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Ġslamoğlu Tef. Ders. ENFAL SURESĠ  (01-25)(58) 
 
 
"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 duaya ta yüreğimizden amin..! diyerek muhteĢem Kur‟an 

ülkesinin yepyeni bir sitesine, yine muhteĢem bir sitesine giriyoruz. Bu 
sitenin ismi Enfal, Enfal suresi. 

 
Sure adını ilk ayetinden alıyor. Kök anlamıyla ganimetler, hatta 

çağrıĢımlarını da dikkate alırsak, bahĢiĢ, lütuf, ihsan, nimet, savaĢ 
gelirleri anlamına geliyor. 

 
Tedvinde, yani resmi sıralamada bu sure 8. sırada yer alıyor. Ama 

nüzul sıralaması tabii ki daha farklı. Bedir sürecinde iniyor bu sure. Onun 
içinde sahabeden ve tabiinden bu sureye bedir suresi diyenlerde var. 
Çünkü sure baĢtan sona savaĢ hukukuyla, bedir süresi çerçevesinde 
savaĢ hukukuyla ilgili bir takım hükümler ve ahlaki kurallar içeriyor. 

 
Surenin iniĢ yılı özellikle bedir süreci deyince hicretin 1. ve 2. yılı, 

belki daha geç dönemi de kapsıyor diyebileceğimiz surenin sonları 3. 
yılını da bu sürece dahil edebiliriz. Ama Ģu kesin ki sure ana konuları 
itibarıyla hicretin 2. yılında vuku bulan bedir savaĢı etrafında dönüyor. 

 
Hatırlayacaksınız bu sureden önceki sure, yani A‟raf suresi 

peygamberlerle onların inkarcı kavimleri arasındaki o bitimsiz, o insanlık 
tarihi boyunca süren Hakk – Batıl savaĢını iĢliyordu. Ve hassaten Musa 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


peygamber ve firavun arasındaki mücadeleye daha fazla yer veriliyordu, 
bundan önceki A‟raf suresinde. 

 
Neden resmi sıralamada A‟raf suresinden hemen sonra konmuĢ 

gibi bir soru gelecek olursa, belki, muhtemelen sebebi, A‟raf suresindeki 
bu geçmiĢ peygamberlerle onlara karĢı çıkan kavimlerin arasında ki 
mücadele, bu surede Resulallah‟la ona karĢı çıkan, onun getirdiği vahyi 
inkar etmekte direnen Mekke putperest toplumu arasındaki mücadeleden 
söz ettiği için hemen A‟raf suresinden sonraya yerleĢtirilmiĢtir diyebiliriz. 

 
Bu surenin tamamıyla bir bütün halinde bir konudan, özellikle bedir 

sürecinden söz ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Onun içinde sure 
içerisinde bazı rivayetlerin söz ettiği gibi birkaç ayetin farklı zaman 
dilimlerinde nazil olmuĢ olması, dayanaksız bir iddiadan öte gitmiyor. 

 
Surenin etrafında döndüğü Bedir süreci nedir. Bu süreci anlamadan 

bu sure, En‟fal suresi doğru anlaĢılamaz. Onun içinde En‟fal suresini 
tefsir etmeden önce mutlaka bu surenin içine doğduğu, tabir caizse bu 
surenin ana rahmini teĢkil eden, bu surenin yeryüzündeki davetçisi, 
çağırıcısı, belki surenin ayakları dediğimiz, ki vahiy; baĢı gökte ayakları 
yerde bir mesajdır derim her zaman. Bu iĢte, surenin ayakları nerde 
duruyor.  

 
BaĢı gökte de ayakları nerede duruyor sorusunun cevabı olmak 

üzere kısaca hem nübüvvet tarihindeki muhteĢem bir dönüm noktası 
olan, hem de insanlık tarihinde ender görülen bir devrin sayılması 
gereken ve Arap yarımada tarihini 1400 yıl etkileyecek ve geri dönülmez 
bir sürece sokacak olan bedir savaĢını burada özetlemem gerekiyor. 

 
Bedir savaĢı süreci Hicretin 1. yılının sonlarına doğru Mekkeli 

liderlerden Ebu Süfyan komutasında, liderliğinde bir büyük kervanın 
ġam‟dan Mekke‟ye doğru yola çıktığı haberinin ġaban ayında Medine‟ye 
ulaĢması ile baĢlar. Bu kervan Mekkelilerin dıĢarıya gönderdiği en büyük 
kervanlardan biriydi. Malum; Li iylâfi KureyĢin; (KureyĢ/1) suresinde de 
ifade buyrulduğu gibi KureyĢ, yılda iki kez, daha doğrusu iki yere, iki 
büy6ük kervan çıkarıyordu. Biri güneye kıĢın, diğeri kuzeye yazın. 
Güneye çıkan kervan yemene ve HabeĢistan‟a gidiyor, yine Yemen 
üzerinden Umman‟a ve sahil Ģeridine gidiyor, kuzeye çıkan kervan da 
ġam‟a, Suriye‟ye, Filistin‟e gidiyordu.  

 
ĠĢte bu kuzeye çıkan yılın en büyük kervanı idi ve 1000 deve 

yükünden oluĢuyor, büyük bir hazine taĢıyordu. 40 kiĢi koruyordu bu 
1000 deve yükünden oluĢmuĢ hazineyi. Kervan haberi Medine‟ye 



geldiğinde Resulallah‟ın yaptığı ilk iĢ bir savaĢ konseyi toplamak 
olmuĢtu. Hicretten sonra müminler artık yeni bir toplum oluĢturup, bu 
topluma yeni bir siyaset biçmek konusunda titiz davranıyorlar ve Medine 
toplumunu bir kurum oluĢturmak üzere örgütlüyorlardı. Resulallah 
özellikle Medine de vahyi hayata aktaracak, vahyi yeryüzünde temsil 
edecek bir toplum oluĢturmak için çaba sarf ediyordu ki, peygamberlik 
görevlerinden biri de bu idi.  

 
Onun için seriyyeler çıkartıyordu. Bedir‟e kadar dört seriyye 

çıkmıĢtı. Seriyye; Müfreze, etrafı kolaçan eden, güvenlik sağlayan öncü 
birlikler de diyebiliriz biz buna. Bu bir yerde Medine toplumunun, 
Medine‟de ki Müslümanların; Artık biz siyaset olarak ta bölgede bir 
gücüz. Biz korumasız zavallı bir topluluk falan değiliz. Bizi görmeniz 
gerekiyor anlamına geliyordu, böyle bir mesajı vardı bunun. 

 
Ebu Süfyan kervanının haberi geldiğinde Resulallah savaĢ 

konseyini topladı ve Medine‟de tabii ki böylesine zengin bir kervanın 
üzerine gitme konusunda her hangi bir itiraz yaĢanmadı. Ama tabii ki 
böyle bir operasyon Mekkelileri de ayağa kaldırabilecekti. Ki bu çok 
büyük ihtimaldi. Mekkeliler böylesine büyük bir serveti Medine‟ye 
bırakamazlardı. Kimse bunu beklemiyordu zaten. Bu olmayacak bir 
Ģeydi. Onun içinde bu da savaĢ konseyinde gündeme geldi. 

 
Mekkeliler ya harp açarlarsa, ya Medine‟ye saldırılarsa bir avuç 

Müslüman ne yapardı. Çünkü o güne kadar çıkarılmıĢ müfrezelerde hiç 
Medineli Ensar bulunmuyordu. Bulunmuyordu çünkü Medine ye karĢı bir 
Mekke ordusu yürüsün istemiyordu Resulallah. O nedenle de sorunu 
Mekke ile Mekke‟den çıkan muhacirler, yani Mekke asıllılar arasında ki 
bir problem olarak, lokal bir problem olarak tutmak istiyordu. Ama artık 
bu çerçeve de tutulamayacak kadar iman davası oturmuĢtu ve iman 
davası artık yarımadayı da aĢacak bir rüzgar yakalamak istiyordu. Onun 
içinde ciddi bir dönüm noktası olacak kararlar arifesindeydi Müslümanlar. 

 
Resulallah tabii ki misyonunu iyi biliyordu. O getirdiği mesajın 

sadece Mekke ile, Medine ile, Necit le bölge ile, hatta yarımada ile sınırlı 
olmayan, bütün bir dünyaya hitap eden diriltici bir mesaj, Ġnsanlığı 
muhatap alan bir ilahi hitap olduğunu biliyordu. Bu bilinçle hareket ediyor, 
ama onun etrafındaki insanların ufku henüz bunu kavrayacak çapta 
değildi. Onlar gelen mesajın yeryüzünde nasıl MuhteĢem bir inkılaba 
mayalık yapacağını henüz daha kavrayamıyorlardı.  

 
Onlar biraz da bireysel bir fedakarlık olarak görüyorlardı yaptıklarını 

ve tercihlerinin de bireysel kurtuluĢları için yapılacak bir ahlaki tercih 



olduğunu sanıyorlardı. Onun bundan öte gelen mesajın yeryüzüne 
meydan okuyan bir siyasal duruĢ olduğunu henüz kavrayacak noktada 
değillerdi. Fakat peygamber bunu çok iyi kavrıyordu. Tabii peygamberin 
etrafındaki bir avuç seçkin insan da bunu kavrıyordu. 

 
ĠĢte Mekke‟nin Medine ye harp açma, savaĢ açma ihtimali 

gündeme gelince bir takım insanlar böyle bir ihtimalin çok büyük bir 
tehlike olduğunu, onun için böyle bir operasyona giriĢilmemesi gerektiğini 
düĢündüler. Çünkü zayıfız diyorlardı. Sayımız sınırlı, Mekke‟nin 
karĢısında duramayız diyorlardı. 

 
Doğru sayıları sınırlıydı, silahları sınırlıydı, güçleri sınırlıydı. Ama 

bir tek Ģeyi hesap etmiyorlardı; Ġmanın en büyük imkan olduğunu ve 
Resulallah onu hesap ediyordu. Etrafında ki o güzide terbiyesinden 
geçmiĢ olan bir avuç seçkin insanda hesap ediyordu. Özellikle Hz. Ebu 
Bekir ve Hz. Ömer‟in direnmesi sonucunda savaĢ ihtimalini de göze 
alarak Medine‟den çıkma kararı alındı.  

 
Fakat ilginç olan bir Ģey var, o güne kadar Resulallah Mutad olan 

tavrı dıĢında bir Ģey yaptı, kervanın üzerine yürüyeceğini daha haftalar 
öncesinden piyasaya yaydı. Oysa ki ne hicret günü hicret haberini 
duyurmuĢtu, ne hicretin istikametini duyurmuĢtu ve daha sonraki 
savaĢları duyurmuĢtu. Mesela Mekke üzerine yürüneceğinden hiç 
kimsenin haberi yoktu. 

 
Resulallah‟ın ömrü boyunca böyle gizli bir strateji takip etmesini 

hatırlayınca biz burada çok farklı bir taktik güttüğünü görüyoruz. Yani 
Resulallah‟ın asıl amacının kervan üzerine yürümek falan olmadığını 
anlıyoruz. Aslında Mekkelileri yuvasından çıkarmak istiyordu. Yani bir 
Hakk batıl mücadelesinin gongunu vuruyordu. Bunun farkındaydı. Ama 
kervanı bahane etmek istiyordu. Ki Resulallah‟ın bu duygusunu biz bu 
surenin 5 ve 6. ayetlerinden açıkça anlıyoruz, açıkça. Onun için burada 
Ģu gündeme geliyor; elimizdeki hiçbir siyer kaynağı Resulallah‟ın 
baĢlangıçta böyle bir niyetinin olabileceği hakkında en ufak bir ihtimale 
bir yer vermiyor. 

 
O halde biz bir ilkeyi daha çıkarmamız gerekiyor, Mevcut siyer 

kaynakları Kur‟an esas alınarak yeniden dizayn edilmeli. Yeniden 
eleĢtirilmeli. 

 
Kur‟an bedir savaĢını bize, bizzat içinden naklediyor. O gün inmiĢ 

metinler bunlar. Elimizde ki hiçbir siyer kaynağı bu kadar hadise gününe 
ve yerine yakın olamaz. Yani iĢi, karĢılaĢtırmalı ve metin kritiği açısından 



ele alsak dahi öyle. Kaldı ki Kur‟an ın kaynağı açısından ele aldığımızda 
zaten bir problem yok. Onun için Resulallah daha çıkarken böyle bir 
ihtimali biliyor ve eğer böyle bir ihtimal belirirse Resulallah‟ın gayesi 
imanın önünü açmak olduğu için Ġslam‟la insan arasında ki engeli 
kaldıracak bir savaĢ olacaktı. Ganimet değil. 

 
Çıktı Ġslam ordusu ve Mekkelilerin çıktığı haber alındı. Bence 

Mekkeliler Medine ordusundan daha önce yola çıkmıĢtı çünkü Bedir 
yaklaĢık Medine‟ye 100 mil uzaklıkta bir mesafe. Medine - Mekke arası 
yaklaĢık 300 mil olduğu düĢünülürse bu durumda Mekkelilerin daha önce 
çıkmıĢ olması daha akla yatkın gözüküyor.  

 
O halde eğer bu kanaatimiz doğru ise Medine‟den Resulallah 

çıkmadan Mekke ordusunun çıktığı haberini almıĢ olması gerekiyor. En 
azından çıktıktan hemen sonra almıĢ olmalı. Bedir yakınlarında iki ordu 
karĢılaĢtı. Mekke ordusu 1.000 kiĢiden oluĢuyordu, 700 deve, 100 at ve 
tamamı zırhlı 1000 e yakın insan.  

 
Peki bunun karĢısında Medine ordusu nasıldı? Topu topu 300 

yoksul insan. Bir tarafta 700 savaĢ hayvanı varken beri tarafta sadece 70 
deve. Bir tarafta 100 at varken beri tarafta sade 1 ya da 2 at var idi. Yani 
rakamların iflas ettiği bir savaĢla karĢı karĢıyayız. Hiçbir savaĢ kuramının 
kurtaramadığı, hiçbir matematik yöntemle içinden çıkamayacağımız bir 
orantısızlık, bir dengesizlik.  

 
ĠĢte böyle bir Ģart içerisinde Mekke ordusu geldi ve Bedir‟de en 

müsait yeri tuttu. Hatta suları tutmuĢtu Taberi‟nin verdiği bilgiye göre. 
Onun için de Müslümanlar baya telaĢlandılar. Çünkü susuz kalma 
endiĢeleri vardı. ĠĢte o andan itibaren Allah‟ın yardımlarını, ardı ardına 
yardımlarını hem maddi hem manevi yardımlarını gördüler. Yardımla 
kulandılar, imanla kuĢandılar. Ġmanı imkana dönüĢtürdüler ve bir avuç 
inanmıĢ insan, tıpkı Bakara suresinde ki Talut ve Calut kıssasında haber 
verildiği gibi; 

 
..kem min fietin kaliyletin ğalebet fieten kesiyraten Biiznillâh.. 

(Bakara/249) Nice az topluluk vardır ki inanmıĢ, sürüleri, yığınları, 
kalabalıkları ezip geçmiĢtir, yenmiĢtir onları. 

 
ĠĢte bu müjde geçmiĢte yaĢanmıĢ olan bu müjde yeryüzünde bir 

kez daha, hem de muhteĢem bir örneği ile yaĢanılıyor ve Bedir toprakları 
Yeryüzünün görüp görebileceği en büyük iman hamlesine Ģahitlik 
yapıyordu ve savaĢ sonu da Mekke müĢrik ordusu yerle bir oluyor ve 
iman yepyeni bir ufka koĢuyordu.  



 
O gün orada yeryüzünün bahtı değiĢiyordu. O gün orada 

yarımadanın tarihinde görüp göreceği en büyük iman inkılabı 
gerçekleĢiyordu. O gün orada bir avuç insan tarihe bir destan yazıyordu. 

 
ĠĢte o gün orada iman güneĢinin önünde ki yarasalar çekiliyordu. 

Ġmanla insan arasına girilmiĢ olan en katı engel kalkıyordu. Artık iman 
insanla, tohum toprakla buluĢacak ve iman meyveye duracaktı. Bedir 
bunun adıydı. 

 
ĠĢte bu süreçte nazil oldu Enfal suresi. Enfal suresi, Bedir sürecinde 

nazil olması hasebiyle konu olarak Ģu baĢlıklar altında inceleyebiliriz bu 
sureyi.  

 
1 - Yevmül Furkan diyor. Enfal Bedir için, Hakkın batıldan ayrıldığı 

gün. Tam da yeryüzünün görüp görebileceği en büyük muhteĢem 
inkılaplardan biri olan Bedir savaĢına verilebilecek isim. Hakkın batıldan 
ayrıldığı gün, seçildiği gün Yevmül Furkan.  

 
Dolayısıyla surede konusunu hep bu çerçeve de iĢleyecekti ki 1. 

çıkaracağımız ilke bu sureden, savaĢ ahlakı. SavaĢta bir ahlaka dayanır, 
kuralıdır. Yani savaĢ yapmak, birileri ile düĢman olmak, ahlaksız olmayı 
gerektirmiyor. SavaĢsanız dahi bunun bir ahlaka, bir ilkeye dayanması 
gerekiyor. Ġman insanı düĢmanına dahi bir ahlak götürmek zorunda. 

 
2 – Sebebe değil, müsebbibe bakın mesajıydı bu surenin verdiği 

mesaj. Kazandığınız tüm baĢarı size ait değil. Onun için siz baĢarınızı 
Allah‟a borçlu olduğunuzu unutmayın. Yani; La havle vela kuvvete illa 
billâh Güç ve kuvvet yalnızca Allah‟a aittir. Ġlkesini hayata 
dönüĢtürüyordu bu sure.  

 
Aslında surenin söylemek istediği Ģuydu; Yücelmek istiyorsan güç 

kaynağını kendinde vehmetme. Çünkü yükselmek isteyen hiçbir Ģey, 
içindeki bir Ģeye değil, dıĢındaki bir Ģeye yaslanmak ve oraya basarak 
yükselmek durumundadır. Ey Ġnsan sen mutlaka bir destek noktasına 
sahip olmak durumundasın. DıĢında bir destek noktası. DıĢında bir 
kaynak. Çünkü sen kendi kaynağın olamazsın. YaratılmıĢ olan hiçbir Ģey 
kendi gücünü kendisine borçlu değildir. Mutlaka gücünü dıĢındaki daha 
büyük bir güçten alır. Ġnsan, sen de gücünü Allah‟tan alıyorsun. O‟nun 
Ģaheserisin.  

 
Yer yüzünü bile oynatmak isteseniz bir manivela gerekir. Manivela 

yerin dıĢında bir destek noktasına sahip olması gerekir. O destek noktası 



olursa ancak yer yüzünü bile oynatabilirsin. ĠĢte o destek noktasıdır 
insanın gücünü aldığı o yer. O‟nu unutma mesajı. 

 
3 - Bir baĢka mesajı surenin Hakk batıl savaĢıdır tüm mücadele, 

mal ve dünya, ikbal ve iktidar mücadelesi değil. Onun için adını doğru 
koyup, koyduğumuz bu ada yakıĢan bir mücadele sergilemezseniz, çok 
ucuz gitmiĢ olursunuz. 

 
4 – Bir baĢka sureden çıkaracağımız ders; hayat tasavvurunuz, 

hayatınızın dayandığı tasavvur; Ģeytanın gör dediği yerden bakarsınız 
farklı görürsünüz, Allah‟ın gör dediği yerden bakarsanız farklı 
görürsünüz. ĠĢte bu giriĢten ve özetten sonra Ģimdi sureye girelim. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
1-) Yes'eluneke anil enfal* kulil enfalü Lillâhi verRasûl* 

fettekullâhe ve aslihu zate beyniküm* ve etıy'ullahe ve RasûleHU in 
küntüm mu'miniyn; 

 
Sana savaĢ ganimetlerinin taksimini (konusunu) soruyorlar... De ki: 

"SavaĢ ganimetleri, Allâh ve Rasûlünündür... Allâh'tan (hakikatinizin 
yaĢanmaması hâlinde, bunun getireceği sonuçlarından) korunun ve 
aranızdaki din kardeĢliği iliĢkisini (birbirinizin hakikatini görerek) düzeltin. 
Eğer (hakiki) iman edenler iseniz, Allâh'a ve Rasûlüne itaat edin (çünkü 
Hakikatiniz ve o hakikatin dillendiricisi, sizin hakikatinizi yaĢamanızı 
ister)." (A.Hulusi) 

 
01 - Sana ganimetlerin taksiminden soruyorlar, de ki ganimetlerin 

taksimi Allaha ve Resulüne ait, onun için siz gerçekten müminlerseniz 
Allah dan korkun da biri birinizle aranızı düzeltin, Allaha ve Resulüne 
itaat edin. (Elmalı) 

 
 
Yes'eluneke anil enfal sana enfal hakkında soruyorlar, ya da 

soracaklar. Enfal dedim çevirmedim. Bunu genelde mealler, ganimetler 
diye çeviriyorlar. Hayır, Ganimet zaten Arapça. Ganaim. Ve o da 
gelecek. Arapça Enfali nasıl ganimetler diye çevirebiliriz. O zaman bir 
fark yok mu Ġhtilaf-ul Esma Tadullu ala ihtilaf-ul mana kuralı vardır 
Arap dilinde. Ġsimlerin farklılığı, anlamın farklılığına delalet eder.  

 

javascript:void(0);


Ganimetle enfal arasındaki fark nedir o halde? Kaldı ki aynı surede 
Ganaim, ganimetler sözcüğü kullanılıyor. 41. ayetten itibaren. Neden 41. 
ayetten itibaren kullanılan ganaim burada kullanılmıyor. Bu soru çok 
önemli. Allah‟ın Enfal sözcüğü ile, Kur‟an ın enfal sözcüğü ile bize 
vermek istediği, ilk muhataplarına ve tüm muhataplarına vermek istediği 
ahlaki bir ders var da ondan. Çünkü Enfal, KiĢinin alacak olduğundan 
fazlasını alması, yani hak ettiğinden fazla aldığı Ģey. Ya da verirken, 
vermekle yükümlü oldu Ģeyden fazlasını vermesidir.  

 
Onun için nafile namaz diyoruz. Farz olmayan tüm ibadetlere nafile 

adını veriyoruz. Neden Yapmakla yükümlü olduğumuzdan fazlası da 
onun için. Ancak verecek olan bir kimsenin vereceği fazlalıkla, alacak 
olan bir kimsenin aldığı fazlalık arasında bir fark var. Veren için fazla 
vermek bahĢiĢtir, lütuftur, ikramdır. ĠĢte enfal budur. Allah‟ın bahĢiĢi lütfu, 
yani ganimet kelimesi ile gelmeyip te enfal sözcüğünün kullanılması, 
Ahlaki kaynağına dikkat çekiliyor. Yani ganimet, salt elimize düĢmüĢ bir 
savaĢ geliri değildir. Unutmayın Bedir‟in size getirdikleri, Allah‟ın size bir 
bahĢiĢidir, bir lütfudur, bir nimetidir. 

 
Onun için bir Ģeyi siz alırken bunu beleĢ aldım diye düĢünürseniz, 

hiç teĢekkür etmezsiniz. Ama bunu bana hediye etti falanca, bunu bana 
ikram etti diye düĢünürseniz, ikram edenin size iyilik yaptığını peĢinen 
bilmiĢ ve ona karĢı bir teĢekkür borcunuz olduğunu bilmiĢ olursunuz. 

 
ĠĢte ganaimle Enfal arasındaki fark budur. Onun içinde burada 

Allah‟ın bir lütfu, bir ihsanı olduğu peĢinen söylenmiĢ oluyor Enfal 
sözcüğü kullanılmakla. 

 
kulil enfalü Lillâhi verRasûl De ki;Bütün savaĢ gelirleri, 

ganimetler, bütün Allah‟ın savaĢta bahĢettiği nimetler, Allah‟a ve elçisine 
aittir. Nedir bu? Allah‟a ve elçisine. SavaĢ gelirlerini Allah ne yapacak. Bu 
soru çok doğal bir soru. Elçisine nasıl ait? Biz biliyoruz ki Resulallah‟ın 
tüm uygulamalarında ganimeti almıĢ ve eĢit miktarda paylaĢtırmıĢtır. O 
halde Allah‟a ve elçisine ait olması ne demek. 

 
1 – Bu konuda ki hükmü vermek Allah‟a aittir, uygulamakta 

peygambere aittir. 
 
2 – 2. ve daha da önemlisi Allah‟a ve resulüne ait demek, kamu 

malı demektir. Çünkü Allah adına kamuyu temsilen resulün tasarrufunda 
demektir. Çünkü bu gibi tüm kamusal tasarruflarda hep Allah‟a atıf yapılır 
Kur‟an da. Hep Allah‟a atıf yapılır ve Kur‟an ın ilk ibaresi; “Bismillah”, 
son ibaresi; “en naas” tır. Allah ve insanlar, insanlık. Onun içinde kamu 



hakkını Allah garantiye alır. Adeta kamunun velisi benim. Kamunun 
hakkını gasp eden benim hakkımı gasp etmiĢ olur mesajı vardır aynı 
zamanda.  

 
O nedenle savaĢ hukukunun oluĢturulması ve elde edilen 

ganimetler hakkındaki hüküm Allah‟a ve Resulallah‟a, özellikle uygulama 
Resulallah‟a aittir deniliyor. 

 
fettekullâhe ve aslihu zate beyniküm ġu halde Allah‟a karĢı 

sorumluluğunuzun bilincinde olun ve aranızdaki iliĢkiyi düzgün tutun. ve 
etıy'ullahe ve RasûleHU in küntüm mu'miniyn; Bir de Allah‟a ve 
elçisine kulak verin. Tabii ki gerçekten inanıyorsanız eğer. 

 
Burada çok ilginç bir Ģey söylüyor. Ayet bu cümle ile bitti. Düzgün 

tutun diyor eğer öyle ise. Allah ve Resulüne aitse Allah‟a karĢı 
sorumluluğunuzu takının ve aranızdaki iliĢkiyi düzeltin. Bir Ģeyler var, 
olan bir Ģeyler var. Ayetin ekseni burası, bel kemiği burası, onun için 
ayetin ayakları burada. Yukarıdan aĢağı bunun için indiriyor.  

 
Nedir bu olan Ģeyler, ey müminler can sınavını verdiniz, mal 

sınavında sınıfta kalmayın diyor. Hedefi saptırmayın diyor. Ey müminler, 
Bedir savaĢını kazanmaktan daha zordur, yürekteki savaĢı kazanmak. 
DüĢmanınızı yendiniz ama içinizde ki ayartıcı duygulara yenilmeyin diyor. 
Çünkü ganimetler, savaĢ gelirleri büyük bir servet. Birden bire bu 
insanların önüne çıkınca bazılarının yüreği titremeye baĢlıyor, kaymaya 
baĢlıyor. Can sınavını verenler mal sınavında sınıfta kalacak gibi 
duruyorlar. En azından bir kısmı. 

