak. Bir alarak, bir vererek,. Bir acı ile, 

bir sevinçle sınar. Tarihin yasasına bir atıf bu ayet. ..ve tilkel eyyamu 
nüdavilüha beynen Nas.. (Bakara140) 

 
ĠĢte bu dönemler, iĢte bu alt üst oluĢlar, iĢte bu yükseliĢ ve 

alçalıĢlar, doğuĢ ve ölüĢler, insanlar arasında, toplumlar arasında, 
uygarlıklar arasında döndürür dururuz. Bu bir yasa. Tarihin değiĢmez 
yasası. Ancak en son akıbet, istikbal ahirettir. Ahiret istikbali tabii ki bu 
sınavları baĢarı ile verenlerin olacaktır. 

 
 
130-) Ve lekad ehazna ale fir'avne Bissiniyne ve naksın mines 

semerati leallehüm yezzekkerun; 
 
Andolsun ki Âl-i Firavun'u, belki nedenini düĢünürler diye, senelerle 

(kuraklık) ve ürün kıtlığıyla bunalttık. (A.Hulusi) 
 
130 - Filhakika ali Firavunu tuttuk senelerce kıtlık ve hasılât 

eksikliğiyle sıktık, gerekti ki düĢünüp ibret alsınlar. (Elmalı) 
 
 
Ve lekad ehazna ale fir'avne Bissiniyne ve naksın mines 

semerati leallehüm yezzekkerun; Doğrusu biz firavunun halkını, 
akıllarını baĢlarına toplasınlar diye kuraklık ve ürün kıtlığına mahkum 
ettik. 

 
Yeni bir pasaj ama eskimez bir yasa. Nedir o, Kozmik nizam, 

kozmos, aslında evrenin yapısından dolayı evrene kozmos denilir. 
Evrenin yapısındaki nizam ve intizam. MuhteĢem uyum ve düzenden 
dolayı evrene kozmos ismi verilir. Kozmik nizam olan kozmosu, tesadüfle 
açıklamak, kozmosu kaosla açıklamaktır. Ki terörün ve anarĢinin en 
korkuncu yürekteki terördür, inanç terörüdür. Bu da nedir, tesadüfle 



açıklamak varlığı. Varlığın iĢleyiĢini Allah‟tan bağımsız tesadüfle 
açıklamak. Bu bir hayat tasavvurudur. Bu bir hayata bakıĢ açısıdır. 
Varlığı tesadüfle açıklayanın sorumluluk duygusu olmaz.  

 
Onun için bu ayette ürün kıtlığı ve kuraklığı tesadüfle 

açıklayacaksınız eğer, unutmayın ki iste bu mantığınız yüzünden siz bu 
hale geldiniz. Doğrudan bu inancınızı etkiliyor. Allah ile bağlantısız 
olmadığını anlayın artık. Artık Allah‟tan bağımsız bir alan olmadığını bilin. 
BaĢınıza gelen kıtlık gibi, kuraklık gibi felaketlerin dahi Allah‟tan bağımsız 
gelmediğine inanın.  

 
Bu alandaki tesadüf açıklamanız sizi sonuçta insanlara korkunç 

zulümler yapan bir iktidar haline getiriyor. Çünkü problem orada baĢlıyor. 
Yüreğinizde baĢlıyor. Önce anarĢi, önce zulüm, önce terör yüreğinizde 
ve zihninizde oluĢuyor, siz yüreğinizde oluĢan bu terörü toprağa 
aktarıyorsunuz. Ġktidarı elinize geçirince iktidarınız, terör  iktidarı haline 
geliyor.  

 
Niçin, çünkü kainatta bir nizam olduğunu, intizam olduğunu, 

varlığın tesadüfle alakasının olmadığını, tesadüf tanrısını inkar edince 
Allah‟a iman etmenin zorunlu olduğunu anlayacak, Allah‟a iman 
ederseniz eĢyaya, mahlukata, insana hürmet edeceksiniz. Muhterem 
olarak bakacaksınız. Onun hürmetini zedelemeyeceksiniz.  

 
Bir insanın canına kıymayı, bir insanlığı öldürmek gibi göreceksiniz. 

O zaman bir otun, bir ağacın dahi yeryüzünde aktif bir rolü olduğunu 
anlayacaksınız ve kendi rolünüzü arayacak, o halde ben senaryodaki 
rolümü üstlenmeliyim diyecek ve sorumluluğunuzu üstleneceksiniz. 

 
Gördünüz ya, zihinde baĢlayan terör nasıl en sonunda bütün bir 

toplumu terörize ediyor. O insanın eline verdiğiniz iktidarın gücü ve etkisi 
oranında toplumda yankısını gösteriyorsa, zihinde baĢlamıĢ bir iman, 
yürekte baĢlamıĢ bir iman da o insanın elindeki iktidar araçlarını imanın 
hizmetine veren bir nizam, muhteĢem bir düzen, bir sevgi halesi ve bir 
sorumluluk bilinci içerisinde yer yüzüne yayıyor. Bu böyle, ayetinde 
söylediği bu. 

 
 
131-) Feizâ caethümül hasenetü kalu lena hazih* ve in 

tusıbhüm seyyietün yettayyeru Bi Musa ve men me'ahu, elâ innema 
tairuhüm indAllâhi ve lâkinne ekserehüm lâ ya'lemun; 

 



Onlara bir iyilik geldiğinde: "Bu bizim getirimizdir" dediler... Onlara 
bir kötülük geldiğinde de, Musa ve onunla beraber olanların 
uğursuzluğuna yordular... Dikkat edin, onların uğursuzluk kabul ettiği, 
ancak Allâh indîndedir... Fakat onların çoğunluğu bunu kavrayamaz! 
(A.Hulusi) 

 
131 - Fakat kendilerine iyilik geldiği zaman ha, bu bizim hakkımız 

dediler, ve baĢlarına bir kötülük gelirse Musâ ile maiyetindekilerden 
teĢe'üm ediyorlardı, Ģum kuĢları ise ancak Allah yanındadır ve lâkin 
ekserîsi bilmezlerdi. (Elmalı) 

 
 
Feizâ caethümül hasenetü kalu lena hazihi 
 
Bu yaptığım tefsirle çok doğrudan orantılı. Bu tefsiri gerçekten de 

temelde destekleyen bir ayetle sürüyor pasaj ve diyor ki; Oysa ki onlar 
kendilerine ne zaman bir iyilik ulaĢsa, bu zaten bizim hakkımızdı derler. 
Mantık bu, biraz önceki yaptığım tefsir ne kadar oturuyor, örtüĢüyor 
görüyorsunuz. Mantık bu, Allah‟tan bağımsız düĢününce zihin, Allah‟tan 
bağımsız anlamlandırınca felaketi de saadeti de, belayı da nimeti de 
Allah‟la irtibatsız bir biçimde değerlendiriyor. Ve diyorlar ki nimetler 
karĢısında, zaten bu bizim hakkımızdı. 

 
ve in tusıbhüm seyyietün yettayyeru Bi Musa ve men me'ahu 

zaten doğal olarak arkası böyle gelecekti. Fakat ne zaman da bir kötülük 
dokunsa firavun ve avenesine, halkına, Musa ve onunla birlikte olanların 
uğursuzluğuna yorarlardı. 

 
Görüyorsunuz değil mi, 3.000 yılda değiĢen pek bir Ģey yok. Bana 

öyle geliyor sevgili Kur‟an dostları. 3.000 yıl geçti aradan ama çok fazla 
bir Ģey değiĢmiyor. Ġmanın ve küfrün mantığında temelde. Ġmanın 
mantığı da Musa‟nın mantığının bir devamı, küfrün mantığı da firavunun 
mantığının bir devamı. 

 
Ġnkarın mantığı hep aynı. Allah‟ın müdahalesini inkar eden bir 

mantık bu. Ama öbür tarafta Allah‟ın eĢyaya müdahalesini inkar eden 
korkunç biçimde, hem de gülünç biçimde uğura inanıyor, uğursuzluğa 
inanıyor. Yani bir hurafe, korkunç bir hurafe mantığı var. Ġnanılması 
gereken esaslara inanmayanlar, hurafeye inanırlar.  

 
Bu tarih boyunca bir yasa gibidir ve her çağda bunu görürsünüz. 

Modern hurafelere baksanıza..! Rakamlara uğur ve uğursuzluk 
atfedenler, eĢyaya uğur ve uğursuzluk atfedenler, canlılara hayvanlara 



uğur ve uğursuzluk atfedenler, yıldızlara, burçlara uğur ve uğursuzluk 
atfedenler..! Bakınız bunları dıĢarıdan; ”akılcı” , “Rasyonalist”, veya  
“rasyonel”, “ilerici”, “modern” görürsünüz öyle görünümlüdür bunlar 
ama oldukça ilkel, oldukça klan tabiatlı, oldukça geri bir inanç dünyaları 
vardır. Hem de belki de yeryüzünün en ilkeli diyebileceğimiz, putperest, 
anemist kabilelerinde olan, ipe sapa gelmez inanç hurafeleri ile doludur 
yürek ve zihinleri. 

 
Nasıl telif edeceksiniz, birbiri ile nasıl uyuĢturacaksınız. Öyledir. 

Yürek boĢluk kabul etmez. Tıpkı hayat gibi. Eğer imanı alırsanız, yerine 
Ģeytan gelir. Eğer imanı alırsanız yerini hurafe doldurur. Onun için 
bakınız firavun toplumu da böyle. Nimetler için Allah‟a Ģükretmiyorlar 
ama, felaketlerde Musa‟nın uğursuzluğuna yoruyorlar. 

 
elâ innema tairuhüm indAllâh bu cevap her çağ için geçerli. 

Yooo..! yoo.. hayır, onların uğursuzluğa yordukları Ģey Allah katındandır 
asıl. Evet, cevap bu. Yani siz hedef saptırıyorsunuz, gündem 
saptırıyorsunuz. Gerçeği görmek istemiyorsunuz. Allah‟ı görmemek için 
Allah‟ın yerine uğuru koyuyorsunuz. 

 
DüĢünebiliyor musunuz, alabora olmuĢ bir mantık, ters dönmüĢ bir 

mantık, korkunç bir mantık.Uğur diye bir tanrı, bir put icat etmektir bu. 
BaĢka bir Ģey değil ve Allah‟tan bağımsız bir hayat olduğunu iddia etmek 
için bu kadar abesleĢmeye, bu kadar mantıksızlaĢmaya gerek var mı 
diyeceksiniz, ama küfrün mantığı yok ki, 

 
ve lâkinne ekserehüm lâ ya'lemun; Fakat onların çoğu bunun 

farkında bile değil. TaĢı gediğine koydu ayet. Yani onların aslında 
düĢünme melekeleri dumura uğramıĢ, onun için bilmiyorlar, görmüyorlar, 
duymuyorlar. Adeta kör sağır davranıyorlar. 

 
 
132-) Ve kalu mehma te'tina Bihi min ayetin li tesharena Biha, 

fema nahnü leke Bi mu'miniyn; 
 
Ve dediler ki: "Bizi büyülemek için her ne mucize getirirsen getir, 

biz sana iman etmeyiz!" (A.Hulusi) 
 
132 - Ve sen bizi büyülemek için her ne âyet getirsen imkânı yok 

sana inanacak değiliz derlerdi. (Elmalı) 
 
 



Ve kalu mehma te'tina Bihi min ayetin li tesharena Biha 
Musa‟ya dediler ki; Bizi büyülemek için hangi delil getirirsen getir, fema 
nahnü leke Bi mu'miniyn; yine de sana inanmayacağız. 

 
Gerçekten azim bir çeliĢki. Uğura inan, mucizeyi inkar et. Biraz 

önce bilinç alaborası dedim ya, bilinç ters dönmesi iĢte bu. Uğura inan, 
git hurafeye inan, ama gözünle gördüğün mucizeyi inkar et. Bu böyle. 
Bilinç ters dönerse, insan eĢyayı, hakikati amuda kalkarak algılamaya 
çalıĢırsa, her Ģey ters gelir. Onları düzeltmeye kalkar kendince. Tabii 
düzeltmeye kalktığı her Ģeyi de ters çevirir. ĠĢte zulüm budur aslında.  

 
Aslında zulüm bir Ģeyi yerinden etmek, bir Ģeyin konumunu bozmak 

demektir. Hayata ters bakanlar, hayatta müdahale ettikleri her Ģeyin 
konumunu bozarlar. Ġnsana müdahale ederler, insanın konumunu 
bozarlar. EĢyaya müdahale ederler, eĢyanın konumunu bozarlar. 
Bakarsınız müdahale edebildikleri her yerde onun için anarĢi vardır, 
huzursuzluk vardır. Onun için müdahale edebildikleri her yerde terör 
vardır. Zulüm vardır, iĢkence vardır. 

 
 
133-) Feerselna aleyhimüt tufane vel cerade vel kummele 

veddafadia veddeme âyâtin mufassalatin festekberu ve kânu 
kavmen mücrimiyn; 

 
Biz de onların üzerine tafsilâtlı iĢaretler olarak tufan, çekirge, 

haĢerat, kurbağalar ve kan yağdırdık! (Yine de) büyüklendiler ve suçlu bir 
topluluk oldular. (A.Hulusi) 

 
133 - Biz de kudretimizin ayrı ayrı âyetleri olmak üzere baĢlarına 

tufan gönderdik, çekirge gönderdik, haĢarat gönderdik, kurbağalar 
gönderdik, kan gönderdik yine inat ettiler ve çok mücrim bir kavim 
oldular. (Elmalı) 

 
 
Feerselna aleyhimüt tufane Buradaki fee Ta‟kıbiye dir, bütün iĢte 

bu tavırları yüzünden bunun üzerine ne oldu; Bizde onlara tufanı..! 
 
Tufan, farklı farklı karĢılıklar almıĢ özellikle ıstılah kitaplarında. 

Ragıp el Isfahani; Kapsamlı felaket diye karĢılamıĢ. Tac-ul Aruz sahibi 
ise kitlesel ölüm getiren bir bela diyor. Ama açıktır ki tufan, sel ve su 
baskınları, ölümlere yol açan su ve sel baskınları olsa gerek. Ki Mısır‟ın 
en büyük felaketlerinden biri Nil‟in yılda birkaç kez kabarıp etrafında canlı 
adına ne varsa silip süpürüp götürmesi idi.  



 
Onun içinde iğrenç bir gelenek oluĢturmuĢlar her yıl Nil kabarmasın 

diye içlerinden genç terütaze bir çocuğu, bir kız çocuğunu canlı canlı 
ırmağa atar boğarlar, ona kurban edip ırmak tanrısını teskin etmek için 
rüĢvet vermiĢ olurlardı. Yani biraz önceki ayetlerle bu eski Mısır da ki 
gelenek arasında ne kadar ilginç bir irtibat var değil mi. Ayetlerin 
söylediği hakikatle. Yani gerçeğe iman etmezse insan, nasıl kendi 
soyuna hakarete yöneliyor, zulme yöneliyor. ĠĢte bu Mısır geleneği, eski 
Mısır geleneği. Canlı canlı kız çocuğunu Nil‟e atıp boğulmasını 
seyretmek. Hangi vicdan, hangi insaf, hangi insani duygu ile bir insan 
veya insanlık bunu izleyebilir. ĠĢte Allah belirlemezse hayatın esaslarını, 
insan kendi kısır aklı ile belirlemeye kalkar ve Allah‟ı dıĢlarsa orada 
olacak olan budur.  

 
Bugün olmuyor demeyiniz lütfen. Bugün modern tanrılara, modern 

yöntemlerle sunuyorlar insanları. Belki bu günün çağın modern 
tanrılarına öyle teker teker sunmuyorlar. Modern çağın modern tanrıları 
sırf 25 yıl içerisinde kopan iki dünya savaĢında 60 milyon insanın kanını 
içiyor. Ama yine de doymuyor. Onun için bugün artık geliĢtik canım böyle 
Ģeyler olmaz demeyin lütfen. Modern çağın modern putları var, totemleri 
var, tanrıları var ve onların uğruna eskisinden çok daha fazla insan 
kurban ediliyor. 

 
vel cerade vel kummele veddafadia veddeme kurbağa sürülerini, 

yani ondan önce cerad var, çekirge sürülerini, kurbağa sürülerini ve 
haĢereleri vel kummel, bizde kınığ diye geçmiĢ, iĢte oradan geçen bir 
sözcük. Ve kan kırmızı suyu musallat ettik onlara.  

 
Bunların hepsi firavun ve halkının baĢına gelen, Allah‟ın vahyine 

karĢı direndikleri için baĢına gelen belalar ve musibetler. Bu belaların 
ayrıntıları zaten Ahdi kadim‟de, Kitab ı Mukaddes de ayrıntıları ile ele 
alınmıĢ ve açıklanmıĢ, anlatılmıĢ. 

 
âyâtin mufassalatin festekberu ve kânu kavmen mücrimiyn; 

Bunlar apaçık mesajlardı. Fakat yine de büyüklük tasladılar. Zira onlar 
günaha batmıĢ bir toplumdu. ġeytanlaĢmıĢlardı yani. 

 
Musibet; müminin imanını, kafirin inkarını artırır sevgili dostlar. 

Onun için bu yasa o gün de geçerli idi. O günde müminlerin imanını 
artıran bu musibetler, kafirlerin inkarını artırmıĢtı. 

 
[Ek bilgi; FĠRAVUNA KARġI GERÇEKLEġEN BELÂLAR. 
 



Kan Belası; 
 
Musa‟yla Harun RAB‟bin buyurduğu gibi yaptılar. Harun firavunla 

görevlilerinin gözü önünde değneğini kaldırıp ırmağın sularına vurdu. 
Bütün sular kana dönüĢtü.(20) 

 
Kurbağa belası; 
 
Böylece Harun elini Mısır‟ın suları üzerine uzattı; kurbağalar çıkıp 

Mısır‟ı kapladı.(6) 
Firavun Musa‟yla Harun‟u çağırtıp, “RAB‟be dua edin, benim ve 

halkımın üzerinden kurbağaları uzaklaĢtırsın” dedi, 
 
Sivrisinek Belası; 
 
Öyle yaptılar. Harun elindeki değneği uzatıp yere vurunca, 

insanlarla hayvanların üzerine sivrisinekler üĢüĢtü. Mısır‟da yerin bütün 
tozu sivrisineğe dönüĢtü.(17) 

Büyücüler firavuna, “Bu iĢte Tanrı‟nın parmağı var” dediler. Ne var 
ki, RAB‟bin söylediği gibi firavun inat etti, Musa‟yla Harun‟u 
dinlemedi.(19) 

 
At Sineği Belası; 
 
Halkımı salıvermezsen senin, görevlilerinin, halkının, evlerinin 

üzerine at sineği yağdıracağım. Mısırlılar‟ın evleri ve üzerinde yaĢadıkları 
topraklar at sinekleriyle dolup taĢacak.(21) 

RAB Musa‟nın isteğini yerine getirdi; firavunun, görevlilerinin, 
halkının üzerinden at sineklerini uzaklaĢtırdı. Tek sinek kalmadı.(31) 

 
Hayvanların Ölümü; 
 
RAB Ġsrailliler‟le Mısırlılar‟ın hayvanlarına farklı davranacak. 

Ġsrailliler‟in hayvanlarından hiçbiri ölmeyecek.‟ ”(4) 
Ertesi gün RAB dediğini yaptı: Mısırlılar‟ın hayvanları büyük çapta 

öldü. Ama Ġsrailliler‟in hayvanlarından hiçbiri ölmedi. (6) 
 
Çıban Belası; 
 
Kurum bütün Mısır‟ın üzerinde ince bir toza dönüĢecek; ülkenin her 

yanındaki insanların, hayvanların bedenlerinde irinli çıbanlar çıkacak.”(9) 
Büyücüler çıbandan ötürü Musa‟nın karĢısında duramaz oldular. 