 
ĠĢte burada öyle Ģeylere yol açıyor ki artık, bir süre önce 

birbirlerinin omzuna yaslanarak yer yüzüne karĢı iman savaĢı veren 
insanlardan bazıları, dünyalıklar gözlerinin önüne gelmeye baĢlayınca, 
birbirlerinin omuzlarından ayrılıp birbirleri ile kavga etmeye kadar 
varabiliyorlar. ĠĢte burada Ģiddetli bir hitapla, uyarıyla müminler uyarılıyor. 

 
 
2-) Ġnnemel mu'minunelleziyne izâ zükirAllâhu vecilet 

kulubühüm ve izâ tüliyet aleyhim ayatuHU zadethüm iymanen ve alâ 
Rabbihim yetevekkelun; 

 
Kesinlikle iman edenler o kimselerdir ki, "Allâh"ı anıp 

düĢündüklerinde onların Ģuurlarında ürperti olur (o azamet yanında kendi 
acziyetlerini düĢünmekten); onlara O'nun iĢaretleri okunduğunda, onların 
imanlarını arttırır (düĢünebildikleri oranda)... Onlar Rablerine tevekkül 



ederler (hakikatlerindeki El Vekiyl isminin, gereğini yerine getireceğine 
iman ederler). (A.Hulusi) 

 
02 - Gerçekten müminler ancak o müminlerdir ki Allah, anıldığı 

zaman yürekleri ürperir, karĢılarında âyetleri okunduğu zaman imanlarını 
artırır, ve rablerine tevekkül ederler. (Elmalı) 

 
 
Ġnnemel mu'minunelleziyne izâ zükirAllâhu vecilet kulubühüm 

Gerçek müminler Ģu kimselerdir ki Allah hatırlatıldığı zaman kalpleri 
ürperiverir. ve izâ tüliyet aleyhim ayatuHU zadethüm iymane 
kendilerine onun ayetleri okunduğu zaman imanları güçlenir, imanları 
artar. ve alâ Rabbihim yetevekkelun; ve hep sadece rablerine 
güvenirler. Hep ona yaslanırlar. Tutamak, sığınak olarak onu bilirler. 

 
Bu ayet, insanın içini çamaĢır gibi sıkan bu ayet. Müminler ancak 

Ģu kimselerdir diyen ve o kimseleri tanımlayanizâ zükirAllâhu vecilet 
kulubühüm Allah‟ın adı yanlarında anıldığı zaman, Allah hatırlatıldığı 
zaman, yürekleri titrer denilen kimseler. Ki bana hemen Ömer‟i 
hatırlatıyor.  

 
Allahtan kork ya Ömer diyor sıradan biri. Halife, batı Avrupa 

büyüklüğünde bir toprağın halifesi, o adam bunu söylerken Ömer, rengi 
atıyor, baĢlıyor hıçkırmaya, yığılır gibi çöküyor oraya; Ömer de kim ki 
Allah‟tan korkmasın diyor. Ömer de kim ki Allah‟tan korkmasın..! Allah 
hatırlatıldığında. Allah Ģöyle buyuruyor denildiğinde orada çivi gibi 
duranlar, bir adım daha atmayanlar, Allah‟tan kork denildiğinde orada 
donup kalanlar. Eli ayağı tutulanlar. Ben Allah‟tan korkarım diyenler.  

 
Ki unutmayın, Ģeytan bile bunu dedi. Kur‟anın Ģahitliği ile sabit; 

..innî ehâfullâh.. (Enfal/48), Kur‟an naklediyor bize bu cümleyi Ģeytanın 
ağzından “ben Allah‟tan korkarım.” 

 
O halde Allah hatırlatıldığında hala tınmayanlar, Ģeytanın bile 

yanına yaklaĢırken besmele çektiği Ģeytandan beter adamlardır demek 
lazım. 

 
ĠĢte buradaki bu ayet yüreklerdeki bedir nasıl kazanılır sorusunun 

cevabı olan ayettir. Yürekteki Bedir‟i, Bedir savaĢını kazananlar nasıl 
olurlar sorusunun cevabıdır bu ayet. 

 
 



[Ek bilgi; Ali Ġbn Ebu Talha'nın Ġbn Abbâs'dan rivayetine göre o, 
«Müminler ancak onlardır ki; Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir.» âyeti 
hakkında Ģöyle demiĢtir : Allah'ın farzlarının yerine getirilmesi- sırasında 
Allah'ı zikretmekten münafıkların kalplerine hiç bir Ģey girmez. Onlar, 
Allah'ın hiç bir âyetine îmân etmezler, tevekkül etmezler, yanlarında 
kimse olmadığı zaman, yalnız iken namaz kılmazlar, mallarının zekâtını 
vermezler. Allah Telâ, onların müminler olmadıklarını haber verip sonra 
gerçek müminleri Ģöyle niteler: «Müminler, ancak onlardır ki; Allah 
anıldığı zaman kalpleri ürperir, (Allah'ın farzlarını yerine getirirler.) 
Allah'ın âyetleri kendilerine okunduğu zaman îmânları (tastikleri) artar ve 
Rablarına tevekkül ederler.» (Ġbn Kesir tefsirinden)] 

 
 
3-) Elleziyne yukıymunes Salate ve mimma razaknahüm 

yünfikun; 
 
Onlar ki, salâtı ikame ederler (Allâh'a yöneliĢleri sonucu, tüm 

varlığın O'nun hükmüne uyduğu; âlemlerde Allâh Esmâ'sından baĢka 
{dûnunda} hiçbir Ģey olmadığı yaĢanarak, "Bakıy Allâh'tır" hakikati açığa 
çıkar) ve onları rızıklandırdıklarımızdan (maddi veya salâtı yaĢamanın 
sonucu oluĢan manevî rızkı) infak ederler. (A.Hulusi) 

 
03 - O kimseler ki namazı dürüst kılarlar ve kendilerine merzuk 

kıldığımız Ģeylerden infak eylerler, (Elmalı) 
 
 
 
Elleziyne yukıymunes Salate ve mimma razaknahüm yünfikun; 

Cevap vermeye devam ediyor. Yürekteki Bedir‟i kazananlar nasıl olur 
sorusuna cevaba devam ediyor Kur‟an; Onlar salatı ikame ederler. 

 
Namazı kılarlar diye çevirmedim, daha üst bir amacı var; Salâtı 

ikame ederler, çünkü namaz esas duruĢun sembolüdür. Namazı tabii ki 
kılarlar. Ama namazı daha büyük bir amacı gerçekleĢtirmek için kılarlar. 
Nedir o; Allah‟a karĢı esas duruĢlarını bulmak için. Allah‟a desteklerini 
ayaklandırırlar. Var güçleri ile hakikate verirler desteklerini, hakikati 
ayağa kaldırırlar. Ve kendilerine verdiğimiz rızklardan cömertçe sarf 
ederler. Yani hem iç dünyalarında dik dururlar, esas duruĢlarını 
bozmazlar hem de dıĢ dünyalarında sahip oldukları mal, melal, dünyalık, 
servet, nimet onlar üzerinde rablerinin, insanlığın hakkı varsa onu verirler 
ve paylaĢmayı öğrenirler. 

 
 



4-) Ülaike hümül mu'minune Hakka* lehüm deracatün 'ınde 
Rabbihim ve mağfiretün ve rizkun keriym; 

 
ĠĢte onlardır hakkıyla (tahkike dayalı) iman edenler... Onlar için 

Rableri indînde (hakikatleri olan Esmâ mertebesinin getirisi olan) 
dereceler, mağfiret (Esmâ kuvvesi olan ilmin benliği örtmesiyle oluĢan 
bağıĢlanma) ve kerîm rızık (cömert - Ģerefli rızık, maddi veya manevî 
rızık) vardır. (A.Hulusi) 

 
04 - ĠĢte hakka müminler onlar, onlara rablerinin yanında dereceler 

var, bir mağfiret ve bir rızkı kerîm var. (Elmalı) 
 
 
Ülaike hümül mu'minune Hakka ĠĢte onlardır hakkıyla iman 

edenler. ĠĢte onlardır hakikaten iman edenler. Ġman etmenin gerçeğini 
yakalayanlar. Bu çok önemli, iman etmek var, bir de hakkıyla iman 
etmek. hümül mu'minune Hakka Ġman eden çok insan var ama 
hakkıyla imanın hakkını veren bunlar içerisinden yüzde kaçtır. ĠĢte onu 
söylüyor. Hakkıyla iman. 

 
 
lehüm deracatün 'ınde Rabbihim ve mağfiretün ve rizkun 

keriym; Rableri katında saygınlığı olan rütbeler, esaslı bir onur, Ģeref 
vardır. Dahası? Dahası da var. Nedir o, sınırsız bir bağıĢ ve görkemli bir 
rızık onları bekler.rizkun keriym Razi çok ilgin, rizkun keriym‟i, imanın 
insana verdiği bitimsiz iç huzur olarak tefsir etmiĢ.  

 
Gerçekten çok değerli bir yaklaĢım. Ġman insana öyle bir rızık verir 

ki, insanın sahip olabileceği, yiyip tüketeceği rızıklara benzemez o. 
Çünkü tüm maddi rızıklar tükenebilir. Harcadıkça tükenir onlar. Ama 
imanın insana verdiği iç huzur, o dağ gibi bir onur, o sen bir dağsın 
dedirten o onur, harcadıkça çoğalır. Öyle bir muhabbet doğar ki 
imandan, insanlığı kuĢatır ve sahibini evrensel insan yapar. Sen evrende 
değil, evren sende olur. Büyürsün, büyürsün, büyürsün, içinde siyah ve 
beyaz, doğulu ve batılı, Asyalı ve Afrikalı milyonlar taĢımaya baĢlarsın. 
KardeĢlerin olur. Bir ucunda cennete ulaĢırsın, bir ucunla Adem‟e 
dayanırsın, bir ucunla kıyamete kadar gelecek tüm iman insanlarına 
ulaĢırsın, evrensel olursun. ĠĢte imanın insana verdiği en büyük rızık.  

 
Harcadıkça çoğalan, verdikçe büyüyen ve bitimsiz bir sermayeye 

dönüĢen imkan budur. Bu ayet imanın en büyük imkan olduğuna dikkat 
çeker ve bire bir indiği ortama iliĢkin ayaklarına baktığımızda ayetin Ģunu 
görürüz; Ey o küçük ganimetlere, Bedir‟in getirdiği küçük mallara göz 



dikenler, siz büyüğünü kaçırıyorsunuz. Oysa ki o bir promosyon. 
“Büyüğüne göz dikin, Bedir‟in getirdiği küçük bir promosyon.” Zaten sizin. 
Neden promosyona bakıp ta asıl büyük serveti kaçırıyorsunuz, bu çok 
önemli. Zaten onu elde edemezseniz o da geçmez ele. Bu böyledir. 

 
 
5-) Kema ahraceke Rabbüke min beytike Bil Hakk* ve inne 

feriykan minel mu'miniyne le karihun; 
 
Nitekim Rabbin seni, Hakk'ı yaĢatarak (duygusallıktan değil) 

evinden çıkardığında, gerçekten iman edenlerden bir bölümü bundan 
hoĢlanmıyorlardı. (A.Hulusi) 

 
05 - Nasıl ki: rabbin seni Hakk uğruna evinden çıkardı ve 

müminlerden bir kısmı ise istemiyorlardı. (Elmalı) 
 
 
Kema ahraceke Rabbüke min beytike Bil Hakkıve inne feriykan 

minel mu'miniyne le karihun; Tıpkı rabbin seni hakikat yoluna 
savaĢmak için evinden çıkardığında, inananlardan buna karĢı çıkanlar 
nasıl hoĢlanmadılarsa, devam ediyor cümle; 

 
 
6-) Yücadiluneke fiyl Hakkı ba'de ma tebeyyene keennema 

yüsakune ilel mevti ve hüm yenzurun; 
 
Hak apaçık ortaya çıkmıĢken, buna rağmen onlar bunu 

kabullenmiyorlardı... Sanki onlar göre göre ölüme gidiyorlardı. (A.Hulusi) 
 
06 - Tebeyyün etmiĢken hakta seninle münakaĢa ediyorlardı, sanki 

göre göre ölüme sevk olunuyorlardı. (Elmalı) 
 
 
Yücadiluneke fiyl Hakkı ba'de ma tebeyyene keennema 

yüsakune ilel mevti ve hüm yenzurun; gerçek ortaya çıktıktan sonra 
da sanki sen onları göz göre göre ölüme sürüklüyormuĢsun gibi seninle 
tartıĢmaktan geri durmadılar. Evet, tarihi bir hakikate değiniyor.  

 
Surenin giriĢinde Bedir savaĢı öncesinde yapılan istiĢareler 

sırasında neler geçtiğini anlatırken iĢte bu ayetlere atıf yapmıĢtım. 
Aslında bu ayetler, elimizdeki tüm siyer kitaplarının Bedr‟e iliĢkin 
notlarının yeniden gözden geçirilmesini bize söylüyor. Bu ayetler sır 
veriyor. O günün tarihine ıĢık tutuyor. Neler yaĢanmıĢ o gün.  



 
Demek ki daha Resulallah evinden çıkarken, Medine‟den çıkarken 

zihninde Allah‟ın gör dediği yerden bakarak gördüğü bir hedef var. Ama 
belirgin değil. Zaten değil, çünkü ganimet değil zaten sorun. Ebu 
Süfyan‟ın kervanı geliyor. Kervana doğru bir operasyon yapılacağı 
haberini peygamber zaten haftalar önceden yaymıĢ. Resulallah‟ın savaĢ 
sitiline aykırı bu. Bir ömür boyu hep operasyonları gizlemiĢtir Resulallah. 
Ama orada çok farklı davranıyor. Demek ki maksadı farklı. Allah‟ın gör 
dediği yerden bakıyor ve Mekkeliler ordu topluyorlar. Fakat ganimet sahil 
yolunu takip edip kurtuluyor. Zaten ganimetin peĢinde değil Resulallah.  

 
Ganimet kurtulunca Mekkeliler de döner mi acaba, bu bir ihtimal. 

SavaĢmayabilirler. Gelmeyebilirler, ganimeti kurtarmak için yola çıkmıĢ 
olabilirler ki zaten Ebu Cehil de ganimeti kurtarmak için yola çıkanlar 
arasında yolda, gelinceye kadar bir kavga var. Ebu Cehil de Küfründe 
samimi. O küfrünü savunuyor ve diyor ki; Bir duası var onun. Hak 
kiminse Allah ona yardım etsin. Ama hak biziz diyor. Öyle ilginç bir bakıĢ 
açısı var. Tüm kaynakların bize verdiği malumat bu. En sonunda da 
ölmezden önce zaten; “Kim yendi.” Diyor. Hakk kimin diye soruyor 
sorarken bu soruyu. 

 
Evet, Hakk ortaya çıkıyor. ..cael Hakku ve zehekal batıl.. (Ġsra/81) 

Hakk geldi ve batıl yok oldu, oluyor. Onun için böyle bir ihtimal var, bu 
sebeple 5. ayet çok kesin konuĢmuyor. Fakat 6. ayet çok kesin bir 
biçimde; ba'de ma tebeyyene diyor. Ġyice ortaya çıktıktan sonra bu 
gerçek ne, ortaya çıkan gerçek, artık Mekkeliler savaĢ için ordu çıkardılar 
ve bu orduya karĢı ya Müslümanlar savaĢacaklar, ya savaĢmayacaklar. 
ĠĢte bu gerçek.  

 
Aklı ganimette olanlar, kervanın vurulmasını istiyorlardı. Ama 

kervana girelim diyorlardı. Resulallah‟ı ona yönlendirmek istiyorlardı. 
Kolay ve karlı olanı en ucuza kapatmak istiyorlardı. Ama hayatın 
yasasını, Allah‟ın yasasını bilenler, değerli Ģeylere bedel ödenerek 
ulaĢacağını biliyordu. Onun için de bedel ödeme yanlısıydı. Küçük olan 
Ģey uğruna savaĢmaktansa ya da mal uğruna çıkmaktansa iman uğruna 
çıkmayı daha önemli buluyordu ki doğal olan da buydu. 

 
Onun için bu ayetlerde ifade edilen o tarihi gerçek, iki bakıĢ açısını 

veriyor. 
 
1 – Dünyevi bakıĢ açısı, 
 
2 – Ulvi bakıĢ açısı. 



 
Yüce değerler uğruna mücadele etmek, mal uğruna mücadele 

etmek. Ġki ayrı bakıĢ açısı. Bu bakıĢ açılarını ayetler devam ettikçe 
göreceğiz. 

 
 
7-) Ve iz ye'ıdükümullâhu ıhdet taifeteyni enneha leküm ve 

teveddune enne ğayre zâtiĢ Ģevketi tekûnü leküm ve yüriydullahu 
en yuhıkkal hakka Bi kelimatiHĠ ve yakta'a dabirel kafiriyn; 

 
Hani Allâh size iki gruptan (KureyĢ ordusu veya kervandan) birinin 

sizin olacağını vadediyordu... Silah sahibi olmayanın (kervanın) sizin 
olmasını arzu ediyordunuz (kısa vâdeli kazanca, getirisi kolay olana 
bakıyordunuz, hâlbuki uzun vâdede size zarar verecekti bu isteğiniz)... 
Allâh da uyarılarıyla Hakk'ı gerçekleĢtirmek ve hakikat bilgisini inkâr 
edenlerin ardını kesmeyi diliyordu. (A.Hulusi) 

 
07 - Ve o vakit Allah, size iki taifenin birini vaat ediyordu ki sizin 

olsun, siz, ise arzu ediyordunuz ki Ģekvetsiz olan sizin olsun, halbuki 
Allah, kelimatiyle hakkı ihkak etmek ve kâfîrlerin arkasını kesmek 
diliyordu. (Elmalı) 

 
 
Ve iz ye'ıdükümullâhu ıhdet taifeteyni enneha leküm Hani Allah 

iki topluluktan birinin sizin elinize geçeceğine iliĢkin vaatte bulunmuĢtu.  
teveddune enne ğayre zâtiĢ Ģevketi tekûnü leküm siz ise korumasız 
olanın elinize düĢmesini istiyordunuz. 

 
Ġki bakıĢ açısı dedim ya, Bir Allah‟ın gör dediği yer. Ne istiyordu 

Allah, iki topluluktan birinin, sizin elinize geçeceğine iliĢkin vaatte 
bulunmuĢtu zaten. Böyle bir vaat peĢinen bir ödül demekti.  

 
Peki neden iki topluluktan biride kesin olarak biri değil. ĠĢte imtihan 

burada. Ġki topluluktan biri ama siz hangisini tercih edeceksiniz. ĠĢte irade 
burada gündeme geliyor. Tercihinizi hangisinden yana kullanacaksınız. 
Ganimet mi yoksa imanla insanın arasındaki engeli kaldırmak mı. Bu çok 
önemli.  

 
Ama burada hemen diyor ki; ve teveddune enne ğayre zâtiĢ 

Ģevketi tekûnü leküm siz ise korumasız olanın elinize düĢmesini 
istiyordunuz. Yani tercihiniz o oldu. Fakat; ve yüriydullahu en yuhıkkal 
hakka Bi kelimatiHĠ ve yakta'a dabirel kafiriyn;Allah sizin gibi 
istemiyordu. O‟nun isteği farklıydı.  



 
Ya O ne istiyordu? Allah‟ın muradı vadine uygun olarak hakkı 

gerçekleĢtirmek ve küfürde direnenlerin kökünü kurutmaktı, kazımaktı. 
Onun için Allah önünüze iki seçenek sundu. Çünkü Allah kadar insan 
iradesine hürmetkar hiçbir zat yoktur. En çok insan iradesine hürmet 
eden Allah‟tır. Yarattığı iradeye kendisi hürmet etmektedir. Onun içindir ki 
insanın önüne seçenek sundu. Ya kervan, ya savaĢ. SavaĢa girerseniz 
onu kazanacaksınız kervana gidecekseniz onu alacaksınız. Fakat benim 
muradım kervan değil. 

 
ĠĢte kader anlayıĢının sırrı burada. Kader anlayıĢını bu ayetlere 

bakıp tashih etmek lazım. Bu yamuk kader inancını. Benim muradım Ģu, 
benim gör dediğim yer Ģu. Oradan bakarsanız muradımı anlarsınız. Ben 
yeryüzünde küfrün arkasını kesmek, imanla insanı buluĢturmak 
istiyorum. 

 
Tabii ki bu iki bakıĢ açısı aslında iki farklı hayat tasavvuru. Bir taraf 

kar ve zarara farklı anlam yüklüyor, öbür taraf farklı. Allah‟ın Kâra 
yüklediği anlamla, ganimetçilerin kâra yüklediği anlam farklı. Ganimete 
bakanlar kârı onda görüyorlar. Oysa Allah‟ın gör dediği yerden bakanlar 
en büyük ganimetin cennet olduğunu görüyorlar. Dahası insanın kendisi 
ile barıĢık bir hayat olduğunu görüyorlar. Ebedi mutluluk olarak 
görüyorlar. Hiçbir ganimetin ebedi mutluluk getirmeyeceğini görüyorlar. 

 
Hatta ganimetler daima savaĢ getirmiĢtir. ÇarpıĢma ve çatıĢma 

getirmiĢtir ve 1. ayette de bu söyleniyor. Omuz omuza savaĢanlar ortaya 
ganimetler yığılınca karĢı karĢıya durabiliyorlar. Onun için hangisi daha 
değerli. 

 
Burada iki lügat var. Ya da aynı sözcüklere ayrı ayrı anlamlar veren 

iki zihniyet var, bakıĢ açısı var. Güç nedir, ganimete göz koyanlar için 
güç, para, iktidar, silah. Ama Allah‟ın gör dediği yerden bakanlar için güç; 
Ġman. Buyur, iki ayrı hayat tasavvuru. Aslında bu ayetler bize böyle bir 
ayırım yapmamızı da alttan alta bunun Ģuurunu veriyor. Ve bu ayette 
ifade edilen hakikat 8 yıl geçmeden tüm yarımada imana teslim oluyor. 
ĠĢte bir mucize olarak önümüze çıkıyor. 

 
Kökünü kesmek. 1421 yıldan beri daha yarımada da bir daha 

putperestlik görülmeyecektir. Bu nasıl bir kesiĢtir. Bu nasıl bir kök 
kesmedir düĢünün. Evet, bu bir mucizedir aynı zamanda, Kur‟an ın 
mucizesi. 

 
 



8-) Li yuhıkkal hakka ve yubtılel batıle ve lev kerihel mücrimun; 
 
Hakk'ı gerçekleĢtirmek ve boĢ, asılsız olanı geçersiz kılmak için... 

Ġsterse Allâh'a karĢı suç iĢleyenler bundan hoĢlanmasın! (A.Hulusi) 
 
08 - Ki hakkı hak tanıtsın ve bâtılı ibtal etsin, varsın mücrimler 

istemesin. (Elmalı) 
 
 
Li yuhıkkal hakka ve yubtılel batıl Ki Hakkın Hakk olduğu, batılın 

da sahte ve yalan olduğu ortaya çıksın. 
 
ve lev kerihel mücrimun; Tabii ki suça gömülüp gidenler istemese 

de. 
 
Aslında ben burada ki Neden;ve lev kerihel Kâfirun değil 

demücrimun geldi sorusuna; Buradaki mücrimler sadece imanın 
karĢısında savaĢanlar değil, aynı zamanda gözü ganimette olanlar da 
bunun içindedir gibime geliyor. Onlar da suça iĢtirak edenler 
çerçevesinde algılanıyor diye düĢünüyorum. 

 
 
9-) Ġz testeğiysune Rabbeküm festecabe leküm enniy 

mümiddüküm Bi elfin minel Melaiketi murdifiyn; 
 
Hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz da: "Muhakkak ki ben, 

birbiri ardınca bin melâike ile size yardım ediyorum" diye size icabet 
etmiĢti. (A.Hulusi) 

 
09 - O vakit siz, rabbinizden istimdat ediyordunuz da size ben iĢte 

ardı ârdına bin Melâike ile imdat ediyorum diye icabet buyurmuĢtu. 
(Elmalı) 

 
 

Ġz testeğiysune Rabbeküm Hani rabbinizden yardım dileniyordunuz, 
festecabe leküm enniy mümiddüküm Bi elfin minel Melaiketi 
murdifiyn; Bunun üzerine size Ģöyle icabet etmiĢti. Yardım çağrınıza 
Ģöyle cevap vermiĢti. Size birbirini izleyen 1.000 melekle yardım 
edeceğim. Öyle, Yardım çağrısında haklılar. Bir yanda 1.000, öbür yanda 
300. Bir yanda 700 deve, bir yanda 70 deve. Bir yanda 100 at, bir yanda 
2. Rakamların iflas ettiği bir yerdeyiz. Güç dengesi yok. Güçler 
dengesinden söz edilemez. 
 



Ve peygamber hayatının en büyük en zor günde Bedir de bir 
tümseğin tepesine çıkıyor, bir avuç inanmıĢ adama bakıyor, bir de Mekke 
nin azgınlarına. Maddi olarak değerlendirdiğinizde mümkün değil. Hiçbir 
matematiksel sonuç kurtarmıyor.  

 
Ellerini açıyor sevgili nebi, yaĢlı gözlerle orada tam o anda yaptığı 

bir dua var. Ġlahi..! diyor, Ġlahi, in tuhlik hazihil gısaveh la tu‟bed fil ard 
abeda. Ev len Tu‟bede fil ard. Eğer Ģu iman erlerini helak edersen, onlara 
zafer ihsan etmezsen, eğer onlar bu savaĢı kaybederlerse bu topraklarda 
bir daha senin adına ibadet edilmeyecek. Derdi bu, endiĢesi bu, kaygısı 
bu. Bunun için yalvarıyor. Devlet kuramayacağız diye değil, Medine‟yi 
kurtaramayacağız diye değil, yaĢayamayacağız diye değil, öleceğiz falan 
diye değil. Tüm derdi Allah‟a kulluk. Ġnsanın imanla buluĢması. Gerçek 
bir fetih. Ġnsanın ebedi mutluluğu olan Ġslam‟la buluĢması. Kaygısı bu, 
aĢkı bu peygamberin ve duası bu.  

 
Bunun üzerine size birbirini izleyen 1000 melekle yardım edeceğim 

demiĢti Allah. Yani bittim diyene, yettim kulum demiĢti. Kulun gücünün 
bittiği yerde Allah‟ın yardımı baĢlamıĢtı. ĠĢte bu. 

 
 
10-) Ve ma cealehullahu illâ büĢra ve li tatmeinne Bihi 

kulubüküm* ve men nasru illâ min 'indillâh* innAllâhe Aziyzün 
Hakiym; 

 
Allâh bunu ancak bir müjde olsun ve onunla kalpleriniz mutmain 

olsun diye yaptı... Yardım, zafer ancak Allâh indîndendir... Muhakkak ki 
Allâh Aziyz'dir, Hakiym'dir. (A.Hulusi) 

 
10 - Ve bunu Allah size sırf bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz 

ıtmi'nan bulsun diye yapmıĢtı, yoksa nusrat Allahın kendindendir, hakikat 
Allah azîzdir hakîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ve ma cealehullahu illâ büĢra ve li tatmeinne Bihi kulubüküm  

Nasıl anlayacağız bu 1.000 melekle yardımı. Üzerinde tefsir mi yapalım, 
uzun uzun düĢünelim mi, bir kısmımız iĢte akılcı yaklaĢıp te‟vil edelim, bir 
kısmımız yok 1.000 melek indi, savaĢtı, öldü, öldürdü, vurdu, kırdı mı 
diyelim, bunlara Ģükür hiç meydan vermemiĢ rabbimiz. Bu 1.000 melekle 
yardımın nasıl anlaĢılması gerektiğini tefsire ihtiyaç duymayacak Ģekilde 
açıkça buyurmuĢ. Okuyoruz. 

 



Ve ma cealehullahu illâ büĢra ve li tatmeinne Bihi kulubüküm 
Çünkü Allah bunu yalnızca bir müjde olsun için, bu vesile ile içiniz 
ferahlayıp moraliniz yükselsin için yaptı. ĠĢte yardım bu. ve men nasru 
illâ min 'indillâh Neden? Aman yanlıĢ yerlere çekmeyin, yanlıĢ 
anlamayın. Yardım baĢkasından değil, yalnızca Allah katındandır. Budur. 
ĠĢte bu. Nasıl yardım ettiği. Melekler, ya da melekeler. Birer kuvve-i nefs 
aracı değil mi bunlar. Kuvve-i nefs, insana güç veren. Melekler ya da 
melekeler adına ne derseniz. Ama Allah yardım edecekse eğer, insanın 
içindeki potansiyeli, kinetize ediverir. Bunun en basit anlaĢılması için 
örneği Ģudur. Ġnsan olağan üstü bir korku anında insan eli 100 kg. 
kaldıracaksa, 100 gr.mı kaldıramaz. Kalemi tutamaz. Ġğne topluyu 
tutamaz. Ama o el gücünü kastan alıyorsa standart olarak kaldırma gücü 
her zaman olması lazım. Neden bir düğmeyi bile tutamaz hale geliyor 
korkunca. Gücünü kaybediyor.  

 
Demek ki elin gücü, güç kaynağı kas değildir. Kas sadece araçtır. 

Gücü aktaran bir aktarma organıdır. Daha arka planda bir güç kaynağı 
vardır. O kaynaktan eğer talimat gelmezse, komut gelmezse 50 Kg. mı 
kaldırabilen el, 5 gr.mı kaldıramıyor. Tutamıyor. Bir kalemi tutamıyor. Bir 
çoklarının baĢına gelmiĢ dahi olabilir bu. Ama tam tersi eğer olağanüstü 
bir direnç gösterir, insan inanır ve zor durumda kaldığında tüm gücünü o 
bölgeye verirse, normalde 20 30 Kg. kaldırabilen bir el, 200 Kg. 
kaldırabiliyor. Çanakkale de Seyit çavuĢun 300 Kg. lık mermiyi tek 
baĢına omuzlayıp kızağa sürdüğü gibi. Bir efsane değil, bir gerçek. Nasıl 
olabilir sorusu iĢte böyle cevaplanır. Demek ki gücün kaynağı kas değil. 
ĠĢte orada rabbimiz böyle yardım ediyor ve yardım ettiğini buyuruyor 
açıkça.  

 
innAllâhe Aziyzün Hakiym; Elbette Allah her Ģeye hakim, yani her 

Ģeye hakim, her iĢinde hakiym dir diye çevireyim. Her Ģeye hakim, aziyz 
O‟dur. Her Ģeyden yüce, her Ģeye otorite eden. Hakiymdir, her Ģeyi 
hikmetle yapandır. 

 
 
11-) Ġz yüğaĢĢiykümünnüase emeneten minhü ve yünezzilü 

aleyküm mines Semai maen liyutahhireküm Bihi ve yüzhibe anküm 
riczeĢĢeytani ve li yarbita alâ kulubiküm ve yüsebbite Bihil akdam; 

 
Hani O, kendinden bir sükûn ve güven hâli oluĢturuyordu; sizi 

onunla (nefsanî duygulardan) arındırmak, sizden Ģeytanın pisliğini 
(korku, evham) gidermek, Ģuurunuzdaki Hak müĢahedesini 
kuvvetlendirmek ve ayakları (-nızı) (bu ilimle) sâbit tutmak için de 
üzerinize semâdan bir su inzâl ediyordu (SU, ilmî marifet; kesinlikle Allâh 



muradı neyse onun yerine geleceğine, yakîn hâline iĢaret eder). (Bu âyet 
benzetme yollu anlatımın örneğidir. Zira olay sırasında gökten yağan su - 
yağmur, ayakları yere bağlamaz veya Ģeytanın dürtüsünü temizlemez 
realitesi. Kurân'daki pek çok âyetin hangi bakıĢla değerlendirilmesi 
gerektiğine de bir örnektir.) (A.Hulusi) 

 
11 - O vakit size, tarafından bir emniyet olmak üzere bir uyku 

sardırıyordu ve üzerinize Semâdan bir su indiriyordu ki bununla sizi tathir 
eylesin ve ġeytanın murdarlığını sizden gidersin ve kalplerinize rabıta 
versin ve bununla ayaklarınızı sağlam durdursun. (Elmalı) 

 
 
Ġz yüğaĢĢiykümünnüase emeneten minhü ve yünezzilü 

aleyküm mines Semai maen Hani o zaman O‟nun inayetinden bir 
güvence olarak sizi bir iç sükûnetinin çepeçevre kuĢatmasını sağlamıĢ 
ve üzerinize gökten yağmur indirmiĢti. ĠĢte Allah‟ın yardımı yine 
açıklanıyor, devam ediyor. Tefsire hiç gerek olmaksızın Allah nasıl 
yardım etmiĢti. O‟nun inayetinden bir güvence. Emeneten diyor, 
güvence. Buradaki Nüase kelimesi kendine güven duygusu anlamına 
gelir lügatta. Ġmanın verdiği iç güvenle kuvvet. ĠĢte Ġman en büyük 
imkandır derken bunu kastediyorum. Tam da bu. 

 
Ġman nasıl imkan olur, Ġman, insanda böyle bir güce dönüĢür. Eğer 

doğru istihdam edilir, iman bir imkan olarak kullanılırsa. Üzerinize gökten 
yağmur indirmiĢti, liyutahhireküm Bihi ve yüzhibe anküm 
riczeĢĢeytan ki onunla sizi temizlesin, Ģeytanın kirinden sizi arındırsın. 

 
ve li yarbita alâ kulubiküm ve yüsebbite Bihil akdam; 

Yüreklerinizi güçlendirip ayaklarınızı bu sayede sabit kılsın. Diye. Bu 
maddi ve manevi yardım sağanağı, hem maddi arınmayı, hem de manevi 
arınmayı getirmiĢti. Ġç yıkaması olmuĢtu. Bir iç yıkama, yağlaması. 
Ġçlerine gönderdiği o güvence kalplerinde öyle bir esinti estirmiĢti ki, 
bahar açmıĢtı içlerinde adeta ve bu içlerine doğan bu iman rahmeti, 
dıĢarıda yağmura da dönüĢmüĢtü. Bu yağmur 3 Ģey yapmıĢtı; 

 
1 – Gönüllerini ferahlatmıĢtı. 
 
2 – Susuzluktan korkuyorlardı, Muhtemelen Taberi‟nin rivayetine 

göre önceden gelip kuyuları tutan müĢriklere karĢı susuz kalmaktan 
korkuyorlardı kaplarını doldurdular. 

 
3 - Bir baĢka Ģey ise, kendileri yüksekte duruyorlardı, MüĢrikler, 

Mekkeliler ise daha aĢağıda duruyorlardı. Yüksekte durdukları için 



durdukları yer, zemin çok yumuĢaktı, o zemini sertleĢtirdi yağmur. Ama 
aĢağıda duran müĢriklerin zeminini de çamur etti. Dolayısıyla hem 
maddi, hem manevi Allah böyle yardım ediyordu. Yani Allah mahlukatını 
kullanarak, yarattığı eĢyayı kullanarak, onlara verdiği yasaları 
çerçevesinde o yasaları harekete geçirerek yardım ediyordu. 

 
 
12-) Ġz yuhıy Rabbüke ilel Melaiketi enniy me'aküm 

fesebbitülleziyne amenû* seulkıy fiy kulubilleziyne keferurru'be 
fadribu fevkal a'nakı vadribu minhüm külle benan; 

 
Hani Rabbin melâikeye Ģöyle vahyetmiĢti: "Muhakkak ben sizinle 

beraberim (Allâh melekle yan yana olmayacağına göre; anlatılmak 
istenen {tasavvufta mâiyet sırrı diye bahsedilen}: meleklerin, 
kendilerindeki kuvvet ve kudretin Allâh'ın kuvvet ve kudreti bilincini 
taĢıdıkları realitesine iĢaret olunmaktadır)... Ġman edenleri sâbitleyin... 
Hakikat bilgisini inkâr edenlerin kalplerinde korku oluĢturacağım... 
(Onların) boyunlarının üstüne vurun (vehim üzere sâbitleyin) ve onların 
her parmağına darbedin." (A.Hulusi) 

 
12 - O vakit ki rabbin Melâikeye Ģu vahyi veriyordu: «ben sizinle 

beraberim, haydin imanı olanları tespit edin, kâfirlerin yüreklerine dehĢet 
bırakacağım, hemen vurun boyunlarının üstüne, vurun onların 
parmaklarına. (Elmalı) 

 
 
Ġz yuhıy Rabbüke ilel Melaike hani o zaman rabbin meleklere 

vahyetti, enniy me'aküm fesebbitülleziyne amenû elbet ben de sizinle 
beraberim, o halde inananlara direnç ve moral verin diye vahyetti. 

 
fesebbitülleziyne amenû açık, melekler indiler, kılıçlarını çektiler 

kafirlerin boynuna vurdular diye Kur‟an da hiçbir ayetle 
karĢılaĢamazsınız. Burada iĢte, rabbimizin yaptığı yardım, onlara direnç 
ve moral vermeleri. Ġman gücünü potansiyel halden kinetik hale 
getirmeleri. 

 
seulkıy fiy kulubilleziyne keferurru'b ben küfürde direnenlerin 

yüreklerine korku salacağım. ĠĢte bir yardım daha. Size cesaret 
biçiminde iman, iman sizde cesarete dönüĢürken, karĢıda küfür korkuya 
dönüĢüyor. fadribu fevkal a'nakı vadribu minhüm külle benan;  Çok 
ilginç, haydi vurun boyunlarının üstüne, haydi kopartın onların silah tutan 
parmaklarını. Açık, tefsire ihtiyaç yok. 

 



 
13-) Zâlike Bi ennehüm Ģakkullahe ve RasûleHU, ve men 

yuĢakıkıllahe ve RasûleHU fe innAllâhe Ģediyd'ül 'ıkab; 
 
Bunun sebebi, onların Allâh'a ve Rasûlüne karĢı çıkarak kendilerini 

Allâh ve Rasûlünden ayırıp koparmalarıdır... Kim Allâh'a ve Rasûlüne 
karĢı çıkarsa, muhakkak ki Allâh "ġediyd'ül Ikab"dır (yapılanın sonucunu 
Ģiddetle yaĢatandır). (A.Hulusi) 

 
13 - Böyle, çünkü onlar Allaha ve Resulüne karĢı geldiler ve kim 

Allaha ve Resulüne karĢı gelirse bilsin ki Allahın ıkabı Ģiddetlidir. (Elmalı) 
 
 
Zâlike Bi ennehüm Ģakkullahe ve RasûleH bu onların Allah ve 

elçisine karĢı konuĢmaları yüzünden idi. ve men yuĢakıkıllahe ve 
RasûleHU fe innAllâhe Ģediyd'ül 'ıkab; ve kim, her kim, Allah‟a ve 
Resulüne karĢı konuĢlanırsa iyi bilsin ki Allah‟ın cezalandırması çok 
Ģiddetlidir. 

 
Mücadelenin özüne bir atıf var bu ayette. Özüne, kime karĢı 

konuĢlandınız, kimin yanında konuĢlandınız. Hakka karĢı batılın yanında 
mı, batıla karĢı hakkın yanında mı. Aslında tüm problem bu.  

 
Tüm mücadelenin temeli bu ve asra bir atıftır bu ayet. Ġnsan niçin 

yaĢar, niçin mücadele eder, niçin ölür sorularının temeli bu. Burada Allah 
insana bir yaĢam merkezi, bir yaĢam odağı çiziyor, tespit ediyor. Yani 
istikamet açısı bu.  Bu bir çapul, bu bir ganimet, bu bir siyasal iktidar, bu 
bir toprak kavgası değildir demek istiyor bu ayet. Olmamalıdır. Bunlar için 
Allah‟tan yardım ummak yerine, Allah‟ın insan için mutluluk demeye 
gelen Ġslam‟ı uğruna bu mücadeleyi verin diyor. Onlar promosyon olarak 
gelir dercesine. 

 
Ġnsanla Ġslam arasında ki engeli kaldırın. Çünkü Ġslam mutluluğun 

öbür adı. Felaket; insan Ġslamsız, Ġslam‟da insansız kaldığında baĢlar 
demek istiyor. O halde insanı Ġslam‟a, Ġslam‟ı insana taĢıyın, arasındaki 
engelleri kaldırın. Bu iĢte bir aĢk taarruzudur demeye getiriyor. 

 
 
14-) Zâliküm fezûkuhu ve enne lilkafiriyne azâben nar; 
 
ĠĢte size (fiilinizin sonucu); tadın onu! Hakikat bilgisini inkâr edenler 

için bir de Nâr (bir tür ateĢ ki, hem içsellikte hem dıĢsallıkla yakan) azabı 
vardır. (A.Hulusi) 



 
14 - ĠĢte bunu gördünüz ya, Ģimdi onu tadın, kâfirlere bir de 

Cehennem azâbı var. (Elmalı) 
 
 
Zâliküm fezûkuhu bu sizin için ey inkarcılar, haydi tadın onu. ve 

enne lilkafiriyne azâben nar;  Bir de inkarda sonuna kadar direnenler 
için ahirette ateĢ azabı var. 

 
 
15-) Ya eyyühelleziyne amenû izâ lekıytümülleziyne keferu 

zahfen fela tüvelluhümül edbar; 
 
Ey iman edenler... Toplu olarak hakikat bilgisini inkâr edenler ile 

karĢılaĢtığınızda, sakın onlardan kaçmayın! (A.Hulusi) 
 
15 - Ey o bütün iman edenler! Ordu halinde kâfirlere çattığınız vakit 

artık onlara arkalarınızı dönmeyin. (Elmalı) 
 
 
Ya eyyühelleziyne amenû Siz ey iman edenler, izâ 

lekıytümülleziyne keferu zahfen fela tüvelluhümül edbar; SavaĢta, 
inkarda direnenlerin kalabalık ordusu ile karĢılaĢtığınızda sakın ardınızı 
dönüp kaçmayın. Ġman mücadelesinde firara yeltenmeyin. Allah 
ordusuna yazıldıktan sonra firar etmeyin. Komutanı peygamber olan bir 
ordunun firarisi olmak gibi bir cinayet iĢlemeyin. 

 
 
16-) Ve men yüvellihim yevmeizin dübürehu illâ müteharrifen 

likıtalin ev mütehayyizen ila fietin fekad bae Bi ğadabin minAllâhi ve 
me'vahu cehennem* ve bi'sel masıyr; 

 
SavaĢmak için çekilmek yahut bir baĢka birliğe katılmak (için 

çekilmek) haricinde, kim onlardan kaçarsa, mutlaka Allâh'ın öfkesi ile 
döner... Onun mekânı yanma ortamıdır! Ne kötü varıĢ yeridir o! 
(A.Hulusi) 

 
16 - Her kim böyle bir günde onlara -dönüp çarpıĢmak için 

pırlanmak veya diğer bir takımda mevki' almak halleri müstesna olarak- 
arkasını dönerse muhakkak Allah dan bir gadaba değmiĢ olur, ve 
varacağı yer Cehennemdir, o ise ne kötü âkıbettir. (Elmalı) 

 
 



Ve men yüvellihim yevmeizin dübürehu illâ müteharrifen 
likıtalin ev mütehayyizen ila fieh Nitekim o gün taktik gereği 
olmaksızın, ya da diğer bir birliğe katılma amacı taĢımaksızın kim ardına 
dönüp kaçarsa, fekad bae Bi ğadabin minAllâhi ve me'vahu 
cehennem kesinlikle o Allah‟ın gazabına muhatap olacak ve meskeni de 
cehennem olacaktır. ve bi'sel masıyr; ve bi'sel masıyr; O ne berbat bir 
ikametgahtır 
 
 

17-) Felem taktüluhüm ve lakinnAllâhe katelehüm ve ma 
rameyte iz rameyte ve lakinnAllâhe rema* ve liyübliyel mu'miniyne 
minhü belaen hasena* innAllâhe Semiy'un Aliym; 

 
Siz öldürmediniz onları, öldüren Allâh'tı! (Oku) attığında sen 

atmadın, atan Allâh'tı! Ġman edenlere, kendinden (rahmetinden) güzel bir 
tecrübe yaĢatmak için! Muhakkak ki Allâh Semi'dir, Aliym'dir. (A.Hulusi) 

 
17 - Sonra onları siz öldürmediniz ve lâkin onları Allah öldürdü, 

attığın vakit da sen atmadın ve lâkin Allah attı, hem de müminlere güzel 
bir imtihan geçirtmek için, hakikat Allah semi'dir, alîmdir. (Elmalı) 

 
 
Felem taktüluhüm ve lakinnAllâhe katelehüm hem onları siz 

öldürmediniz, fakat onları asıl öldüren Allah‟tır. 
 
Ne demek, bu ne demek değerli dostlar. Bu ayeti nasıl 

anlayacağız? Herhalde (haĢa) Allah kılıcı çekti Bedir de savaĢtı Ģeklinde 
kesinlikle anlamayacağız. Bu kesin. Bu ayetleri somut bir olaya 
dayandıran rivayetler de var. Mesela ayetin devamını okursam daha 
kolay anlaĢılır; 

 
ve ma rameyte iz rameyte ve lakinnAllâhe rema attığın zaman 

da sen değildin atan ve fakat atan Allah‟tı. Resulallah‟ın eline bir avuç 
toprak alıp saçtığı Ģeklindeki bir çok rivayet görürüz. Fakat rivayet tekniği 
açısından Ġbn. Kesir‟in de sarahatle ifade ettiği gibi problemli bunlar. 
Aslında bu ayetler çok daha geniĢ çok daha genel, çok daha uzun bir 
ufuk açıyor önümüze ve bu ayetlerin söylediği Ģeyler, sebep-i nüzul 
rivayetlerinin tartıĢılabilir nakilleriyle sınırlanamayacak kadar büyük. 
Nedir o;  

 
La havle vela kuvvete illa Billahgüç ve kuvvet yalnızca Allah‟a 

aittir. Sözünü doğruluyor, tasdik ediyor. Açıl diyor bunlar. Ey insan 
Allah‟tan bağımsız kendine bir alan seçmeye kalkma. Allah‟tan bağımsız 

http://www.google.com.tr/search?rls=com.microsoft%3Aen-US&oe=utf8&redir_esc=&hl=tr&q=La%20havle%20vela%20kuvvete%20illa%20Billah&spell=1&sa=X


bir baĢarı yorumlama. Allah‟tan bağımsız ayakta duracağını sanma. 
Allahsız bir hayat tasavvur etmeye kalkma diyor. Budur aslında burada 
söylenen. 

 
Sen değildin atan, Allah attı. Siz öldürmediniz onları, Allah öldürdü 

ifadesini, cümlelerini daha güzel nasıl anlayabiliriz. Budur, kendine 
yontma, kendine değil Allah‟a pay çıkar. Unutma Allahsız bir hayat 
düĢünülemez. Allahsız bir baĢarı tasarlayamazsın, Allahsız bir mutluluk 
planlayamazsın. Onun için sebebe değil, müsebbibe bak.  

 
Kasına teĢekkür etme, kasa enerjiyi gönderene teĢekkür et. Su tası 

değildir senin dudağına suyu veren, unutma o tas sadece kaynağından 
su aldı getirdi sana. Aracı amaçlaĢtırdığın gün, amacı araçlaĢtırırsın. 
Kaynağı gör, teĢekkürünü doğru yere yönelt. Yoksa yolcu değil, yolu han 
kabul eden bir hancıya dönersin. Öyle yaparsan eğer ömür boyu menzile 
varamazsın. Yola yatar, gelene geçene çelme atar, yol üzerine nutuk 
atarsın ve yol alamazsın.  

 
ve liyübliyel mu'miniyne minhü belaen hasena zira o inananlara 

sonucunu kendi katından takdir ettiği güzel bir sınava tabi tuttu. Evet, 
belaen hasena sonucunu kendi katından güzel takdir ettiği bir sınav. 
innAllâhe Semiy'un Aliym; ġüphesiz ki Allah her Ģeyi iĢitir her Ģeyi bilir. 

 
 
18-) Zâliküm ve ennAllâhe muhinü keydil kafiriyn; 
 
ĠĢte böyle (yaĢayıp gördünüz)! Muhakkak Allâh, hakikat bilgisini 

yaĢamayı inkâr edenlerin tuzağını zayıf düĢürendir! (A.Hulusi) 
 
18 - Bunu gördünüz, bir de kâfirlerin tedbirini Allahın zayıf 

düĢürmesi var. (Elmalı) 
 
 
Zâliküm, hatırlayın 14. ayeti aynen o da böyle idi. Böyle baĢlamıĢtı. 

Burada ise hitap değiĢik, muhatap değiĢik. Bu da sizin için ey inananlar. 
14. Ayette kafirlere idi, burada müminlere. ve ennAllâhe muhinü keydil 
kafiriyn; ĠĢte Allah inkarda direnenlerin tuzağını böyle boĢa çıkarır. 

 
 
19-) Ġn testeftihu fekad caekümül feth* ve in tentehu fehuve 

hayrun leküm* ve in te'ûdu ne'ud* velen tuğniye anküm fietüküm 
Ģey'en velev kesüret, ve ennAllâhe me'al mu'miniyn; 

 



Eğer siz fetih (zafer) istiyorsanız, iĢte size (Bedir'de) fetih geldi... 
Eğer (Rasûlullâh'a direnmekten) vazgeçerseniz, o sizin için daha 
hayırlıdır... ġayet (Ģirke) dönerseniz, biz de döneriz! (O durumda) 
topluluğunuz çok da olsa size hiçbir faydası olmaz... Kesinlikle Allâh 
iman edenlerledir (kendinde açığa çıkan havl ve kuvvetin Allâh'ın 
olduğunu yaĢayanlarladır)! (A.Hulusi) 

 
19 - Fetih istiyorsanız (ey kâfirler) iĢte size fetih, ve eğer 

vazgeçerseniz hakkınızda daha hayırlı olur, yok döner yine baĢlarsanız 
biz de baĢlarız, o vakit askeriniz çok da olsa size zerre kadar fayda 
vermez, çünkü Allah müminlerle beraberdir. (Elmalı) 

 
 
Ġn testeftihu fekad caekümül feth siz ey fetih isteyenler, iĢte fetih 

ayağınıza gelmiĢtir. 
 
Çok ilginç bir ayet, Tefsir tarihinde bir problemdir bu ayet. Bu ayetin 

muhatabı kimdir, bu ayet kime hitap ediyor sorusu tefsir tarihinin en ciddi 
sorularından biridir. Ġki kesim olabilir. 

 
1 – Müminler, 
 
2 – MüĢrikler. 
 
Müfessirlerin yarısı Müminler demiĢtir bu ayetin muhatabı, yarısı da 

kafirler ve bir türlü bu ayet üzerinde bir çoğunluk görüĢü 
sağlanamamıĢtır. Peki, benim görüĢüm; Ben, hayır, bu ayet öyle dizayn 
edilmiĢ ki her tarafı görüyor. Kasten böyle dizayn edilmiĢ bu ayet. Ġlahi 
kelam bu ayeti herkese hitap etmek üzere buyurmuĢ. Onun için 
dönüyoruz. 

 
Ġn testeftihu fekad caekümül feth siz ey müminler fetih 

istiyordunuz değil mi? ĠĢte fetih. Zafer istiyordunuz. Bir avuç olmanıza 
rağmen zafere kavuĢtunuz. Dönüyor kafirlere, müĢriklere, siz ey 
müĢrikler fetih istiyordunuz, kazanmak istiyordunuz değil mi, asıl 
kazanmak iĢte budur. Gururunuz büyük fethe engeldi, gönlünüzün imanı 
fethetmenize engeldi. Gönlünüzün önündeki o büyük perde yırtıldı. 
Ġmanla buluĢacaksınız, iĢte fetih ayağınıza geldi. Siz yanlıĢ koydunuz 
fethin adını, zaferin adını. Bu bir gönül fethi için size sunulmuĢ bir 
ödüldür aslında. Ayağınıza geldi, içeri alın. Ġman yüreğinizin kapısına 
dayandı, açıverin girsin. Bu böyle. Devam ediyoruz. 

 



ve in tentehu fehuve hayrun leküm Bunu nasıl anlayacağız? Ey 
müminler, müminlere yönelik olarak. Yukarıyı görüyor, müminleri 
görüyor. Dünyaya dönerseniz desteğimi çekerim. Dünyaya dönerseniz 
desteğimi çekerim..! Yani iĢi tadında bırakın, ey müminler iĢi tadında 
bırakın. Ganimete değil. Siz niçin geldiğinizi unutmayın. YanlıĢ 
yapmayın, tadında bırakın. Yani malı görünce amacı unutuvermeyin. 

 
Ey kafirler, saldırganlığa son verirseniz ben de sizi cezalandırmam. 

Size olan cezamı siler, ödüle döndürürüm. Devamı; 
 
ve in te'ûdu ne'udyok eğer dönerseniz biz de döneriz. Ey 

Müminler, siz dünyaya dönerseniz ganimete, biz de sizden döneriz. 
Yardımımızı çekeriz. Kafirlere, müĢriklere dönüyor; Ġmana dönerseniz biz 
de rahmetimizle size yöneliriz. O kadar. 

 
velen tuğniye anküm fietüküm Ģey'en velev kesüret ve 

topluluğunuz (ondan önce.. yukarıdan devam)size hiçbir yarar sağlamaz. 
Ne kadar kalabalık olursanız olun. Ey müminler sizin için de geçerli, ey 
müĢrikler sizi için de geçerli. ve ennAllâhe me'al mu'miniyn; herkes iyi 
bilsin ki Allah gerçek müminlerle beraberdir. 