Çünkü bütün Mısırlılar‟da olduğu gibi onlarda da çıbanlar çıkmıĢtı. (11) 



 
Dolu Belası; 
 
RAB Musa‟ya, “Elini göğe doğru uzat” dedi, “Mısır‟ın her yerine, 

insanların, hayvanların, kırdaki bütün bitkilerin üzerine dolu yağsın.” (22) 
ġiddetli dolu yağıyor, sürekli ĢimĢek çakıyordu. Mısır Mısır olalı 

böylesi bir dolu görmemiĢti.(24)  
Yalnız Ġsrailliler‟in yaĢadığı GoĢen bölgesine dolu düĢmedi.(26) 
 
Çekirge belası; 
 
Musa değneğini Mısır‟ın üzerine uzattı. Bütün o gün ve gece RAB 

ülkede doğu rüzgarı estirdi. Sabah olunca da doğu rüzgarı çekirgeleri 
getirdi. (13) 

Toprağın üzerini öyle kapladılar ki, ülke kapkara kesildi. Bütün 
bitkileri, dolunun zarar vermediği ağaçlarda kalan meyvelerin hepsini 
yediler. Mısır‟ın hiçbir yerinde, ne ağaçlarda, ne de kırdaki bitkilerde 
yeĢillik kalmadı.(15) 

 “Lütfen bir kez daha günahımı bağıĢlayın ve Tanrınız RAB‟be dua 
edin; bu ölümcül belayı üzerimden uzaklaĢtırsın.”(17) 

RAB rüzgarı çok Ģiddetli batı rüzgarına döndürdü. Rüzgar 
çekirgeleri sürükleyip KamıĢ Denizi‟ne döktü. Mısır‟da tek çekirge 
kalmadı. (19) 

 
Karanlık Belası: 
 
Musa elini göğe doğru uzattı, Mısır üç gün koyu karanlığa gömüldü. 

(22) 
 
Kitabı Mukaddes – Mısırdan çıkıĢ. 
 
http://incil.info/kitap/Misirdan+Cikis/7] 
 
 
 
134-) Ve lemma veka'a aleyhimürriczü kalu ya Mused'u lena 

Rabbeke Bi ma ahide 'ındek* lein keĢefte annerricze lenu'minenne 
leke ve le nursilenne me'ake beniy israiyl; 

 
Üzerlerine bu azap geldiğinde: "Ey Musa! SözleĢmene dayanarak, 

bizim için Rabbine dua et... ġayet bu azabı bizden kaldırırsan, muhakkak 
ki sana iman edeceğiz ve mutlaka Ġsrail oğullarını seninle beraber 
göndereceğiz" dediler. (A.Hulusi) 
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134 - Vaktaki azab üzerlerine çöktü, ya Musâ! dediler: Bizim için 

rabbine dua et, sana olan ahdi hürmetine, eğer bizden bu azâbı 
sıyırırsan kasem olsun ki sana katiyen iman ederiz ve Beni Ġsraîl‟i seninle 
beraber mutlak göndeririz. (Elmalı) 

 
 
Ve lemma veka'a aleyhimürriczükalu Bu musibetlerin baĢlarına 

geldiği her zaman Ģu vaatte bulunurlardı. ĠĢte tam tipik bir küfür 
davranıĢı. Musibet baĢına gelince, yani baĢı sıkıĢınca Ģu vaatte 
bulunurlardı. 

 
ya Mused'u lena Rabbeke Bi ma ahide 'ındek ey Musa, seninle 

yaptığı peygamberlik hürmetine bizim için rabbine dua et, lein keĢefte 
annerricze lenu'minenne leke ve le nursilenne me'ake beniy israiyl; 
eğer o musibeti bizden uzaklaĢtırırsa söz, sana inanacak ve Ġsrail 
oğullarının seninle gitmesine izin vereceğiz. 

 
Her musibet geliĢinde, baĢları her sıkıĢmada böyle bir vaade 

bulunuyorlar. Peki ya devamı? 
 
 
135-) Felemma keĢefna anhümürricze ila ecelin hüm baliğuhu 

izâ hüm yenküsûn; 
 
Kendilerine verdiğimiz mühlet sona erene kadar onlardan bu azabı 

kaldırdığımızda, bir de bakarsın ki onlar yine sözlerinden dönmüĢler! 
(A.Hulusi) 

 
135 - Vaktaki eriĢecekleri bir müddete kadar azâbı kendilerinden 

sıyırdık derhal yeminlerini bozdular. (Elmalı) 
 
 
Felemma keĢefna anhümürricze ila ecelin hüm baliğuhu izâ 

hüm yenküsûn; fakat sözlerini gerçekleĢtirecekleri bir süre için musibeti 
kaldırdığımız her seferinde ise gerisin geri sözlerinden dönerlerdi. 

 
Hiçte sürpriz değil, hiçte garip değil. Fıtrat sözüne ihanet eden 

musibet sözüne neden sadakat göstersin ki. Onlar bir kere var oluĢlarına 
ihanet ettiler. Çünkü küfür var oluĢa ihanettir. KiĢi kendi var oluĢuna 
ihanet ediyorsa, musibet sözüne neden sadakat göstersin. Onun için 
onlar da göstermediler. 

 



 
136-) Fentekamna minhüm feağraknahüm fiyl yemmi Bi 

ennehüm kezzebu Bi âyâtina ve kânu anha ğafiliyn; 
 
(Bu sebeple) onlara yaptıklarının sonucunu Ģiddetle yaĢattık; 

mucizelerimizi - iĢaretlerimizi yalanlamaları ve onlardan gaflete düĢmeleri 
dolayısıyla, onları denizde boğduk! (A.Hulusi) 

 
136 - Biz de âyetlerimizi tekzip ettikleri ve onlara kulak asmadıkları 

için kendilerinden intikam aldık da hepsini denizde boğduk. (Elmalı) 
 
 
Fentekamna minhüm Göstermediler de ne oldu? Ne oldu, en 

sonunda bizde bunun acısını onlardan çıkardık. feağraknahüm fiyl 
yemmi Bi ennehüm kezzebu Bi âyâtina ve kânu anha ğafiliyn; 
Ayetlerimizi yalanladıkları ve onlara kayıtsız kaldıkları, dikkatinizi 
çekerim. ve kânu anha ğafiliyn; Onlara karĢı kayıtsız kaldıkları, 
aldırmazlıkları, vurdum duymazlıkları yüzünden hepsini denizde boğduk. 

 
Kayıtsız kalmak, bu önemli. Altını çizmeli bunun. Aldırmamak, karĢı 

çıkmakla aynı görülüyor. Allah‟ın tuttuğu karnede aldırmazlıkla karĢı 
çıkmak, aynı suça, aynı nota tekabül ediyor. Onun için hakikat karĢısında 
aldırmayanlar, sessiz kalanlar, zulme karĢı sessiz kalanlar, zulmedenlere 
ortak olanlar gibi değerlendiriliyor. Buradan rahatlıkla bu çıkarılabilir. 

 
 
137-) Ve evresnel kavmelleziyne kânu yüstad'afune 

meĢarikal'Ardı ve meğaribehelletiy barekna fıyha* ve temmet 
kelimetü Rabbikel Husna alâ beniy israiyle Bi ma saberu* ve 
demmerna ma kâne yasne'u fir'avnü ve kavmühu ve ma kânu 
ya'riĢun; 

 
Hor görülüp güçsüz bırakılmıĢ topluluğu, içinde bereketler 

oluĢturduğumuz yeryüzünün doğularına ve batılarına mirasçı kıldık... 
Rabbinin Ġsrailoğullarına olan o en güzel sözü, sabretmeleri sonucu 
yerine geldi. Firavun ve halkının yapageldikleri Ģeyleri ve dikip 
yükselttiklerini de yerle bir ettik! (A.Hulusi) 

 
137 - Ve o hırpalanıp ezilmekte bulunan kavmi ma'hud Arzın 

bereketlerle donattığımız maĢrıklarına Mağribilerine varis kıldık ve 
Rabbinin Beni Ġsraîl‟e olan o güzel kelimesi sabır etmeleri sebebiyle 
tamamen tahakkuk etti de Firavun ile kavminin yapa geldikleri masnûâtı 
ve yükselttikleri binaları yerlere serdik. (Elmalı) 



 
 
Ve evresnel kavmelleziyne kânu yüstad'afune meĢarikal'Ardı 

ve meğaribehelletiy barekna fıyha Bir zamanlar hor görülüp ezilen 
insanları, toprağını bereketli kıldığımız ülkenin en doğusundan en 
batısına kadar tamamına hakim kıldık. 

 
Buradakibarekna fıyha ibaresi, isra suresinin 1. ayetinde, ki 

yaklaĢık bir ifade olarak gelir. Kutsallıktan çok bize göre verimlilik, toprak 
bereketi anlamına gelir, alınmalıdır. Çünkü ikisinde de bereket toprağa 
izafe edilmiĢtir. Fiyha burada. 

 
Subhanelleziy esra Bi abdiHĠ leylen minel Mescidil Harami ilel 

Mescidil Aksalleziy barekna havlehu..(Ġsra/1) Orada da Havlehu, 
etrafını, etrafındaki araziyi anlamına. Onun için buradaki bereket, daha 
çok toprak bereketi, verimlilik olsa gerek. 

 
Ali Ġmran/ 96 da ki Bekke‟ye, Kabe‟nin içinde bulunduğu vadi olan 

bekke vadisine atfedilen bereket ise daha farklı. 
 
..Bi Bekkete mübareken.. Ali Ġmran/96 Yalın olarak geliyor orada 

ve Kabe vadisine atfediliyor, toprağa değil. Zaten toprağın bitek olmadığı, 
verimsiz olduğu Ġbrahim Suresinin 37. ayetinde açıkça zikredilmiĢ. 

 
..Bi vadin ğayri ziy zer'ın 'ınde.. Ġbrahim/37. Hz. Ġbrahim Allah‟a 

dua ederken; Ben neslimi, çocuklarımı, eĢimi, bitek olmayan, verimsiz, 
hiç ot bitmeyen bir araziye bıraktım diyor.  

 
Onun için adeta burada ki barekna, ğayri ziy zer'ın ifadesinin 

karĢıtı. Yani bitek olan, bitek olmayan gibi düĢünülürse sanırım daha 
doğru olur. 

 
ve temmet kelimetü Rabbikel Husna alâ beniy israiyle Bi ma 

saberu ve rabbinin Ġsrail oğullarına verdiği güzel bir gelecek vaadi, 
onların sabırlarına karĢılık olarak iĢte böyle gerçekleĢmiĢ oldu. Bu vaat 
hangi vaatti, bu surenin 128. ayetinde Musa peygamberin dilinden verilen 
vaat. ĠĢte o vaat gerçekleĢti. 

 
ve demmerna ma kâne yasne'u fir'avnü ve kavmühu ve ma 

kânu ya'riĢun; Bu çok önemli, Firavun ve avenesinin mimarı olduğu kibir 
uygarlığını iĢte böylece tarihe gömdük. 

 



Kibir uygarlığı diye çevirdim, Çok fazla müdahil olmuĢ değilim bu 
çeviriyi yaparken. Çok serbest bir çeviri de sanmayın bunu. Aslında 
literal olarak ya'riĢun sözcüğünün anlam alanı içerisinde kalarak bu 
çeviriyi yaptım. Çünkü aĢ, aynı kökten gelir. Görkem, yüce, kalmıĢ, 
dikilmiĢ anlamına gelir. Herhalde buradan firavun uygarlığının görkemini 
tasdik ediyor değildir, bu görkemin bir baĢkaldırı, bir kibir uygarlığı 
olduğunu söylüyor Kur‟an. Yani kibir uygarlığı, Allah‟a karĢı baĢkaldırı 
uygarlığı. Elindeki iktidar imkanını Allah‟a baĢkaldırmak için kullanan bir 
uygarlık. Onun için ben de oradan yola çıkarak ya'riĢun ibaresini kibir 
uygarlığı olarak çevirdim ve tüm tarihin kibir uygarlıklarının akıbetini iĢte 
buradan yola çıkarak görebilirsiniz. 

 
 
138-) Ve cavezna Bi beniy israiylel bahre feetev alâ kavmin 

ya'küfune alâ asnamin lehüm* kalu ya Musec'al lena ilâhen kema 
lehüm aliheh* kale inneküm kavmün techelun; 

 
Ġsrail oğullarına denizi geçirttik... Kendilerine ait putlara tapınan bir 

topluluğa ulaĢtılar. Dediler ki: "Ey Musa... Onların sahip olduğu ilâhlar 
gibi bizim için bir ilâh oluĢtur"... (Musa) dedi ki: "Muhakkak ki siz çok 
cahilsiniz!" (A.Hulusi) 

 
138 - Ve Beni Ġsraîl‟e denizi atlattık, derken bir kavme vardılar, 

toplanmıĢlar kendilerine mahsus bir takım putlara tapıyorlardı, ya Musâ! 
dediler: Bunların bir çok ilâhları olduğu gibi sen de bize bir ilâh yap, siz, 
dedi: Gerçekten cahillik ediyorsunuz. (Elmalı) 

 
 
Ve cavezna Bi beniy israiylel bahre sonunda Ġsrail oğullarını 

denizden geçirdik. 
 
Bu deniz, kızıl deniz denilir genellikle ama bizce daha büyük bir 

ihtimalle burada sözü edilen, geçilen deniz, firavunun da içinde 
boğulduğu deniz, bugün artık kara haline gelen ve daha sonradan 
üzerinde SüveyĢ kanalının açıldığı, ki SüveyĢ kanalı açılmazdan önce, 
binlerce yıl önce kanalın olduğu yer yine denizdi. Onun için oralar önce 
deniz iken sonradan yavaĢ yavaĢ suları çekilip önce sığ bir denize, sonra 
bataklığa, sonra sazlık ve kamıĢlığa dönüĢecektir. ĠĢte daha büyük bir 
ihtimalle hadise burada gerçekleĢmiĢ olmalı. 

 
Kur‟an neden olaylar arasında bir bağlantı kurmadan sadece belli 

noktalara zum yaparak geçiyor derseniz eğer, Kur‟an ın maksadı bize 
hadisenin öyküsünü, hikayesini sunmak değil. Kur‟an tarih kitabı değil. 



Kur‟an burada ahlaki ilkelere, ahlaki motiflere dikkat çekiyor. Bizim 
dikkatimizi, ibret alacağımız noktalara çekip geçiyor. Amacı da öğüt 
vermek ve ibret almamızı sağlamak. Yoksa olayın tarihi detaylarını bize 
aktarıp ta bir tarih kitabının yaptığını yapmak değil. Onun için de Kur‟an 
bize bu gibi hadiseleri anlatırken, sadece anlattığı bağlamla ilgili 
kısımlarını alır, diğer kısımlarını bırakır ve anlatırken olaylar arasında 
zamansal bir bağlantı da kurmayabilir kimi zaman. Hatta bazen takdim-
tehir yapar. Sonradan olmuĢ olayı önce, önceden olmuĢ olayı sonradan 
nakledebilir. Bunlar esasa iliĢkin Ģeyler değildir. Kur‟an ın maksadı bize, 
tarihte yaĢanmıĢ o hadiseden yola çıkarak Allah‟ın yasalarını 
öğretmektir. 

 
feetev alâ kavmin ya'küfune alâ asnamin lehüm Derken bir takıp 

putlara tapınan insanlarla karĢılaĢtılar Ġsrail oğulları. Kurtuldular, bakınız 
Allah‟ın rahmeti sayesinde düĢmanlarından kurtuldular, yolda puta tapan 
bir topluma rastladılar. 

 
Kalu ne deseler beğenirsiniz peygamberleri olan Hz. Musa‟ya, ya 

Musec'al lena ilâhen kema lehüm aliheh Ey Musa dediler, onların 
tanrısı gibi bize de bir tanrı tedarik ediver. ĠĢe bakın, Allah‟a 
Ģükredecekleri bir noktadalar. Korkunç bir zulümden kurtarılmıĢlar, 
muhteĢem bir mucize ile ve geldikleri nokta burası. ĠĢte Müslüman Ġsrail 
oğullarının YahudileĢtiği nokta burası. Müslüman Ġsrail oğullarının 
YahudileĢtiği nokta. 

 
Bu ümmete taa..!  baĢından bir uyarı, daha baĢtan uyarı. 

YahudileĢmeyin ey Ümmeti Muhammed. Siz de Müslüman Ġsrail 
oğullarının yaptığı gibi YahudileĢmeyin. 

 
Tabii Ģöyle bir soru gelebilir akla. Nasıl olabilir, bu kadar mı körler, 

bu kadar mı vurdum duymazlar, bu kadar mı sapmaya hazırlar. Yani 
yaĢadıklarını hiç yaĢamamıĢ gibi davranmaları mümkün mü. Bunun 
açıklamasını belki ilerde gelecek ayetlerle vereceğiz, ama hemen Ģunu 
söyleyeyim ki onlar, muhtemelen Amâlika kavimlerinden birinin, 
putperest kavimlerinden birinin içinden geçtiler yerleĢim merkezlerinden 
ve onların taptığı putları gördüler. Ama ilginçtir onların heykelini 
yaptıkları, daha sonra yapacakları, daha doğrusu heykelini yapacakları 
buzağıdan anlıyoruz ki, aslında onlar Mısır‟a tapıyorlar. DüĢmanlarına 
tapıyorlar. Onu ilerde göreceğiz. 

 
kale inneküm kavmün techelun; Musa cevaben dedi ki; Siz 

sahiden de cahil bir toplumsunuz, ne kadar cahil adamlarsınız dedi. 
 



 
139-) Ġnne haülai mütebberun mahüm fiyhi ve batılün ma kânu 

ya'melun; 
 
"Muhakkak ki onların inanç ve uygulamaları helâkı oluĢturur! 

Yapmakta oldukları da boĢtur." (A.Hulusi) 
 
139 -  Çünkü o gördüklerinizin, içinde bulundukları din helâke 

mahkûmdur, ve bütün yaptıkları batıldır. (Elmalı) 
 
 
Ġnne haülai Ģunlara gelince, Ģu imrendiğiniz putperest topluma 

gelince; mütebberun mahüm fiyhi ve batılün ma kânu ya'melun; 
yaĢam tarzları onları yok oluĢa sürükleyecektir. Zira onların yaptıkları, 
saçmalıktan baĢka bir Ģey değildir. 

 
Gerçekten de anlamsız, boĢ bir Ģeydi. Onun için mahüm fiyhi 

burada yaĢam tarzı biçiminde çevirdim; ..alâ ma entüm aleyhi.. (Ali 
Ġmran/179) gibi tıpkı buda. Bu gibi kalıplar Arap dilinde hemen hemen 
üzerinde bulunduğumuz Ģey, yaĢanılan Ģey, yaĢanılan gerçek 
anlamlarına gelir ki, iĢte tam da yaĢam tarzı, hayat tarzı demektir. 

 
 
140-) Kale eğayrAllâhi ebğıyküm ilâhen ve HUve faddaleküm 

alel alemiyn; 
 
"O sizi âlemlere (insanlara) üstün kılmıĢken (hilâfet hakikatini 

bildirmesi nedeniyle), sizin için Allâh'tan gayrı bir ilâh mı düĢüneyim" 
dedi. (A.Hulusi) 

 
140 - Hiç, dedi, Ben size Allah dan baĢka bir ilâh mı isterim? O, sizi 

âlemlerin üstüne geçirdi. (Elmalı) 
 
 
Kale eğayrAllâhi ebğıyküm ilâhen ve ekledi, kim, Hz. Musa tabii 

ki. Size Allah‟tan baĢka bir tanrı mı arayayım Ģimdi, ve HUve 
faddaleküm alel alemiyn; Üstelik o bütün insanlar arasından vahyi 
taĢıma onurunu size bahĢetmiĢken. 

 
 
141-) Ve iz enceynaküm min ali fir'avne yesumuneküm suel 

azâb* yükattilune ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm* ve fiy 
zâliküm belaün min Rabbiküm azıym; 



 
Hani (Ģunu da hatırlayın) sizi Firavun hanedanından kurtarmıĢtık... 

(Hani onlar) azabın en kötüsünü size tattırıyorlardı; erkek çocuklarınızı 
öldürüyorlar, kadınlarınızı diri bırakıyorlardı... ĠĢte bunda sizin için, 
Rabbiniz tarafından büyük deneme vardı. (A.Hulusi) 

 
141 - Hem düĢünseniz, a sizi Ali Firavundan kurtardığımız 

hengâmı, size azabın kötüsünü peyliyorlardı, oğullarınızı boyuna 
katlediyorlar, kadınlarınızı diri tutuyorlardı, bunda size rabbiniz tarafından 
azîm bir imtihan var. (Elmalı) 

 
 
Ve iz enceynaküm min ali fir'avne yesumuneküm suel azâb 

Dahası, hatırlayın ki size en berbat acıları yaĢatan Firavun toplumunun 
elinden kurtarmıĢtık sizi. Yani Musa o kadar dedi ama ben dahasını 
hatırlatayım, diyerek sözü birinci ağızdan, yani rabbimizden naklen 
verilen bu söz, ben dahasını hatırlatayım diyor rabbimiz. 