 
 
20-) Ya eyyühelleziyne amenû etıy'ullahe ve RasûleHU ve lâ 

tevellev 'anHU ve entüm tesme'un; 
 
Ey iman edenler... Allâh'a ve O'nun Rasûlüne itaat edin! ĠĢitip 

durduğunuz hâlde O'ndan yüz çevirmeyin! (A.Hulusi) 
 
20 - Ey o bütün iman edenler! Allaha ve Resulüne itaat edin ve 

iĢitip durduğunuz halde ondan yan bükmeyin. (Elmalı) 
 
 
Ya eyyühelleziyne amenû siz ey iman edenler, etıy'ullahe ve 

RasûleH Allah‟a ve O‟nun elçisine bağlılığınızı gösterin. ve lâ tevellev 
'anHU ve entüm tesme'un; O‟nun mesajını iĢittiğiniz halde O‟ndan yüz 
çevirmeyin. 

 
Bakınız hitabı inananlar ve inkar edenler dıĢında 3. bir zümreye 

yöneltti Kur‟an. Burada Ģu ayetten itibaren 3. bir zümre gündeme geliyor. 
O da kim, Ġnananların içinde gelip, ganimete yürek çevirenler onlar. Yani 
Allah‟ı iĢitmek istemeyenler. Hakikati iĢitmek istememek için yüreklerinin 
kulaklarını tıkayanlar, bu hitap ve bundan sonraki ayetler onlar için. 

 



 
21-) Ve lâ tekûnu kelleziyne kalu semı'na ve hüm lâ yesme'un; 
 
Kendileri iĢitip de (algılamadıkları hâlde), "iĢittik" diyenler gibi 

olmayın! (A.Hulusi) 
 
21 - Ve iĢitmedikleri halde iĢittik diyenler gibi olmayın. (Elmalı) 
 
 
Ve lâ tekûnu kelleziyne kalu semı'na ve hüm lâ yesme'un; ve 

kulak asmadıkları halde iĢittik diyenler gibi olmayın. Kulak asmadıkları 
halde iĢittik diyenler..! Yani sizi duyuyor ama talimatınızı yerine 
getirmiyor. Tam bunun gibi. Allah‟ın mesajı kendilerine varmıĢ fakat bu 
mesajın gereğini yerine getirmeyenler için. 

 
 
22-) Ġnne Ģerred devabbi 'indAllâhis summül bükmülleziyne lâ 

ya'kılun; 
 
Muhakkak ki Allâh indînde canlıların en Ģerrlisi, aklını kullanmayan 

(taklitle yaĢayan) sağırlar ve dilsizlerdir. (A.Hulusi) 
 
22 - Çünkü yer yüzünde debelenenlerin ındallah en kötüsü o 

sağırlar o dilsizlerdir ki hakkı akıllarına koymazlar. (Elmalı) 
 
 
 Ġnne Ģerred devabbi 'indAllâhis summül bükmülleziyne lâ 
ya'kılun; ĠĢte bu tipleri ele veren en müthiĢ ifade. Ġyi bilin ki Allah katında 
canlıların en zararlısı aklını kullanmayan gerçek sağır ve dilsizlerdir. 
Anlama ve anlatma problemini akletmeye bağlayan bir ayet bu. 
Akletmeyen, aklını kullanmayan ne anlama problemini çözebilir, ne 
anlatma problemini demek istiyor. Aklını kullanmaya bağlı hepside. Eğer 
anlamak istiyorsanız, öncelikle aklı seliminizi kullanın. O zaman anlatma 
probleminiz de çözülür demek istiyor. 

 
 
23-) Velev alimAllâhu fiyhim hayren leesme'ahüm* velev 

esme'ahüm letevellev ve hüm mu'ridun; 
 
Eğer Allâh onlarda bir hayır (değerlendirecek istidat) olduğunu 

bilseydi, elbette onlara iĢittirirdi... ġayet onlara (mevcut yaratılıĢ 
programları altında) iĢittirmiĢ olsaydı (bile) onlar yüz çevirirlerdi! 
(A.Hulusi) 



 
23 - Allah onlarda bir hayır görseydi elbette kulaklarına sokardı ve 

bu hallerinde kulaklarına soksa idi yine aldırmazlar döner giderlerdi. 
(Elmalı) 

 
 
Velev alimAllâhu fiyhim hayren leesme'ahüm hem Allah onlarda 

iyi hal ve gidiĢ görseydi, onların iĢitmelerini sağlardı. velev esme'ahüm 
letevellev ve hüm mu'ridun; Ne ki eğer onların iĢitmelerini sağlasaydı 
bile onlar inatçı inkarları ile yine yüz çevirirlerdi. Ġnsan psikolojisi 
hakkında müthiĢ ifadeler. Yine yüz çevirirlerdi iĢitmelerini sağlasaydı. 
Özgür iradeleri ile yanlıĢı seçerlerdi diyor. Yine yanlıĢı seçerlerdi. Onların 
sapması kadar, yani onların sapması aslında kader falan değil, 
tercihlerinin bir sonucu. Kulaklarını tıkamayı tercih ettiler, duymadıkları 
için konuĢamayanlar gibi. Aslında konuĢamayan bir çokları var ki, 
konuĢma kabiliyeti olmadığı için değil, duymadığı için konuĢamaz. Tıpkı 
onlar gibi. 

 
 
24-) Ya eyyühelleziyne amenüsteciybu Lillâhi ve lirRasûli izâ 

de'aküm lima yuhyıyküm* va'lemu ennAllâhe yehulü beynel mer'i ve 
kalbihi ve ennehu ileyHĠ tuhĢerun;  

 
Ey iman edenler... Sizi, sizi dirilten Ģeye (hakikat ilmine) 

çağırdığında, Allâh ve Rasûlünün davetine uyun! Ġyi bilin ki (davet 
edildiğinize uymazsanız) Allâh (beynindeki var olan sistemiyle) kiĢinin 
bilinci ile kalbi arasına girip engel olur... Siz O'na haĢr olunacaksınız. 
(A.Hulusi) 

 
24 - Ey o bütün iman edenler! Sizi kendinize hayat verecek Ģeylere 

davet ettiği zaman Resulüyle Allaha icabet edin ve bilin ki Allah 
hakikaten kiĢi ile kalbinin arasını gerer, ve siz hakikaten hep ona haĢr 
olunacaksınız. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenüsteciybu Lillâhi ve lirRasûli izâ 

de'aküm lima yuhyıyküm siz ey iman edenler, size hayat bahĢeden bir 
diriliĢe çağırıldığında, Allah‟ın ve onun elçisine icabet edin. va'lemu 
ennAllâhe yehulü beynel mer'i ve kalbih zira iyi bilin ki Allah kiĢi ile 
yüreğinin eğilimleri arasına sürekli müdahale eder. Allah kiĢinin 
duygularına müdahale ederek kuluna hidayetini ulaĢtırır. ve ennehu 
ileyHĠ tuhĢerun; en sonunda onun huzurunda toplanacaksınız. 
 



 
25-) Vetteku fitneten lâ tusıybennelleziyne zalemu minküm 

hassaten, va'lemu ennAllâhe Ģediyd'ül 'ıkab; 
 
Sizden yalnızca zulmedenlere isâbet etmekle kalmayan (o 

toplumda bulunan iyileri de içine alan) bir belâdan korunun... Ġyi bilin ki 
Allâh "ġediyd'ül Ikab"dır (yapılanın sonucunu Ģiddetle yaĢatandır). 
(A.Hulusi) 

 
25 - Ve öyle bir fitneden sakının ki hiç te içinizden yalnız 

zulmedenlere dokunmakla kalmaz, ve bilin ki Allahın ıkabı Ģiddetlidir. 
(Elmalı) 

 
 
Vetteku fitneten lâ tusıybennelleziyne zalemu minküm hassa 

ve öylesine bir yürek sınavına karĢı tetikte ve tedbirli olun ki, O içinizden 
yalnızca bilinci alt üst olmuĢ kimselere musallat olmakla kalmayacaktır. 
va'lemu ennAllâhe Ģediyd'ül 'ıkab; ve iyi bilin ki Allah‟ın azabı pek 
Ģiddetlidir. Yani içinizdeki hamı, hastan ayıran, altının posasını hasından 
ayıran yürek imtihanına sürekli, iyileriniz de kötülerinizde tabi 
tutulacaksınız. Dikkat edin, içinizdeki o sınavı baĢarıyla verin. 
 
   

“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Ġslamoğlu Tef. Ders. ENFAL SURESĠ  (26-48)(59) 

 
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 

BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları geçen dersimizde iĢlediğimiz enfal suresinin 

25. ayeti, bugün iĢleyeceğimiz ayetlerin tamamına ıĢık tutuyordu. Bir giriĢ 
kapısı gibiydi. Onun için 25. ayeti tekrar hatırlatmak isterim. Ne diyordu 
bu ayet? 

 
Vetteku fitneten lâ tusıybennelleziyne zalemu minküm hassa 

öylesine bir yürek sınavına karĢı tetikte ve tedbirli oluk ki, O içinizden 
yalnızca bilinci alt üst olmuĢ zalimlere, kendisine kıyanlara eriĢmekle 
kalmaz, onları da aĢar. Zalim olmayanlara, bilinci alt üst olmamıĢ, bilinci 
yerinde kalmıĢ olanlara da bulaĢır, ulaĢır bu fitne. 

 
Ayette fitne olarak geçiyor. Nedir? Benim yürek sınavı dediğim bu 

Ģey, yürek sınavı. Yani insanın en zorlu sınavı. Ġnsanın hem kendisine, 
hem Allah‟a karĢı duruĢ sınavı, fitne. Aslından bu sınavın ne olduğunu iyi 
anlamak için, ki bugün iĢleyeceğimiz, bugün tefsirini yapacağımız 
ayetlerde de bu sözcük sık sık kullanılacak anahtar bir sözcük bu. 
Fitnenin ne olduğunu, Arap dilinde ne olarak kullanıldığını bilmek 
gerekiyor.   

 
Fitne; Altın‟ın hamını hasından, madenini posasından ayırmak için 

yapılan iĢleme deniliyor. Aynı zamanda mihenk taĢının bir diğer ismidir 
fitne. Bizim zihinlerimizde bu sözcüğün kazandığı anlamdan çok daha 
farklı ve çok daha derin bir çağrıĢım alanı var. Demek ki Kur‟an bir çok 
yerde, ki her yerde aynı anlama kullanmaz fitneyi, fitne derken insanın 
gerçek madenini ortaya çıkaran. Ġnsanın hamını hasından, altınını 
posasından ayıran bir iĢlen olarak görüyor.  

 
Onun içinde bu iĢlem sadece kendi kendisine kıyan zalimlere 

ulaĢmakla kalmaz diyor, herkes sınanır. Herkes bir yürek sınavından 
geçer. Bu yürek sınavı sadece zalimleri değil, alimleri de kapsar. Sadece 
Ebu Cehilleri değil, Muhammed‟leri de kapsar. Sadece firavunları değil, 
Musa‟ları da kaplar. Onun için bu yürek sınavı herkesin, Ģaki ya da veli, 
asi ya da mu‟ti herkesin ama herkesin baĢına gelecek bir denemedir, bir 
sınamadır, onun için herkes buna kendisini buna hazırlıklı tutsun diyor ve 
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bu iĢte geçen dersimizde iĢlediğimiz bu son ayeti çağrıĢımları 
çerçevesinde ben bugün, yeni dersimize baĢlamak istedim. 

 
 
26-) Vezküru iz entüm kaliylün müstad'afune fiyl Ardı tehafune 

en yetehattafekümün Nasü feavaküm ve eyyedeküm Bi nasriHĠ ve 
razekaküm minat tayyibati lealleküm teĢkürun; 

 
Hatırlayın o günleri ki, azınlık ve güçsüz olmanız nedeniyle 

insanların zarar vermesinden korkuyordunuz... Sizi barındırdı, yardımı ile 
sizi destekledi ve Ģükredesiniz (değerlendirerek müteĢekkir olasınız) diye 
sizi temiz nimetlerle rızıklandırdı. (A.Hulusi) 

 
26 - Ve düĢünün ki siz bir vakit yer yüzünde hırpalanıp duran bir 

azlıktınız, nâsın sizi çarpıvereceğinden korkardınız, öyle iken o sizi 
barındırdı, o sizi nusratiyle teyit buyurdu o size temizlerinden rızklar verdi 
ki, Ģükredesiniz. (Elmalı) 

 
 
Vezküru iz entüm kaliylün müstad'afune fiyl Ard ve hatırlayın ki 

bir zamanlar siz yeryüzünde ezilen azınlıktınız. Zayıf bıraktırılmıĢtınız. 
müstad'afun mustazaflardan idiniz. Sizi ezenlerin üzerinizde, tepenizde 
iktidar kuranların altında inin inim inliyordunuz. 

 
tehafune en yetehattafekümün Nas insanların sizi kapıp 

götürmesinden endiĢe ediyordunuz. feavaküm ve eyyedeküm Bi 
nasriHĠ ve razekaküm minat tayyibati lealleküm teĢkürun; Böyleyken 
O Allah size sığınak oldu. Sizi yardımı ile güçlendirdi ve size güzel 
rızıklar bahĢetti. Belki Ģükredersiniz diye. 

 
Burada bu ayet, bir öncekinden daha farklı bir sınava dikkat 

çekiyor. Tabii ki ayette anlatılan zaman diliminin, Müslümanların Mekke 
de çektikleri sıkıntılara tekabül ettiğini anlamıĢsınızdır. Zor zamanlar, onu 
hatırlatıyor ayet. Hani hatırlayın diyor bir zaman böyle idiniz. Bir zaman 
Ģimdi, Ģu Bedir kuyusunun yanında yerde cesetlerini izlediğiniz insanların 
iĢkenceleri altında inliyordunuz. Allah alt üst etti.  

 
ve tilkel eyyamu nüdavilüha beynen Nas (Ali Ġmran/140) 
 
Bu dönemler hep kalıcı mı sanırsınız, hep zalim zulmedecek, 

mazlum da zulüm görecek mi sanırsınız. Hayır, devran döner hesap 
döner ve dün üstte olanlar bugün altta olurlar. ĠĢte o günleri hatırlatıyor 
ayeti kerime 26. ayet. Ama 25. ayetin ifade ettiği hakikatle de bir iliĢkisi 



var. 26. ayetin anlattığı sınav yokluk sınavı. Güç yok, iktidar yok, madde 
yok, imkan yok, para yok, yiyecek yok, en temel ihtiyaçlar yok. Yokluk 
sınavından baĢarıyla çıkmıĢtılar. Onu hatırlatıyor. Ve tabii ki varlık 
sınavıyla sınandılar.  

 
ĠĢte bu ayet varlık sınavı ile sınandıkları bir zamanda yokluk 

sınavını geçtikleri gibi varlık sınavını da geçmelerini istiyor. Ve Ģuna, Ģu 
çok önemli ilkeye dikkat çekiyor. Yokluk sınavından geçmek yetmez. 
Varlık sınavından da geçmedinizse dört mevsimin üzerinizden geçmediği 
bir yarım çiçek olursunuz. Yani 4 mevsim açık kalamayacak kadar bir 
yarım gül. Onun için 4 mevsim üzerinizden geçsin ki sizin, yazın 
sıcağına, kıĢın soğuğuna aldırmadan, mevsimlere göre değiĢmeden 
ayakta kaldığınız anlaĢılsın. O sebeple varlık sınavı zor sınavdır demek 
istiyor 25. ayet.  Vetteku fitneten lâ tusıybennelleziyne zalemu 
minküm hassa diyerek. 

 
Öyle bir günün iç sarsıcı imtihanından sınavından korkun ki o sınav 

içinizde yalnızca bilinci alt üst olmuĢ zalimlere ulaĢmakla kalmaz, herkesi 
kapsar. Diyen sınav iĢte bu sınav denilen o sınav, varlık sınavı. Onun için 
yokluğa sabretmek her kiĢi kârı, varlığa sabretmek er kiĢi kârı demiĢler, 
er kiĢi. Çünkü herkes yenilmeye dayanır ama yenmeye dayanamaz. 
Mağlubiyeti herkes çeker, katlanır. Ama galibiyete karĢı sabretmek 
herkesin harcı değildir.  

 
Onun için müminlerden galibiyete karĢı sabretmeleri, biraz 

paradoksal gelecek ama, galibiyete karĢı sabretmek nedir, servete karĢı 
sabretmek gibidir iĢte. Varlığa sabretmek, yokluğa sabretmekten çok 
daha zor. Varlığın ayartmalarına karĢı direnmek, yokluğun ve getireceği 
ayartmalara direnmekten çok daha zor.  

 
Onun için burada, bu ayette; Yokluğa direnmiĢtiniz, imanınızı 

imkana dönüĢtürmüĢtünüz ve o vartayı atlatmıĢtınız. ġimdi varlıkla 
sınanıyorsunuz. Ganimetleri gördünüz. Koca Mekke‟nin ciğerpareleri 
önünüze serildi. Düne kadar sizi bir hiç yerine koyanlar, Ģimdi bir hiç 
oldular. Asıl Ģimdi sabredin. Onurunuzu, imanınızı, ahlakınızı, direncinizi 
Ģimdi de koruyun. Neye karĢı? Elde ettiğiniz dünyalıklara karĢı. 
GevĢemeyin, malı görünce, dünyayı görünce, ahlaki ilkeleri unutmayın 
diyor. 

 
 
27-) Ya eyyühelleziyne amenû lâ tehunullahe ver Rasûle ve 

tehunu emanatiküm ve entüm ta'lemun; 
 



Ey iman edenler... Allâh'a ve Er Rasûl'e (Rasûlullâh'a) ihanet 
etmeyin... Bildiğiniz hâlde emanetlerinize (nübüvvet ve risâlet ile size 
ulaĢan ilim ve marifetlere) hıyanet etmeyin! (A.Hulusi) 

 
27 - Ey o bütün iman edenler! Allaha ve Resulüne hıyanet etmeyin 

ki bile bile emanetlerinize hıyanet etmeyesiniz. (Elmalı) 
 
 
Ya eyyühelleziyne amenû siz ey iman edenler, lâ tehunullahe 

ver Rasûl Allah‟a ve elçiye ihanet etmeyin. ve tehunu emanatiküm ve 
entüm ta'lemun; korumanız gereken değerlere de; bile, isteye ihanet 
etmeyin. 

 
Emanatiküm korumanız gereken değerler diye çevirdim. Nedir 

bunlar? Korumanız gereken değerler nedir. Hatırlayın, Ahzap suresinin 
72. ayetini hatırlayın; 

 
Ġnna 'aradnel emanete ales Semavati vel Ard Biz bu emaneti 

göklere ve yere sunduk diye baĢlayan ayeti. Oradaki emanet iĢe. O 
emanette bu emanetlerin içinde, belki birinci sırayı, bir numarayı alan bir 
emanet. O halde bu emanetler; Akıl, Ġrade, vicdan, vahiy, fıtrat. Oradan 
baĢlayıp; Hayat, zaman, evlat, mal, dünya ve daha bir çok Ģey. Koruması 
bizim elimize verilmiĢ olan her Ģey.  

 
Ama öncelikle irade emaneti. Ġrade emanetine ihanet eden, diğer 

tüm emanetlere ihanet etmeye hazırdır demektir. Çünkü irade insana 
verilmiĢ 1. numaralı emanet. Ġradesine ihanet etmiĢ bir insanın, vahye 
ihanet etmemesi düĢünülemez. Ġradeye ihanet etmiĢ bir insanın akla 
ihanet etmemesi düĢünülemez. Onun için burada özellikle Emanat 
ifadesi, emanetler; Ġnsanın korumasına verilmiĢ değerler. Korumamız 
gereken değerler. Ki bunların toplumsal olanları, özellikle fiziki olanları 5 
baĢlık altında toplanmıĢ. 

 
1 – Can emaneti, 
 
2 – Mal emaneti,  
 
3 – Nesil emaneti, 
 
4 – Akıl emaneti, 
 
5 – Din emaneti. 
 



Ben, emniyet diye bilinen bu 5 unsura emanet diyorum. Bunlar bize 
Allah‟ın korumamızı istediği, korumakla bizi mükellef kılıp bize teslim 
ettiği 5 temel emanettir. Bu emanetlere ihanet en büyük hainliktir. 

 
Bu ayetin son cümlesinin Alternatif bir çevirisi Ģöyle olabilir; 
 
Ya eyyühelleziyne amenû lâ tehunullahe ver Rasûl siz ey iman 

edenler Allah‟a ve elçiye ihanet etmeyin. ve tehunu emanatiküm ve 
entüm ta'lemun; sonra korumanız gereken değerlere emanet etmiĢ 
olursunuz. 

 
Burada ki Vav‟a farklı bir anlam yükleyerek biz, daha doğrusu biraz 

önceki çevirimini bir “la” varsayımına dayandırarak Ġbn. Abbas‟ın 
okuyuĢunda olduğu gibi bir “la” varsayımına dayandırarak; la tehunu 
emanatiküm yeni bir takdir yaparak çevirdim.  

 
1. si o idi. Ama bu alternatif dediğim çeviri bence, benim tercih 

ettiğim bir çeviridir. Bunda takdire gerek yok, literal olarak mevcut 
sözcükleri kullandığımızda; Eğer Allah ve resulüne ihanet ederseniz, asıl 
size verilmiĢ olan emanetlere  ihanet etmiĢ olursunuz. Bu biraz önce 
tefsiri olarak söylediğim gerçek. Allah‟a ve resulüne ihanet, iradeye 
ihanettir, fıtrata ihanettir, akla ihanettir. Bu, bu demektir. Yani bir insan 
aklı ile çatıĢmadan Allah ile çatıĢmaz. Bir insan iradesine karĢı 
savaĢmadan peygambere karĢı savaĢamaz. Bir insan fıtratı ile 
savaĢmadan Allah‟a savaĢ açamaz. Onun için bunlar birbirinin aynısıdır. 
Bir insan kendisine karĢı yabancılaĢmadan Allah‟a karĢı, Allah‟a karĢı 
yabancılaĢmadan kendisine karĢı yabancılaĢamaz demektir bu. 

 
 
28-) Va'lemu ennema emvalüküm ve evladüküm fitnetün ve 

ennAllâhe 'ındeHU ecrun azıym; 
 
Ġyi bilin ki, mallarınız ve evlatlarınız ancak bir fitnedir (sınav 

objesidir)! Allâh'a gelince, aziym mükâfat O'nun indîndedir. (A.Hulusi) 
 
28 - Ve iyi bilin ki mallarınız, evlatlarınız bir fitneden ibarettir, Allah 

yanında ise azîm ecirler vardır. (Elmalı) 
 
 
Va'lemu ennema emvalüküm ve evladüküm fitneh zira 

aklınızdan çıkarmayın ki mallarınız ve çocuklarınız birer fitnedir. Yani 
sınav aracıdır.  

 



Fitne, çocuklar, mallar nasıl fitne olur diye tabii ki soracağız, 
soracaksınız. Kur‟an öyle diyor. Aklınızdan hiç çıkarmamanız gereken bir 
gerçek bu. Mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan aracıdır. Burada ki 
fitnenin tam karĢılığı budur. Sınav aracıdır. 

 
ve ennAllâhe 'ındeHU ecrun azıym; ve iyi bilin ki Allah‟tır katında 

en büyük ecir bulunan. 
 
Pasajın son ayeti bu ayet. Bu pasajdaki ayetleri tarihsel olanla 

sınırlandıran tüm rivayet ve yorumları geçersiz kılan bir ayet. Çünkü bu 
ayet, bu pasajda anlatılan ebedi ve evrensel değerleri hiçbir zaman ve 
zeminle, hiçbir tarihsel Ģartla sınırlandırılamayacağını gösteriyor. Çünkü 
bu ayette ifade edilen gerçek bir insanlık durumuna atıftır. Mal ve 
çocuğun sınav aracı olması yeryüzünün hangi zamanıyla sınırlıdır ki. Her 
dönemde böyledir. Her çevrede böyledir, her zaman böyledir, her 
uygarlıkta böyledir. Ġnsanoğlu yeryüzündeki varlığını sürdürdüğü sürece 
sahip olduğu her bir Ģey bir sınav aracı olmaya devan edecektir. 
Öncelikle ayet bunu söylüyor. 

 
Mal ve evlat fitnemidir, diye sormak durumundayız demiĢtim. Bunu 

sahabenin nasıl anladığını öğrendiğimizde daha bir anlayacağız.  
 
Bir gün Hz. Ömer mescide girdiğinde halife iken mescide birinin; 

“Allah‟ım fitneden sana sığınırım.” Diye dua ettiğine Ģahit olur. Öyle bir 
çıkıĢır ki halife Ömer; “Sen ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu be 
adam.” Der. “sen ne diyorsun, Allah sana hiç mal vermesin mi, açlıktan 
mı öleceksin. Allah sana evlat vermesin mi..! De ki; Fitnenin Ģerrinden 
sana sığınırım.” ġerrinden. Biz Hz. Ömer‟in ayeti çok iyi anladığını 
görüyoruz. Dolayısıyla sınav aracı olan tüm emanetlerin bizi ayartıcı bir 
unsura dönüĢmesinden Allah‟a sığınmak lazım. Ġnsanı Allah‟a ve 
kendisine karĢı yabancılaĢtıran bir unsura dönüĢmek.. 

 
Bu Ģöyle bir alegori ile anlatılabilir; Dünya bir deniz, siz ise bir 

gemisiniz. Yüreğiniz bir gemi. Bu okyanusa açılmıĢ bir gemi. Gemiler 
deniz olmadan iĢe yaramazlar. Denizler, gemileri menziline ulaĢtırırlar. 
Ama bir Ģartla, su, geminin dıĢında durmak Ģartıyla. Eğer su geminin 
dıĢında değil de geminin içine girmeye baĢlarsa iĢte o zaman su, sizi 
menzilinize ulaĢtıracak, maksadınıza ulaĢtıracak bir araç iken, sizi 
denizin dibine gömen bir ölüm meleği haline gelir. O zaman amacı, araç 
yerinde kullanmak, iĢte sınavı doğru vermektir. Bunu el kârda, gönül 
Yarda olmak diye de özetleyebilirsiniz. Onun için kendini bilenler, 
elimizde çok et, kalbimizde yok et diye dua etmiĢler. Bu Ġslam 
terbiyesinin insana verdiği derin bakıĢ açısı. 



 
Hz. Peygamber sevgili torunlarını severken bu derin bakıĢ açısını 

Ģöyle ifade ederdi. Hem öper sever hem de; “Siz var ya siz, siz adamı 
Allah yolundan alıkoyarsınız.” Diye öperdi. 

 
Bu çok önemli. Yani muhatap olduğunuz değerin bir tehlikeli 

bölgesi olduğunu hatırdan çıkarmamak. Size verilen her bir nimetin bir 
yan tesiri olduğunu akıldan çıkarmamak ve ondan korunmaya çalıĢmak. 
Bir antibiyotik alırken yanında bir de vitamin almak nasıl Ģart ise, tıpkı 
onun gibi, bu gibi sınav araçları bir nimet olarak verildiğinde bu her 
nimetin aslında kapıdan içeri girerken kapının dıĢında sınavını da 
nikmetini (Ģiddetli ceza) de, zahmetini de, külfetini de bırakıp geldiğini 
unutmamak. Mal ve evlat ve sahip olduğunuz her Ģey eğer ahlaki 
değerleri size çiğnetiyorsa, o sizin için bir nimet olmaktan çıkmıĢ, bir 
belaya dönüĢmüĢtür. 