 
Size en iğrenç acıları yaĢatan firavun toplumun elinden 

kurtarmıĢtık. yükattilune ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm onlar 
oğullarınızı öldürtüp evlat acısı çektirmek için kadınlarınızı sağ 
bırakıyorlardı. ve fiy zâliküm belaün min Rabbiküm azıym; ĠĢte bu 
rabbiniz tarafından tabi tutulduğunuz büyük bir sınavdı. 

 
 
142-) Ve va'adna Musa selasiyne leyleten, ve etmemnaha Bi 

aĢrin fetemme miykatü Rabbihi erbe'ıyne leyleten ve kale Musa 
liehıyhi Harunahlüfniy fiy kavmiy ve aslıh ve lâ tettebı' sebiylel 
müfsidiyn; 

 
Musa'ya otuz geceyi vadettik... Sonra ona on ekledik; böylece 

Rabbinin tayin ettiği süreç kırk geceye tamamlandı... Musa, kardeĢi 
Harun'a: "Kavmim içinde benim yerime geç, ıslah et ve fesat çıkarmak 
isteyenlere uyma!" dedi. (A.Hulusi) 

 
142 - Bir de Musâ‟ya otuz geceye vaat verdik ve anı bir on ile 

tamamladık, bu sûretle rabbinin mîkatı tam kırk gece oldu ve Musâ 
kardeĢi Harun‟a Ģöyle dedi: kavmim içinde bana halef ol, ıslâha çalıĢ da 
müfsitler yoluna gitme. (Elmalı) 

 
 
Ve va'adna Bir baĢka enstantane sergileniyor aynı Ġsrail oğullarının 

YahudileĢme serüveninden ve devam ediyor ayetler; Ve va'adna Musa 



selasiyne leyleten, ve etmemnaha Bi aĢrin Ve Musa‟ya 30 gecelik bir 
süre tayin ettik ve buna 10 gece daha ekledik. 

 
Bu neden 30 ve 10 biçiminde geliyor, Ģöyle izah edebiliriz sahih 

rivayetlere göre ve Ġbn. Abbas‟ın da görüĢü bu. Tercüman ül Kur‟an olan 
Ġbn. Abbas‟ın; Ġlk 30 gün Resulallah‟ın “hıra” sına bedel olan bir yürek 
hazırlığı. Vahyin iniĢ üssü olan kalp hazırlanıyor vahyin iniĢine. Son 1o 
gün ise 10 emir talim ettiriliyor. Musa A.S. a gelen on emir. Bunu sahih 
rivayetler bize böyle açıklıyorlar. 

 
fetemme miykatü Rabbihi erbe'ıyne leyleten böylece rabbinin 

tayin ettiği süre 40 geceye tamamlanmıĢ oldu. Aslında Miykad, hem ismi 
zaman, hem ismi mekan, hatta hem de mimli mastar formu olduğu için 
rabbinin tayin ettiği süre, rabbinin tayin ettiği yer. Gibi anlamlara da gelir.  
ve kale Musa liehıyhi Harun ve Musa kardeĢi Harun‟a dedi ki; 

 
ahlüfniy fiy kavmiy ve aslıh ve lâ tettebı' sebiylel müfsidiyn; 

Halkımın arasındaki görevimi sen üstlen, düzeni sağla, sakın 
bozguncuların yoluna sapma. 

 
 
143-) Ve lemma cae Musa limiykatina ve kellemehu Rabbuhu, 

kale Rabbi eriniy enzur ileyKE, kale len teraniy ve lakininzur 
ilelcebeli feinistekarre mekanehu fesevfe teraniy* felemma tecella 
Rabbuhu lilcebeli ce'alehu dekken ve harra Musa sa'ıka* felemma 
efaka kale subhaneKE tübtü ileyKE ve ene evvelül mu'miniyn; 

 
Musa, takdir ettiğimiz süreç tamamlandığında; Rabbi de Ona 

seslenince, (Ģöyle) dedi: "Rabbim, göster kendini, bakayım sana!"... 
(Rabbi) buyurdu: "Beni, asla göremezsin!.. Fakat dağa (benlik dağı) 
nazar et... ġayet (tecelli ettiğimde) dağ hâlâ durursa, beni görebilirsin!"... 
Rabbi dağa (benliğine) tecelli edince, onu yok etti... Musa da baygın 
(benliğini yitirmiĢ olarak) düĢtü! Kendine döndüğünde: "Subhansın sen 
(seni tenzih ederim)! Sana tövbe ettim... Ben iman edenlerin ilkiyim" dedi. 
(A.Hulusi) 

 
143 -  Vaktâki Musâ mikatımıza geldi, ve rabbi onu kelâmıyla taltif 

buyurdu, ya rab! dedi: göster bana bakayım sana, buyurdu ki: beni 
katiyen göremezsin ve lâkin dağa bak eğer yerinde durursa demek beni 
göreceksin, derken rabbi dağa bir tecelli buyurunca onu un ufrâ ediverdi, 
Musâ da baygın düĢtü, sonra vaktâki ayıldı sübhansın, dedi: sana tevbe 
ile döndüm ve ben müminlerin evveliyim. (Elmalı) 

 



 
Ve lemma cae Musa limiykatina ve kellemehu Rabbuh ve Musa 

tayin ettiğimiz vakitte, ki yukarıda Miykad‟ı açıklamıĢtık, tayin, tespit 
ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuĢtu. Kale Dedi ki Musa;.. 

 
Tarihin ender rastladığı bir hadise gerçekleĢiyor. Bu an, zamanın 

donduğu an adeta.Musa peygamberi, tüm peygamberler içerisinde bir 
özelliği ile öne çıkaran; Kelimullah, Allah‟la konuĢan peygamber olma 
özelliğiyle öne çıkaran, zamanın donduğu muhteĢem bir an. Ġnsanın 
tüylerini diken diken eden bir an.   

 
Kale Musa dediki; Rabbi eriniy enzur ileyK Rabbim göster bana 

zatını, göreyim seni. Kale Allah cevap verdi; len teraniy ve lakininzur 
ilelcebeli feinistekarre mekanehu fesevfe teraniy asla, asla 
göremezsin beni dedi Allah. Fakat Ģu dağa bak, eğer yerinde kalırsa Bu 
dağ,.. 

 
Hz. Musa ile Alemlerin evrenin yaratıcısı arasında geçen bu diyalog 

Kur‟an a o kadar canlı biçimde alınmıĢ ki, zamanı adeta dinlerken de 
donduruyor. Adeta insanı çamaĢır gibi sıkıyor.  

 
Burada bir imkansızlık ifade ediliyor. Hacc suresinin 73. ayetinde; 

..len yahluku zübâben ve levictemu leh.. (Hacc/73) Diyor ya, aynı, len 
edatı kullanılarak. len teraniy, Len yahlıku,Yani isterse hepsi bir araya 
gelseler bir tek sineği dahi yaratamazlar. Bu hiçbir zaman 
yaratamayacaklar anlamına geliyor zaten. Burada bir imkansızlığı, bu 
gözlerle Allah‟ı görmenin imkansızlığı dile getiriliyor. 

 
felemma tecella Rabbuhu lilcebeli ce'alehu dekken ve harra 

Musa sa'ıka Kelimelere bakın, hiç Arapça bilmeseniz yine yeter. Ne 
olduğunu ruhunuz anlar Arapça bilmenize gerek yok. Ġsterseniz bir kez 
daha okuyayım: 

 
felemma tecella Rabbuhu lilcebeli ce'alehu dekken ve harra 

Musa sa'ıka kelimelerin fonetiği sesi bile ne olduğunu gösteriyor. Ve 
rabbi daha tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Param parça etti. 
Dekka..! 

 
Musa ise baygın yere düĢtü. felemma efaka kale subhaneK 

kendine geldiği zaman dedi ki, Ģanın ne yücedir senin rabbim..! tübtü 
ileyKE ve ene evvelül mu'miniyn; PiĢmanlık duyarak sana yöneldim ve 
ben inananların ilkiyim. Herhalde burada inananların ilki olmaktan kasıt, 
Allah‟a onun varlıkla birliğine inanmak değil. Çünkü o inananların ilki 



değil. Burada inananların ilkinden kasıt,Senin görünmeyecek olduğuna 
bizzat Ģahit olanların ilkiyim. Çünkü ilkti gerçekten. Buna bizzat Ģahit 
olanların ilki o olmuĢtu. 

 
 
144-) Kale ya Musa innistafeytüke alenNasi Bi risalatiy ve Bi 

kelamiy* fehuz ma ateytüke ve kün mineĢ Ģakiriyn; 
 
Buyurdu ki: "Ey Musa! Muhakkak ki Ben seni, risâletlerim ve 

kelâmım ile insanlar üzerine seçtim... Al sana verdiğimi ve 
Ģükredenlerden (değerlendirenlerden) ol!" (A.Hulusi) 

 
144 - Buyurdu ki: ya Musâ! Haberin olsun ben risaletlerimle ve 

kelâmımla seni o insanların üzerine intihab eyledim, Ģimdi Ģu sana 
verdiğimi al ve Ģükrünü bilenlerden ol. (Elmalı) 

 
 
Kale ya Musa innistafeytüke alenNasi Bi risalatiy ve Bi kelamiy 

Allah buyurdu ki; Ey Musa, mesajların yolu ile ve hitabım sayesinde seni 
insanlar arasından seçip onurlandırdım. fehuz ma ateytüke ve kün 
mineĢ Ģakiriyn; Öyleyse sana bahĢettiklerime sımsıkı sarıl ve 
Ģükredenlerden ol. Bu ayetten peygamberliğin o anda verildiği 
çıkarılmamalı. Çünkü daha önce Hz. Musa‟ya ilahi emirlerin geldiği zaten 
söyleniyordu. Ama o anda adeta peygamberlik süreci içerisinde 
bambaĢka bir aĢamaya geçildiğini de görüyoruz bu ayetle. 

 
 
145-) Ve ketebna lehu fiyl'elvahı min külli Ģey'in mev'izaten ve 

tafsıylen li külli Ģey'in, fehuzha Bi kuvvetin ve'mür kavmeke ye'huzû 
Bi ahseniha* seüriyküm darel fasikıyn; 

 
Biz Musa için levhalarda, kaçınılması gereken Ģeyler hakkında öğüt 

ve yaĢam için gerekli olan Ģeyleri detaylarıyla yazdık... "Bunları sıkıca tut 
ve kavmine, bunlara en güzel Ģekilde uyup muhafaza etmelerini emret... 
(Bu hükümlere uymayan) itaatten çıkmıĢların yurdunu göstereceğim 
size." (A.Hulusi) 

 
145 - Ve onun için elvahta her Ģeyden yazdık, mev'ızaya ve 

ahkâmın tafsiline dair her Ģey'i. Haydi, dedik: bunları kuvvetle tut, 
kavmine de emret onları en gözeliyle tutsunlar, ileride size o fasıkların 
yurdunu göstereceğim. (Elmalı) 

 
 



Ve ketebna lehu fiyl'elvahı min külli Ģey'in mev'izaten ve 
tafsıylen li külli Ģey'in ve levhalara onun için her Ģey hakkında öğüt, ve 
her konuda net anlaĢılır açıklamalar yazdık. Fehuzha bu levhalar Ahdi 
kadim de geçen on emir ve belki de onların ayrıntıları. 

 
Tevrat bu anlamda 10 emir ve ayrıntıları Hz. Musa‟ya bir seferinde 

inmiĢtir kanaati, inancı, iĢte bu ayette anlatılan o on günlük vahyi iletme 
sürecinde verilmesinden dolayı söylenir. Ki mahiyetini Allah bilir tabii. 

 
fehuzha Bi kuvvetin ve'mür kavmeke ye'huzû Bi ahseniha artık 

onlara sımsıkı sarıl, halkına da emret iyi niyetle, onlarda sıkıca 
sarılsınlar. Vahye tabii ki. seüriyküm darel fasikıyn; Daha durun, size 
yoldan çıkmıĢların dünyasını da göstereceğim dedi Allah. 

 
 
146-) Seasrifü an âyâtiyellezine yetekebberune fiyl Ardı Bi 

ğayril Hakk* ve in yerav külle ayetin lâ yu'minu Biha* ve in yerav 
sebiyler rüĢdi lâ yettehızûhu sebiyla* ve in yerav sebiylel ğayyi 
yettehızûhu sebiyla* zâlike Bi ennehüm kezzebu Bi âyâtina ve kânu 
anha ğafiliyn; 

 
Haksız olarak arzda büyüklenenleri, mucizevî kuvvelerimden uzak 

tutacağım; çünkü onlar hangi mucizeyi görseler, ona iman etmezler! 
RüĢd yolunu görseler, o yola girmezler... Sapıklık yolunu görseler, onu 
yol edinirler... Bu, onların (hakikate) iĢaretlerimizi yalanlamaları ve 
onlardan gâfiller olmaları dolayısıyladır. (A.Hulusi) 

 
146 - Âyetlerimden uzaklaĢtıracağım yer yüzünde o haksızlıkla 

büyüklenenleri, ki her âyeti görseler de ona iman etmezler, rüĢt yolunu 
görseler de onu yol tutmazlar, ve eğer sapıklık yolunu görürlerse onu yol 
tutarlar, öyle: çünkü onlar âyetlerimizi tekzip etmeyi âdet edinmiĢler ve 
hep onlardan gâfil olagelmiĢlerdir. (Elmalı) 

 
 
Seasrifü an âyâtiyellezine yetekebberune fiyl Ardı Bi ğayril 

Hakk Yeryüzünde haddini aĢarak büyüklük taslayanları ayetlerimden 
uzak tutacağım. ve in yerav külle ayetin lâ yu'minu Biha isterse onlar 
her türlü mucizeye Ģahit olsunlar. Yine de ona inanmazlar. 

 
Burada çok önemli bir uyarı var. Yine de ona inanmazlar. Ġsterse 

her türlü mucizeye Ģahit olsunlar, onlar yine de inanmazlar. Neden? 
Çünkü alabora olmuĢ bir bilinçle bakıyorlar. Ayetler boyunca hep buna 
dikkat çektim; Alabora olmuĢ bir bilinç, ters dönmüĢ bir bilinç. 



 
ve in yerav sebiyler rüĢdi lâ yettehızûhu sebiyla yine onlar Hakk 

yolunu görüyor olsalar bile o yoldan gitmezler. * ve in yerav sebiylel 
ğayyi yettehızûhu sebiyla fakat sapık yolu görünce hemen onu 
kendilerine yol olarak benimserler. 

 
Ne kadar açık değil mi? Tefsire falan gerek yok, tefsir edilmiĢ bir 

biçimde gönderilmiĢ zaten, mufassal, zâlike Bi ennehüm kezzebu Bi 
âyâtina ve kânu anha ğafiliyn; ĠĢte bu onların ayetlerimizi yalanlamaları 
ve onlara karĢı umursamazlıkları nedeniyledir. 

 
Geldi mi Ģimdi? Dikkat buyurun, ayetin bu son cümlesi çok önemli. 

Kendi bireysel ve hevai yargılarını genel, geçer tek ölçü olarak gören ve 
dolayısıyla bireysel sorun, kaygı ve endiĢelerini, mutlak ahlaki ölçülerinin, 
ilahi değer yargılarının üzerinde gören kibirli insanların tamamınadır iĢte 
bu ayetteki ebedi hakikat. Kendi kiĢisel , sübjektif görüĢünü, Allah‟ın 
insanlık için koyduğu genel yasaların, objektif yasaları üzerinde görüp, 
kendi kiĢisel kaygılarını, kendi kiĢisel endiĢelerini mutlak ahlaki ölçülerin 
üzerinde tutmak. ĠĢte bu, bunlara böylesine bir mesaj. 

 
 
147-) Velleziyne kezzebu Bi âyâtiNA ve Lıkail Ahireti habitat 

a'malühüm* hel yüczevne illâ ma kânu ya'melun; 
 
(Hakikate) iĢaretlerimizi ve âhiret likâsını (sonsuz gelecek yaĢamın 

getirisini) yalanlayanların yaptıkları boĢa gitmiĢtir... (Onlar) sadece 
yapmakta olduklarının sonucunu yaĢamıyorlar mı? (A.Hulusi) 

 
147 - Halbuki ayetlerimizi ve Âhirete kavuĢacaklarını tekzip 

edenlerin bütün amelleri heder ola gelmiĢtir, her halde çekecekleri sırf 
kendi amellerini cezasıdır. (Elmalı) 

 
 
Velleziyne kezzebu Bi âyâtiNA ve Lıkail Ahireti habitat 

a'malühüm Nitekim ayetlerimizi ve ahiret buluĢmasını yalanlayan 
kimselerin yapıp ettikleri boĢa gidecek. hel yüczevne illâ ma kânu 
ya'melun; öyle ya, onların yaptıklarının karĢılığından baĢka bir Ģeyle mi 
ödüllendirilmeyi bekliyorlar. 

 
Ġlginç değil mi? Soru ilginç. Yani kötüyü tercih edip iyi sonuç 

bekleyenlerin gülünç tavrına örtülü bir istihza. Hem kötü yapacaklar, hem 
de iyi karĢılık bekleyecekler. Onlar yaptıklarının karĢılığını 



almayacaklarını mı sanıyorlar. Dahası, yaptıklarından baĢka bir karĢılık 
mı verileceğini umuyorlar. 

 
Görüyorsunuz ya Allah‟a bigane kalınca insanın yaptıklarının 

mantığı da kalmıyor. Mantık ta yok oluyor. Kötüyü yapıp iyiyi beklemek, 
hiç çalıĢmayıp ücret günü ücret talep etmek gibi. 

 
 
148-) Vettehaze kavmü Musa min ba'dihi min huliyyihim 'ıclen 

ceseden lehu huvar* elem yerav ennehu lâ yükellimühüm ve lâ 
yehdiyhim sebiyla* ittehazûhu ve kânu zalimiyn; 

 
Musa'nın halkı ondan sonra (yani Musa'nın Tur'a çıkıĢından sonra), 

kendilerinin değerli süs eĢyalarından meydana gelen, (buzağı gibi) 
böğürebilen buzağı heykeli edindiler... Fark edemediler mi ki o (heykel) 
onlarla ne kelâm edebiliyor ne de bir yola hidâyet edebiliyor? Onu (ilâh) 
edindiler ve zâlimler oldular (nefslerine zulmettiler)! (A.Hulusi) 

 
148 – Musâ‟nın arkasından ise kavmi tutmuĢlar huliyyatlarından bir 

dana: böğüren bir heykel edinmiĢlerdi, görmemiĢler miydi ki o, onlara bir 
söz de söyleyemezdi, bir yol da gösteremezdi, fakat onu idindiler ve 
zalim idiler. (Elmalı) 

 
 
Vettehaze kavmü Musa min ba'dihi min huliyyihim 'ıclen 

ceseden lehu huvar Ve Musa‟nın halkı onun peĢi sıra takılardan 
yaptıkları ses çıkaran bir buzağı heykelini tanrı edindiler. 

 
Yeni bir pasaj. Yukarıda kestiği konuya yeniden girdi. Aslında 

yukarıda anlatmayıp buraya bıraktığım Ģey de buydu. Musa‟nın ümmeti 
arkasına takılan, iman edenler o ayrılınca, kendi baĢlarına kalınca ses 
çıkaran bir buzağı heykeli yapıyorlar, tanrı ediniyorlar. 

 
elem yerav ennehu lâ yükellimühüm ve lâ yehdiyhim sebiyla 

Onlar, onun kedileri ile konuĢmayacağını, kendilerine vahiy 
indirmeyeceğini, ya da yol göstermeyeceğini görmüyorlar mıydı sanki. 
Çok ilginç değil mi? Rabbimizin, vahyin bu sorusu çok ilginç.  

 
ittehazûhu ve kânu zalimiyn; yine de onu tanrı edindiler. Çünkü 

onlar alabora olmuĢ bir bilinç taĢıyorlardı. Zulme gömülmüĢ kimselerdi.  
 
Evet sevgili dostlar, Ġlginç..! El „icl, buzağı, yani sığır yavrusu 

anlamına. Türkçede de öyle kullanılıyor. Neden sizce buzağı yaptılar? 