 

[Ek bilgi; Bir kere Allah ve Resulü'ne hıyanet etmeye baĢladınız mı 
artık kendi aranızda da mala, cana, ırza ve namusa hıyanet etmeye 
baĢlarsınız. Hakka, hukuka, vatana ve milli görevlere de hainlik etmeye 
baĢlarsınız. 

O halde siz bilirsiniz. Bile bile hıyanet edenlerden olursunuz. 
Bundan dolayı da birbirinize olan güveniniz yok olur. Kimsenin kimseye 
güvenmediği bir toplum olursunuz. Siz kendinizden emin olamazsanız 
diğerleri sizden hiç emin olamazlar. O vakit emniyet ve güven büsbütün 
ortadan kalkar. BaĢınıza iĢte o sözü edilen büyük fitneler kopar. Bunun 
için Allah'a, Resulü'ne hıyanet edip de kendi kendinize hıyanet 
edenlerden olmayın. Gerçi mümin, mümin olmak bakımından hıyanet 
etmez, hainlik ve yalan müminde huy haline gelmez. "Ġki özellik vardır 
ki, müminde huy haline gelmez, bunlar hıyanet ve yalandır." hadisi 
Ģerifinde bu iki hasletin müminde huy ve tabiat haline gelemeyeceği 
haber veriliyor. Ancak mümin gaflet edebilir, maiĢet derdiyle, mal ve evlat 
endiĢesiyle bazen böyle bir zaafa düĢebilir. Böyle bir durumda biliniz ki, 
mallarınız ve evlatlarınız sırf bir fitnedir, sizin için fitneden baĢka bir Ģey 
değildir. Sizi meftun eder, günaha ve belaya sokabilir. Onlar böyle 
durumlarda birer dert ve imtihandır. (Elmalı Tefsirinden)] 

 
 
29-) Ya eyyühelleziyne amenû in tettekullahe yec'al leküm 

furkanen ve yükeffir anküm seyyiatiküm ve yağfir leküm* vAllâhu 
ZülFadlilAzîym; 

 



Ey iman edenler... Eğer Allâh'tan korunursanız (fıtrî ahdinize ve 
Rasûlullâh ile ulaĢanlara hıyanet etmezseniz), sizin için Furkan (Hak ile 
bâtılı ayırt etme kuvvesi) oluĢturur, kötülüklerinizi örter ve sizi bağıĢlar... 
Allâh, Zül Fadlil Aziym'dir. (A.Hulusi) 

 
29 - Ey iman edenler! Allaha korunursanız o, size bir Furkan verir 

ve tarafınızdan seyyiatınızı örter, sizin için mağfiret de eder, Allah azîm 
Fadıl sahibidir. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû siz ey iman edenler, in tettekullahe 

yec'al leküm furkane eğer Allah‟a karĢı sorumluluk bilinci ile hareket 
ederseniz, size Hakkı batıldan ayıracak bir temyiz gücü verir Allah. 
Gözünüz keskin olur, Yani bu sınavı nasıl aĢarım diye soruyorsunuz 
değil mi. Ġyi de ben elimdeki nimetlerin bana vereceği zararları nasıl 
engelleyebilirim. Bunu nasıl ayırt edebilirim. Çünkü nimet. Ama içinde 
tıpkı çok sevimli olan bir takım eĢyanın içinde sevimsiz olan taraflarında 
olması gibi bir sevimsizlik gizliyor. Ya da bir zarar gizleyip geliyor. Ben 
bunu ondan nasıl ayırabilirim, bunun nimet tarafından yararlanıp, bela 
olan tarafını nasıl ayıklayabilirim. Diye sorarsanız, iĢte cevabı diyor 
Kur‟an. 

 
Eğer Allah‟a karĢı sorumluluk bilinci ile davranırsanız, Allah iĢte bu 

ikisini ayıracak bir güç verir size. Furkan gücü. Farkı fark etme gücü. 
 
O zaman hamını hasından, altınını posasından ayırabilirsiniz. O 

zaman altın suyuna batırılmıĢ tenekeleri fark edebilirsiniz. O zaman bir 
mihenk taĢı gibi davranırsınız. Tüm size verilmiĢ sınav araçlarını o 
mihenk taĢı ile tespit edersiniz. Kaç ayarlık. 

 
Size yaklaĢan her insanın ayarını ölçersiniz. Dolayısıyla böyle bir 

Furkan gücü yani ayırma gücü, fark etme gücü, ki peygamberin dilinde 
bu Ģöyle ifade edilir;  

 
“Ġtteku feraset el mü‟min.” Müminin keskin iç bakıĢından, iç 

görüsünden sakının. Çünkü; “fe innehu yenziru bi Nurullahi azze ve 
ceh.” O Allah‟ın kendisine verdiği ıĢıkla bakar. 

 
Allah‟ın kendisine verdiği gönül ıĢığıyla. Bir çokları bundan mahrum 

olduğu için bakarsınız köftenin içindeki zehri fark edemeyen o zavallı 
mahluklar gibi, köftenin içine kendisini itlaf için verilmiĢ zehri fark 
edemez. Bir çokları peyniri görür de, peynirin altındaki tuzağı göremez. 
Bir fare ile (Affedersiniz) bir insanı ayıran temel özellik budur. Peynirin 



peynir olduğunu fare de bilir, insan da bilir. Ama insanın bilip farenin 
bilemeyeceği iĢte bir fark var, bir Ģey var. O ne?  

 
Ġnsan; O peynir oraya niye gelmiĢ, o peynir niçin orada, oraya kim 

koymuĢ, neden koymuĢ diye düĢünebilen varlıktır. Bunu öbürü 
düĢünemez. DüĢünemediği içindir ki o faredir. Ġnsan değildir. Ġnsan da 
bunu düĢünebildiği kadar insandır. Ne kadar, ne, niçin, neden, nasıl 
sorularını sorabiliyorsa o kadar insandır. Onun için bu sorular varlık 
sorularıdır. Ben kimim, ben niçin varım, ben ne amaçla varım, ben 
nereden geliyorum, ben nereye gidiyorum soruları iĢte bu soruların 
temelinde yatar ve varlık sorusudur. Varlık sorununu, varlık sorusuyla 
çözebilir insan. 

 
ve yükeffir anküm seyyiatiküm ve yağfir leküm ve 

kötülüklerinizin üzerini örter ve sizi bağıĢlar. Yani yalnızca size yanlıĢı 
doğrudan, hakkı batıldan, güzeli çirkinden, iyiyi kötüden ayırma yeteneği 
bahĢetmekle kalmaz, aynı zamanda kötülüklerinizin üzerini örtüp sizi 
bağıĢlar. 

 
vAllâhu ZülFadlilAzîym; Çünkü Allah‟tır sınırsız lütuf ve kerem 

sahibi olan. 
 
 
30-) Ve iz yemküru Bikelleziyne keferu liyüsbituke ev yaktüluke 

ev yuhricuke, ve yemkürune ve yemkürullah* vAllâhu hayrul 
makiriyn; 

 
Hani o hakikat bilgisini inkâr edenler, senin iĢlevini durdurmak 

yahut seni öldürmek ya da seni (yurdundan) çıkarmak için sana mekr 
(hile) düzenliyorlardı. Onlar mekr kurarlar, Allâh, mekrlerine mekrin 
sonuçlarını yaĢatarak cevap verir (yaptıklarını kendi aleyhlerine çevirir)! 
Allâh mekr oluĢturanların en hayırlısıdır! (A.Hulusi) 

 
30 - Hani bir vakit dı o kâfirler seni tutup bağlamaları veya 

öldürmeleri veya sürüp çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı, onlar 
tuzak kurarlarken Allah da karĢılığını kuruyordu, öyle ya Allah tuzakların 
hayırlısını kurar. (Elmalı) 

 
 
Ve iz yemküru Bikelleziyne keferu liyüsbituke ev yaktüluke ev 

yuhricuk hani bir zaman da inkarda direnenler senin önünü kesmek, 
veya öldürmek ya da sürgün etmek için sana tuzaklar kuruyorlardı. ve 
yemkürune ve yemkürullah nitekim onlar hep tuzak kurmuĢlar, Allah‟ta 



onların tuzağını boĢa çıkarmıĢtır. vAllâhu hayrul makiriyn; zira Allah 
tuzakları boĢa çıkaranların en hayırlısıdır. Ya da buradaki hayrul 
makiriyn deki Hayr, Allah karĢı tuzak kuranların en hayırlısıdır.   

 
Burada onların kurduğu tuzak insanın hep Ģerrine, kötülüğüne, 

Allah‟ın kurduğu tuzaklarsa insanın hep hayrına daima lehine olur anlamı 
da çıkar.  

 
Ayetin ayakları Mekke de duruyor, ama ayetin parmağı tüm 

zamanları gösteriyor, tüm insanları gösteriyor, tüm çağları gösteriyor. 
Tüm zamanlar ve çağlar boyunca imanını baĢında bir taç gibi taĢıyan, 
imanını bitimsiz bir imkana dönüĢtüren iki ayaklı iman olmuĢ müminlere 
karĢı ayartıcı iç güdüleriyle hareket edip Ģeytanın, çağındaki 
sözcülüğünü üstlenmiĢ, tüm odaklar tarafından tuzak kurulacağını haber 
veriyor. Müminleri böyle bir Ģeye hazırlıklı olmaya davet ediyor. ĠĢte 
ayetin parmağıyla iĢaret ettiği zamanlar ve zeminler üstü hakikat bu. 

 
Ġmanını bitimsiz imkana dönüĢtüren insanlara, size karĢı kurulmuĢ 

maddi, manevi tuzaklara hazır olun, onlara düĢmeyin deniliyor. 
Unutmayın bir tuzağın tuzak olması için mutlaka hile ile kurulması, 
mutlaka görülmez olması, mutlaka sizi atlatması gerekir. Onun için 
insana kurulmuĢ en büyük tuzağı, yine insanın iç güdüleri, ayartıcı öz 
benliği kurar. O nedenle yukarıdaki ayetler, özellikle 25., 26. ayetler 
insana kurulacak tuzakların, insanı nasıl büyük bir sınava çektiği ifade 
ediliyor ve yine 28. ayette bu tuzakların içerisinde çok tanıdığınız Ģeyler 
de olabileceğini, çocuk gibi, mal gibi sizin sahip olduğunuz değerlerin bile 
sizin önünüze kurulmuĢ bir tuzağa dönüĢebileceği ima ediliyor. 

 
 
31-) Ve izâ tütla alehim ayatüna kalu kad semi'na lev neĢaü 

lekulna misle hazâ in hazâ illâ esatıyrul evveliyn; 
 
Onlara iĢaretlerimiz okunduğunda: "Gerçekten iĢittik... Eğer dilesek 

elbette bunun benzerini biz de söylerdik... Evvelkilerin masallarından 
baĢka bir Ģey değil bu!" dediler. (A.Hulusi) 

 
31 - Ve onlara âyetlerimiz okunacağı zaman artık iĢittik, dilesek 

bunun gibisini biz de söyleriz, bu, eskilerin efsânelerinden baĢka bir Ģey 
değil diyorlardı. (Elmalı) 

 
 



Ve izâ tütla alehim ayatüna kalu ne zaman ayetlerimiz kendilerine 
iletilse derler ki; kad semi'na lev neĢaü lekulna misle hazâ in hazâ biz 
bu tür sözleri önceden de iĢitmiĢtik. 

 
Neyi kastediyorlar önceden de iĢitmiĢtik demekle, aslında 

dinledikleri hikayeleri, Ģiirleri, edebi metinleri kastediyorlar. 
 
Ġstesek; lekulna misle hazâ istesek buna benzer sözleri biz de 

düzüp koĢardık. Öyle diyorlar, öyle bir iddiaları var. Ama çok ilginç değil 
mi, bu meydan okumayı, bu küstahça meydan okuyuĢu vahye karĢı hep 
iddia ettiler de bir kez bile ispat edemediler. Bu da çok ilginç. 

 
in hazâ illâ esatıyrul evveliyn; Hem bu eskilerin masallarından 

baĢka bir Ģey değil diyorlar. 
 
Mekkeli putperestlerin vahye karĢı gösterdikleri tepkilerden biri bu. 

Böylesine küstahça bir karĢı çıkıĢ. Dediğim gibi, hep bir iddia olarak 
kalmıĢ, hiç ispat edilememiĢ bir karĢı çıkıĢ bu. Lekulna ifadesi, düzüp 
koĢmak. Kale kökünden gelen, fiilinden türetilen tüm sözcükler, sadece 
söz söylemeye tekabül etmez. Girdiği bağlama göre; düĢündü, tasarladı, 
söyledi, iddia etti, sordu, cevap verdi, ileri sürdü gibi bir çok anlama gelir 
bağlamına göre. Onun için burada özellikle edebi metinler kastedilerek, 
biz de düzüp koĢardık, biz de böyle sözler yazabilirdik veya dinledik 
anlamına. 

 
Tabii eskilerin masalları iddiası çok çirkin bir iftira Kur‟an a karĢı. 

Onlar; masalların çocukları, masallarla büyümüĢler, unutmayınız, 
özellikle bu ayetlerin ayaklarının durduğu Mekke kültürü; Gas, gıssas 
ismi verilen gaas..! çok farklı isimler veriliyor; Kıssacılar, hikayeciler, 
masalcılar var. Yani o gün masal, kıssalar, o günün TV si olarak 
kullanılıyor. Özellikle odalarda akĢamları insanlar, bir takım alemler 
yaparken, iĢte bu insanlar, hikayeciler onları eğlendiriyorlar.  

 
Bu hikayelerin, bu masalların hiçbir gerçekliği yok. Hepsi efsane ve 

mitoloji. Zaten kimse de gerçekliğini soruĢturmuyor. Sadece eğlenmek 
için dinliyorlar. Anlatanlar da eğlendirmek için anlatıyor.  

 
ĠĢte bu mantık. Kur‟an a bakarken de bu mantıkla bakıyorlar, onun 

için de anlamıyorlar, anlayamıyorlar, alamıyorlar, eskilerin masalları 
diyorlar. Oysa ki ebedi hayatın ilkeleri idi fark edemiyorlar. Çünkü 
duruĢları yamuk, yamuk balkıyorlar, nasıl doğru görsünler. 

 
 



32-) Ve iz kalullahümme in kâne hazâ hüvel hakka min 'ındike 
feemtır aleyna hıcareten mines Semai evi'tina Bi azâbin eliym; 

 
Hani, "Ey Allâhım... Eğer bu senin indînden Hakk'ın kendisi ise, (o 

takdirde) gökten üstümüze taĢlar yağdır! Yahut bize acı bir azap ver" 
demiĢlerdi. (A.Hulusi) 

 
32 - Bir vakit da ey Allah, eğer bu, senin tarafından gelmiĢ hak 

kitap ise durma üzerimize gökten taĢlar yağdır veya bize daha elîm bir 
azâb ver demiĢlerdi. (Elmalı) 

 
 
Ve iz kalu ..! Bir zamanda tuttular Ģöyle dediler, Allahümme in 

kâne hazâ hüvel hakk ey Allah‟ım bu eğer senin katından gelen bir 
hakikat ise, min 'ındik, senin katından gelen bir hakikat ise, feemtır 
aleyna hıcareten mines Semai evi'tina Bi azâbin eliym; o zaman 
üzerimize taĢ yağdır, ya da bize can yakıcı bir azap gönder. Böyle 
dediler. 

 
Aslında Enes Bin Malik‟e göre bunu söyleyen Mekke‟de, Ebu Cehil. 

Buhari naklediyor. Bu bir meydan okuma. Bu Kur‟an a, vahye karĢı 
küstahça bir meydan okuma. Eğer Allah‟tan geliyorsa, iĢte biz karĢı 
çıkıyoruz, neden cezalandırılmıyoruz diye bir meydan okuma.  

 
Neden Mekke‟de olmuĢ, gerçekleĢmiĢ bir hadise, tam da bu 

surenin içinde yıllar sonra dile getiriliyor? Bedr‟in arkasından indirildiğini 
hatırlarsanız bu ayetlerin, iĢte Allah böyle gazap eder, böyle bela verir ve 
aynı isme, Enes Bin Malik‟e göre bunu söyleyen Ebu Cehil. Bedirde 
yerlere yıkılan, cansız düĢen Ebu Cehil. Yani Allah nasıl helak eder, nasıl 
gazap eder, nasıl taĢ yağdırır iĢte böyle denilmek isteniyor. Yani insanlar 
vasıtasıyla belasını gönderir. Koyduğu yasalar çerçevesinde gazap eder 
edecekse. Onun için iĢte gökten taĢ yağmasını mı bekliyorsunuz, gökten 
taĢ yağmasını beklemek, Ebu Cehilce bir beklentidir. 

 
Ben Allah‟a karĢı çıktım, ya da bildiğim tüm sureleri diyor bir gün bir 

ateist, tuvalette okudum yine de çarpılmadım. Tam Ebu cehilce bir 
mantık bu. Tam Ebu Cehilce. Hani halkın hafızasında; Allahın parmağı 
yok ki adamın gözünü çıkarsın. Derler. Aslında bu Ģu anlama gelir, Allah 
eğer gözü çıkarılacak bir iĢ yapmıĢsa bir adama ve onu, o gazabı, o 
belayı, o cezayı hak etmiĢse, parmağı olan birini gönderir. Onun için 
burada söylenen de bu Ebu Cehilce bir yaklaĢımı açık ediyor ayet. 

 
 



33-) Ve ma kânAllâhu liyüazzibehüm ve ente fiyhim* ve ma 
kânAllâhu müazzibehüm ve hüm yestağfirun; 

 
Hâlbuki sen onların içindeyken Allâh onlara azap vermezdi (sen 

âlemlere rahmet olarak irsâl edilmiĢtin)... Ayrıca, istiğfar edenler de 
varken, Allâh onlara azap edici değildir. (A.Hulusi) 

 
33 - Halbuki sen içlerinde iken Allah onlara azâb edecek değil idi, 

istiğfar ettikleri halde de Allah onlara azâb edecek değil. (Elmalı) 
 
 
Ve ma kânAllâhu liyüazzibehüm ve ente fiyhim Asıl cevap iĢte 

bu ayette geliyor; Oysa ki Allah, sen onların arasındayken onları 
cezalandırmayı istemedi. 

 
ve ma kânAllâhu müazzibehüm ve hüm yestağfirun; Bu çok çok 

daha önemli; Üstelik Allah onları af dileme sürecini yaĢarken 
cezalandırmakta istemedi. Ġstemez. 

 
Evet, yani af dileme imkanını tüketmeden Allah onları 

cezalandırmak istemezdi. Neden, çünkü rahman ve rahim. Af dileme 
imkanını tüketmeden, artık af dilemeleri mümkün olmayacak bir noktaya 
gelmeden Allah cezalandırmaz. Çünkü dediğim gibi Ģefkati ve rahmeti 
sınırsız olan bir rab. 

 
 
34-) Ve ma lehüm ella yüazzibehümullâhu ve hüm yasuddune 

anil Mescidil Harami ve ma kânu evliyâeh* in evliyauhu illel 
müttekune ve lâkinne ekserehüm lâ ya'lemun; 

 
Onlar Mescid-i Haram'dan (iman edenleri ziyaretten) engelledikleri 

hâlde, Allâh onlara ne diye azap vermesin? (Üstteki âyetle bu çeliĢmez; 
orada toplumsal azaptan burada bireysel azaptan söz edilmekte...) 
(Hem) onlar, Onun (Mescid'in) velîleri değillerdir... Onun velîleri ancak 
korunanlardır... Ne var ki, onların çoğunluğu (Mescid-i Haram'ın ne 
olduğunu) bilmezler. (A.Hulusi) 

 
34 - ġimdi ise Allahın kendilerini azâb etmemesi için neleri var? 

Müminleri Mescidi haramdan menediyorlar, halbuki hizmetine ehil de 
değiller, onun hizmetine ehil olanlar ancak muttakilerdir ve lâkin çokları 
bilmezler. (Elmalı) 

 
 



Ve ma lehüm ella yüazzibehümullâhu ve hüm yasuddune anil 
Mescidil Haram ama Ģimdi onlar, Mescidi Haramdan inananları alıkoyup 
dururken Allah‟ın onları cezalandırmaması için ne gibi bir gerekçeleri 
olabilir ki.  

 
Artık gerekçeleri de bitti diyor Kur‟an. Bu güne kadar bu 

mümkündü. Af dileme ihtimali var diye cezaları ertelendi. Ama artık böyle 
bir gerekçeleri de kalmadı. Allah‟a karĢı ileri sürecekleri bir gerekçe yok. 

 
ve ma kânu evliyâehu kaldı ki onlar oranın, yani Mescidi Haramın 

hadimi dahi olamazlar. Koruyucusu, bakıcısı dahi olamazlar. in 
evliyauhu illel müttekun çünkü oraya hadim olanlar ancak sorumluluk 
bilincini kuĢananlardır. ve lâkinne ekserehüm lâ ya'lemun; ve fakat 
onların çoğu bunu bile fark etmezler. 

 
Burada Velayetten söz ediliyor bu ayette.Mescidi haramın 

velayetini üstlenmek; onun bakımını, onun hizmetini, onun 
koruyuculuğunu üstlenmek..! BoĢuna değil sözün buraya getirilmesi. 
Çünkü Mekke müĢrikleri, putperestleri Hz. Ġbrahim‟e nispet ediyorlardı 
kendilerini ve bundan bir pay çıkarıyorlardı. Onu, kurulacaklarına dair bir 
belge olarak sunuyorlardı. Hz. Ġbrahim‟in çocuklarıyız diyorlardı. Üstelik 
biz kutsal evin bakıcılarıyız. Bizim böylesine bir imtiyazımız var diyorlardı. 
Yahudiler gibi üstün olmakla, diğer kabilelere üstün olmakla 
övünüyorlardı. 

 
Hani Yahudilerde, Kur‟an ın bize haber verdiğine göre diyorlardı ki 

biz Allah‟ın oğulları ve O‟nun sevgilileriyiz. (HaĢa) yani bu noktada 
peygamber çocuğu olmayı bir avantaj olarak görmek. Ne yaparsak 
yapalım, babam hocaydı diyen mantık. Babam peygamberdi diyen 
mantık, Yahudice bir mantık. Onun için bunu reddedercesine, 
biliyorsunuz bakara suresinin 124. ayetinde Ġbrahim peygamberin 
duasına Allah‟ın duası Ģöyleydi; 

 
.. lâ yenâlu ahdiyzzalimiyn; (Bakara/124) Zalimler sözümün 

dıĢında kalacaklar. 
 
Ġbrahim peygamber neslinden de imamlar, önderler çıkar di,ye dua 

edince Allah böyle demiĢti. Neslinden de gelse kendi kendisine kıyanlar, 
bilinci alt üst olmuĢ olanlar Ki ben Kur‟an da ki zalimleri böyle 
çeviriyorum. Bilinci alt üst olmuĢ olanlar. Çünkü Zulüm bir Ģeyi yerinden 
edip, onun yerine baĢka bir Ģeyi getirmektir kök anlamı. Onun için bilinci 
alt üst olmuĢ olanlar peygamber neslinden de gelseler öncü 
olamayacaklar. 



 
 
35-) Ve ma kâne Salatühüm 'ındel Beyti illâ mükâen ve 

tasdiyeten, fezûkul azâbe Bi ma küntüm tekfürun; 
 
Onların El Beyt'in (Beytullah'ın) indîndeki (katındaki) salâtları 

(yöneliĢleri), ıslık çalmak ve el çırpmak olandan (atalarının dıĢa dönük 
tapınma biçiminden) baĢka bir Ģey değildir... O hâlde gerçeği inkâr 
etmenizden (küfrünüzden) ötürü tadın azabı! (A.Hulusi) 

 
35 - Beytin huzurunda namazları ise ıslık çalıp el çırpmaktan baĢka 

bir Ģey değil, o halde küfür-ü küfranınızdan dolayı tadın azâbı. (Elmalı) 
 
 
Ve ma kâne Salatühüm 'ındel Beyti illâ mükâen ve tasdiyeten 

Onların beyt, beytullah çevresinde ki ibadeti, ıslık çalmak ve el 
çırpmaktan öteye geçmiyordu. 

 
Ġlginç, Kur‟an da sadece bir tek yerde ifade edilen bir hakikat bu, bu 

ayette sadece. Bu ayette ki Mükâe sözcüğü ıslık çalmak anlamına 
geliyor. Ama sözlüklere baktığımızda, enstrümantal olmayan her türlü 
ses çıkarmaya Mükâe ismi de verildiğini görüyoruz.  

 
Yine; tastiyeten sözcüğünün etimolojisi konusunda alimler 

tartıĢmıĢlar. Tastiyaten aslında el çırpmak, alkıĢlamak anlamına geliyor 
ama eğer bu kelimenin aslı sadadeğil de sa de de ise, 2 dal li ise o 
zaman alıkoymak engellemek anlamına geliyor. Ki bu ikinci anlamlarıyla 
bu ibareyi Ģöyle alternatif bir mana da verebiliriz. ġamata çıkarmak ve 
engellemekten öte gitmiyordu onların salâtı, namazı anlamını da 
verebiliriz. Ki; Mükâe ve tastiyeten sözcüklerini ilk nesil tartıĢmıĢ. Bize 
gelen rivayetler bu tartıĢmaların en büyük belgesi. O halde ben bu Kur‟an 
ın bu ibaresini bir mecaz olarak anlamayı daha doğru buluyorum.  

 
Islık çalmak ve el çırpmaktan öte gitmiyordu ifadesi aslında onların 

Allah ile iliĢkileri böylesine cıvıktı. Böylesine laubali idi. Allah ile iliĢkisini 
böyle laubalileĢtirmiĢ insanların Kâbe ye muhafız olmaları, Kâbe yi 
korumaları ne mümkün ve onunla ne kazanabilirler ki. Allah ile olan 
iliĢkileri laubali, Allah ile olan iliĢkileri ciddi değil bu insanların. Kâbe yi 
korusalar ne olur. Kaldı ki Kâbe onları koruyor, onlar Kâbe yi korumuyor. 
Kâbe onlara bakıyor, onlar Kâbe ye bakmıyor. Çünkü Kâbe nin yüzü 
suyu hürmetine ticaretleri, refahları, hayatları en yüksek gelir 
seviyesinde. Onun için Kâbe onlara değil, onlar Kâbe ye teĢekkür borçlu. 

 



fezûkul azâbe Bi ma küntüm tekfürun; Haydi öyle ise ısrarlı 
inkarınızdan dolayı tadın azabı. 