BaĢka bir Ģey yapamazlar mıydı. Neden buzağıya tapmaya baĢladılar. 
Aralarında Samiri isimli, yine Kur‟an dan öğreniyoruz, bir sanatkar, bir 
kuyumcu sanatkar. Takıları topluyor Hz. Musa ayrılınca. Onlardan güzel 
bir altın buzağı heykeli yapıyor. Üstelik firavunların halkı korkutmak için  
tanrıları, özellikle bu totemleri, keçi gibi, koyun gibi. ĠĢte bunlar hep 
bereket tanrısı, tanrıları. Öküz gibi, boğa gibi hayvanlardan olan totem 
tanrıları, bir de rüzgara karĢı koyunca ses çıkaran bir düzenekle 
yapıyorlar. Ki halk gerçekten ses çıkarıyor zannedip te korksun diye. ĠĢte 
böyle bir put yapıyorlar. 

 
Neden buzağı sorusu önemli. Çünkü apis, kutsal sığır, bereket 

tanrısı idi Mısır‟ın, firavunların. Biz biliyoruz ki kökeni Muvahhit, hermetik 
öğretiye dayansa da, daha sonra Mısır çok tanrılı bir hale gelmiĢ ve 
yüzlerce uydurma tanrıya tapar olmuĢtu Mısır‟lılar.  

 
ĠĢte onlardan biri de apis idi. Boğa tanrısı, kutsal boğa. Ki kutsal 

boğalardan biri ölünce yerini alacak bir buzağı bulunur, Ģimdi antik bir 
kent olan Menfis teki apiyon tapınağına yerleĢtirilirdi. Sığır tapınağı 
demektir apiyon. Sığır mabedi yerleĢtirilirdi. Apis rahipleri, rahipleri vardı 
buranın. Yani boğa, inek tanrı, etrafında rahipler.  

 
Ne yaparlardı? Tarihin bize verdiği bilgilere göre ineğin, boğanın 

hareketlerini tefsir ederlerdi. Kehanet çıkarırlardı. Kuyruğunu Ģöyle 
oynatırsa böyle olacak. ġöyle böğürürse bu felaket gelecek, sağa 
yatarsa böyle olacak, sola yatarsa böyle olacak. Etrafında da bir yığın 
sığır müfessirleri vardı. 

 
DüĢünebiliyor musunuz, bir sektör haline geliyor aynı zamanda. 

Çok ilginç ve bu adamlar sığırın.., inektir, boğadır, hayvandır yani, 
hayvan. Bilinçsiz.., nasıl olur demeyin. Ġnsan hakikatten uzaklaĢınca 
böylesine mantıksızlaĢır ve onun hareketlerine bakarak koca bir ülkeye 
yön verirlerdi Apis rahipleri. 

 
Onun için ve Yeremya kitabında, Ahdi Kadim‟de Mısır çok genç ve 

güzel bir inek diye bir cümle var. Ben buradan yola çıkarak aslında Musa 
peygamberin ayrılığında bir yavru inek heykeli yapıp ta tapanlar, Mısır‟a 
tapıyorlardı. ÖzlemiĢlerdi Mısır‟ı. DüĢmanlarına tapıyorlardı. Toprağa 
olan bağlılıkları özgürlük, iman ve onur pahasına idi. ĠĢte bu ayette 
Özgürlük, onur ve iman pahasına toprağa bağlılığın olmayacağını bize 
gösteriyor ve böyle bir sapmayı reddediyordu. Onun için burada Ġsrail 
oğulları düĢmanına aĢık olan bir tipi gösteriyordu. Böylesine bir 
onursuzluk. 

 



 
149-) Ve lemma sukıta fiy eydiyhim ve raev ennehüm kad dallu, 

kalu lein lem yerhamna Rabbuna ve yağfir lena lenekûnenne minel 
hasiriyn; 

 
DüĢünüp, hakikatten sapmıĢ olduklarını fark ederek piĢman 

olduklarında: "Yemin olsun ki, Rabbimiz bize rahmet etmez ve bizi 
mağfiret etmez ise, kesinlikle hüsrana uğrayanlardan oluruz" dediler. 
(A.Hulusi) 

 
149 - Vaktâki ellerine kırağı düĢürüldü ve cidden sapmıĢ olduklarını 

gördüler, kasem olsun ki, dediler: eğer bize merhamet etmez de 
rabbimiz, mağfiret buyurmazsa her halde hüsranda kalanlardan olacağız. 
(Elmalı) 

 
 
Ve lemma sukıta fiy eydiyhim ve raev ennehüm kad dallu,kalu 

PiĢmanlık içinde elleri yanlarına düĢüp te satmıĢ olduklarının farkına 
varınca Ģöyle dövündüler. lein lem yerhamna Rabbuna ve yağfir lena 
lenekûnenne minel hasiriyn; Eğer rabbimiz bize acıyıp ta 
bağıĢlamazsa iĢte o zaman biz büsbütün kaybedenlerden olacağız. 

 
 
150-) Ve lemma race'a Musa ila kavmihi ğadbane esifen, kale 

bi'sema haleftümuniy min ba'diy, eaciltüm emre Rabbiküm* ve 
elkal'elvaha ve ehaze Bi re'si ehıyhi yecurruhu ileyh* kalebne ümme 
innel kavmestad'afuniy ve kâdu yaktüluneniy* fela tüĢmit Biyel 
a'dae ve lâ tec'alniy me'al kavmiz zalimiyn; 

 
Musa halkına öfkeli ve üzgün olarak döndüğünde: "Arkam sıra ne 

kadar çirkin Ģeyler yaptınız! Rabbinizin hükmünü bekleyemediniz mi?" 
dedi... (Derken) levhaları yere bırakıp, kardeĢinin baĢını tuttu ve onu 
kendine çekti... (Harun) dedi ki: "Anamın oğlu! Muhakkak ki bu topluluk 
beni zayıf - güçsüz buldu ve nerede ise beni öldüreceklerdi... 
DüĢmanlarımı sevindirme ve beni Ģu zâlimler topluluğu ile bir tutma!" 
(A.Hulusi) 

 
150 - Vaktâki Musâ kavmine gadabnâk, esefnâk, olarak döndü, 

bana arkamdan ne fena halef oldunuz? Rabbinizin emrini ivdiniz mi? 
dedi ve elvahı bırakıverip kardeĢini baĢından tuttu, kendine doğru 
çekiyordu, Anam oğlu, dedi: inan olsun bu kavim beni hırpaladılar, az 
daha beni öldürüyorlardı, sen de benimle düĢmanları sevindirme ve beni 
bu zalim kavim ile beraber tutma. (Elmalı) 



 
 
Ve lemma race'a Musa ila kavmihi ğadbane esifen, kale Ve 

Musa halkının yanına döndüğünde, hüzünle karıĢık bir öfke ile dedi ki; 
bi'sema haleftümuniy min ba'diy Benim yokluğumda ne berbat bir yol 
tutturmuĢsunuz öyle..! 

 
Celalli bir peygamberdi. Sert bir micaza sahipti. eaciltüm emre 

Rabbiküm Rabbinizin emrini çiğnemede bu ne acele böyle.  ve 
elkal'elvaha ve ehaze Bi re'si ehıyhi yecurruhu ileyh hemen levhaları 
fırlattı, attı, kardeĢinin baĢını kavrayıp kendine doğru çekti. 

 
Dikkatinizi çekiyor mu? Levhaları attı. Levhalarda ne yazıyordu? 

Allah‟ın emirleri. Peki levhaları neden attı? ġimdi böyle bir soru resmen 
gündem değiĢtirmektir. Parmak ayı gösterirken aya değil de parmağa 
bakmaktı. ĠĢte bazılarının zihni böyle ters çalıĢır. Levhaları atmak günah 
değil mi? Allah‟ın emrini tutmak için levhaları attı. Onun için ters çalıĢırsa 
zihin nerelerden ne çıkarır ona bir örnek olsun diye sırf burada böyle 
gerçekten de gülünç kaçan bir soruyu sordum. 

 
kalebne ümme innel kavmestad'afuniy ve kâdu yaktüluneniy 

Harun dedi ki ona; Anamın oğlu diye yakındı bu topluluk beni etkisiz hale 
getirdi, hatta az kalsın canıma kastedeceklerdi. fela tüĢmit Biyel a'dae 
ve lâ tec'alniy me'al kavmiz zalimiyn; sakın ola ki düĢmanlarıma karĢı 
beni gülünç duruma düĢürme. Aman bunu yapma bana ve beni bu 
zalimler güruhuyla bir tutma. Diye yalvardı. 

 
Ġlginçtir, Tevrat‟ta ki anlatım buzağı heykelini yapma ve ona tapma 

eylemini Hz. Harun‟a atar. Böylesine bir iftira. Tevrat‟ı sonradan yazanlar, 
yazan kalemler kendi peygamberler de olduğu halde Hz. Harun‟un put 
yapıp ona taptığını söyleyecek kadar ileri gidebilmiĢlerdir. Kur‟an bunun 
bir iftira olduğunu adeta zımnen söylercesine bir peygambere 
yakıĢmayacak hiçbir eylemi, peygambere nispet etmez. Ancak olayın 
gerçeğini iĢte böyle verir. 

 
 
151-) Kale Rabbığfirliy ve liehıy ve edhılna fiy rahmetiKE ve 

ENTE Erhamür Rahiymiyn; 
 
(Musa) dedi ki: "Rabbim... Beni de kardeĢimi de mağfiret et ve bizi 

rahmetine dâhil et... Sen, Erhamur Rahıymiyn'sin." (A.Hulusi) 
 



151 - Dedi: rabbim bana ve kardeĢime mağfiret buyur ve bizi 
rahmetinin içine koy, sen ki erhamürrahimînsin. (Elmalı) 

 
 
Kale Rabbığfirliy ve liehıy ve edhılna fiy rahmetiKE ve ENTE 

Erhamür Rahiymiyn; Musa bir peygambere yakıĢanı yaptı o anda ve 
dedi ki; Rabbim, beni bağıĢla, kardeĢimi de bağıĢla ve bizi koruyucu 
Ģefkat inle kuĢat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin. Hz. 
Musa‟nın bu duasına ta yürekten biz de amin diyor ve buna Ģu duayı 
ekliyoruz. 

 
Rabbim, Ümmeti Musa‟nın YahudileĢip yoldan çıktığı gibi, ümmeti 

Muhammed‟i YahudileĢmekten koru. 
 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. 
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"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 

“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları geçen dersimizde A‟raf suresinin 150. 

ayetine kadar iĢlemiĢtik. ĠĢlediğimiz ayetleri hatırlayacak olursak Mekke 
döneminin ikinci yarısında indirilen bu ayetlerde, içerisinde hiçbir Yahudi 
nüfus bulunmayan Mekke de onlarca ayet Ġsrail oğullarının YahudileĢme 
serüveninden söz ediyordu. Bu YahudileĢme serüveni içerisinde ana 
noktalardan temel sapmalardan biri olan Ġsrail oğullarının kendilerine 
zulmeden firavunun elinden kurtulduktan sonra nasıl zalim kavmin putu 
olan ineğe, buzağıya taptıklarını anlatıyor ve bunun arkasından Hz. 
Musa‟nın bu sapmaya karĢı tepkisini veriyordu. 

 
Haddi zatında geçen ders iĢlediğimiz ayetlerden de 

hatırlayacağınız gibi Ġsrail oğulları buzağıya tapmıyorlardı. Mısır‟ın apis 
tanrısı, kutsal sığır tanrısı olan apise tapıyorlardı. Ona da tapmıyorlardı, 
tıpkı Tevrat‟ta bir cümle ile geçen Mısır güzel ve görkemli bir inekti. 
Sözünde olduğu gibi Ġsrail oğulları özledikleri Mısır‟a tapıyorlardı. 
Toprağa tapıyorlardı. 

 
Onun için Kur‟an akide pahasına, iman pahasına, onur pahasına, 

özgürlük pahasına böylesine bir toprağa bağlılığı reddediyordu. 
 
ĠĢte o ayetlerin ardından Hz. Musa Vahiy almak için gittiği Tûr dan 

dönünce karĢılaĢtığı bu korkunç, ürpertici manzaraya tepki gösterdi. Ġlk 
tepkisini de yerine halef olarak bıraktığı Harun‟a göstermiĢti kardeĢi 
Harun peygambere. Harun peygamber bu iĢte kendisinin bir dahli 
olmadığını, kendisini de ezip geçtiklerini, eğer daha da ısrarlı 
davransaydı canına kastedecekleri haberini verince Hz. Musa  bu kez 
doğrudan Allah‟a yönelecek ve Ģöyle diyecek; 
 
 

151-) Kale Rabbığfirliy ve liehıy ve edhılna fiy rahmetiKE ve 
ENTE Erhamür Rahiymiyn; 

 
(Musa) dedi ki: "Rabbim... Beni de kardeĢimi de mağfiret et ve bizi 

rahmetine dâhil et... Sen, Erhamur Rahıymiyn'sin." (A.Hulusi) 
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151 - Dedi: rabbim bana ve kardeĢime mağfiret buyur ve bizi 

rahmetinin içine koy, sen ki erhamürrahimînsin. (Elmalı) 
 
 
Kale Rabbığfirliy ve liehıy ve edhılna fiy rahmetiKE ve ENTE 

Erhamür Rahiymiyn; Musa; Rabbim dedi. Rabbim beni bağıĢla, sanırım 
bu beni bağıĢla duası, özrü, istiğfarı; öfkemi, aceleci öfkemi, verdiğim 
acele yargıyı, kardeĢim Harun için olan suizannımı bağıĢla anlamına 
gelse gerek. Beni bağıĢla, kardeĢimi de ve bizi koruyucu Ģefkatinle kuĢat. 
Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin. 

 
Bir peygamber son dahlinde insanın istikametinin nereye dönmesi 

gerektiğini, insanın son yöneleceği merciinin hangi mercii olması 
gerektiğini iĢte böyle öğretir insana. 

 
 
152-) Ġnnelleziynet tehazül ıcle seyenalühüm ğadabün min 

Rabbihim ve zilletün fiyl hayatid dünya* ve kezâlike neczil 
müfteriyn; 

 
Muhakkak ki buzağıyı (tanrı) edinenlere, Rablerinden bir gazap ve 

dünya hayatında bir aĢağılanma ulaĢacaktır... Biz iftiracıları böyle 
cezalandırırız. (A.Hulusi) 

 
152 - ġüphesiz o danayı edinenlere rablerinden bir gadab ve 

Dünya hayatta bir zillet eriĢecek ve iĢte müfterileri böyle cezalandırırız. 
(Elmalı) 

 
 
Ġnnelleziynet tehazül ıcle ve Musa peygamber Harun‟a yönelerek; 

ġu buzağıyı tanrı edinenlere gelince dedi. seyenalühüm ğadabün min 
Rabbihim ve zilletün fiyl hayatid dünya sonunda onlar rablerinin 
gazabı gelip onları bulacak, dünya hayatında ise onursuzluğa, zille, 
onursuzluğa mahkum olacaklar. 

 
Bu ibareyi Musa peygamberin ağzından naklediyor diye 

düĢünüyorum Kur‟an. Ona atfetmek lazım diye düĢünüyorum, çünkü 
ibare, yukarı ile doğrudan bağlantılı. Her ne kadar dinsel bir atıf yoksa da 
bu ibareyi en doğru olan Hz. Musa‟nın ifadesinin bir devamı saymaktır 
gibi geliyor bana. Tabii burada sadece Ģirk değil, aynı zamanda 
düĢmanına tapacak kadar onursuzlaĢan bir topluluğa hüküm koyma var. 
Onun içinde diyor ki;  



 
seyenalühüm ğadabün min Rabbihim sonunda rablerinin gazabı 

gelip onları bulacak, ama bu Allah‟ın hakkına tecavüz etmelerinin 
karĢılığı. Bu o. Fakat Ģirk, hele onların Ģirki. Yalnızca Allah‟ın hakkına 
tecavüz değil ki, bir de kendi onurlarına tecavüz. Çünkü düĢmanlarına 
tapıyorlar. DüĢmanlarının putuna tapıyorlar. Mısır‟a tapıyorlar. 
Kendilerinin varlığına kastetmiĢ, kendilerine en büyük zulmü yapmıĢ, 
soykırım uygulamıĢ bir topluluğun putunu tanrı ediniyorlar. 

 
Bu sadece akidevi bir suç olmaz, aynı zamanda bu insanın kendi 

kendisine karĢı, insanın kendi onuruna karĢı iĢlediği büyük bir suçtur. ĠĢte 
onun için ayet, 1 ve 2. bölümü veriyor bize, ki o da; ve zilletün fiyl 
hayatid dünya. dünya hayatındaysa onursuzluğa mahkum olacaklar. 
Zaten bu onursuzluğun ta kendisi. Bir insan veya insanlar düĢmanlarına 
tapmaya baĢlamıĢlarsa bundan büyük onursuzluk mu olur. 

 
Affınıza sığınarak Cemil Meriç‟in bir tasviri geldi gözümün önüne. 

Tam da Ġsrail oğullarının düĢmanlarının tanrısına tapma zilletini güzel 
ifade eden bir tasvir. Efendisinin pisliğini Ģifa niyetine içen aptal uĢak..! 
Der.  

 
Ağır, ama bir o kadar da betimleyici, olayı insanın zihnine kazıyıcı 

bir tasvir bu. Aynen Ġsrail oğullarının düĢtüğü YahudileĢme kompleksi bu 
idi iĢte. Onun için tıpkı onlar efendisinin pisliğini Ģifa niyetine içen aptal 
uĢak rolünü oynuyorlardı. Allah bundan büyük bir zillet verebilir miydi. ve 
kezâlike neczil müfteriyn; biz iftiracıları, Allah hakkında, yalan 
uyduranları, hakikate çamur atanları iĢte böyle cezalandırırız. 

 
 
153-) Velleziyne amilüs seyyiati sümme tabu min ba'diha ve 

amenû* inne Rabbeke min ba'diha le Ğafûrun Rahıym; 
 
Ancak öyleleri (de var) ki, kötülükler yaptıktan sonra, ardından 

piĢman olup tövbe ederek, iman ettiler... Muhakkak ki Rabbin ondan 
sonra elbette Ğafûr'dur, Rahıym'dir. (A.Hulusi) 

 
153 - O, kötü amelleri iĢleyip de sonra arkasından tövbekâr olup 

iman edenler ise Ģüphe yok ki rabbin ondan sonra elbette gafurdur 
rahîmdir. (Elmalı) 

 
 
Velleziyne amilüs seyyiati sümme tabu min ba'diha ve amenû 

Ne ki, devam ediyor. Ne ki önce kötülük iĢleyip te ardından piĢmanlık 



duyarak Allah‟a güvenle yönelenlere gelince. ve amenû sözcüğünü, 
güvenle diye çevirmeyi uygun buldum, ve iman edenlere gelince 
anlamına gelir kelime anlamı. Ama buradaki iman daha çok güvenle ilgili 
bir iman. Güvene dayalı. Zaten bir iman ki güvene dayanmıyorsa o iman 
olur mu? Sana iman ettim ama güvenmiyorum diyen bir iman, iman mıdır 
ve unutmayın bugünkü bir çok insanın Allah‟a imanı, iĢte böylesine 
çeliĢkili bir imandır. 

 
Rabbim sana inandım, ama falancaya güveniyorum. 
 
Diyen bir iman..! Böyle bir iman, iman olur mu? Ama böyle binlerce, 

milyonlarca iman var. ĠĢte onun için ben özellikle güven, yani imanın 
ahlaki tanımı olan güven boyutunu vurguladım bu çeviride. 

 
Evet, Allah‟a güvenle yönelenlere gelince; inne Rabbeke min 

ba'diha le Ğafûrun Rahıym; KuĢkusuz senin rabbin, hele de böyle bir 
tevbeden sonra, böyle bir piĢmanlıktan sonra Çok bağıĢlayıcıdır, 
merhamet sahibidir. Süpürme yok. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar 
büyük suç iĢlerse iĢlesinler, yine kulumsun bana geleceksin dercesine, 
affederim diyor peĢinen. Yeter ki ısrar etme. 

 
Bakınız iĢlenen günahın büyüklüğüne bakınız, nankörlüğün 

büyüklüğüne bakınız; Allah‟ın rahmetinin büyüklüğüne bakınız. Hiçbir 
nankörlük Allah‟ın rahmetinden büyük olamaz. Hiçbir günah Allah‟ın 
merhametinden büyük olamaz. Hiçbir isyan Allah‟ın affından da büyük 
olamaz.  

 
ĠĢte bu. Onun için Gelin diyor, kurtardım sizi. Siz küfrettiniz, ama 

gene gelin, gene kurtarırım. Ben size iyilik ettim, siz ihanet ettiniz. Hem 
kendinize hem bana. Ama ısrar etmeyin, ben gene size iyilik ederim, 
hem de affederim. ĠĢte Allah‟ta bu. Kendisini kendi kelamı ile tanıtıyor. 

 
 
154-) Ve lemma sekete am Musel ğadabü ahazel elvah* ve fiy 

nüshatiha hüden ve rahmetün lilleziyne hüm liRabbihim yerhebun; 
 
Musa'nın öfkesi geçince, levhaları aldı... O yazılı metinde, 

Rablerinden korkanlar için hüda ve rahmet vardır. (A.Hulusi) 
 
154 - Vaktâki Musâ‟dan gadab sustu, elvahı aldı ve onlardaki 

yazıda bir hidayet ve bir rahmet vardı, fakat öyle kimselere ki onlar sırf 
rableri için hidayet ve rahmet duyarlar. (Elmalı) 

 



 
Ve lemma sekete am Musel ğadabü ahazel elvaha ve öfkesi 

yatıĢınca, Olay örgüsü devam ediyor, tahkiye yöntemi ile, hikaye yöntemi 
ile Kur‟an bize olay mahallinden notlar aktarmaya devam ediyor.  

 
Ve öfkesi yatıĢınca Musa, Levhaları aldı ve fiy nüshatiha hüden 

ve rahmetün lilleziyne hüm liRabbihim yerhebun; Onların üzerlerinde 
Rablerinden korkanlara rehberlik eden ve rahmet vaat eden öğretiler 
yazılı levhaları aldı. Yani aldığı levhaların üzerinde rablerinden 
korkanlara rehberlik eden ve rahmet vaad eden öğretiler yazıyordu. 
Aslında Allah‟ın rahmeti bu değil mi, Allah nasıl rahmet eder, vahiy 
Allah‟ın rahmeti değil mi. Vahiy Allah‟ın en büyük rahmeti değil mi. Yani 
yukarıdaki ayet;le Ğafûrun Rahıym; diye biten ayet. Allah çok 
bağıĢlayıcı ve merhamet kaynağıdır diye biten ayet eğer zihninizde 
oturmadı, Allah nasıl rahmet eder, müĢahhas bir örnek olsa diye 
düĢünüyorsanız eğer, hemen aklınıza getirin. Aslında bu ayetlerin 
kendisi Allah‟ın rahmetidir.  

 
ĠĢte Allah böyle rahmet eder. Allah insanla konuĢarak rahmet eder, 

Allah insana tenezzül ederek rahmet eder. Allah insanı muhatap alarak 
rahmet eder. Allah insanlık tarihinde ki iyi ve kötü olayları insanın önüne 
serip de ona, aklın varsa göle diyerek rahmet eder. ĠĢte böyle rahmet 
eder. Onun için rahmetinin en büyük timsali olan vahye dikkat çekti 
burada 

 
 
155-) Vahtâre Musa kavmehu seb'ıyne racülen limiykatiNA* 

felemma ehazethümür recfetü kale Rabbi lev Ģi'te ehlektehüm min 
kablü ve iyyaye, etühliküna Bi ma feales süfehaü minna* in hiye illâ 
fitnetüKE, tudıllü Biha men teĢaü ve tehdiy men teĢa'* 
ENTE Veliyyüna fağfir lena verhamna ve ENTE hayrul Ğafiriyn; 
 

Musa, tövbe etmeleri için kararlaĢtırılan yere gelmek üzere, 
halkından yetmiĢ adam seçti... Ne zaman ki orada onları Ģiddetli sarsıntı 
yakaladı, (Musa Ģöyle) dedi: "Rabbim... Eğer dileseydin (hakikati örtme 
suçundan dolayı) onları da beni de daha önce helâk ederdin! Aramızdaki 
anlayıĢı kıtların yaptığı yüzünden bizi helâk mi edeceksin? O ancak, 
senin bir fitnendir; kimi dilersen onunla saptırır ve kimi dilersen hidâyet 
edersin... Sen Veliyy'mizsin; bizi mağfiret et ve bize rahmet kıl... Sen 
Ğâfir'lerin (bağıĢlayanların) en hayırlısısın." (A.Hulusi) 

 
155 - Bir de Musâ kavminden mikatımız için yetmiĢ er seçmiĢti, 

vaktâ ki bunları o sarsıntı yakaladı, rabbim, dedi: dilese idin bunları ve 



beni daha evvel helâk ederdin, Ģimdi bizi içimizden o süfehanın 
ettikleriyle helâk mi edeceksin? O sırf senin fitnen, sen bununla dilediğini 
dalâlete bırakır, dilediğine hidayet kılarsın, sen bizim velimizsin, artık 
bize mağfiret buyur, merhamet buyur, sen ki hayrülgafirînsin. (Elmalı) 

 
 
Vahtâre Musa kavmehu seb'ıyne racülen limiykatiNA ve Musa 

belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu 
arasından 70 kiĢi seçti. felemma ehazethümür recfetü kale Rabbi lev 
Ģi'te ehlektehüm min kablü ve iyyay 

 
Burada tabii Kur‟an ın baĢka taraflarında anlatılan bu hikayenin, 

burada anlatılmayıp ta baĢka taraflarında anlatılan bir takım ayrıntıları 
var. Bu ayrıntılara niye burada değil de bir baĢka yerde değiniliyor diye 
soracak olursanız; 

 
Kur‟an tarih kitabı değildir. Tarihi olayları baĢından sonuna 

ayrıntıları ile anlatmak gibi bir iĢlevi yok Kur‟an ın. Kur‟an o anda 
söylemek istediği ne ise o söylediğine örnek olmak, delil olmak üzere 
tarihten bir ana, bir vakte, bir olaya sadece zum yapar. ĠĢaret verir, ona 
yönlendirir gözlerinizi. Sadece olayın anlatmak istediği ahlaki ilkeyle ilgili 
olan tarafını verir, ayrıntıyı geçer. Çünkü maksadı olayı anlatmak değil, 
maksadı size ahlaki ilkeyi, Allah‟ın ahlakını, ya da Allah – insan 
iliĢkilerine iliĢkin bir yasayı hatırlatmaktır. O yasa çerçevesinde aktardığı 
için ayrıntıyı geçer. 

 
Burada da ayrıntı geçilmiĢ, onun için 70 kiĢi ne yaptı diye 

sorduğumuzda, onların ne yaptığını Kur‟an ın baĢka tarafından 
öğreniyoruz. Ve iz kultüm ya musa len nü'mine leke hatta nerallahe 
cehraten.. (Bakara/55) Hani demiĢtiniz ki ey Musa, Allah‟ı biz de, bize 
vahiy gönderen, bize mesaj gönderen Allah‟ı biz de açıkça görmedikçe 
sana inanmayacağız. DemiĢtiniz. ĠĢte bu seçilmiĢ 70 kiĢinin de böyle bir 
sapması oldu. Bakınız Allah‟ın merhametine adeta onlar günah 
yarıĢtırıyor, Allah rahmetini yarıĢtırıyor tabir caizse. Onun için iĢte bu 
boĢlukta bu tarihi olay var. 

 
felemma ehazethümür recfetü Böyle deyince onlar ne oldu? kale 

Rabbi lev Ģi'te ehlektehüm min kablü ve iyyay O zaman onları derin 
bir sarsıntı tutunca Musa; Rabbim dedi, tekrar Allah‟a, tekrar rabbine 
yöneldi. BaĢka neresi var ki..! Rabbim dedi, dileseydin bunları ve beni 
daha evvel helak ederdin, o suçu iĢlediklerinde. DüĢmanlarının 
tanrılarına taptıklarında helak ederdin. Beni de helak ederdin, diyor. 

 



Ġlginç, çok ilginç. Oysa ki o, o suçu iĢlemedi. Ama sorumluluk 
hissediyor. Felenes'elennelleziyne ürsile ileyhim velenes'elennel 
murseliyn; (A‟raf/6) And olsun toplumlara gönderdiğimiz habercilerden 
soracağız. Vazifenizi yaptınız mı. ..velenes'elennel murseliyn; onlardan 
soracağız. Bir de; ürsile ileyhim habercileri gönderdiğimiz toplumlardan 
soracağız. Bunlar size görevlerini yaptılar mı diye. 

 
ĠĢte bu peygamberlik, yeryüzünün en ağır yükü. Peygamberlik, 

insanın omuzlarına binen bir dağ. Onun için sorumluluk hissediyor ve 
böyle diyor. 

 
Racfe, burada sarsıntı anlamına geldiğini daha önce de 

söylemiĢtim. Bu sarsıntının fiziki bir deprem, hem de gürültülü bir sarsıntı 
anlamına geliyor. Yani bir volkanik deprem olma ihtimali çok yüksek. 
Ama bunun bir yürek sarsıntısı, bir piĢmanlığı çağrıĢtıran, bir iç sarsıntıyı 
da ima ettiğini gözden ırak tutmamak lazım, insanın içi sarsılır ya; Ne 
yaptım ben..! Ben ne yaptım..! Ben nasıl isyan ettim. Ben Allah‟a karĢı 
nasıl bunu yapabildim der ya, içi sıkılır ya, içinde bir deprem kopar ya, 
içinde bir volkan çağlar ya. Böyle bir piĢmanlık volkanı, iĢte böyle bir 
depreme de delalet ediyor olsa gerek. 

 
etühliküna Bi ma feales süfehaü minna Evet, her aklı baĢında 

insanın büyük felaketlerde soracağı ilk soru budur. ġimdi, içimizdeki 
beyinsizler yüzünden bizleri de helak edecek misin Allah‟ım..! 

 
Ne dersiniz, Kasten susuyorum ki bu muhteĢem söz ruhunuzda 

gereken yankıyı uyandırsın diye. Ġçimizdeki beyinsizler yüzünden bizleri 
de helak eder misin Allah‟ım. Her aklı baĢında insan büyük felaketlerin 
ardından, ĠĢte Hz. Musa‟nın sorduğu bu soruyu sorar. Bu korkulu bir dua. 
Bu içinde volkan gibi kaynayan piĢmanlık ateĢiyle yanan bir yüreğin 
Allah‟a yöneliĢidir iĢte. Tevbenin iç depreme dönüĢmesidir bu. Ġçimizdeki 
beyinsizler yüzünden bizleri de helak eder misin Allah‟ım..! 

 
in hiye illâ fitnetüK bu senin sınamandan baĢka bir Ģey değil. 

tudıllü Biha men teĢaü ve tehdiy men teĢa' onunla dilediğini sapıklığa 
terk eder, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Yani bela bazılarının 
imanını bazılarının inkarını artırır. Ya da baĢka bir ifade ile; Bela müminin 
imanını, kafirin inkarını artırır. Bela bazıları için ebedi belaya dönüĢür, 
bazıları içinde ebedi saadete.  

 
Onun için bu harika ifadeler sadece Hz. Musa‟nın çağında geçerli 

olan bir ilkeyi değil, tüm zamanlar ve zeminlerde, tüm insanlık için geçerli 
olan ebedi yasaları hatırlatıyor. 



 
ENTE Veliyyüna Devam ediyor Musa. Sensin bizim velimiz, fağfir 

lena verhamna ve ENTE hayrul Ğafiriyn; O halde bizi bağıĢla Allah‟ım. 
Bize merhamet et Allah‟ım. Çünkü sen bağıĢlayanların en hayırlısısın. 
BağıĢlayanların en hayırlısı sensin, çünkü sen bağıĢlar, dönüp de baĢa 
kakmazsın. Ben sizi bağıĢladım demezsin. Çünkü sen bağıĢlar, 
bağıĢlamanı istismar etmez, çünkü sen bağıĢlar, bin kez bağıĢlar, bin 
birinci kez yine yaptığım zaman; Yinemi sen..! Demezsin. Bir kez de; 
Yinemi sen demezsin. Bin kez bağıĢlarsın. Onun için sen bağıĢlayanların 
en hayırlısısın. 

 
Bir çokları da bağıĢlayabilir. Ġnsanlar da bağıĢlayabilir ama hiç biri 

senin gibi bağıĢlayamadı onların. BağıĢlarlar, baĢa kakarlar, bağıĢlarlar 
istismar ederler, bir kez bağıĢlar, iki kez bağıĢlar, üç kez bağıĢlar, 
dördüncüsünde suç olur. Öbürünün de acısını çıkarırlar. Ama sen öyle 
misin Allah‟ım, döner döner bağıĢlar, bin kez bağıĢlarsın da bir kez olsun 
yinemi sen demezsin. 

 
 
156-) Vektüb lena fiy hazihid dünya haseneten ve fiyl ahireti 

inna hüdna ileyKE, kale azâbiy usıybu Bihi men eĢa'* ve rahmetiY 
vesiat külle Ģey'* feseektübüha lilleziyne yettekune ve yü'tunez 
Zekate velleziyne hüm Bi âyâtina yu'minun; 

 
"Bize hem Ģu dünyada güzellik yaz hem sonsuz gelecek 

yaĢamında... Doğrusu biz sana yöneldik"... Buyurdu ki: "Azabımı, kime 
dilersem ona isâbet ettiririm... Rahmetim her Ģeyi kapsar! Onu, 
korunanlara, zekâtı verenlere ve iĢaretlerimizdeki hakikate iman edenlere 
yazacağım." (A.Hulusi) 

 
156 - Ve bize hem bu Dünyada bir hasene yaz hem Âhirette, biz 

sana cidden tevbe ile rücua geldik. Buyurdu ki azâbım, onunla dilediğimi 
musap kılarım, rahmetim ise her Ģey'e vâsi'dir, ileride onu bilhâssa onlar 
için yazacağım ki korunurlar ve zekât verirler, hem onlar ki âyetlerimize 
iman ederler. (Elmalı) 

 
 
Vektüb lena fiy hazihid dünya haseneten ve fiyl ahireti inna 

hüdna ileyK Musa devam ediyor, Bizim için bu dünyada da güzellikler 
yaz, öte dünyada da ki biz piĢmanlık içinde sana sığındık, Ya rabbi, 
bunlar Musa‟dan değil bizden, biz söylüyoruz, kabul et. Bunlar bizim 
niyazımız, bunları bizden kabul et. Biz söylüyoruz, diyoruz ki; Vektüb 



lena fiy hazihid dünya haseneten ve fiyl ahireti bize dünyada da 
güzellikleri yaz, ahirette de inna hüdna ileyK Biz yalnız sana sığındık. 

 
kale azâbiy usıybu Bihi men eĢa'* ve rahmetiY vesiat külle Ģey' 

Biz söyledik Allah‟ım, bu cevabı da bize olmuĢ kabul et. Verdiğin bu 
cevabı üstümüze alıyoruz. Ve Allah Ģöyle cevap verdi bu duaya; Buyurdu 
ki; Dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim, fakat rahmetim her Ģeyi 
kuĢatmıĢtır.  

 
Elhamdülillah..! Bunu duyduk, biz inandık, iman ettik ya rabbi. 

Ġstesen azabınla herkesi silkelersin, biz onu gördük. Dilediğin kimseyi 
azabına hedef kılabilirsin. Biz iman ettik buna, sana iman ettiğimiz gibi. 
Ama Ģuna da iman ettik, rahmetin her Ģeyi kuĢatmıĢtır. 

 
Musa, kendisi için değil, beyinsizler için dua ediyor. Görüyorsunuz 

değil mi. Beyinsizler için dua ediyor, tıpkı çobanın sürüsü içinden ayağı 
kırık keçiyi omzuna aldığı gibi. O da yürüyemeyenler için dua ediyor. 
Yola yatanlar, geriye kalanlar, yolu satanlar, yolda vur patlasın çal 
oynasın keyif çatanlar için dua ediyor. Her peygamber ümmetinin geride 
kalanlarını omzuna alır. Tıpkı; ġefaatim bu ümmetin günahkarları 
içindir. Buyurduğu nakledilen Hz. Muhammed A.S. gibi. Neden, çünkü 
her peygamber bir imamdır.  

 
Ġmam, Um kökünden gelir, anne. Her peygamber ümmetinin annesi 

gibidir. ġefkati anne Ģefkatidir. Ümmetini böyle bir ana Ģefkatiyle 
kucaklar, bağrına basar. 

 
Her ümmet te bir annedir, çünkü ümmet de tıpkı imam gibi anne 

kökünden gelir. Ümmetler de insanlığın diğer toplumlarının annesidir. 
Onlara Ģefkat kollarını açar, iman adlı mutluluğu onlara taĢır kucak 
kucak, gönül gönül. Allah bu ümmeti Ġnsanlığın annesi kılsın. 

 
feseektübüha lilleziyne yettekune ve yü'tunez Zekate 

velleziyne hüm Bi âyâtina yu'minun; en sonundaysa sorumlu 
davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen 
kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kiĢilerdir, onu, yani rahmetimi, 
mağfiretimi paylaĢtıracağım. Onlara paylaĢtıracağım. Kimlere, 
Muttakilere, sorumlu davrananlara. Arınanlara, arınıp yücelmek için 
ödemesi gereken bedeli ödeyenlere.  

 
Siz nereden çıkardınız bu metnin içinde arınıp yücelmek için 

ödenmesi gereken bedeli ödeyenlere? Nerede yazıyor..! 
 



Sahi nerede yazıyor? Ben nereden çıkardım? Ez zekat oradan 
çıkardım. Ez zekat, ve yü'tunez Zekate zekatı verirler demedim bakınız. 
Bu çok kolay olurdu. Bu çok kolay, çok düz bir tercüme olurdu. Doğrusu 
tercüme bile olmazdı bu. Unutmayın bu ayetler Mekke de iniyor. 
Unutmayın bu ayetler hicretten yıllar önce iniyor. Hangi zekattan söz 
ediyorsunuz. Kur‟an da ki tüm zekat sözcükleri böyle tercüme edilmeli. 
Zekatı verin, bu ibarenin ve yü'tunez Zekate ibaresinin sadece araç 
anlamıdır amaç anlamı değil. Ġlmi anlamıdır, Ğai anlamı değil. Ğai 
anlamı, yani amaç, hedef anlamı bunun zekatla hedeflenen Ģeydir ve 
zakatta sadece maldan verilmez. 

 
Zekat insanın arınmak için ödemesi gerekli olan bedeldir. Bu bedel 

kimi zaman maldan, kimi zaman candan, kimi zaman bilgiden, kimi 
zaman hayattan, kimi zaman evlattan, kimi zaman bizzat insanın en 
sevdiği Ģeylerden verilir.  

 
Onun için arınmak için gerekli olan, arınıp yücelmek için gerekli 

olan Ģeyi ödemek. Aslında kelimenin kök anlamı ekonomik değildir, 
ahlakidir. Çünkü kök anlamı; Üreyen, artan anlamına gelen zekat 
kelimesindendir ve zekat sözcüğü salâh anlamına gelir lügat ta. Salâh, 
kurtuluĢ, iyilik, güzellik. 

 
Görüyorsunuz ya, onun için amaç anlamı budur. Yani burada 

sıkıĢtırılmıĢ bir ifade vardır zipli bir ifade. Bu sıkıĢmıĢ ifadeyi zorunlu 
olarak açtığınızda böyle tercüme etmemiz gerekir. Arayı böyle doldurmak 
zorundayız. Çünkü Kur‟an ın icazı gereği Kur‟an eksiltili bir dil kullanır. 
SıkıĢmıĢ bir metindir Kur‟an. Bu sıkıĢmıĢ metni mecburen açmamız 
gerekir. ĠĢte burada da açtığımızda ve yü'tunez Zekate ibaresinin 
karĢılığı; Arınıp yücelmek için ödenmesi gerekli bedeli ödeyenler çıkar. 