 
 
36-) Ġnnelleziyne keferu yünfikune emvalehüm li yasuddu an 

sebiylillâh* fe seyünfikuneha sümme tekûnu aleyhim hasreten 
sümme yuğlebun* velleziyne keferu ila cehenneme yuhĢerun; 

 
O hakikat bilgisini inkâr edenler, Allâh yolundan engellemek için 

mallarını bağıĢlarlar! Kalanları da harcayacaklar! Sonra bu harcamaları 
onlar için bir yürek acısı oluĢturacak! Sonra yenilirler! (Nihayet) hakikat 
bilgisini inkâr edenler hep bir arada, cehenneme toplanır. (A.Hulusi) 

 
36 - ġüphe yok ki Allah yolundan menetmek için mallarını sarf 

edenler, onu yine sarf edecekler, sonra bu kendilerine yürek acısı olacak, 
nihayet mağlup olacaklar. Ve küfürlerinde ısrar edenler toplanıp 
Cehenneme sevk edilecekler. (Elmalı) 

 
 
Ġnnelleziyne keferu yünfikune emvalehüm li yasuddu an 

sebiylillâh Ġnsanları Allah yolundan çevirmek için varlıklarını ortaya 
koyan Ģu kafirler var ya, tüm servetini ortaya koyan, bunu sırf Allah 
yolundan çevirmek için yapan Ģu varlığın, zengin inkarcılar var ya, fe 
seyünfikuneha iĢte onların daha çok harcama yapmaları gerekecek. 
Onlar Ġmanın ne demeye geldiğini bilmiyorlar. Onlar mümini de kendileri 
gibi satın alınabilir sanıyorlar. Onlar servetlerinin iman satın alabileceğini 
düĢünüyorlar. Ya da onlar Allah‟ın verdiği nimetlerle, Allah‟a karĢı 
konulabileceğini düĢünüyorlar. Onun için de daha çok harcamaları gerek 
onların. Yetmez yani. Servetlerini Allah!‟a karĢı savaĢta ortaya koymaları 
yetmez, daha fazlasını harcasınlar diyor Kur‟an. 

 
sümme tekûnu aleyhim hasreten sümme yuğlebun sonra bu 

onların içinde bir hasret yarası olarak kalacak ve en sonunda 
tükenecekler. 

 
Tefsire ne gerek var dostlar, ayet kendi kendisini muhteĢem tefsir 

ediyor. Tükenecekler, Allah‟a karĢı savaĢ için ortaya koydukları servetler 
hiçbir iĢe yaramayacak, sadece içlerinde yumruk gibi oturmuĢ bir yaraya, 
bir ura dönüĢecek. Allah‟ı, imanı bitiremeyecekler, ama kendileri 
bitecekler. 

 
velleziyne keferu ila cehenneme yuhĢerun; Nihayet inkarda ısrar 

eden bu kimseler topluca cehenneme sürülecekler. 



 
 
“37-) Li yemiyzAllâhul habiyse minet tayyibi ve yec'alel 

habiyse ba'dahu alâ ba'din feyerkümehu cemiy'an feyec'alehu fiy 
cehennem* ülaike hümül hasirun; 

 
Pisi temizden ayırsın ve pis olanları birbiri üstüne yığıp onlarla 

cehennemi doldursun diye... ĠĢte bunlar hüsrana uğrayanların ta 
kendileridir. (A.Hulusi) 

 
37 - Ki Allah murdarı temizden ayırsın ve murdar kısmı birbirinin 

üzerine bindirip hepsini teraküm ettirsin de topunu Cehenneme koysun, 
iĢte bunlar, o hüsran içinde kalanlar. (Elmalı) 

 
 
Li yemiyzAllâhul habiyse minet tayyibi Niçin böyle olacak, niçin 

böyle sorusuna iĢte bu ayet cevap veriyor. Ki Allah BayağılaĢanları, öz 
güzelliğini koruyanlardan seçip ayırsın. Pisi temizden, çürüğü sağlamdan 
ayırsın diye Allah cehennemi yarattı. Bu bir ayıklama ameliyesi, bu 
seçme ameliyesi, bu bir testiyi kıranla suyu getireni birbirinden ayırma 
ameliyesi. 

 
ve yec'alel habiyse ba'dahu alâ ba'din feyerkümehu cemiy'an 

feyec'alehu fiy cehennem Ardından, bayağılaĢan herkesi bir biri 
üzerine istif ederek tümünü cehenneme doldursun. ülaike hümül 
hasirun; Onlardır büsbütün kaybedenler. 

 
 
38-) Kul lilleziyne keferu in yentehu yuğfer lehüm ma kad 

selef* ve in ye'ûdu fe kad medat sünnetül 'evveliyn; 
 
Hakikat bilgisini inkâr edenlere de ki: "Eğer (yanlıĢ inançlarından) 

vazgeçerlerse, geçmiĢte yaptıkları suçlar onlar için bağıĢlanır! Eğer (eski 
inançlarına tekrar) dönerlerse, öncekilerin baĢına gelmiĢ olanları hatırlat!" 
(A.Hulusi) 

 
38 - De o küfür edenlere ki, eğer vazgeçerlerse geçmiĢteki 

günahları bağıĢlanır, yok yine isyana dönerlerse kendilerinden evvelki 
ümmetlere tatbik edilen kanuni ilâhî geçmiĢti artık onu beklesinler. 
(Elmalı) 

 
 



Kul lilleziyne keferu in yentehu yuğfer lehüm ma kad selef 
Ġnkarda ısrar edenlere; eğer inada bir son verirlerse geçmiĢte 
yaptıklarının bağıĢlanacağını, tümüyle affedileceğini söyle. 

 
ve in ye'ûdu fe kad medat sünnetül 'evveliyn; yok eğer küfre 

dönecek olurlarsa benzerlerinin baĢına gelenleri unutmasınlar. Yani 
Allah‟ın bu konuda bir yasası var, bu yasa onlar içinde geçerli, Allah‟a 
karĢı savaĢanların önce baĢına neler gelmiĢse, gelecekte Allah‟a karĢı 
savaĢ açanların baĢına hep aynı Ģey gelecek. Bu sünnettir. Yani bir 
yasadır. Allah‟ın bu yasası değiĢmez. 

 
 
39-) Ve katiluhüm hatta lâ tekûne fitnetün ve yekûned diynü 

küllühu Lillâh* feinintehev feinnAllâhe Bi ma ya'melune Basıyr; 
 
Ġman edenlere zulüm ve baskı ortadan kalkana; Din (hakikat bilgisi 

ve Allâh sistem ve düzeni) apaçık ortaya çıkıp anlaĢılıncaya kadar (bunu 
yapmanızı engellemeleri hâlinde {zira Lâ ikraha fiyd din = Din konusu 
zorlama kabul etmez}) onlarla savaĢın! Eğer (baskı ve engellemeden) 
vazgeçerlerse, muhakkak ki Allâh onların yapmakta olduklarını Basıyr'dir. 
(A.Hulusi) 

 
39 - Siz de ortalıkta bir fitne kalmayıp din, tamamıyla Allahın dini 

oluncaya kadar onlara cihat edin, eğer vazgeçerlerse her halde Allah 
amellerini görür. (Elmalı) 

 
 
Ve katiluhüm hatta lâ tekûne fitnetün ve yekûned diynü 

küllühu Lillâh Artık onlarla zulüm ve baskı sona erinceye kadar ve 
hayatın tamamıyla Allah‟a adanması önündeki tüm engeller 
kaldırılıncaya kadar savaĢın. 

 
Biraz serbest bir çeviri oldu bu biliyorum, ama buna mecburdum, 

ayetin meramını ifade etmek için. Burada dikkatinizi çekerim, Fitne 
sözcüğü yine kullanıldı. Bu fitne, burada kullanılan fitne sözcüğünün 
anlamı; Her halükarda bu surenin en metafizik kavramıdır. Aynı zamanda 
bir metafor dur. Yani bir çok anlama birden gelen bir kavram. Buradaki 
fitnenin 28. ayetteki anlamı ile kullanılmadığı kesin. Yoksa tüm mal ve 
çocuklarla savaĢın, yok edin, yok oluncaya kadar savaĢın gibi çok garip 
bir anlam çıkardı. Onun için bunu söylemeye bile gerek yok. 

 
Peki buradaki fitne nedir o halde inanç ve iman üzerindeki baskı ve 

zulüm. Buradaki fitnenin anlamı, inanç üzerinde ki tüm baskı ve zulümler. 



ĠĢte o kalkıncaya kadar mücadelenizi sürdürün diyor. Ġnanç özgürlüğünü 
sağlayıncaya kadar. Tam ve kesin olarak imanınızı yaĢayacak bir 
özgürlüğü elde edinceye kadar mücadeleyi sürdürün diyor ayet. Hemen 
arkadan gelen cümle bu anlamı doğruluyor çünkü. O cümleyi de görelim; 

 
feinintehev feinnAllâhe Bi ma ya'melune Basıyr; Ne ki, 

direnmeye bir son verirlerse unutmayın ki Allah onların yaptığı her bir 
Ģeyi görmektedir. Demek ki özellikle ayetteki; 

 
ve yekûned diynü küllühu Lillâh literal anlamı ile lafzi anlamı ile; 

Din yalnız tamamıyla Allah‟ın oluncaya kadar diye çevirseydim meramı 
tam anlatamayacaktım. Onun için insanın hayatını Allah‟a bütünüyle 
adamasının önündeki engeller kaldırılıncaya kadar diye çevirdim bunu. 
ĠĢte buradaki bu çevirim, ayetin son cümlesine dayanıyor. Çünkü; eğer 
onlar baskıya son verirlerse, inanç üzerindeki zulme son verirlerse 
tamam orada biter diyor.  

 
Demek ki dinin yalnızca bütünüyle Allah‟a has kılınmasından 

maksat; Ġnsanın hayatını Allah‟a adamasının önündeki engellerin 
tamamıyla kaldırılmasıdır. 

 
 
40-) Ve in tevellev fa'lemu ennAllâhe Mevlaküm* nı'mel Mevla 

ve nı'men Nasıyr; 
 
Eğer yüz çevirirler ise, iyi bilin ki Allâh sizin Mevlâ'nızdır... Ne güzel 

Mevlâ'dır (sahiptir O) ve ne güzel Nasîr'dir (zafere ulaĢtırıcıdır O)! 
(A.Hulusi) 

 
40 - Yok vazgeçmezlerse artık bilin ki Allah sizin Mevlâ‟nız, ne 

güzel Mevlâ, ne güzel nasîr! (Elmalı) 
 
 
Ve in tevellev fa'lemu ennAllâhe Mevlaküm Bütün bunlardan 

sonra yüz çevirecek olurlarsa Ģunu iyi bilin ki Allah sizin sahibinizdir. 
nı'mel Mevla ve nı'men Nasıyr; O ne muhteĢem bir sahip, O ne 
mükemmel bir yardımcıdır. 

 
 
41-) Va'lemu ennema ğanimtüm min Ģey'in feenne Lillâhi 

hümüsehu ve lirRasûli ve lizil kurba vel yetama vel mesakiyni 
vebnissebiyli, in küntüm amentüm Billâhi ve ma enzelna alâ abdina 
yevmel furkani yevmel tekalcem'an* vAllâhu alâ külli Ģey'in Kadiyr; 



 
Eğer Allâh'a ve Furkan günü (Hak ve bâtıl uğruna ayrıĢıp 

savaĢanların günü), (yani) iki topluluğun karĢılaĢtığı (Bedir) günü 
kulumuza inzâl ettiğimize (meleklerin yardımına) iman etmiĢseniz, bilin ki 
ganimet olarak elde ettiklerinizin beĢte biri Allâh'a (Allâh yolunda 
harcanmaya), Er Rasûl'e (Rasûlullâh'a), akrabalarına, yetimlere, 
yoksullara ve Allâh için yolda kalmıĢlara aittir... Allâh her Ģeye Kaadir'dir. 
(A.Hulusi) 

 
41 - Bir de malûmunuz olsun ki ganimet aldığınız her hangi bir Ģey, 

mutlaka onun beĢte biri Allâh içindir ki Peygambere ve ona karabeti 
olanlarla yetimler ve miskinler ve yolda kalmıĢlaradır, eğer siz Allaha 
iman etmiĢ ve o Furkan günü, o iki cemiyetin çarpıĢtığı gün kulumuza 
indirdiklerimize iman eylemiĢ iseniz bunu böyle bilin; daha Allah her Ģeye 
kadir. (Elmalı) 

 
 
Va'lemu ennema ğanimtüm min Ģey'in feenne Lillâhi 

hümüsehu ve lirRasûl ĠĢte Ģimdi bu sureye ismini veren soru, yani ilk 
ayetin sorusunun cevabı burada geldi. 41. ayete kadar ilk ayette dile 
getirilen soruya cevap verilmedi, sadece icmalen, kısaca, genel olarak bir 
değinildi ve bu ayete kadar 40 ayet müminlerin eĢyaya, servete, insana, 
dünyaya, kendilerine ve Allah‟a karĢı duruĢlarının ahlaki zeminleri 
irdelendi. Ahlaki bir standart getirildi. Bu ayete kadar iĢin teknik boyutu ile 
hiç ilgilenilmedi. DuruĢla ilgilenildi, esas duruĢla, insanın Allah‟a karĢı 
esas duruĢuyla ve ilk defa sorunun teknik boyutu bu ayette cevabını 
buluyor; 

 
ġunu iyi bilin ki ganimet olarak aldığınız her Ģeyin beĢte biri Allah‟a 

ve elçiye, ve lizil kurba devam ediyor çünkü bitirmedim cümleyi; ve lizil 
kurba vel yetama vel mesakiyni vebnissebiyli dolayısıyla, oradaki 
vav‟ıve lizil kurba daki, vav‟ı, dolayısıyla diye çevirmek zorundayım 
çünkü bu bağlamda en münasip çeviri o, dolayısıyla yakınlara, yetimlere, 
muhtaçlara ve yolda kalmıĢlara aittir. 

 
Neden dolayısıyla diye çevirdim baĢtaki vav‟ı; Çünkü Resulallah‟ın 

uygulamasına baktığımızda bu ayeti daha iyi anlıyoruz. Allah‟a ait olan 
beĢte bir, “Allah ne yapacak” soruyorum. Allah‟ın velisi olduğu yetimler, 
dullar, yoksullar, kimsesizler, yolda kalmıĢlar ki burada; vebnissebiyl 
ifadesi var. Özellikle El Menar sahibi bu vebnissebiyl i genelden 
müfessirlerin tamamından farklı yorumlamıĢ, yol oğlu manasına gelir. 
Venüssebiyl, kelime olarak. Yola terkedilmiĢ çocuklar anlamına almıĢ. Ki 
hepsi birden içine girse gerektir, hem yolcu hem de yola terkedilmiĢ 



kimsesiz çocuklar. Yani bugünkü ifadesi ile köprü altı çocukları, sokak 
çocukları. 

 
ĠĢte bütün bunlar Allah‟ın velisi olduğu kimsesizlerdir. Velisi 

olmayanın velisi Allah‟tır çünkü. ĠĢte Allah‟a ait olan o beĢte bir de 
bunların hakkı vardır ve Resulallah‟ın zaten, Allah‟a ve resulüne aittir, 
ikisine aittir diyor o beĢte bir. 

 
Yine Resulallah‟ın kendi maiĢetini, kendi geçimini sağlamak için 

herhangi bir iĢi olmadığı, ayrıca bir geliri olmadığı ve bir peygamberin 
sadaka alması, zekat alması da yasak olduğu için, Ki ne kendisi almıĢtır, 
ne de yakınlarına bir lokma zekat ya da sadaka yedirmiĢtir Resulallah.  

 
ĠĢte sadece hayatını ömrünü verdiği iman hareketi uğrunda elde 

edilen bu beĢte birin içinden sadece 25 te bir düĢüyordu Resulallah‟a ve 
yakınlarına. Çünkü bu sayılan tüm zümrelere o parça parça ayrılıyordu. 

 
Resul, kamuyu temsil ediyor. Kamunun hukukunu Allah adına 

koruyor. Onun içinde burada 1/5 i Allah‟a ve resulüne diyordu. Ki aslında 
peki 1/5 öyle ayrılıyorsa geriye kalan 4/5 ü ne oluyor diye akla gelebilir, o 
da mücahitler arasında pay ediliyordu. 

 
in küntüm amentüm Billâhi ve ma enzelna alâ abdina yevmel 

furkani yevmel tekalcem'an “eğer siz Allah a ve Hakkın batıldan 
ayrıldığı o gün, yani iki ordunun karĢı karĢıya geldiği gün kulumuza 
indirdiklerimize inanıyorsanız bu paylaĢıma uyarsınız.” Böyle bir Ģeyle 
bitirmek zorundayız cümleyi, bu paylaĢıma uyarsınız. 

 
Burada o gün indirdiğimize inanıyorsanız dan kasıt nedir? Özellikle 

bu surenin 11, 10, 9, 12 ayetinde Allah‟ın vaadi anlatılan, Allah‟ın iki 
Ģeyden biri sizin olacak vaadi hatırlatılıyor, Allah‟ın vaadine inanıyorsanız 
bu paylaĢıma bu taksime de uyun deniliyor. 

 
Yevmel Furkan deniliyor burada, özellikle bedir savaĢı için. Çok 

önemli. Bir çağ kapanıp bir çağın açıldığı bir gün o gün. O gün indirilen 
vahiy biraz önce söylediğim gibi artık müminlerin muhalefet olmaktan 
çıkıp, iktidar olacaklarını müjdeleyen bir vahiy. Onun içinde tarihi 
değiĢiyor Kıtanın, tarihi değiĢiyor yeryüzünün ve o günden bu güne kadar 
bölgede bir daha hiçbir put baĢını kaldıramıyor. Ebedi olarak putlar 
gömülüyor. 

 
Ama tabii bu sefer insanlar kendilerini putlaĢtırıyorlar, insanlar 

putlaĢıyorlar, putlaĢtırılıyorlar ve o gün gömülen putperestlik farklı 



formlarla, farklı biçimlerde, farklı tonlarda ve dozajlarda, düzeylerde bir 
biçimde kendini yine açığa vuruyor. O halde o gün inen bu ayetler her 
zaman için, bugün için ve gelecek içinde ebedi değerleri dillendiriyor, 
seslendiriyor. 

 
vAllâhu alâ külli Ģey'in Kadiyr; Zira Allah her Ģeyi yapmaya 

muktedirdir. 
 
 
42-) Ġz entüm Bil udvetid dünya ve hüm Bil udvetil kusva 

verrekbü esfele minküm* velev teva'adtüm lahteleftüm fiyl miy'adi 
ve lâkin li yakdıyAllâhu emren kâne mef'ulen, liyehlike men heleke 
an beyyinetin ve yahya men hayye an beyyinetin, ve innAllâhe 
leSemiy'un 'Aliym; 

 
Hani siz en yakın kenarda idiniz, onlar ise en uzak kenarda... 

Kervan da sizden aĢağıda idi... Eğer onlarla sözleĢmiĢ olsaydınız aynı 
zamanda bunlar bir araya gelemezdi!.. Fakat Allâh, hükmü verilmiĢ olayı 
oluĢturdu (tesadüf yoktur)! Tâ ki, helâk olan da, hayatta kalan da, Hakk'ın 
açık hükmü üzere, gereğini yaĢamıĢ olsun! Muhakkak ki Allâh elbette 
Semi'dir, Aliym'dir. (A.Hulusi) 

 
42 - O vakit ki siz vâdînin beri yamacında idiniz, onlarsa öte 

yamacında, süvarileri de tam sizden aĢağıda idiniz, öyle ki onlarla vaat 
leĢmiĢ olsa idiniz mutlak mîâd da ihtilâf ederdiniz ve lâkin Allah 
mukadder bir emri yerine getirmek için o yapılmıĢ idi ki hem helâk olan 
beyyineden helâk olsun, hem de yaĢayan beyyineden yaĢasın ve çünkü 
Allah her halde semî'dir alîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ġz entüm Bil udvetid dünya ve hüm Bil udvetil kusva Buradaki 

dünyanın bildiğimiz dünya ile alakası yok. Dünya kelimesinin anlamını 
aslında bize veren bir kelime bu. Ki dünya da aynı anlama sahip. O 
zaman siz vadinin bu ucunda, onlar da öteki ucunda idi.  

 
Dünya yakın demektir, yakın olan demektir. Aynı zamanda cazip 

olan, Yakın olan cazip. Aynı zamanda aĢağı olan demektir, alçak olan 
demektir, adi olan demektir. Yani siz vadinin aĢağı ucunda onlar da 
yukarı ucundaydı. Siz Medine tarafındaydınız Bedir vadisinin, onlar da 
Mekke tarafındaydı. 

 
verrekbü esfele minküm kervansa sizden hayli aĢağıda idi. 

Burada üç gücün de savaĢtaki konumları söyleniyor, dile getiriliyor. 



 
velev teva'adtüm lahteleftüm fiyl miy'ad eğer sözleĢmiĢ 

olsaydınız dahi, sözleĢtiğiniz zamanı böylesine tutturamazdınız. Yani 
müĢriklerle eğer randevulaĢsaydınız, randevu verseydiniz birbirinize, 
randevu yerini, randevu zamanını böylesine tutturamazdınız. Yani 
Allah‟ın iradesi nasıl gerçekleĢti ona dikkat edin diyor. Yani Allah sizi 
karĢı karĢıya getirmeyi murad etmiĢti, ama bir çok Ģeyi de buna vesile 
kıldı. 

 
ve lâkin li yakdıyAllâhu emren kâne mef'ule Fakat Allah olması 

mukadder bir iĢi gerçekleĢtirmek için böyle yaptı. Ki; 
 
liyehlike men heleke an beyyinetin ve yahya men hayye an 

beyyinetin Bu çok daha önemli. Helak olan, Hakkın apaçık 
müdahalesiyle helak olsun. Hayatta kalanda yine hakkın apaçık 
müdahalesiyle hayatta kalsın. 

 
Buradaki helak ve dirilmeyi, hayatı mecazi olarak anlayan 

müfessirler de olmuĢ ZemahĢeri gibi. Yani inanan bir belge üzere 
inansın, bir belgeyle inansın. Böylesine açığa çıkmıĢken, ortaya 
çıkmıĢken, ilahi tecelli böylesine açık bir biçimde ortada iken, Hakkın 
iradesi böyle tecelli etmiĢken, artık dileyen bu tecelli üzerine bakar inanır, 
dileyen de inkar eder. 

 
Burada dikkatimizi çekecek nokta Ģu böyle bir mecazi yorumda; 

DiriliĢ imana, helak inkara tekabül ediyor. Ġnkar eden aynı zamanda 
helake uğramıĢ olur. Ġman eden aynı zamanda dirilmiĢ olur anlamını verir 
bu yaklaĢım, bu yorum. Ama benimde görüĢüm o ki; bu ayetteki ifade 
mecaz değil hakikattir. Özellikle bedir savaĢında helak olan, ölenler iĢte 
Allah‟ın tecelli ettirdiği bu hakikati görerek öldüler. Aslında Hakk kimden 
yana diyen Ebu Cehil bir yerde, Kim Allah indinde haklı, kim haksız 
demiĢ oluyordu. Çünkü daha Bedir‟e gelmeden evvel; Kim Hakk sa Allah 
ona yardım etsin demiĢti. Bize nakledilen rivayetler böyle. Onun için de 
galibiyet kimden yana diye sorduğunda Abdullah Ġbn. Mesut‟un ona 
verdiği cevap, tarihi cevap Ģu; 

 
- El Hakkı ya‟lu vela Yu‟la aleyh. 
 
Hak daima üstündür, ona galip gelecek olan kimse yoktur. DemiĢti. 
 
ve innAllâhe leSemiy'un 'Aliym; Zira Allah her Ģeyi iĢitendir, her 

Ģeyi bilendir. 
 



 
43-) Ġz yüriykehümullâhu fiy menamike kaliyla* velev erakehüm 

kesiyren le feĢiltüm ve letenaza'tüm fiyl emri ve lakinnAllâhe 
sellem* inneHU Aliymün Bi zatis sudur; 

 
Allâh uykunda onları sana az gösteriyor(du)... Eğer sana onları çok 

gösterseydi, elbette korkuya kapılırdınız ve iĢ hakkında anlaĢmazlığa 
düĢerdiniz... Ne var ki Allâh (sizi) selâmete çıkardı... Muhakkak ki O, 
sadırların ("DÜNYAN"ın) zâtı (varlığınızın El ESMÂ'sıyla hakikati) olarak 
Aliym'dir. (A.Hulusi) 

 
43 - O vakit ki Allah sana onları rüyanda az gösteriyordu, eğer sana 

onları çok gösterse idi korkacaktınız ve kumandada nizâa düĢecektiniz 
ve lâkin Allah selâmete bağladı, çünkü o bütün sinelerin künhünü bilir. 
(Elmalı) 

 
 
Ġz yüriykehümullâhu fiy menamike kaliylen. O zaman Allah 

onları sana sayıca az gösterdi. 
 
velev erakehüm kesiyren le feĢiltüm ve letenaza'tüm fiyl emr 

eğer onları sana kalabalık göstermiĢ olsaydı kesinlikle yılgınlığa 
kapılacak ve yapılması gereken iĢ konusunda anlaĢmazlığa 
düĢecektiniz. 

 
Aslında çok ilgi çekici bir ayet sevgili Kur‟an dostları. Bedir 

öncesinde gösterilen rüyadan söz ediliyor efendimize. Yani sadece 
Resulallah ile Rabbi arasında kalmıĢ bir rüyadan söz ediliyor. Biz ayet 
vesilesiyle bu rüyanın görüldüğünü anlıyoruz. Bu rüya, sıradan bir rüya 
değil tabii ki. Bu rüya aslında Resulallah‟ın yüreğine bir sekinet nüzulü 
indirilmesi. Bu rüya aslında Allah‟ın yardımının insana nasıl olacağını da 
gösteriyor. Allah‟ın yardımının niteliğini gösteren müthiĢ bir örnek ki 
hemen arkadaki ayetin devamını okuyalım ki daha kolay anlayalım; 

 
ve lakinnAllâhe selleme Fakat Allah sizi bundan korudu. Nasıl 

neden korudu? Yapılması gereken iĢ hususunda anlaĢmazlığa 
düĢeceksiniz diyor. Çünkü yılgınlığa kapılacaktınız. Bakınız, sonuç 
yılgınlığa kapılmak. Ondan bir evvelki o sonucu getiren Ģey nedir? ĠĢ 
hususunda anlaĢmazlığa düĢmek. Onun getiren Ģey nedir? Rüyanın 
görülmediği bir hal ki, insanın tasavvuru.  

 
Rüya neyi değiĢtirdi? Rüya Ģunu değiĢtirdi; kalbin duruĢunu. Rüya 

bunu değiĢtirdi. Eylemi değil. Kalbin duruĢu değiĢince eylem de değiĢti. 



Kalp bir Ģeye karĢı korkarak durursa, baĢarısızlık oradadır. Sonuç, 
eylemsizliktir. Sonuç; BaĢarılı olmayacağına inandığınız bir Ģeyde, 
gücünüzü sarf etmezsiniz. BaĢarılı olacağına inanırsanız o Ģeyin üzerine 
gidersiniz. ĠĢte bu noktada; 

 
inneHU Aliymün Bi zatis sudur; Ġfadesi geliyor ki bu çok önemli, 

çünkü o yüreklerin öz yapısını Bi zatis sudur yüreklerin özünü bilir. 
 
Nedir bu Bi zatis sudur, yüreklerin, aklın; eyleme değil, o eyleme 

temel olan nedenini, sürecini gösteriyor. Bu çok önemli. Akılın ve yüreğin 
düĢünce ve duygusunu değil zatis sudur o düĢünce ve duyguya temel 
olan süreci gösteriyor. Örnek burada. Allah nebiye rüya göstererek 
kalbinin istikamet açısını belirledi. Nebinin davranıĢı otomatik olarak 
değiĢti. Tersi durumunda değiĢmeyecekti. Allah o rüyayı göstermeseydi 
bu sefer sayılar gündeme gelecekti, veriler gündeme gelecekti. 1000 
sayısına 300. Hiçbir matematik iĢin içinden çıkamaz. Hiçbir çarpma, 
toplama bölme iĢlemiyle böyle 2 ayrı, güç dengesinin olmadığı 2 ayrı 
orduyu birbiriyle savaĢtıramazsınız. O halde Allah‟ın burada en büyük 
desteği, insanların yüreğine manevi bir güç vermesi olmuĢtu. Bu güç 
insanın potansiyel halde bulunan enerjisini harekete geçirmiĢ, kinetize 
etmiĢ ve bildiğiniz gibi o tarihi dönüm noktası gerçekleĢmiĢti. 

 
ĠĢte burada Allah‟ın inneHU Aliymün Bi zatis sudur; gönüllerin 

özünü bilir O. Çok iyi bilir ifadesinden murat; Allah yüreğin hangi duruĢta 
hangi eyleme götüreceğini bilir demektir. Yani yürek nasıl durursa o 
insan hangi eylemi yapar. Bunu çok iyi bilir demek. Bilmekten öte, 
Allah‟tan baĢka kimsenin müdahale edemeyeceği bir sistemdir kalbin 
sistemi. Gönül ferman dinlemez ancak Allah dinletir. Onun için burada 
iĢte ferman dinlemeyen gönle, ferman etmiĢtir rabbimiz. 

 
 
44-) Ve iz yüriykümuhüm izil tekaytüm fiy a'yuniküm kaliylen 

ve yukallilüküm fiy a'yunihim li yakdıyAllâhu emren kâne mef'ula* 
ve ilAllâhi turce'ul umur; 

 
Hani siz karĢı karĢıya geldiğinizde onları gözlerinize az gösteriyor, 

sizi de onların gözlerinde azaltıyordu... Allâh, hükmü verilmiĢ olayı 
oluĢturdu! (Nihayet) tüm iĢler Allâh'a döndürülür. (A.Hulusi) 

 
44 - Ve o vakit ki karĢılaĢtığınız sıra onları sizin gözlerinizde 

azaltıyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu, çünkü Allah o fiile 
çıkarılmıĢ olan emri yerine getirecekti, öyle ya bütün iĢler Allaha irca' 
olunur. (Elmalı) 



 
 
Ve iz yüriykümuhüm izil tekaytüm fiy a'yuniküm kaliyle hani o 

gün karĢı karĢıya geldiğiniz zaman onları gözünüzde büyütmemenizi 
sağlamıĢtı. ĠĢte sonuç bu. Gözünüzde büyütmemenizi sağlamıĢtı. 
Onların kaç kiĢi olduklarını yakalanan casuslardan öğrenmiĢ olduklarına 
göre bu ibareyi ben yaklaĢık olarak böyle çevirdim. Yoksa ibarenin tam 
literal anlamı Ģudur. 

 
Ve iz yüriykümuhüm izil tekaytüm fiy a'yuniküm kaliylen Hani o 

gün karĢı karĢıya geldiğiniz zaman onları size az göstermiĢtim. Oysaki 
biz bize kadar gelen sahih rivayetlerden, Resulallah‟ın savaĢtan önce 
onların kaç kiĢi olduğunu, bir gün 10 deve, bir gün 9 deve kesip yiyorlar 
bilgisiyle öğrenmiĢti. Onların 900 ile 1000 kiĢi arasında olduğunu 
Resulallah kesin bir biçimde o günlerin ölçüsü ile öğrenmiĢlerdi. Onun 
için de bu onların az gösterilmesinden maksat, gözünüzde 
büyütmemenizi sağlamıĢtı. Yani artık onların sayıca çokluğu sizin için 
hiçbir anlam ifade etmiyordu, sizi korkutacak unsur olmaktan çıkmıĢtı. 
Çünkü sayılara bakmaz olmuĢtunuz. Demektir. 

 
ve yukallilüküm fiy a'yunihim siz ise onların gözünde zaten az 

görünüyordunuz. li yakdıyAllâhu emren kâne mef'ula Ki Allah olması 
gereken bir iĢi gerçekleĢtirsin. Onun için böyle oldu. ve ilAllâhi turce'ul 
umur; sonunda her iĢ döner dolaĢır, Allah‟ın dediğine varır. 

 
 
45-) Ya eyyühelleziyne amenû izâ lekıytüm fieten fesbütu 

vezkürullahe kesiyren lealleküm tüflihun; 
 
Ey iman edenler!.. Bir topluluk ile karĢılaĢtığınız vakit (imanınızla) 

sâbit durun... Allâh'ı çok çok zikredin (anın ve düĢünün) ki zorluğu yarıp 
geçip, kurtuluĢa eresiniz! (A.Hulusi) 

 
45 - Ey o bütün iman edenler bir düĢman kümesiyle karĢılaĢtığınız 

vakit sebat edin ve Allah‟ı çok zikreyleyin ki felâha irebilesiniz. (Elmalı) 
 
 
Ya eyyühelleziyne amenû öyleyse siz ey iman edenler, izâ 

lekıytüm fieten fesbütu vezkürullahe kesiyren lealleküm tüflihun; bir 
toplulukla savaĢ için karĢı karĢıya geldiğinizde yılmayın ve Allah‟ı sürekli 
anın ki kurtuluĢa eresiniz. 

 



SavaĢ için karĢı karĢıya geldiğinizde Allah‟ı sürekli anın. Tabii ki 
burada Allah‟ı anmak, yürekte Allah‟ı sürekli tutmak, Allah ile sürekli iliĢki 
içinde olmak, gücünü insanın imandan alması anlamına gelir. Ama 
Müslümanların tarih boyunca savaĢta Hücuma geçerken Allah Allah 
nidalarıyla hücuma geçmesi bu ayetin zahirine ittibaen yerleĢmiĢ tarihi bir 
gelenektir bizde. 

 
 
46-) Ve etıy'ullahe ve RasûleHU ve lâ tenaze'û fetefĢelu ve 

tezhebe riyhuküm vasbiru* innAllâhe me'as sabiriyn; 
 
Allâh'a ve Rasûlüne itaat edin, birbirinizle zıtlaĢmayın; (yoksa) 

korkuya kapılırsınız ve rüzgârınız (kuvvetiniz) gider... Sabredin... 
Muhakkak ki Allâh "Es Sabûr" isminin özelliğiyle sabredenlerledir. 
(A.Hulusi) 

 
“46 - Hem Allaha ve Resulüne itaatten ayrılmayın ve birbirinizle 

niza'laĢmayın sonra içinize korku düĢer ve Devletiniz elden gider, ve 
sabırlı olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. (Elmalı) 

 
 
Ve etıy'ullahe ve RasûleH ve Allah ve elçisine de tabi olun. 
 
ve lâ tenaze'û fetefĢelu ve tezhebe riyhuküm Birbirinizle 

sürtüĢmeyin sonra direncinizi yitirirsiniz, rüzgarınızda kesilir. 
 
ve tezhebe riyhuküm rüzgarınız kesilir diye çevirdim. Tam literal 

çeviri bu. Mota mot çeviri. Riyh aynı zamanda koku anlamına da gelir. 
Hem rüzgar hem koku. Mecazi bir ifadedir belli burada. Rüzgarı kesilmek 
Türkçede de deyim olarak, mecaz olarak kullanılır. Rüzgarı arkasına aldı 
derler. Rüzgarı önüne aldı derler. Rüzgarı kesilirse kalakalır gidemez 
artık. Ama Riyh‟in asıl koku anlamı da bana çok Ģey söylüyor, çok 
çağrıĢım alanı var bu çağrıĢım adeta bir birinizle tartıĢmayın, tartıĢırsanız 
birbirinizin gönül burnuna iman kokusu geliyor, artık bu kokuyu alamaz 
olur. Muhabbet kokusu kesilir: Artık birbirinizin, kalbinizin burnuna 
muhabbet kokusu gelmez olur demektir bu. 

 
Onun için;ve lâ tenaze'û tartıĢmayın, yani birbirinizle sürtüĢmeyin, 

çatıĢmaya girmeyin Birbirinizle nizalaĢmayın. FetefĢelu direncinizi 
yitirirsiniz. Arap dilinde bu gün FeĢile, baĢarısızlık anlamına da kullanılır. 
BaĢarısız kalırsınız. BaĢarınız olmaz. Ama hepsinden öte bir Ģeyi 
yitirirsiniz, ve tezhebe riyhuküm birbirinizin yürek burnuna muhabbet 
kokmaz olursunuz. Artık sevmez olursunuz. Sevmedikten sonra zaten 



baĢarısızlıkta, parçalanmakta bölünmekte ondan sonra kendiliğinden 
gelir. 

 
vasbiru* innAllâhe me'as sabiriyn; ve direnin, unutmayın ki Allah 

direnenlerle birliktedir.  
 
Vasbiru‟yu direnin diye çevirdim. Sabredin, evet, tam da o dur 

karĢılığı burada.  
 
Sabır direniĢtir.  
 
Sabır zorluğa karĢı direniĢtir.  
 
Sabır gücünüze giden Ģeylere karĢı göğüs germektir.  
 
Sabır, ayaklarınızı bastığınız hakikati terk etmemektir. 
 
Sabır, yüreğinizin üzerinde ki baskıya rağmen yüreğinizi hakikat 

üzerinde sabit tutmaktır. 
 
Sabır onun için direniĢtir.  
 
 
47-) Ve lâ tekûnu kelleziyne harecu min diyarihim betaran ve 

riaen Nasi ve yesuddune an sebiylillâh* vAllâhu Bi ma ya'melune 
Muhıyt; 

 
Yurtlarından, Ģımarıp çalım satarak ve insanlara gösteriĢ yaparak 

çıkan ve Allâh yolundan engelleyenler gibi olmayın! Allâh onların 
yaptıklarını Muhiyt'tir! (A.Hulusi) 

 
47 - Onlar gibi olmayın ki diyarlarından çalım satarak ve nâsa 

gösteriĢ yaparak çıktılar ve Allah yolundan menediyorlardı, Halbuki Allah 
bütün amellerini çember içine almıĢtı. (Elmalı) 

 
 
Ve lâ tekûnu kelleziyne harecu min diyarihim betaran ve riaen 

Nas ve yurtlarından gösteriĢ içinde kasılarak, kasıntı bir biçimde huruc 
eden kimseler gibi olmayın. 

 
Tabii ki Mekkelileri, Mekkeli putperestlere iĢaret ediyor. Hani onlar 

kasıntı kasıntı çıkmıĢlardı Ģehirlerinden, Mekke den, yeneceklerdi. Onlar 
bir avuçtular onların gözünde. Neydiler ki sayılara iman etmiĢti Mekkeli 



putperestler. Ġmanın gücünü bilmiyorlardı. Onlar kelle sayısına 
bakıyorlardı, yüreğe değil. Allah ise; Bi zatis sudur; yüreklerin özünü 
biliyordu. 

 
Onlar Ģeytanın gör dediği yerden baktılar, Müminler ise Allah‟ın gör 

dediği yerden bakıyorlardı. Onun için rüya ile Allah, nereden bakmaları 
gerektiğini gösteriyordu peygambere ve müminlere. Aslında rüya görmek 
demek, rüya görülmek demek, rüya göstermek de demek. Onun için 
Allah nereden bakmaları gerektiğini onlara rüya ile talim ettiriyordu adeta. 

 
Burada, 10 ve 11. ayetlerdeki müjde, itminan, yürek ferahlığı. 

Orada Mutmain kelimesi geçiyor. Yürek ferahlığı ve  nüas geçiyor 11. 
ayette. Ġç sükuneti emeneten geçiyor hemen ondan sonra, öz güven. 

 
Bütün bunlar insanın manevi güçleri olarak, gücünü dirilten birer 

unsur olarak geçerken bakınız burada ne geçiyor; Burada; betaran ve 
riaen Nas geçiyor. Onların tam zıddına konulmuĢ. Tam karĢısına. Gurur, 
kibir, kasıntı davranmak. Onların karĢısında duruyor. Ġnsanın gücünü 
içten içe yiyip bitiren manevi virüsler olarak geçiyor bunlarda. 

 
KarĢıda öz güven, iç tatmini, manevi bir sükunet, iç sükuneti, gönül 

ferahlığı. Bir yanda imanın verdiği, 
 
Öbür yanda nefsin, insan gururunun verdiği bir kasıntılık, bir 

gösteriĢ, bir riya var. ĠĢte bunları karĢı karĢıya koymuĢ Kur‟an. 
 
ve yesuddune an sebiylillâh Çünkü onlar Allah‟ın yolundan 

inananları alıkoyuyorlar. vAllâhu Bi ma ya'melune Muhıyt; Allah ise 
onların bütün yaptıklarını etkisiz hale getiriyor. 

 
Muhiyt burada, olumsuz fiil olan ya'melune ile birlikte geldiğinde 

karĢıdakinin yaptığını etkisiz hale getirmek anlamına geliyor. 
 
 
48-) Ve iz zeyyene lehümüĢ Ģeytanü a'malehüm ve kale lâ 

ğalibe lekümül yevme minen Nasi ve inniy carun leküm* felemma 
teraetil fietani nekesa alâ akıbeyhi ve kale inniy beriyün minküm 
inniy era ma lâ teravne inniy ehafullah* vAllâhu Ģediyd'ül 'ıkab; 

 
Hani Ģeytan onlara davranıĢlarını süsledi ve (Ģöyle) dedi: "Bugün 

sizi kimse yenemez! Ben de muhakkak sizin yanınızdayım"... Ġki grup 
birbirini görünce iki topuğunun üzerine gerisin geri çarketti ve: "Muhakkak 
ben sizden ayrıyım! Gerçekten ben sizin göremediğiniz Ģeyleri 



görüyorum... Muhakkak ben Allâh'tan korkarım... Allâh "ġediyd'ül Ikab"dır 
(suçların sonuçlarını en Ģiddetli Ģekilde yaĢatan)!" dedi. (A.Hulusi) 

 
48 - Ve o vakit ki ġeytan kendilerine amellerini tezyin eylemiĢ de 

demiĢti bu gün insanlardan size galip gelecek yok, ben de size zahirim, 
fakat iki taraf karĢı karĢıya görününce ardına dönüverdi de ben, dedi. 
(Elmalı) 

 
 
Ve iz zeyyene lehümüĢ Ģeytanü a'malehüm ve kale ve o zaman 

Ģeytan yapıp ettiklerini kendilerine güzel göstererek diyordu ki; lâ ğalibe 
lekümül yevme minen Nasi ve inniy carun leküm Bugün hiçbir insan 
size galip gelemez, çünkü ben sizin yanınızdayım diyordu Ģeytan. 

 
felemma teraetil fietani nekesa alâ akıbeyhi ve kal Fakat iki taraf 

birbirinin görüĢ alanına girince Ökçeleri üzerine geri döndü ve dedi ki; 
inniy beriyün minküm benim sizle hiçbir iliĢkim olamaz. Dedi. inniy era 
ma lâ teravne çünkü ben sizin görmediğinizi görüyorum.  

 
Kılavuzu Ģeytan olanın baĢına böyle iĢte bu gelir. Demek istiyor 

Kur‟an. inniy era ma lâ teravneben sizin görmediğinizi görüyorum. inniy 
ehafullah Üstelik ben kesinlikle Allah‟tan korkarım. 

 
ġeytan ben Allah‟tan korkarım diyor. Allah‟tan korkmayan 

insanların yanına Ģeytan bile besmele çekerek yaklaĢır demek ki. Ben 
öyle düĢünüyorum. 

 
vAllâhu Ģediyd'ül 'ıkab; Çünkü Allah‟ın cezalandırması pek sert 

olur. 
 
47. ayetle iliĢkilidir bu ayet. Gurur, kibir, caka, tafra, kasıntılık hep 

Ģeytani güdülerin aldatıcı bir eseridir. Yani söylenmek isten Ģu gerçektir. 
Eğer Allah‟ın gör dediği yerden bakmaz da, Ģeytanın gör dediği yerden 
bakarsanız sonuçta aldanırsınız. 

 
 
“Ve ahiru davana velil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. ENFAL SURESĠ (49-75)(60) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 

 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
Sevgili Kuran dostları geçtiğimiz ders Enfal suresinin 48. ayetine 

dek iĢlemiĢtik. ĠĢlediğimiz ayetleri hatırlayacak olursak Ģeytanın insan 
yüreğine üflemeleri, vaatleri ve bu vaatlere kananların akıbeti ve en 
sonunda da Ģeytanın hiçbir vaadini tutmayacağı gerçeğini öğrenmiĢtik. 

 
Aslında enfal suresi Yevmül Furkan, Hakkın batıldan ayrıldığı gün 

olan bedir gününü, o süreci, öncesi ve sonrasıyla gözlerimizin önüne 
seriyor, bu bedrin yüreklerde devam eden iç savaĢı, yani iç bedirlerimizi, 
yüreğimizde ki bedirleri kazanabilmemizin de yöntemini ve yolunu 
gösteriyordu. 

 
ĠĢte o ayetlerin ardından Ģimdi, dost ve düĢman, mümin ve kafir 

zümreleri dıĢında 3. bir zümrenin bedir mihengine vurulduğunda nasıl 
kendini belli ettiği ve nifakını ortaya koyduğunu Ģu ayetle öğreniyoruz. 

 
 
49-) Ġz yekulül münafikune velleziyne fiy kulubihim meredun 

ğarre haülai diynühüm* ve men yetevekkel alAllâhi feinnAllâhe 
Aziyzün Hakiym; 

 
Hani münafıklar ile içlerindeki Ģüphe dolayısıyla sağlıklı 

düĢünemeyenler: "Bunları dinleri aldatmıĢ" diyor(du)... Kim Allâh'a 
tevekkül ederse (iĢe duygularını karıĢtırmayıp tabiri câiz ise kendini 
otomatik pilota bırakırsa, yani Allâh Esmâ'sının gereğini kendisinde açığa 
çıkaracağına iman ederse), muhakkak Allâh Aziyz'dir, Hakiym'dir. 
(A.Hulusi) 

 
49 - Sizden katiyen beriyim, ben sizin göremeyeceğiniz Ģeyler 

görüyorum, ben Allahtan korkarım, öyle ya Allahın ıkabı çok Ģiddetlidir. 
(Elmalı) 

 
 
Ġz yekulül münafikune velleziyne fiy kulubihim meredun o 

zaman o yüreklerin sınandığı, imanların sınandığı, yevmül Furkan, 
Hakkın batıldan ayrıldığı, seçildiği, ak ve karanın ayrıldığı, beyaz ve 
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siyahın ayrıldığı o gün birilerinin, dıĢarıdan beyaz görünen griler olduğu 
ortaya çıkıyor ve diyorlardı ki o griler, iki yüzlüler, münafıklar ve hasta 
yürekliler; 

 
ğarre haülai diynühüm bu adamları dinleri, yanlıĢa sürüklüyor. 

Dinleri bu adamlara yanlıĢ yaptırıyor diyorlardı o grinin çocukları. Tabii 
bununla neyi kastediyorlardı, güçlü ve kalabalık Mekke ordusuna karĢı 
bir avuç müminin sancak açması, baĢ kaldırması ve üzerine yürümesi, 
akılla, salt düz mantıkla açıklanabilir bir gerçek değildi. Bir münafık 
imanıyla da açıklamak gibi bir yola gitmeyeceğine göre geriye kalıyordu 
böyle bir savaĢı mantıksız bulmak. Orantısız bulmak ve onun içinde 
dinleri bu adamları yanlıĢa sürüklüyor idiler. Yani imanları, dinlerinden 
kasıt inanç sistemleri. Ait oldukları hayat görüĢleri, hayat düsturları bu 
adamları, böylesine güçlü bir ordu karĢısında savaĢa sürükledi dediler. 

 
Aslında bu münafığın nereden baktığını gösteren tipik bir bakıĢ 

açısı. Sayıların sultasına inanmıĢ, bir imanın bin imkan olduğunu ne 
bilsin. Onun için sayılara iman etmiĢ. Bir gri akım; siyaha, gündüzün; 
gecenin tüm karanlıklarına üstün olduğunu göremez, göremedi. Onun 
için burada; Ģeytanın baktığı yerden ya da bak dediği yerden, gör dediği 
yerden bakan bir bakıĢ açısıyla karĢı karĢıyayız. Sayılara iman eden, güç 
dengelerinden yola çıkan, ama imanı hesaba katmayan, bilinci hesaba 
katmayan, iradeyi hesaba katmayan, direniĢi, yani sabrı hesaba 
katmayan yamuk bir bakıĢ açısı var. ĠĢte bu hastalıklı bir yürekten çıkan 
bir bakıĢ açısı diyor ayet. 

 
Açık; Fiy kulûbihim maradun, (Bakara/10) yüreği hastalıklı 

olanlar, hastalıklı kalbi olanlar. Bu bakıĢı hastalıklı olan demektir. 
Hastalıklı bakan demektir. Ki yamuk bakan hiçbir Ģeyi doğru 
göremeyecektir. 
 

ve men yetevekkel alAllâhi feinnAllâhe Aziyzün Hakiym; Oysa 
onların, bunu diyenlerin bilmediği bir gerçek var. Allah‟a güvenen 
herkesin bilmesi gereken tek gerçek Ģudur ki; Allah yüceler yücesi bir 
iradeye sahiptir ve her yaptığı iĢi hikmetle yapar. Yani Allah‟ı hesaba 
katmadan bir baĢarı tasavvuru, Ģeytani bir tasavvurdur. Yüce Allah‟ı; 
Elde var bir. Demeden yapılacak tüm hesaplar sıfırdır. Onun için, elde 
var bir. Ben sıfırım. Ama elde bir olunca benim gibi sıfıra o bir değer 
yükler. Onun için yerimi bileyim, birin önüne geçmeyeyim. Birin arkasına 
geçeyim tamam. O zaman değer alırım, güç alırım. “Lâ havle velâ 
kuvvet illâ billah”Güç ve kuvvet yalnızca Allah‟a aittir. Ben de sıfırım 
ama değerimi ondan alırım eğer yerimi bilirsem. ĠĢte bu bakıĢ açısını 
veriyor, vermeye çalıĢıyor Kuran. 

http://islamasevgi.wordpress.com/2008/04/16/la-havle-vela-kuvvet-illa-billah%e2%80%9d/
http://islamasevgi.wordpress.com/2008/04/16/la-havle-vela-kuvvet-illa-billah%e2%80%9d/
http://islamasevgi.wordpress.com/2008/04/16/la-havle-vela-kuvvet-illa-billah%e2%80%9d/


 
 
50-) Ve lev tera iz yeteveffelleziyne keferul Melaiketü yadribune 

vucuhehüm ve edbarehüm* ve zûku azâbel harıyk; 
 
Melâikeyi, hakikat bilgisini inkâr edenlerin yüzlerine ve arkalarına 

vurarak ve "Tadın yakıp kavuran azabı" (diye) öldürürken bir görseydin! 
(A.Hulusi) 

 
50 - O sıra münafıklar ve kalplerinde bir maraz bulunanlar Ģöyle 

diyorlardı: «Ģunları dinleri aldattı» halbuki her kim Allaha tevekkül ederse 
Ģüphe yok ki Allah bir azîz, hakîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ve lev tera iz yeteveffelleziyne keferu ve O, küfre saplanıp 

kalanlara ölümü tattırdığımda görmeli idin bir. Durumlarını görmeliydin. 
O, küfre saplananlara ölümü tattırdığında, buradaki;elleziyne keferu‟ yu 
kafirler diye çevirmiyorum. Bağlamın izin verdiği her yerde elleziyne 
keferu formunun, özellikle mazi sigası, geçmiĢ sigası olmasından 
kaynaklanan bir devamlılık, bir eskilik, bir direngenlik taĢıdığını, anlamı 
taĢıdığını dikkate alarak kafirler, düz bir kafirler değil, küfre saplanıp 
kalanlar. Küfürde direnmeye devam edenler biçiminde çeviriyorum 
bağlam izin verdiği yerlerde. Onun için iĢte burada da küfre saplanıp 
kalanlara O ölümü tattırdığında görmeliydin bir hallerini. 

 
El Melaiketü yadribune vucuhehüm ve edbarehüm Melekler 

onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak diyecekler ki; ve zûku azâbel 
harıyk; tadın bakalım yakıcı azabı. 

 
Hemen Kuran böyle yamuk bir bakıĢ açısının akıbet ve ahiretine 

sözü getirdi, bir pencere açtı. ġeytanın gör dediği yerden bakan yalnızca 
baĢarıyı kaybetmekle kalmaz, istikbali de kaybeder demeye getirdi iĢi. 

 
Bu ibarenin dilsel açıdan farklı bir, alternatif bir anlamı da var. O 

anlam; “Melekler küfre saplanıp kalanların canlarını alırken onların 
yüzlerine ve sırtlarına vuracaklar ve” diye verilebilir alternatif anlam. Ama 
benim verdiğim anlam; yeteveffa sözcüğünde ki gizli zamirin Allah‟a 
gittiğini öne alan anlamdır. Ki dilsel olarak yeteveffa zamirinde bir tekil 
gizli özne var, tekil. Oysa meleklere gitseydi eğer çoğul olması lazımdı. 
Ki Karilerden biri olan Ġbn. Amir de teteveffa biçiminde okumuĢ, o zaman 
alternatif anlam olabilirdi. Onun için bendeniz “O” dedim, yani zamirin 
Allah olduğunu iĢaretle. O küfre saplanıp kalanların canlarını alırken, 
melekler vuruyorlardı. Biçiminde çevirdim. 



 
 
51-) Zâlike Bima kaddemet eydiyküm ve ennAllâhe leyse Bi 

zallamin lil abiyd; 
 
"Bu, yaptıklarınızın getirisidir! Allâh, kullarına zulmedici değildir!" 