 
[Ek bilgi; Bedensel zekat; 

 
Ey insan senin azanın her bir parçasında Allah için vacip olan bir 

zekat vardır. Mesela kalbinin zekatı; Allah‟ın azameti, hikmeti, 
kudreti,hücceti, nimeti, rahmeti… hakkında tefekkürdür. Gözün zekatı 
kâinata ibretle bakmak ve onu haramlara karĢı kapamaktır. Kulağın 
zekatı onu kurtuluĢa vesilen olan Ģeyleri dinlemekte bulunmaktır. Lisanın 
zekatı onunla Allah‟a yaklaĢtıracak Ģeyleri konuĢmaktır. Elin zekatı onu 
Ģerden çekmek ve hayra karĢı serbest tutmaktır. Ayağın zekatı onunla 
kalbin ıslahına ve dinin selametine yarayan Ģeylere gitmektir. (Ġ.Gazali- 
Arifler yolu/46)] 

 
 



157-) Elleziyne yettebi'uner Rasûlen Nebiyyel Ümmiyyelleziy 
yecidunehu mektuben 'ındehüm fitTevrati vel' Ġnciyl* ye'muruhüm 
Bil ma'rufi ve yenhahüm anil münkeri ve yuhıllu lehümüt tayyibati 
ve yuharrimu aleyhimül habaise ve yeda'u anhüm ısrahüm vel 
ağlalelletiy kânet aleyhim* felleziyne amenû Bihi ve azzeruhu ve 
nasaruhu vettebeunNûralleziy ünzile me'ahu, ülaike hümül 
müflihun; 

 
Onlar ki ellerindeki Tevrat ve Ġncil'de belirtilmiĢ O Rasûl'e, Ümmî 

(asıl fıtratı bozulmamıĢ - yaratıldığı saflık üzere) Nebi'ye tâbi olurlar... 
Onlara, Allâh'a göre olumlu olanları emreder ve olumsuz fiilleri yasaklar; 
onlara temiz Ģeyleri helal kılar; pis, çirkin Ģeyleri haram eder; onlardan 
sırtlarındaki ağır yükü (benliklerinin getirilerini) kaldırır ve üzerlerindeki 
zincirleri (yüzlerini Allâh'a döndürmelerini engelleyen tüm bağlarını) 
çözer... ĠĢte O'na iman eden, O'na saygı gösteren (destekleyen), O'na 
yardım eden ve O'nunla birlikte inzâl olunan Nûr'a (Kur'ân) tâbi olanlar 
var ya, iĢte onlardır kurtuluĢa erenlerin ta kendileri! (A.Hulusi) 

 
157 - Onlar ki yanlarında Tevrat ve Ġncil de yazılı bulacakları o 

Resule o, ümmî Peygambere ittiba' ederler o onlara maruf ile emreder ve 
onları münkirden nehyeyler, ve temiz hoĢ Ģeyleri kendileri için helâl, 
murdar Ģeyleri üzerlerine haram kılar, sırtlarından ağır yüklerini ve 
üzerlerindeki bağları, zincirleri indirir atar, o vakit ona iman eden, ona 
kuvvetle tazım eyleyen, ona yardımcı olan ve onun nübüvvetiyle beraber 
indirilen nuru takip eyleyen kimseler, iĢte o murada iren müflihîn onlar. 
(Elmalı) 

 
 
Elleziyne yettebi'uner Rasûlen Nebiyyel Ümmiyy Onlar ki, 

vasıflar devan ediyor. Allah‟ın rahmetini kendi arasında paylaĢtıracağı 
kimseler daha hangi özelliklere sahip olmalı? Onlar ki, o elçinin izinden 
gidecekler, o ümmi habercinin. 

 
Alın muhteĢem bir Kur‟an i kavram daha en nebiyyel ümmiyy 

ibaresi Kur‟an ın içinde sadece bu iki ayette gelir. Bu ve müteakip ayet. 
Sadece burada. Ümmiyy, Ümm e nispettir. Sonundaki y, nispet ya sıdır. 
Anneye ait demektir. Öz anlamı, anasından doğduğu gibi, saf, pırıl pırıl, 
tertemiz, bozulmamıĢ, kültürlerin mutaharatına (Zararlar, ziyanlar, 
hasarlar.) yer vermemiĢ, yüreği ve kafası kültürlerin çöplüğü olmamıĢ 
demektir. Öncelikle ilk anlamı budur ümmiyy‟in. Kur‟an da dediğim gibi 
sadece  bu iki yerde bu ibare kullanılır. Ama burada iki anlama gelme 
ihtimali vardır. 

 



1 – Ehli kitaba mensup olmayan, ki bu kökten türetilmiĢ 6 kelime 
vardır Kur‟an da, bu 6 kelimenin hemen hemen altısı da yaklaĢık bu 
anlamı çağrıĢtırır. Ehli kitaba mensup olmayan. Ehli kitaba mensup 
olanlardan ayırmak için, ehli kitap olmayan bölgedeki insanlara ümmiyy 
vasfı veriliyor. 

 
2 -  Bu Ümmiyy lafzının ikinci muhtemel anlamı, okur yazar 

olmayan. Fakat Bakara suresinin 78 ve 79. ayetinde; elerliye yazdığı 
halde ümmiyy olanlardan söz ediliyor. Demek ki ümmiyy lik, sadece okur 
yazar olmamakla alakalı bir Ģey değil. Ümmiyy lik daha baĢka bir Ģey. 
Burada da bu iki anlama birden gelme ihtimali vardır diye düĢünüyorum. 
Ama her Ģeyden öte Ümmiyy Resulallah için özel olarak kullanıldığında, 
annesinden doğduğu gibi, pirüpak, terütaze, saf ve mevcut kültürlerden 
etkilenmemiĢ anlamına gelmesi gerek diye düĢünüyorum. 

 
elleziy yecidunehu mektuben 'ındehüm fitTevrati vel' Ġnciylo 

elçi ki, kendisini ellerindeki Tevrat ve Ġncil‟de tanıtılmıĢ bulacaklardır. 
Özellikle ehli kitaba yönelik bir ifade bu. ye'muruhüm Bil ma'rufi ve 
yenhahüm anil münker elçinin özellikleri devam ediyor. O peygamber 
onlara iyiliği emredip kötülükten sakındıracak 

 
Burada kiye'muruhüm emir sözcüğünün bir karĢılığı da 

önermektir. ġöyle de çevirebiliriz. Onlara iyiliği önerip, kötülükten 
sakındıracaktır. 

 
ve yuhıllu lehümüt tayyibati ve yuharrimu aleyhimül habais 

temiz ve yararlı Ģeyleri onlara helal kılıp, pis ve zararlı Ģeyleri onlara 
yasaklayacak o Peygamber. Yani Resulün özelliklerinden söz ediliyor. 

 
Özellikle burada tayyibat ve habais sözcükleri var ki, iyi ve güzel, 

yararlı ve temiz her Ģey tayyibat, kötü ve çirkin, zararlı ve faydasız her 
Ģey de habais sözcüğünün anlam alanına girer. 

 
Resulallah‟ın bunları belirleme yetkisi nereye kadardır, ya da bu 

çerçeve nasıl çizilir gibi bir soru bugün sorulmamıĢ, Ġslam ilim tarihinin en 
büyük problemlerinden biri olarak sürekli tartıĢılmıĢtır. Ama ben burada 
böylesine fıkhi bir probleme girmek istemiyorum tabii ki. Bunun 
ayrıntılarını nakledilecek yer ve bir tefsir dersi olmasa gerek.  

 
Ancak Tayyibat ve Habais‟in belirlenmesinde resulallah‟ın, yani 

vahyin ilk muhatabı olan nebinin, vahyin ilk muhatabı olan toplumun genel 
kültüründen yola çıktığını gösteren iĢaretler görüyoruz ki, Ġmam ġafi; El 
ümm isimli eserinde Resulallah‟ın Tayyibat ve Habais‟i, iyi yararlı ve 



güzelle, kötü, zararlı ve güzel olmayan, pis olanı belirlemede mevcut 
kültürü gözettiği, onu göz ardı etmediğini Ģu örnekle dile getirir Ġmam Ģafi.; 
Ebbe‟hu, yani sırtlan etçildir, etçil bir hayvandır otçul değil. Ama buna 
rağmen mevcut kültürde bölge halkı bu hayvanın etini yediği için 
Resulallah‟ta ses çıkarmamıĢtır der. Onun için bu noktada Resulallah‟ın 
belirlediği tayyibat ve habais bir parça tarihsel ve konjoktürel bir hüküm 
almıĢ olur. 

 
ve yeda'u anhüm ısrahüm vel ağlalelletiy kânet aleyhim Bu da 

müthiĢ. Peygamberin görevi neymiĢ, peygamberler niçin gelirmiĢ buyurun. 
Aslında bu ifadeler peygamberin varisleri için de geçerli. Onlarında görevi 
bu. Sırtlarına vurulmuĢ olan yüklerini indirip, kaldırıp öteden beri 
özgürlüklerine vurulan zincirleri çözecek. Buyurun. 

 
vel ağlalelletiy kânet aleyhim Kendilerine öteden beri vurulmuĢ 

olan zincirleri, özgürlüklerine vurulmuĢ zincirleri. -Ağlal, aslına boğaza 
geçirilen köle halkası demek.- çözecek. Onun çoğuludur. Onun için tüm 
peygamberler bir özgürlük savaĢçısıdır. Aynı zamanda bu ayet buradaki 
ibarenin 1. kısmı, yani; Onların yüklerini sırtlarından indirecek kısmı dine, 
kadim vahye sonradan eklenmiĢ, zam yapılmıĢ yasakları kaldıracak. 
Aslında Allah‟ın yasaklamayıp ta insanların hurafeye dayanarak 
yasakladıkları Ģeylerin yasaklıklarını çözecek demektir. Dinin sınırlarını 
yeniden, Allah‟ın söylediği noktaya çekecek demektir. 

 
felleziyne amenû Bihi ve azzeruhu ve nasaruhu 

vettebeunNûralleziy ünzile me'ah Sonuçta ona inanan, onu el üstünde 
tutup destekleyen ve ona yücelerden bahĢedilen ıĢığın ardına onunla 
birlikte düĢenler. Ona inanan, bunlar peygamberlerin görevleri. 
Peygamberlerin görevleri yukarıda sayıldı buraya kadar. ġimdi 
peygamberlere inananların görevi sayılıyor. Onların hitap ettiği, onların 
gönderildiği toplumların görevine. Bir O‟na inanmak; 

 
felleziyne amenû Bihive azzeruhu, tabii Bihi aynı zamanda onunla 

gönderilene inan eden her Ģeyi kapsar. ve azzeruhu ve nasaruhu onu el 
üstünde tutmak, onu yüceltmek azzeruhu Bu bir meĢhur okuyuĢta 
azzezuhu da okunmuĢ, yani aziz kılmak, onu yüceltmek, ikinci görev. 3. 
Görev, ve nasaruhu onu desteklemek. 

 
Evet, peygamberin ardınca gittiğini söyleyenler, bir ömür boyu 

salavatı okumaya mahkum ettiler. Oysa ki salavat okunmaz, okunacak bir 
Ģey değil. Kur‟an açıkça diyordu ki; 

 
ĠnnAllâhe ve MelâiketeHÛ yusallûne alen Nebiyy.. (Ahzab/56)  



 
Allah ve melekleri Nebiye salat ederler, salavat okurlar değil.  
 
Bir eylem bu. Fiil olarak gelmiĢ yusallun. Ne demek ve ekımıs 

Salâte, eda'usSalâte değil ki. Ama biz kuĢaklar boyu iĢin en ucuzuna 
indirdik bunu.  

 
Allah ve melekleri nebiyi desteklerler, onun ardında dururlar. Onun 

gücüne güç katarlar. Ey müminler siz de nebiyi destekleyin demekti bu. 
Ama biz desteği sadece dile indirgedik. ĠĢte burada o söyleniyor. Aslında 
salavatın tefsiridir burada ki, ve nasaruhu ibaresi. Onu destekleyen. 

 
vettebeunNûralleziy ünzile me'ahu ve ona yücelerden bahĢedilen 

ıĢığın ardına onunla birlikte düĢenler. IĢık diye çevirdim Nur, TürkçeleĢmiĢ 
olduğu halde ıĢık diye çevirdim. Nur diye de çevirebilirdim. IĢık diye 
çevirdim ki Kur‟an da kullanılan Nurun mecazi çağrıĢımlarını Türkçeye de 
taĢımak için. 

 
ülaike hümül müflihun; KurtuluĢa eriĢenler iĢte onlar olacaktır. 
 
 
158-) Kul ya eyyühenNasü inniy Rasûlullahi ileyküm 

cemiy'anilleziy leHU mülküs Semavati vel Ard* lâ ilâhe illâ HUve 
yuhyiy ve yümiyt* fe aminu Billâhi ve Rasûlihin Nebiyyil 
Ümmiyyilleziy yu'minu Billâhi ve kelimatiHĠ vettebi'uhu lealleküm 
tehtedun; 

 
De ki: "Ey insanlar... Kesinlikle ben hepinize gelmiĢ Allâh 

Rasûlü'yüm... Semâların ve arzın mülkü 'HÛ'nundur! Ġlâh yoktur sadece 
'HÛ'! Diriltir, öldürür! Bu yüzden iman edin, Esmâ'sıyla nefsinizin dahi 
hakikati olan Allâh'a ve Ümmî Nebi olan O Rasûl'e ki O, Esmâ'sıyla 
nefsinin dahi hakikati olan Allâh'a ve O'nun bildirdiklerine iman eder. 
O'na tâbi olun ki hakikate erdirilesiniz." (A.Hulusi) 

 
158 - De ki: ey insanlar! Haberiniz olsun ben size, sizin hepinize 

Allahın Resulüyüm, o Allah ki bütün Semavat-ü Arzın mülkü onun, ondan 
baĢka ilâh yok, hem diriltir hem öldürür, onun için gelin iman edin Allaha 
ve Resulüne, Allaha ve Allahın bütün kelimatına iman getiren o ümmî 
Peygambere, ve ittiba' edin ona ki bu hidâyete irebilesiniz. (Elmalı) 

 
 
Kul ya eyyühenNasü inniy Rasûlullahi ileyküm cemiy'a Ey 

Muhammed de ki; Ey insanlar iyi bilin ki ben Allah‟ın hepinize gönderdiği 



elçisiyim. Çok ilginç, bu ayet Kur‟an da ki baĢka ayetlerle birlikte 
Resulallah‟ın tüm insanlığa, sadece bölge halkına değil, tüm insanlığa 
gönderildiğini ifade eden bir çok ayetten biridir. ileyküm cemiy'a bir 
kısmınıza değil, hepinize. 

 
elleziy leHU mülküs Semavati vel Ard bana benden dolayı sahip 

çıkmayacaksınız. Bana benden dolayı hürmet etmeyeceksiniz, bana 
benden dolayı inanmayacaksınız. Bana inanacak, bana sahip çıkacak, 
bana hürmet edecek beni destekleyecekseniz, kim adına 
destekleyeceğinizi söyleyeyim mi. Destekleyeceğiniz o zatın özelliği 
Ģudur; elleziy leHU mülküs Semavati vel Ard göklerin ve yerin 
hakimiyeti, egemenliği kendisine ait olan Allah için destekleyeceksiniz. 
Çünkü beni, ben göndermedim. Beni O gönderdi. 

 
lâ ilâhe illâ HUve O kendisinden baĢka tanrı olmayan bir ilahtır. 

yuhyiy ve yümiyt hayatı ve ölümü O yarattı. fe aminu Billâhi ve 
Rasûlihin Nebiyyil Ümmiyyilleziy yu'minu Billâhi ve kelimatiHĠ o 
halde Allah‟a ve O‟nun elçisine inanın. Allah‟a ve O‟nun bütün 
mesajlarına inanan ümmi haberciye de inanın. Allah‟a ve O‟nun elçisine 
inanın, Allah‟a ve O‟nun bütün mesajlarına inanan ümmi haberciye, 
ümmi nebiye de inanın. Yani öncelikle siz değil o iman etti. Yani imanda 
o kendisine değil, kendisinin de inandığı Ģeylere çağırıyor sizi.  

 
Bu çok önemli, peygamberler kendilerine çağırmazlar. Onun için 

peygamberler kılavuzdurlar. Ben menzilim demezler, onlar menzile 
götürürler. Kılavuzdurlar. Ardına takılanlarla birlikte yürürler, menzili 
maksuda ererler. O menzilde cennet vardır. 

 
vettebi'uhu lealleküm tehtedun; ve ona uyun ki doğru yolu 

bulabilesiniz. 
 
 
159-) Ve min kavmi Musa ümmetün yehdune Bil Hakkı ve Bihi 

ya'dilun; 
 
Musa halkından bir topluluk bulunur ki Hak olarak hakikati bildirirler 

ve hakikati yaĢamanın gereği olarak, hakkını verirler! (A.Hulusi) 
 
159 - Evet, Musâ‟nın kavminden bir ümmet de var ki hakka irĢad 

ederler ve onunla adalet yaparlar. (Elmalı) 
 
 



Ve min kavmi Musa ümmetün Yeni bir pasaja girdi; Ve min 
kavmi Musa ümmetün yehdune Bil Hakkı ve Bihi ya'dilun; Musa‟nın 
toplumu içerisinde gerçeğe kılavuzluk eden ve onun sayesinde adaletli 
davranan bir kesim de vardı. 

 
Dikkatinizi çekiyor değil mi üslup. Sevgili Kur‟an dostları ne diyor 

bakınız. Musa‟nın kavmi içerisinde gerçeğe, hakikate kılavuzluk eden ve 
onun sayesinde adaletli davranan. Gerçeğe kılavuzluk ettiği için adaletli 
davranan. Bunlar çok önemli, üzerinde belki saatlerce durulması gereken 
her kelimenin üzerinde saatlerce durulması gereken kavramlar bunlar. 
Ama ne yazık ki belli bir zamanda belli bir miktarı iĢlemek durumundayız. 

 
Asıl bu ayetten benim aldığım ders Ģu; Kur‟an düĢünce 

sistematiğinde toptancılığa yer vermiyor. Süpürücülüğe yer vermiyor. 
Bakınız süpürüp atmadı. Ayıklayın diyor ve ayıklıyor. Musa‟nın 
arkasındaki insanları toplayıp ta çöp tenekesine atmıyor, ayırıyor. Ġyileri 
hep ayırıyor. Ġyilerde var diyor. Ġyiyi takdir ediyor. Kötüyü tekdir ediyor 
ama iyiyi de takdir ediyor ve bize bir Ģey öğretiyor; siz de böyle yapın 
diyor. 

 
 
160-) Ve katta'na hümüsnetey aĢrete esbatan ümema* ve 

evhayna ila Musa izisteskahü kavmühu enıdrib Bi asakel hacer* 
fenbeceset minhüsneta aĢrete ayna* kad alime küllü ünasin 
meĢrabehüm* ve zallelna aleyhimül ğamame ve enzelna aleyhimül 
menne vesselva* külu min tayyibati ma razaknaküm* ve ma 
zalemuna ve lâkin kânu enfüsehüm yazlimun; 

 
Biz onları on iki gruba, topluluğa ayırdık... Halkı ondan su 

istediklerinde Musa'ya: "Asa olarak (kendindeki kuvvelerle asanı 
bütünleĢtirmiĢ olarak) taĢa vur" diye vahyettik... Ondan on iki kaynak 
fıĢkırdı... Her grup kendi meĢrebini (içeceği yeri) hakikaten bildi... Bulutu 
üzerlerine gölge yaptık ve kudret helvası ve bıldırcın inzâl ettik... (Dedik): 
"Sizi rızıklandırdığımız temiz - pak Ģeyleri yeyin"... Onlar bize 
zulmetmediler, nefslerine zulmetmekteydiler. (A.Hulusi) 

 
160 - Mamafih biz onları on iki sıbta, o kadar ümmetle ayırdık ve 

Musâ‟ya kavmi kendisinden su istediği vakit Ģöyle vahy ettik: «Vur asan 
ile taĢa» o vakit ondan on iki göz akmağa baĢladı, nâsın her kısmı kendi 
su alacağı yeri belledi, bulutu da üzerlerine gölgelik çektik, kendilerine 
kudret helvasıyla bıldırcın da indirdik, ki size merzuk kıldığımız nimetlerin 
temizlerinden yiyin diye, bununla beraber zulmü bize etmediler ve lâkin 
kendi nefislerine zulüm ediyorlardı. (Elmalı) 



 
 
Ve katta'na hümüsnetey aĢrete esbatan ümema derken biz 

onları 12 boya, gruba ayırdık. Yine atlamalarla tarihi hadiseyi aktarıyor. 
Zamanın içinde 3.000 yıl öncesine, MÖ 1000 yıllarına düĢen bir hadiseyi 
anlatıyor Kur‟an burada. 3.000 yıl öncesine iliĢkin tarihi bir olaydan yola 
çıkarak bize müthiĢ bir öğüt veriyor Kur‟an. O öğüdün ne olduğunu 
pasajın, dersimizin sonunda söyleyeceğim. 

 
Biz onları 12 boya, gruba ayırdık. ve evhayna ila Musa 

izisteskahü kavmühu enıdrib Bi asakel hacer toplumu Musa‟dan su 
talep ettiğinde ona; asanla taĢa vur diye emrettik. Fenbeceset, 
(fenfecerat diye de var bir baĢka ayette. Burada da Fenbeceset gelmiĢ).  
fenbeceset minhüsneta aĢrete ayna* kad alime küllü ünasin 
meĢrabehüm Bunun üzerine taĢtan 12 su gözü fıĢkırdı ve bu sayede 
herkes nereden içeceğini öğrenmiĢ oldu. 

 
ġimdi anlıyoruz yukarıda neden; esbatan ümemen geldiğini. 

Esbatan‟ı anladık boy. DeğiĢik boylara ait insan öbekleri. Ama hemen 
arkasından bir de onu açıklayıcı tarzda temyiz olan bir ifade daha gelmiĢ, 
ümemen. Buradaki ümem, ümmetin çoğuludur ama grup anlamına gelse 
gerektir, yani onlar sadece kan bağı ile bölünmediler. Bir de grupçuluk 
yapıyorlardı biz bunu anladık. Öyle grupçuluk yapıyorlardı ki birinin içtiği 
yerden öbürü içmeyecekti. Onun içinde 12 göz temin edildi onlara. Birinin 
su içtiği yerden öbürünün içmeyeceği kadar grupçuluk, hizipçilik. ĠĢte 
YahudileĢmek dediğim hadise nerelerden baĢlıyor. Ona aslında dikkat 
çekiyor. Bir dip akıntısı gibi alttan alta. 

 
ve zallelna aleyhimül ğamame ve enzelna aleyhimül menne 

vesselva Yine onları bulutla gölgeledik, üzerlerine de kudret helvası ve 
bıldırcın kuĢu indirdik. Aslında ben mot a mot böyle literal bir çeviri 
yerine, üzerlerine indirdik biçiminde değil de onlara menne vesselva 
ikram ettik diye çevirmek istiyorum. Çünkü enzelna aleyhimül menne 
vesselva‟ da ki enzelna; inzal, nüzul, Arap dilinde misafire ikram edilen 
sofraya Nüzul denir. Onun için Allah tenezzül buyurmuĢtur derim hep 
Kur‟an için. Allah ikram etmiĢtir. Allah‟ın sofrasıdır vahiy. O sebeple Allah 
ikram etmiĢtir. Menne vesselva‟yı.  

 
Aslında bunu biz daha önce menne vesselva‟yı açıklamıĢtık Bakara 

suresinde. Eğer oradaki açıklamalarımızı hatırlarsanız. Menn, Tevrat‟ta 
man diye geçiyor. KiĢniĢ tohumu gibi diyor Tevrat. Ayrıntı da veriyor. 
Seherlerde Ġsrail çocukları kalktığında çölün yüzeyinde kiĢniĢ tohumu gibi 
ince bir tabaka bulurlardı bembeyaz.  Bunu toplarlar, öyle de yerler, 



ekmekte yaparlar, yağı içinde idi çünkü diyor. Çok ilginç, Allah‟ın 
nimetine bakınız. Menn bu. 

 
Selva, kelime anlamı, Menn aslında nimet anlamına da gelir. Menn, 

menene. 
 
Selva da sözcük anlamı dil olarak eğlencedir, insanı eğlendiren Ģey 

anlamına gelir. 
 
Selvayı, kadim müfessirlerin aktardıklarından yola çıkarak bıldırcın 

kuĢu diye çevirmiĢler ama ben, men ve selva yı, Ģöyle iki kademeli olarak 
anlıyorum. Menn; asli yiyecek, Selva; çerez. Çerezini bile unutmadık 
demektir. Yani hem yiyeceğini verdik zahmetsizce, hem de çerezini 
verdik çölde. 

 
Menn i peygamberimiz nasıl anlamıĢ diye baktığımda; 
 
- El kem‟etu minel menn. Kem‟e, yani mantar. Menn dendir der 

peygamberimiz. 
 
Demek ki kendiliğinden, zahmetsizce, insan eli değmeden yetiĢip 

de gıda aldığımız Ģeyler, menn e giriyor. Mantarı da hiç kimse ekmez 
biliyorsunuz. Kendiliğinden çıkar, Hiç bir emek vermeden elde ettiğiniz 
nimettir. Onun için emek vermeden elde edilen nimet anlamına gelse 
gerek. 

 
külu min tayyibati ma razaknaküm ve dedik ki; size bahĢettiğimiz 

rızkların temiz ve güzel olanlarından yararlanın. ve ma zalemuna ve 
lâkin kânu enfüsehüm yazlimun; fakat, Onlar ne yaptılar, Onlar 
nankörlük etmekle bize zulmetmiĢ olmadılar. Asıl zulmettikleri kendi öz 
benlikleri idi.  

 
Evet, zulmettiler. Ama kime? Yani Allah‟ın ne emir ve nehiylerinden 

bir çıkarı vardır, ne de emir ve nehiylerine karĢı çıkan insandan zarar 
görür. Onun için insan, çıkarı olan da insandır, zarar görecek olan da 
insandır ve YahudileĢen Ġsrail oğullarına bir atıftır ayetin bu son cümlesi. 
Nasıl YahudileĢtiler görüyorsunuz dercesine. 

 
 
161-) Ve iz kıyle lehümüskünu hazihil karyete ve külu minha 

haysü Ģi'tüm ve kulu hıttatün vedhulül babe sücceden nağfir leküm 
hatıy'atiküm* seneziydül muhsiniyn; 

 



Hani onlara: "ġu Ģehirde yerleĢin... Ondan istediğiniz yerden yeyin. 
'Mağfiret et', deyin ve kapısından secdenin anlamını yaĢayarak girin ki, 
hatalarınızı sizin için mağfiret edelim... Muhsinlere daha da ziyade 
edeceğiz" denildi. (A.Hulusi) 

 
161 - Ve o vakit onlara denilmiĢti ki Ģu Ģehre sakin olun ve ondan 

dilediğiniz yerde yiyin ve «hıtta» deyin ve secde ederek kapıya girin ki 
size suçlarınızı bağıĢlayalım, Muhsinlere ilerde ziyadesini vereceğiz. 
(Elmalı) 

 
 
Ve iz kıyle lehümüskünu hazihil karyeh hani bir zaman da onlara 

denilmiĢti ki Ģu ülkeye yerleĢin. ve külu minha haysü Ģi'tüm oranın 
ürünlerinden dilediğiniz gibi yararlanın. 

 
YerleĢin denilen ülke atalarının ülkesi olan Filistin de ki Ġsrail 

oğulları yurdu olsa gerek. Ki, onlar Yusuf peygamber döneminde Filistin‟i 
terk edipte Mısır‟a yerleĢince artık kendi topraklarına küçümser gözle 
bakmaya baĢladılar. Onun için Allah onlara geri, büyük babalarınız olan 
Yakub‟un toprağına dönün, orayı ihya edin diyor, öyle emir alıyorlar. 
Oranın ürünlerinden dilediğiniz gibi yararlanın. 

 
ve kulu hıttatün vedhulül babe süccede bir yandan da bağıĢla, 

estağfurullah, bize rahmet indir, bizi affet diye yalvarın ve mahviyet 
içerisinde vedhulül babe sücceden iki büklüm, boynunuzu eğerek, 
alçak gönüllülükle kentin kapısından girin. 

 
nağfir leküm hatıy'atiküm evet, bu Hata‟ sözcüğünün iki 

cemisinden biri bu cemi böyle de gelebilir bu Ģekilde de ; hatıy'atiküm* 
seneziydül muhsiniyn; Biz de sizin hatalarınızı bağıĢlayalım. Aslında 
burada hata değil. Hata diye çevirmem doğru olmaz. Sizin kasıtlı olarak 
yaptığınız suçlarınızı bağıĢlayalım çünkü Hata‟y kasıtlı olarak yapılan suç 
demektir. Niyette kötüyü kastetmek ve eylemde de kastettiğiniz kötüyü 
tutturmaya Hata‟ denir, Aht‟a ise, niyette iyiyi kastedip de onu 
tutturamamaktır. ĠĢte hata diye buna denir. Türkçeye yanlıĢ geçmiĢ. 
Onun için; 

 
..Rabbenâ lâ tüahıznâ in nesiynâ ev ahta'nâ.. (Bakara/286) 

Deriz. Ev hata‟na değil. Yani iyi kastedip de kötüye vurduğunuz 
Ģeylerden dolayı bizi sorguya çekme deriz. Onun için burada ki hata diye 
çevrilemez, burada ki günahlar, bile bile iĢledikleri günahlarınızı 
bağıĢlayalım ve sonunda güzel davranıĢ sergileyenleri ödüllendirelim. 

 



 
162-) Febeddelelleziyne zalemu minhüm kavlen ğayrelleziy 

kıyle lehüm feerselna aleyhim riczen mines Semai Bi ma kânu 
yazlimun; 

 
Onlardan bilfiil zulmedenler, sözü, kendilerine söylenenden baĢka 

(söz) ile değiĢtirdiler... Bu yüzden zulümlerinin karĢılığı olarak semâdan 
azap irsâl ettik. (A.Hulusi) 

 
162 - Derken içlerinden o zulüm edenler, sözü değiĢtirdiler, 

kendilerine söylenenden baĢka bir Ģekle koydular, zulmü âdet etmeleri 
sebebiyle biz de üzerlerine Semadan bir azâb salıverdik. (Elmalı) 

 
 
Febeddelelleziyne zalemu minhüm kavlen ğayrelleziy kıyle 

lehüm Fakat onlardan kendilerine kötülük edenler, sözü kendilerine 
söylenenden baĢkası ile değiĢtirdiler. Takas ettiler sözü. 

 
Alın bir YahudileĢme alamet daha. Özeti, kelimelerle oynamak. 

Böyle, YahudileĢme alameti. Bugünde YahudileĢenlerin kelimelerle 
oynadıklarını görürüz. Polemik yaparken kelimelerle oynarlar. Kelimelere 
takla attırırlar. Kelimelerin amaçlarını saptırırlar. Anlamlarını saptırırlar. 
Onlara takla attırırlar. Bakara suresinin 58- 59. ayetlerinde geçiyordu 
hatırlarsanız; 

 
..la tekulû ra'ınâ ve kulunzurnâ..(Bakara/104) Raina demeyin, 

unzurna deyin. Bana bak, bize bak, bizi gözet. Aslında Râina niye 
demeyin, aynı manaya geliyor; Raîna diye dillerini kırıveriyorlardı 
peygamberimizle konuĢurken, çobanımız manasına geliyordu bu da. 
Bakın..! Hz. AiĢe onun için bu ahlaksızlıklarını iyi fark etmiĢti. Bir gün 
Resulallah‟a selam verdiler, essamü aleyküm diye. Allah kahretsin 
demektir. Esselam ile essam arasında çok dikkatli dinlemezseniz 
ayıramazsınız. Ama Hz. AiĢe çok dikkatliydi, farkına vardı.  

 
- Ya Resulallah niye selamlarını aldın? 
 
- Ya AiĢe ben de Ve aleyküm dedim ya..! BuyurmuĢtu.  
 
Yani aynısı da sizinle olsun. Resulallah‟ımızın farkı bu iĢte. Yani hiç 

Ģey yapmıyor, karĢısındakileri mahcup etmiyor, ama ne yapılması 
gerekecekse de onu yapıyor. Dikkatli ama aynı zamanda da teennili. 
Aynı zamanda geniĢ. KarĢısındaki insanlara karĢıda davranıĢ açısından 
çok yumuĢak. Onun için; Ben de ve aleyküm dedim ya, ya AiĢe. Diyor. 



Yani aynısı da size olsun dedim. Onun için bunda Ģey olmaya gerek yok 
dercesine. 

 
Onun için kelimelerle oynuyorlardı onlar. Ki Nisa/46. ayetinde de bu 

kelimeleri oynamaları aynen geçer. 
 
feerselna aleyhim riczen mines Semai Bi ma kânu yazlimun; 

Bunun üzerine biz de ettikleri kötülük yüzünden onların üzerine gökten 
bela yağdırdık. 

 
Kelimelerle oynamalarına Ģöyle bir tarihsel örnek verilir; Onlara 

Ģöyle dendi; Hıppa deyin. Hıppa yukarıdan inmek, indirmek anlamına 
gelen bir sözcük Ġbrani dilinde. Yani bize rahmet indir, bize af indir 
anlamına, estağfurullah anlamına. Onlar Hımpa dediler. Bir tek harfini 
değiĢtirdiler. Hımpa buğday anlamına gelir. Yani bize rahmet indir değil 
de buğday indir anlamına gelecek bir sözle değiĢtirdiler diye bir tarihi 
nakil var. 

 
 
163-) Ves'elhüm anilkaryetilletiy kanet hadıratel bahr* iz 

ya'dune fiys sebti iz te'tiyhim hıytanühüm yevme sebtihim Ģürre'an 
ve yevme lâ yesbitune lâ te'tiyhim* kezâlike nebluhüm Bi ma kânu 
yefsükun; 

 
Onlara, deniz kıyısında olan Ģehir halkından sor!.. Hani Sebt'te 

(Cumartesi gününde balık avlayarak) haddi aĢmıĢlardı... Çünkü balıklar, 
Sebt gününde bollaĢıp ortaya çıkardı da; diğer günler görünmezdi! 
Yoldan çıkmaları yüzünden, onları böyle denedik. (A.Hulusi) 

 
163 - Sor onlara, o denizin hadâret, bir iskelesi olan o Ģehrin 

baĢına geleni, o vakit Sebtte tecavüz ediyorlardı: o vakit ki Sebt -ibadet 
için tatil- yaptıkları gün balıkları yanlarına akın akın geliyorlardı, Sebt 
yapmayacakları gün ise gelmiyorlardı, iĢte biz onları fasıklıkları sebebiyle 
böyle imtihana çekiyorduk. (Elmalı) 

 
 
Ves'elhüm anilkaryetilletiy kanet hadıratel bahri Mesela, 

yukarıdaki ayetin sonu ile ilgili bir mesele bu. Vav daha çok manaya 
iliĢkin değil, iĢlevsel bir harftir. Bir edattır ve kendisinden önceki pasajın 
konusu ile daha sonraki konuyu birbirine bağlar. Adeta araya söz girince 
yukarıdaki konuyu araya giren sözden sonra geri yukarıya bağlamak için 
konulur ki ben iĢte bu iĢlevi ifade edecek bir çok kelime olabilir. Oraya en 
uygun kelime neyse o konulur. Ben de bunda mesela dedim. 



 
Mesela; Ves'elhüm anilkaryetilletiy kanet hadıratel bahr sor 

onlara deniz kıyısındaki mamur kentin halini. iz ya'dune fiys sebti iz 
te'tiyhim hıytanühüm yevme sebtihim Ģürre'an ve yevme lâ 
yesbitune lâ te'tiyhim Evet, sor onlara demiĢti, hani onlar sept günü 
dıĢında ortaya çıkmıyorlar diye, son cümleyi baĢa getireyim ki 
anlaĢılabilsin, hani onlar Cumartesi tatil günü ortaya çıkmıyorlar diye sept 
gününde balıkların kendilerine akın akın geliĢine tamah ederek, 
cumartesi geleneğini çiğniyorlardı. 

 
Bunu anlamamız için biraz bilgi vermem lazım. ġabat diye bilinen 

Cumartesi geleneği Yahudi dininde ibadete ayrılmıĢ bir gündür 
Cumartesi.  

 
Bunu da nasıl ettiler biliyor musunuz. Allah onlar için ibadete 

ayırmadı. Peygamberlerinden onlar haftada ibadetlerine tahsis 
edecekleri, hiç dünyalık iĢ yapmayacakları bir gün istediler. Yine kendi 
talepleri üzerine konulan bir teĢrii konulan bir yasadır bu. Kendi talepleri, 
kendiler talep ettiler, kendiler böyle oynadılar, bozdular, ihanet ettiler. 
Cumartesi onun için bu talepleri üzerine dünyevi hiçbir iĢ yapmamak 
üzerine sırf Allah‟a ayırmaları gereken bir gündü. ġabat günü.  

 
Onlar ne yapıyorlardı biliyor musunuz? Kitaba uymak yerine 

kitabına uydurmak, iĢte YahudileĢme alametlerinden en büyüğü idi. 
Cuma akĢamından deniz kenarındaki Yahudi halklar ağlarını geriyorlardı, 
Cumartesi akĢamı ağı topluyorlardı. Cumartesi de çalıĢmamıĢ oluyorlardı 
hesapta. Yani Allah‟a karĢı uyanıklık yapıyorlardı bir yerde, (haĢa.) Olur 
mu, olabilir mi. ĠĢte onun için Allah‟a karĢı Yahudilik yapmak diye de 
çevirebiliriz bu söylediğim Ģeyi.   

 
Kitaba uyduruyorlardı dedim kitaba uymak yerine. Hile yapıyorlardı, 

hile i Ģer‟iye denmez tabii ki, Bu hile-i gayri ġer‟iye idi. Onun için Ģer-i hile 
olmamalı, olamaz zaten. Burada dolayısıyla Yahudilerin bu hilelerine 
dikkat çekiyordu iĢte bu ayet. 

 
Neden dikkat çekiyordu? Açık efendim, siz de ey ümmeti 

Muhammed hile yapıp ta YahudileĢen Ġsrail oğulları gibi YahudileĢmeyin. 
Açık. 

 
kezâlike nebluhüm Bi ma kânu yefsükun; Biz yoldan çıkmaları 

nedeniyle onları iĢte böylesine dünyalığa müptela kıldık. Ben böyle 
çevirdim, ama böylesine sınadık diye de çevirebilirim. Bu sınama Allah‟ın 
takdiri gereği balıklar Cumartesi geliyorlar, Cumartesi dıĢında 



gelmiyorlardı. Onun için buda Allah‟ın onları sınamak için koyduğu bir 
sınav idi. 

 
 
164-) Ve iz kalet ümmetün minhüm lime te'ızune kavmanillahu 

mühlikühüm ev müazzibühüm azâben Ģediyda* kalu ma'ziraten ila 
Rabbiküm ve leallehüm yettekun; 

 
Hani onlardan bir ümmet Ģöyle dedi: "Allâh'ın kendilerini helâk 

edeceği yahut Ģiddetli bir azapla azaplandıracağı bir kavme niçin öğüt 
veriyorsunuz?"... Dediler ki: "Rabbiniz indînde mesûliyetimiz kalksın diye; 
ayrıca belki onlar da korunurlar (diye)." (A.Hulusi) 

 
164 - Ve içlerinden bir ümmet niçin Allahın helâk edeceği veya 

Ģiddetli bir azâb ile ta'zib eyleyeceği bir kavme va'z ediyorsunuz dediği 
vakit o vaizler dediler ki: rabbinize i'tizar edebileceğimiz bir mazeret 
olmak için, bir de ne bilirsiniz belki Allahtan korkar sakınırlar. (Elmalı) 

 
 
Ve iz kalet ümmetün minhüm lime te'ızune kavmanillahu 

mühlikühüm ev müazzibühüm azâben Ģediyda Ne zaman ki onlardan 
bir topluluk söz konusu sakıncalara, bu söz konusu sapkın kiĢilere karĢı 
çıkanlara. Yani Yukarıda anlatıldı sapık adamları gördünüz. Cumartesi 
yasağına karĢı çıkan, Allah‟ın verdiği sözü değiĢtiren, kelimelerle 
oynayan, iĢte YahudileĢen gruba karĢı çıkanlara karĢı onlardan bir 
topluluk; Niçin Allah‟ın bu dünyada  helak edeceği, hiç değilse Ahirette 
Ģiddetli bir azaba uğratacağı birilerine öğüt verip duruyorsunuz ki, 
dediklerinde; 

 
kalu ma'ziraten ila Rabbiküm ve leallehüm yettekun; Onlar 

kendilerini Ģöyle savundular. Rabbimizin katında sorumlu olmayalım 
diye, bir de belki sorumluluklarını hatırlarlar umuduyla böyle yapıyoruz. 

 
Sanırım anlaĢıldı, üç tip insan var. Birileri Allah‟a isyan eden, 

YahudileĢenler, Bir kısmı onlara karĢı çıkanlar, bir grupta var hiç ses 
çıkarmayıp ne suça iĢtirak ediyorlar, ne de suç iĢleyenlere karĢı 
çıkıyorlar. Böyle üç grup. Onun için o sessiz, bir kenarda duran grup 
suçlulara karĢı çıkanlara diyor ki; Allah‟ın dünyada helak edeceği, 
ahirette ise azaba mahkum edeceği böyle bir topluluğa ne diye dil döküp 
duruyorsunuz, karĢı çıkıyorsunuz diyorlar. ĠĢte onlar kendilerini Ģöyle 
savunuyorlar. Rabbimizin katında sorumlu olmayalım, bir mazeretimiz 
olsun diye. 

 



Görüyorsunuz dostlar, suç iĢlememek yetmiyor, günah iĢlememek 
yetmiyor, günaha sessiz kalmakta bir günah, tepkisiz kalmakta bir günah. 
Onun için tepkisiz kalanlar, ondan rahatsız olmayanlar, onunla yan yana 
yaĢayıp gidenler. Ġsyan, tuğyan, günah ile birlikte yaĢamaya alıĢmıĢ 
olanlar; günaha ortak gibi telakki ediliyor.  

 
 
165-) Felemma nesu ma zükkiru Bihi enceynelleziyne 

yenhevne anissui ve ahaznelleziyne zalemu Bi azâbin beiysin Bima 
kânu yefsükun; 

 
Kendilerine yapılan öğütleri unuttuklarında; kötülükten engellemeye 

çalıĢanları kurtardık; zulmedenleri ise yapmakta oldukları yanlıĢ iĢler 
dolayısıyla, çetin bir azaba düĢürdük! (A.Hulusi) 

 
165 - Vaktaki artık edilen nasihatleri unuttular, o kötülükten nehy 

edenleri necata çıkarıp o zulüm edenleri yaptıkları fasıklar sebebiyle 
Ģiddetli bir azâba giriftar ettik. (Elmalı) 

 
 
Felemma nesu ma zükkiru Bihi enceynelleziyne yenhevne 

anissui ve o sapkınlar kendilerine yapılan tüm uyarıları kulak ardı 
edince, bizde kötülüğe engel olmaya çalıĢan bu kimseleri kurtardık. 

 
Gördünüz ya kötülüğe engel olmaya çalıĢan kimselerin iĢte böyle 

bir hakkı oluyor. Sessiz kalanları kurtardık demiyor yalnız. Sessiz 
kalanlar ahirette kurtulurlar. Ama karĢı çıkanlar  O„nun dünyevi 
gazabından kurtulurlar. Onun için bu üç grubun, üçünün dünyevi ve 
uhrevi hükmü böyle belirlenir. Günaha sessiz kalanlar elbette ahirette 
sorumlu olmazlar, ama dünyada o günah dolayısıyla bozulmuĢ ve 
kokuĢmuĢ toplumun belasına ortak olurlar. Bu bir. 

 
Ġkincisi O‟na karĢı çıkanlar, dünyada da o beladan uzak tutulurlar. 

Bu önemli. 
 
[ Atlanan cümle; ve ahaznelleziyne zalemu Bi azâbin beiysin 

Bima kânu yefsükun; 
 
zulmedenleri ise yapmakta oldukları yanlıĢ iĢler dolayısıyla, çetin 

bir azaba düĢürdük! (A.Hulusi)] 
 
 
 



166-) Felemma atev an ma nühu anhü kulna lehüm kûnu 
kıradeten hasiiyn; 

 
Ne zaman ki kibirlenip yasaklandıkları Ģeylerden dolayı kızıp 

hadlerini aĢtılar, kendilerine: "AĢağılık maymunlar (birbirini taklitle 
yaĢayan, aklını kullanamayan mahlûklar) olun" dedik. (A.Hulusi) 

 
166 - Vaktâki artık o nehy edildikleri Ģeylerden dolayı kızıp tecavüz 

etmeğe de baĢladılar, biz de onlara maymun olun keratalar dedik. 
(Elmalı) 

 
 
Felemma atev an ma nühu anhü kulna lehüm kûnu kıradeten 

hasiiyn; ve sonunda kendilerine yasaklanan Ģeyleri iĢlemekteki inatçı 
tutumları yüzünden onlara dedik ki; Maymundan beter olun. 

 
Evet, maymundan beter olun. DüĢmanının putuna tapacak kadar 

onu taklit eden bir toplum ancak böyle tanımlanabilir. Allah‟ın böyle bir 
bedduasına uğramıĢ olmalı. Maymundan beter olun. Zaten maymundan 
beter olmuĢlardır. Öyle değil mi? DüĢmanının putuna yapan bir toplum, 
maymun gibi taklit hastalığına kapılmıĢ değil de nedir.  

 
Oysa ki iyi taklit eden maymun yüksek maymundur. Ama insan 

maymun gibi taklit ederse alçak insan olur. O sebeple burada Hasiiyn, 
alçak maymun, maymundan beter biçiminde çevirmeyi daha uygun 
buldum. Çünkü Mücahit; Ahlaken maymunlaĢtılar diye tefsir eder bunu, 
sureten değil. 

 
Hatta peygamberimize bir soru üzerine efendimiz; “Cismen 

hayvana hiçbir kavim çevrilmedi.” Diye cevap verir ki bu da onların 
cismen değil, genel kanaatte olduğu gibi ama ahlaken, ruhen, tavır ve 
davranmıĢ olarak maymun gibi özgürlüklerini ve onurlarını bir avuç 
fındığa satabilecek kadar taklitçileĢtiklerini gösteriyor.  

 
Ki biliyorsunuz Afrika‟da maymunları diri diri yakalamak için bir 

yöntem uyguluyorlar maymun avcıları. Bir çömleği gömüyorlar toprağa, 
çömleği ağzı dardır, sadece maymunun eli girecek kadar. Ġçine de fındık 
koyuyorlar. Maymun elini sokuyor fındığı doldurunca dolu avucu 
çıkmıyor. Avcı geliyor; Maymun elindeki fındığı bırakıp ta kaçmayı akıl 
edemiyor. Fındıktan vazgeçemediği için özgürlükten oluyor.  

 
ĠĢte burada maymundan beter olun derken böylesine bir avuç 

fındığa özgürlüğünüzü satabilecek kadar aĢağılaĢın denilmiĢ oluyor. 



 
 
167-) Ve iz teezzene Rabbüke leyeb'asenne aleyhim ila yevmil 

kıyameti men yesumühüm suel azâb* inne Rabbeke le seriy'ul 'ıkab* 
ve inneHU leĞafûrun Rahıym; 

 
Rabbin ilan edip bildirmiĢtir ki: "Kıyamet sürecine kadar, kendilerine 

azabın en kötüsünü yapacak kimseleri mutlaka bâ'sedecektir"... 
Muhakkak ki Rabbin, elbette "Seriy'ul Ikab"dır (iĢlenen suçun karĢılığını 
anında oluĢturan)... Muhakkak ki O elbette Ğafûr'dur, Rahıym'dir. 
(A.Hulusi) 

 
167 - Ve o vakit rabbin Ģu ahdi i'lâm buyurdu: lâbüd kıyamet 

gününe kadar üzerlerine hep o kötü azâbı peyleyecek kimse 
gönderecek, Ģüphe yok ki rabbin çok seri' ıkablı, yine Ģüphe yok ki o çok 
gafur, çok rahîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ve iz teezzene Rabbüke leyeb'asenne aleyhim ila yevmil 

kıyameti men yesumühüm suel azâb Nitekim rabbin kıyamet gününe 
kadar onların baĢına, kendilerini dehĢet, felakete sürükleyecek kimseleri 
bela edeceğini ilan etmiĢti. 

 
EtmiĢti değil mi? Bu mucizevi bir önceden haber vermedir dostlar. 

Yahudi tarihine bakın, bunun canlı Ģahidini görürsünüz. Yahudi tarihinde 
katliamlar, katliamlar ardı ardına bu çağa kadar gelip dayanmıĢtır. ĠĢte bu 
bir Mucizedir onun için bu ayet. 

 
inne Rabbeke le seriy'ul 'ıkab Unutma ki cezalandırmada rabbin 

çok dakiktir. ve inneHU leĞafûrun Rahıym; Bununla beraber o çok 
bağıĢlayan, merhamet sahibidir. 

 
 
168-) Ve katta'nahüm fiyl Ardı ümema* minhümüs salihune ve 

minhüm dune zâlik* ve belevnahüm Bil hasenati vesseyyiati 
leallehüm yerciun; 

 
Onları yeryüzünde topluluklar hâlinde parçaladık... Onlardan 

sâlihler vardır... Onlardan bunun mertebe olarak altında olanları da 
vardır... Belki hakikate dönerler diye onları iyiliklerle ve kötülüklerle 
denedik. (A.Hulusi) 

 



168 - Ve onları yer yüzünde bir çok ümmetlere parçaladık, 
içlerinden Salihleri de vardı, beri benzerleri de. Ve onları kâh nimet ve 
kâh musibet ile imtihan da ettik ki rücu' ederler. (Elmalı) 

 
 
Ve katta'nahüm fiyl Ardı ümeman ve onları grup grup yeryüzünün 

her tarafına dağıttık. Toplu kıyım, Asur kıyımı, Babil kıyımı, Roma kıyımı, 
Ġspanya kıyımı, Hitler kıyımı..! Saymakla tükenmiyor görüyorsunuz. Onlar 
paramparça yer yüzüne dağıldılar ki, Medine‟ye gidiĢleri de iĢte bu 
dağılmalardan, M.S. 70 teki, Roma kıyımı üzerine dağılmanın 
sonucuydu. Ve onlar bu dağıldıkları yerlerde bir edebiyat Apukaliptik adı 
verilen bir edebiyat oluĢturdular. Mesihçi, mehdici edebiyat. Biri gelecek 
bizi kurtaracak edebiyatı. Ve hep böyle baktılar, böyle düĢündüler. 
Devam ediyoruz; 

 
minhümüs salihune ve minhüm dune zâlik Yine Kur‟an o 

üslubunu getirdi, Onların aralarında dürüst ve erdemli kimseler olduğu 
gibi, böyle olmayanlar da vardır. ĠĢte yine süpürücülüğü reddediyor 
Kur‟an. Yine ayıkladı, yine hepsini bir çuvala doldurmadı. 

 
ve belevnahüm Bil hasenati vesseyyiati leallehüm yerciun; Bu 

sonuncuları belki kendilerine dönerler umuduyla hem bağıĢ ve bollukla, 
hem sıkıntı ve darlıkla sınadık. Yani dürüst ve erdemli olmayan kimseleri 
iki Ģekilde de sınadık. Hem vererek sınadık, hem alarak sınadık. Neden? 
Belki kendilerine dönerler, yola gelirler diye. Yani biz kimseyi 
lanetlemedik demek istiyor Allah. Lanetli kavim yoktur diyor. 
Lanetleseydik hiç yola gelme umudu taĢır mıydı. Yola gelirler diye ardı 
ardına bu sınamaları yapar mıydık. Onun için lanetli kavim yok, lanetli 
mantık var. Lanetli davranıĢ biçimi var. Lanetli yol var. 

 
 
169-) Fehalefe min ba'dihim halfün verisül Kitabe ye'huzune 

arada hazel edna ve yekulune seyuğferulena* ve in ye'tihim aradun 
mislühu ye'huzûh* elem yü'haz aleyhim miysâkul Kitabi en lâ yekulü 
alAllâhi illel Hakka ve deresu ma fiyh* veddarul ahıretü hayrun 
lilleziyne yettekun* efela ta'kılun; 

 
Onlardan sonra, yerlerine hakikat bilgisine vâris olan, yeni nesiller 

geldi... ġu en sefil dünyanın zenginliğini elde etmek için yaĢıyorlar, sonra 
da "Mağfiret olacağız nasıl olsa" diyorlardı. ġayet onlara onun misli bir 
dünyalık gelse, onu da alırlardı... Kendilerinden, Allâh üzerine Hak 
olmayanı söylemeyecekler diye hakikat bilgisi adına söz alınmamıĢ 
mıydı? Onda olanı ders edinip incelemediler mi? Korunanlar için sonsuz 



olan gelecek yaĢam ortamı daha hayırlıdır... Aklınızı kullanmayacak 
mısınız? (A.Hulusi) 

 
169 - Derken arkalarından bunlara bozuk bir güruh halef oldu ki 

kitâbı miras aldılar, Ģu alçak Dünya arazını irtikap ile alırlar da birde 
«bize mağfiret olunacak» derler. Mukabil taraftan da kendilerine öyle bir 
Ģey gelse onu da alırlar, ya Allaha karĢı haktan baĢka bir Ģey 
söylemeyeceklerine dâir kendilerinden kitap mîsakı alınmadın mı idi? Ve 
onun içindekini ders edinip okumadılar mı? Halbuki Âhiret evi Allahtan 
korkanlar için daha hayırlıdır, halâ akıllanmayacak mısınız? (Elmalı) 

 
 
Fehalefe min ba'dihim halfün verisül Kitabe ye'huzune arada 

hazel edna Onların ardından kendilerinin yerini alan yeni kuĢaklar vahiy 
kitabına varis oldular. Fakat bu değersiz dünyanın geçici hazlarına 
kapıldılar. 

 
ve yekulune seyuğferulena* ve in ye'tihim aradun mislühu 

ye'huzûhu ayaklarına gelen bu fırsatın üzerine atladıkları halde, ne 
dediler biliyor musunuz? Nasıl olsa sonunda bağıĢlanacağız. Bile dediler. 
ĠĢte YahudileĢme. Her fırsatın üzerine balıklama atladılar diyor Kur‟an, 
ama yine de en sonunda nasıl olsa bağıĢlanacağız gibi bir mantığa 
sahiplerdi. Neden? Çünkü biz Allah‟ın seçilmiĢ halkıyız inancı var ya.  

 
Onun için, bizde de bu inanç bir parça yok mu? Yani nasıl olsa biz 

bu ümmete mensup olmakla baĢtan yırttık gibi, ne karıĢtırırsak 
karıĢtıralım, ne iĢlersek iĢleyelim gibi iĢte YahudileĢme dediğim de bu. 

 
elem yü'haz aleyhim miysâkul Kitabi en lâ yekulü alAllâhi illel 

Hakka ve deresu ma fiyh oysa ki; Evet değerli Kur‟an dostları, 
dinleyiniz; Oysa ki Onlardan Allah hakkında gerçekten baĢka hiçbir Ģey 
söylemeyeceklerine dair kitap sözü alınmamıĢ mıydı ve O‟nun öğretisini 
okumamıĢlar mıydı kitaplarında. 

 
OkumuĢlardı, okumuĢlardı ama okumamıĢ gibi davrandılar. 

Tevrat‟taki söze atıf. Tevrat‟ta tevbe etmeden kimsenin 
affedilmeyeceğine dair söze, Allah sözüne bir atıf var burada. 

 
veddarul ahıretü hayrun lilleziyne yettekun* efela ta'kılun; Tabii 

ki sorumluluğunun bilincinde olanlar için ahiret hayatı en hayırlısıdır. Hala 
akıllanmayacak mısınız. efela ta'kılun; ..! 

 
 



170-) Velleziyne yümessiküne Bil Kitabi ve ekamüs Salate, 
inna lâ nudıy'u ecral muslihıyn; 

 
Hakikat bilgisine (Kitap) sımsıkı sarılanlar ve salâtı ikame edenler (-

e gelince); doğrusu biz ıslah olan ve ıslah edenleri mükâfatsız 
bırakmayız. (A.Hulusi) 

 
170 - Kitâba sarılanlar ve namazı ikame etmekte bulunanlar ise o 

Muhsinlerin ecrini biz hiç bir zaman zayi' etmeyiz. (Elmalı) 
 
 
Velleziyne yümessiküne Bil Kitabi ve ekamüs Salate ama kitaba 

sımsıkı sarılan ve salatı ikame eden kimseler var ya; 
 
Burada ki salatı ikame de, zekat gibi anlaĢılmalı.Ġsrail oğullarından 

söz ediyor unutmayınız bu ayet. Salatı ikame diye çevirdim. Namazı 
kılan diye çevirmedim onun için. Çok önemli. 

 
Bu ayet, her ümmetin bir namazının olduğunu da bu ayetten 

öğreniyoruz ki vardır. Ancak Ģekil ve biçimi farklı da olsa. Ġbare araç 
anlamı namaz da olsa, ondan çok daha öte bir amaç anlama dikkat 
çekiyor. Öyle bir zengin çağrıĢıma sahip.  

 
Amaç anlamını nerden bulacağız? Dilden. Salat, omurga anlamına 

gelen bir kökten geliyor. Omurga. Ekımu fiili ise kaldırın, dik tutun, 
düzeltin, istikamet verin anlamına gelen bir kelime. Bu durumda amaç 
anlam kendiliğimden ortaya çıkmıyor mu? Allah‟a karĢı esas duruĢunuzu 
bozmayın, dik durun. Onun için burada elbette ki namaz anlamı zaten 
var. O araç anlam. Ama niçin namaz kılıyorsunuz anlamını da veren çok 
zengin bir çağrıĢım. Bu ekımusselam ibaresi. Onun için düz bir mana ile 
yetinmeyi doğru bulmadım. 

 
inna lâ nudıy'u ecral muslihıyn; Onlar iyi bilsinler ki biz çaba 

gösterenlerin emeklerini zayi etmeyeceğiz. 
 
 
171-) Ve iz netaknel cebele fevkahüm keennehu zulletün ve 

zannu ennehu vakı'un Bihim* huzû ma ateynaküm Bi kuvvetin 
vezküru ma fiyhi lealleküm tettekun; 

 
Hani o dağı sanki bir gölgelik gibi üstlerinde yükseltip kaldırmıĢtık 

da, o üzerlerine düĢüp, kendilerini helâk edecek diye düĢünmüĢlerdi... 



"Size verdiğimize kuvvetle sarılın ve onda olanı hatırlayıp düĢünün ki 
korunabilesiniz." (A.Hulusi) 

 
171 - Hem bir vakit biz o dağı bir gölgelik gibi tepelerine çekmiĢtik 

de kendilerine düĢüyor zannettikleri bir halde demiĢtik ki size verdiğimizi 
kuvvetle tutun ve içindekini hatırınızdan çıkarmayın gerektir ki 
korunursunuz. (Elmalı) 

 
 
Ve iz netaknel cebele fevkahüm keennehu zulletün ve zannu 

ennehu vakı'un Bihim Ve biz Sina dağını bir gölgelik gibi tepelerine 
dikip, onların; dağın üzerlerine yıkılacağını sandıkları o zamanda demiĢti 
ki; huzû ma ateynaküm Bi kuvvetin vezküru ma fiyhi lealleküm 
tettekun; Size bahĢettiğimiz vahye sımsıkı sarılın ve onun ilkelerini 
aklınızdan çıkarmayın. Çıkarmayın ki sorumluluğunuzu yerine 
getirebilesiniz. 

 
Evet sevgili dostlar, yukarıda racfe diyor. Sarsıntıyla birlikte 

gerçekleĢen bir yer hareketi olabilir diye daha önce açıklamıĢtım.  
 
Sonuç mu; burada onlarca ayetin bize aktardığı bir olay bitti bu 

ayetle. Bu ayetten sonra söz bambaĢka bir açıdan devam edecek. Bu 
onlarca ayet Mekke‟nin, hem de hicretten önceki yıllarında, içinde bir 
tane Yahudi‟nin yaĢamadığı Mekke‟de müminlere ne diyordu, 
Muhammed A.S. a ne diyordu, Mekkelilere ne diyordu. Yoksa her halde 
hiçbir mümin Kur‟an eskilerin masallarından bahsediyordu diyemez. 
Dememeli. Dememsi gerektiğini Kur‟an söylüyor. Eskilerin masalları 
değilse ki öyledir, peki onlarca ayetten beri Mekke‟de nazil olmuĢ A‟raf 
suresinde müminlere nasıl bir mesaj veriliyordu? Bu açık, Musa 
peygamberin Mekke‟si, Resulün Mekke‟sin de anlatılıyordu. Her 
peygamberin bir Mekke‟si vardır gerçeğine vurgu yapılmıĢtı. 

 
Ġkincisi bu ümmetin ilk nesilleri eza ve cefa gören, iman yolunda 

ezaya katlanan ilk nesillerine; Siz değilsiniz imanın bedellerini ödeyen, 
sizden önce de ümmetler imanın bedelini ödediler demek. 

 
Üçüncüsü de, bizim için de en önemlisi olan; Ey Ümmeti 

Muhammed, bakın, sizin gibi Ġslam ümmeti olan, sizin gibi kendilerine 
peygamber gönderilen, sizin gibi vahyi yer yüzüne taĢımakla 
görevlendirilen Müslüman Ġsrail oğulları nasıl YahudileĢtiler. Ona bakın 
ibret alında sizde onlar gibi size emanet edilen vahye ihanet edip 
YahudileĢmeyin mesajı idi. 

 



Her türlü YahudileĢmeden Allah‟a sığınıyoruz. 
 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