(A.Hulusi) 
 
51 - Bir de görseydin Melekler canlarını alırken o küfür edenlerin 

yüzlerine ve arkalarına vura vura, tadın bakalım! diyerek: yangın azâbını 
bu iĢte sizin kendi ellerinizin takdim ettiği yüzünden ve Allahın kullarına 
zulüm kar olmadığındandır. (Elmalı) 

 
 
Zâlike Bima kaddemet eydiykümbu, öz ellerinizle iĢlediklerinizin 

karĢılığıdır. Yani bir baĢkasının size verdiği bir ceza değil. Aslında siz 
cezayı kendi kendinize veriyorsunuz. Onun için Allah sadece 
ödüllendiriyor. Cezalandıran, kendi kendinizi, cezalandıran sizsiniz. Onun 
için Rahman ve rahiym isminin tecellisi iĢte böyle gerçekleĢiyor.  

 
Allah herkese rahmet etmiĢtir. Kafirlere de. Sadece güllere değil, 

dikenlere de. Sadece kuzulara değil kurtlara da rahmet etmiĢtir. Ama 
insan eğer ceza ve bir belaya uğruyorsa, bu kendi eli ile kazandığının 
karĢılığıdır. Yani onu kendisi, kendisine karĢı yapmıĢtır. 

 
ve ennAllâhe leyse Bi zallamin lil abiyd; ĠĢte bu, geldi, değilse 

Allah kullarına haksızlık yapma ihtimali asla yoktur. 
 
Niye böyle çevirdim, Ġhtimali nereden çıkardım; Ben demedim, bu 

bir tasarruf ta değil, metin diyor. Eğer nehy‟in olumsuzun haberi “da” harfi 
cerri ile gelirse bu; Ya o iĢin imkansızlığına, ya da o ihtimalin yokluğuna 
delalet eder. Arap dilinde bu bir kuraldır. Onun için ayette; ve ennAllâhe 
leyse Bi zallamin lil abiyd; Allah‟ın kullarına zulmetme ihtimali yoktur. 
Diyor. 

 
 
52-) Kede'bi ali fir'avne velleziyne min kablihim* keferu Bi 

âyâtillâhi fe ehazehümullâhu Bi zünubihim* innAllâhe Kaviyyün 
Ģediyd'ül 'ıkab; 

 
(Bunların durumu) Firavun hanedanı ve onlardan öncekilerin 

gidiĢatı gibi... (Onlar) Allâh'ın iĢaretlerindeki varlığını (Esmâ'sının açığa 
çıkıĢı olan iĢaretleri) inkâr ettiler, Allâh da onları kendi suçlarıyla 



yakaladı... Muhakkak ki Allâh Kaviyy'dir, "ġediyd'ül Ikab"dır (suçun 
sonucunu Ģiddetle yaĢatandır). (A.Hulusi) 

 
52 - Tıpkı Âli Firavun ve onlardan evvelkilerin gidiĢi gibi Allahın 

âyetlerini tanımadılar da Allah kendilerini günahlarıyla tuttu alıverdi, 
çünkü Allah çok kuvvetli ve ıkabı pek Ģiddetlidir. (Elmalı) 

 
 
Kede'bi ali fir'avne velleziyne min kablihim 
 
ve Kuran olayı geçmiĢte yaĢanmıĢ tarihi bir hadiseye benzetiyor ve 

tarihsel bir pencere açıp muhataplarına seyredin diyor. Akıbetinizin 
geçmiĢteki kimlerin akıbeti ile örtüĢtüğünü görmek için izleyin.  

 
Onların gidiĢatı da tıpkı firavun toplumu ve ondan öncekilerin 

gidiĢatı gibi. 
 
Kuran sık sık yapıyor bunu Firavunla müĢrikleri, Ġsrail oğulları ile 

Müslümanları kıyaslıyor. Kuran ın mesajına direnen insanlara dönüp 
diyor ki; Firavunun akıbetine bakın, Allah‟ın vahyine karĢı direnenlerin 
sonu ne olmuĢ görün. Müslümanlara da dönüp diyor ki; Ġsrail oğullarının 
baĢından geçen YahudileĢme sürecini aklınızdan çıkarmayın, zalim 
Allah‟ın kılıcıdır. Onunla intikam alır. Ama döner ondan da intikam alır. 
Evvali mu seyfullah yente kulu bihi sümme yente kımu bih. Onun için 
YahudileĢmeyin mesajını veriyor. Mesaja direnenlere firavunu, mesaja 
inanıp ta mesajı bulandıran, inancını tam uygulamayan, mesaja karĢı 
ihanet edenlere de YahudileĢen Ġsrail oğullarını. Kuran sürekli örnek 
gösteriyor, ibret gösteriyor.  

 
keferu Bi âyâtillâhi fe ehazehümullâhu Bi zünubihim 
 
Ne yapmıĢtılar onlar, Allah‟ın mesajlarını ısrarla yalanlamıĢlardı. 

Ardından Allah‟ta onları günahları nedeniyle kıskıvrak yakalayıverdi. 
 
innAllâhe Kaviyyün Ģediyd'ül 'ıkab; Elbette Allah iĢinde kuvvetli, 

azabında Ģiddetlidir. 
 
  
53-) Zâlike Bi ennAllâhe lem yekü müğayyiren nı'meten 

en'ameha alâ kavmin hatta yüğayyiru ma Bi enfüsihim ve ennAllâhe 
Semiy'un 'Aliym; 

 



ĠĢte bu böyledir... Bir topluluk nefislerindekini değiĢtirmedikçe, Allâh 
onlara (hakikatlerinden) olan nimetini değiĢtirmez! Allâh Semi'dir, 
Aliym'dir. (A.Hulusi) 

 
53 - Bu, Ģundan: bir kere Allah bir kavme in'am ettiği bir nimeti 

onlar nefislerindeki sebebi değiĢtirinceye kadar değiĢtirmiĢ değildir, bir de 
Allah iĢitir, bilir. (Elmalı) 

 
 
Zâlike Bi ennAllâhe lem yekü müğayyiren nı'meten en'ameha 

alâ kavmin hatta yüğayyiru ma Bi enfüsihim 
 
Toplumsal değiĢmenin yasasını getirdi Kuran. Sosyal değiĢmenin, 

toplumsal dönüĢümün, tüm insanlık tarihi boyunca değiĢmeyen yasası 
bu ayet. Bu ġu yasa gereğidir ki; Allah bir topluma bahĢettiği nimeti, o 
toplum öz benliğine yabancılaĢmadıkça asla değiĢtirmez. 

 
Aynen Rad suresini, 13. surenin 11. ayetinde olduğu gibi. Aslında 

ayette geçen hatta yüğayyiru ma Bi enfüsihim anahtar ibare budur. 
 
hatta yüğayyiru ma Bi enfüsihim, kendilerinde bulunanı 

değiĢtirmedikçe anlamına gelir literal olarak, mot a mot. Nötr bir anlamı 
var. Yani kendilerinde olanı değiĢtirmedikçe. Müspete ya da menfiye, 
olumluya ya da olumsuza değiĢtirmeyi içerir. Fakat bu ayette nimetin 
delaletiyle olumlu anlama kullanıldığını görüyoruz. Yani nimet 
kelimesinden yola çıkarak bu ayette olumlu bir değiĢime iĢaret var. Yani 
olumludan, olumsuza doğru bir değiĢim. Ayette nimet sözcüğünün 
delaleti ile bunu anlıyoruz. 

 
O halde benim çevirimde ki kendisine yabancılaĢmada ortaya 

çıkıyor. Ben, kendine yabancılaĢmadıkça diye çevirmiĢtim, ki aslında öz 
benliğinin değiĢtirilmesi, kendine yabancılaĢmaktır. Eline bahĢedilen, 
verilen nimetin, kendisinden öz benliğini değiĢtirdiği için alınması ne 
demektir, yabancılaĢmadır. Kendine yabancılaĢan, Allah‟a yabancılaĢır. 
Allah‟a yabancılaĢan, eĢyaya yabancılaĢır. Her Ģeye yabancılaĢır. 

 
Burada sosyal ve bireysel değiĢmenin yasası dile getiriliyor. Sebep 

sonuç iliĢkisi içerisinde açıklanıyor tüm toplumsal dönüĢümler ve 
deniliyor ki; Toplumu oluĢturan temel taĢ, insan unsuru değiĢirse 
toplumda değiĢir. Onun için insan unsurunun değiĢmesi de ancak 
yüreğinin değiĢimine bağlı. Yani, tüm değiĢimler yürekte baĢlıyor diyor 
ayet. 

 



Dünyayı değiĢtiremezsiniz, bu kesin. Ama mutlaka değiĢtirmeniz 
gerekiyor. DeğiĢim Ģart. Hayatın yasası. Bu da kesin. Peki ne yapmalı. 
Dünyayı değiĢtiremeyiz bu kesin. Ama değiĢim de olmalı bu da kesin. 
Peki iki yasa birbiri ile çeliĢiyor mu? Hayır. Doğru bakarsanız doğru 
görürsünüz. DeğiĢtirebileceğiniz mutlaka bir kiĢi olmalı. Size en yakın kiĢi 
olmalı. Kim o? Sizsiniz. Kendinizi değiĢtirebilirsiniz. Ne duruyorsunuz, 
haydi baĢlayın diyor Kuran. 

 
ve ennAllâhe Semiy'un 'Aliym; ve Allah her Ģeyi iĢitendir, bilendir. 
 
Neden böyle bir ayet böyle iki isimle geldi. Eğer siz kendinizi 

değiĢtirmek gibi bir irade sergilerseniz Allah bunu iĢitir. Onu bilir ve size 
kendinizi değiĢtirecek güç verir. Yardımcı olur. Önünüzü açar. Aklınızı 
açar, kalbinizi açar, ruhunuzu açar. 

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

âyâti Rabbihim* fe ehleknahüm Bi zünubihim ve ağrakna ale fir'avn* 
ve küllün kânu zalimiyn; 

 
Tıpkı Firavun hanedanı ve onlardan öncekilerin vaziyeti gibi 

(durumları)! (Onlar) Rablerinin iĢaretlerindeki varlığını (Rabbanî 
özelliklerini) yalanladılar, (biz de) onları suçları sonucu helâk ettik ve Âl-i 
Firavun'u da suda boğduk! Hepsi zâlimlerdi. (A.Hulusi) 

 
54 - Tıpkı ali Firavun ve onlardan evvelkilerin gidiĢi gibi ki rablerinin 

âyetlerini tekzip ettiler biz de kendilerini günahlarıyla helâk ettik ve ali 
Firavunu gark eyledik, hepsi de zalimdiler. (Elmalı) 

 
 
Kede'bi ali fir'avne velleziyne min kablihim o halde onları akıbeti 

de firavun toplumu ve ondan öncekilerin akıbetine benzeyecek. Yine 
biraz önceki 52. ayetteki formu aynen kullandı. 

 
kezzebu Bi âyâti Rabbihim Onlar, rablerinin ayetlerini 

yalanlamıĢlardı. fe ehleknahüm Bi zünubihim bizde onları günahları 
yüzünden helak ettik. ve ağrakna ale fir'avn boğulmaya mahkum ettik 
firavun soyunu. 

 
Bir baĢka ayet hatırlıyorum, çok daha Ģiddetli bir ifade. Felemma 

asefunentekamna minhüm feağraknâhüm ecme'ıyn; (Zuhruf/55) Ne 
zaman bizi kızdırdılar diyor Allah. MüthiĢ bir ifade. Ne zaman bizi 
kızdırdılar, gücendirdiler, üzdüler, onlardan intikam aldık. Tam karĢılığı 



bu. Yaptıklarının acısını tattırdık demektir lügat anlamı. Ġntikamın lügat 
anlamı, sözlük anlamı bu. Yaptıklarının acısını tattırdık. Boğduk hepsini 
mahvettik. 

 
fe ehleknahüm Bi zünubihim biz de onları günahları yüzünden 

helak ettik. ve ağrakna ale fir'avn boğulmaya mahkum ettik firavun 
soyunu, ve küllün kânu zalimiyn; Niçin yaptık bütün bunları biliyor 
musunuz, Onlar kimdiler bu belaya mahkum ettiklerimiz hangi özellikleri 
yüzünden böyle bir akıbete duçar oldular biliyor musunuz, Hepsi de 
zulümde direniyorlardı. Zalimiyn, Zalim isimdir. Ġsim dil açısından 
taĢıdığı anlamı kendisinde sabit kılan, yerleĢik kılan bir sözcüktür. Onun 
için zaliym olabilmek için zumlu bir kere yapmak değil, zulmü 
içselleĢtirmek, zulmü sabit ve değiĢken bir özellik olarak almak lazım. 
Onun için zulüm onların tabiatı haline gelmiĢti diyor. 

 
 
55-) Ġnne Ģerred devabbi indAllâhilleziyne keferu fehüm lâ 

yu'minun; 
 
Allâh indînde hareket eden canlıların en Ģerrlisi, hakikat bilgisini 

inkâr edenlerdir! Onlar iman etmezler! (A.Hulusi) 
 
55 - Bütün o debelenenlerin Allah indinde en Ģerlisi Ģol kimselerdir 

ki küfretmiĢlerdir de imana gelmezler. (Elmalı) 
 
 
Ġnne Ģerred devabbi indAllâhilleziyne keferu fehüm lâ 

yu'minun; Allah katında canlıların en Ģerlisi her nasılsa “geçmiĢte küfre 
saplanmıĢ olup ta daha sonra iman etmemekte ısrarla direnenlerdir.” 
Allah katında canlıların en Ģerlisi.  

 
Dikkatinizi çekiyor mu bilmem, en Ģerli canlı, bilinçsizce, tercihinden 

dolayı değil, her nasılsa bilinçsiz bir biçimde inkarcı olmuĢ. Babadan 
anneden öyle görmüĢ, toplumdan öyle görmüĢ. Ondan dolayı değil en 
Ģerlisi olması. Ama daha sonra kendisini bilince çağıran bir vahiy bir 
hakikat iletildiğinde Yani gerçek kendisine ulaĢtırıldığında bu kez ona 
karĢı bilinçli bir direniĢ sergilemiĢ, iĢte bu ikinci tavrı yüzünden canlıların 
en Ģerlisi olarak nitelendiriliyor Kuran tarafından. 

 
 
56-) Elleziyne ahedte minhüm sümme yenkudune ahdehüm fiy 

külli merretin ve hüm lâ yettekun; 
 



Onlar (Medine-i Münevvere civarındaki Yahudi kabileler), kendileri 
ile antlaĢma yaptığın kimselerdir... Sonra da her defasında sözlerini 
bozarlar... Onlar korunmazlar (Allâh'tan sakınmazlar). (A.Hulusi) 

 
56 - Onlar ki kendilerinden muahede almıĢındır da sonra her 

defasında ahitlerini nakzederler ve hiç çekinmezler, (Elmalı) 
 
 
Elleziyne ahedte minhüm sümme yenkudune ahdehüm fiy külli 

merretin ve hüm lâ yettekun; 
 
Yeni bir pasaja girdi Kuran ve buyuruyor ki; Kendileri ile anlaĢma 

yaptıktan sonra her seferinde sorumsuzca anlaĢmalarını bozanlara 
gelince. 

 
Burada aslında bir çok ilke çıkarabiliriz bu ayetten ve bunun gibi 

Kuran da bir çok anlaĢmayla, gayri Müslimlerle ilgili anlaĢmayla iliĢkili 
hususlarda bir çok hüküm çıkarabiliriz. 

 
Birincisi, Müslüman olmayanlarla anlaĢmanın cevazına dair, hatta 

cevazı değil, özendirildiğine dair bir özellik sergiliyor ayetler. Özendiriliyor 
anlaĢma, çünkü diyalog özendiriliyor. 

 
Buradaki anlaĢma ne olabilir diye düĢündüğümüzde, özellikle bu 

ayetlerin indiği günler için, Bedir süreci için bu ayetin dile getirdiği; 
BozulmuĢ, birilerinin bozduğu bir anlaĢmadan söz ediyor ayet. Bedirde 
bozulan analaĢma kiminle yapılıĢtı ki diye düĢündüğümüzde hemen 
aklımıza bir Ģey geliyor. Medine sözleĢmesi. Ki büyük bir ihtimalle burada 
bahsedilen anlaĢma Medine de ki Yahudilerle hicretin 1. yılında yapıldığı 
söylenen, Medine sözleĢmesi diye bilinen ünlü analaĢmadır ve bu 
anlaĢmaya göre Müslümanlarla Medine de ki Yahudiler, müttefik 
olmuĢlar, bir tevhit federasyonu oluĢturmuĢlardı. Müslümanlara 
saldırılırsa eğer onlara olan saldırıyı Yahudiler de karĢılayacak, eğer 
onlara saldırılırsa Müslümanlar onlara destek çıkacaktı. Ehli kitapla 
yapılan bu tevhit esaslı federatif anlaĢma Bedir‟in arkasından bozuldu. 
En azından bazı Yahudi gruplar ve kabileler bozdu, ki bunların baĢında 
Ka‟b bin EĢref geliyordu. 

 
Bedir savaĢında müĢrikler kaybettiğinde müfrit bir Yahudi lideri ve 

hahamı olan Ka‟b bin EĢref, “artık benim için yerin altı, yerin üstünden 
hayırlıdır” demiĢti. Müslümanların zaferine böylesine içerlemiĢti. 
Kendisini müĢriklerle böylesine yakın görmüĢtü. 

 



Bu bir bakıĢ açısı. Peygamberin bakıĢ açısı ki zaten onun bakıĢ 
açısını çizen, Allah‟ın vahyi idi. Onun içinde Medine sözleĢmesinde yer 
alan bir çok madde aslında Kuran da da yer almıĢtı bir Ģekilde. Ki maide 
suresinin 42. ve 50. ayetleri arasındaki ifade edilen hususlar Medine 
sözleĢmesinde yer alıyordu. Ama Ebu Davud‟da ki bir hadisten 
öğreniyoruz ki, anlaĢmayı ilk bozan Medine Yahudileri oldu. 

 
ĠĢte bu ayette ifade edilen Allah-u alem tabii ki, büyük bir ihtimalle 

bozulduğu söylenen anlaĢma, Resulallah‟ın ya Medineli ehli kitapla 
yaptığı Medine sözleĢmesi, ya da o sözleĢme dıĢında yine ehli kitapla 
yaptığı bir baĢka sözleĢme olsa gerektir. 

 
 
57-) Feimma teskafennehüm fiyl harbi feĢerrid Bihim men 

halfehüm leallehüm yezzekkerun; 
 
Eğer onları harpte yakalarsan, onlarla, onların arkalarında 

bulunanları dağıt ki ibret alsınlar. (A.Hulusi) 
 
57 - Onun için onları ne zaman harp de yakarlarsan kendileriyle 

arkalarındakileri ürküt gerek ki ibret alırlar. (Elmalı) 
 
 
Feimma teskafennehüm fiyl harb onlarla savaĢta karĢılaĢırsan, 

feĢerrid Bihim men halfehüm leallehüm yezzekkerun; geriden 
gelenlere ibret olsun için onları öyle bir darmadağın et ki, berikiler ders 
alsınlar.  

 
 
58-) Ve imma tehafenne min kavmin hıyaneten fenbiz ileyhim 

alâ seva'* innAllâhe lâ yuhıbbül hainiyn; 
 
ġayet bir topluluğun ihanetinden endiĢen varsa, anlaĢmayı 

geçersiz saydığını önceden onlara bildir! Muhakkak ki Allâh ihanet 
edenleri sevmez. (A.Hulusi) 

 
58 - Her hangi bir kavimden de bir hıyanet endiĢe edersen evvel 

emirde (nebzet) ahitlerini reddettiğini düpe düz kendilerini bildir, çünkü 
Allah hainleri sevmez. (Elmalı) 

 
 
Ve imma tehafenne min kavmin hıyaneten fenbiz ileyhim alâ 

seva'in ve eğer aranızda anlaĢma bulunan bir toplumun ihanetinden 



haklı nedenlerle kaygıya kapıldınsa durumu dengelemek için onlarla 
yaptığın anlaĢmayı geçersiz ilan edebilirsin. 

 
Bakınız, anlaĢmaya ihanet etmeyi ahlaki bir zaaf olarak gören 

Kuran, öncelikle karĢı tarafın ihanetinin makul bir biçimde ikna edici 
sebeplere dayalı olarak iyice hissedilmesi gerektiğini iĢaret ediyor. Onun 
için düĢmanla dahi olsa ahlaki çerçevenin sınırında bir iliĢki istemiyor 
Kuran. SavaĢta dahi olsa bir ahlaki norm getiriyor. SavaĢmak, birileri ile 
düĢmanlık yapmak, birileri ile savaĢ halinde olmak, ahlaksız davranıĢın 
gerekçesi, mazereti olamaz diyor.  

 
Bu çok önemli ve bu ayetlerin, sayfalar boyunca, sonuna kadar bu 

surenin bu ayetlerin dibinde akan dip akıntısı bu. SavaĢ ahlakı. BarıĢta 
herkes ahlakı gözetir. ĠĢ ki savaĢta gözetebilmektir. Dostuna karĢı herkes 
ahlaki davranır. ĠĢki düĢmanına karĢı ahlaki davrana bilmektir. Kuran iĢte 
o çok az insanın, çok az toplumun, dünyada çok az uygarlığın 
becerebildiği bu standarda dikkat çekiyor ve çizgi koyuyor. 

 
innAllâhe lâ yuhıbbül hainiyn; Unutma ki Allah hainleri sevmez. 

Yani öncelikle ihanet etmeyin. Siz ihanet etmeyin, kesinlikle size ihanet 
edilse dahi etmeyin. Ama anlaĢmayı karĢı taraf bozmuĢ ya da bozmaya 
yatkınsa bu durumda anlaĢmayı iptal edin geçersiz sayın. Geçersiz 
olduğunu da zımnen ilan edin gibi bir talimatta görüyoruz burada. Artık 
benimle aranızda anlaĢma yok Ģeklinde. Uluslar arası iliĢkilerde ahlaki 
kuralları bundan 1400 yıl önce Kuran iĢte böylesine sistematik bir 
biçimde oturtuyordu. 

 
 
59-) Ve lâ yahsebennelleziyne keferu sebeku* innehüm lâ 

yu'cizun; 
 
O hakikat bilgisini inkâr edenler, sakın kaçarak kendilerini 

kurtaracaklarını sanmasınlar... Kesinlikle onlar (Allâh'ı) dilediğini 
yapmaktan âciz bırakamazlar! (A.Hulusi) 

 
59 - Ve o küfür edenler asla zannetmesinler ki ileri gitmiĢlerdir 

çünkü onlar âciz bırakamazlar. (Elmalı) 
 
 
Ve lâ yahsebennelleziyne keferu sebeku Nitekim küfre saplanan 

kimseler yakalarını kurtardıklarını sanmasınlar, innehüm lâ yu'cizun; 
unutmasınlar ki onlar Allah‟ı atlatamazlar. 

 



 
60-) Ve e'ıddu lehüm mesteta'tüm min kuvvetin ve min ribatıl 

hayli turhibune Bihi adüvvAllâhi ve adüvveküm ve ahariyne min 
dunihim* lâ ta'lemunehüm*Allâhu ya'lemuhüm* ve ma tünfiku min 
Ģey'in fiy sebiylillâhi yuveffe ileyküm ve entüm lâ tuzlemun; 

 
Onlar için gücünüz yettiğince kuvvet toplayın ve (cihad için) 

bağlanarak beslenmiĢ atlar hazırlayın ki onunla Allâh düĢmanını, sizin 
düĢmanınızı ve onlardan baĢka, Allâh'ın bilip sizin bilmediğiniz diğerlerini 
korkutasınız... Allâh uğruna ne bağıĢlarsanız, mükâfatı size tam ödenir 
ve hakkınız asla yenmez! (A.Hulusi) 

 
60 - Siz de onlara karĢı gücünüzün yettiği her kuvvetten ve cihat 

için beslenen atlardan hazırlık yapın, onunla hem Allah düĢmanını 
korkutursunuz hem sizin düĢmanınızı hem de onlardan baĢka diğerlerini 
ki onları verseniz ecri size tamamen ödenir, hiç de ziyan etmezsiniz. 
(Elmalı) 

 
 
Ve e'ıddu lehüm mesteta'tüm min kuvvetin ve min ribatıl hayl 

sizde onlara karĢı gücünüz oranında kuvvet ve atlı birlik hazırlayıp, 
turhibune Bihi adüvvAllâhi ve adüvveküm ve ahariyne min dunihim* 
lâ ta'lemunehüm*Allâhu ya'lemuhüm bu yolla hem Allah düĢmanlarını, 
hem kendi düĢmanlarınızı, hem de bunlar dıĢında sizin bilmeyip Allah‟ın 
bildiği daha baĢkalarını yıldırıp caydırabilirsiniz. Yani hazırlıklı olun. 
Caydırıcılık için hazırlıklı olun. BarıĢı korumak için savaĢa hazır olun. 
Güçlü olun. Gücünüzü her fırsatta kullanmak için güçlü olmayın, 
gücünüzü kullanmaya ihtiyaç duyulmamak için güçlü olun. Güçlü olun ve 
affedin, zayıf olursanız affetmiĢ olmazsınız, aslında korkmuĢ olursunuz. 
Zayıfın affı korkaklık, güçlünün affı merhamet, Ģeref ve izzettir. Onun için 
güçlü olun. 

 
ve ma tünfiku min Ģey'in fiy sebiylillâhi yuveffe ileyküm ve 

Allah yolunda her ne harcarsanız size tümüyle geri ödenecektir, ve 
entüm lâ tuzlemun; ve siz asla zulme uğramayacaksınız. 

 
Hemen yukarıda bir ibare geçti, o ibarenin üstünde bir iki cümle ile 

durmak isterim. 
 
adüvvAllâhi ve adüvveküm bu çok önemli, Allah‟ın düĢmanları ve 

sizin düĢmanlarınız. Burada bir hakikat dile getiriliyor. Allah‟ın düĢmanı 
olan herkes öncelikle tüm müminlerin düĢmanıdır. Bir düĢman tanımı, bir 
düĢman çerçevesi çiziyor. Sizin düĢmanınız, basit menfaatlerinize 



dokunan değil, Allah‟ın düĢmanı olanlardır. Çünkü Allah‟a karĢı savaĢ 
açanlar, insanın mutluluğunu yok etmeye çalıĢanlardır. O sebeple 
Allah‟ın düĢmanlarını doğal düĢman kabul edeceksiniz. Ayetin zımnen 
ifade ettiği gerçek bu. 

 
 
61-) Ve in cenehu lisselmi fecnah leha ve tevekkel alellah* 

inneHU HUves Semiy'ul 'Aliym; 
 
Eğer barıĢa yanaĢırlar ise, sen de ona (barıĢa) yanaĢ! Allâh'a 

tevekkül et (Allâh'ı vekîl tut = El Vekiyl isminin kuvvesine yönel)! Çünkü 
O, Semi'dir, Aliym'dir. (A.Hulusi) 

 
61 - Ve eğer selme yanaĢırlarsa sen de ona yanaĢ ve Allaha 

mütevekkil ol, çünkü iĢiten bilen ancak odur. (Elmalı) 
 
 
Ve in cenehu lisselmi fecnah leha ve tevekkel alellah ġu var ki, 

eğer onlar barıĢa yönelirlerse sen de bu yöneliĢe uy. Ama yalnızca 
Allah‟a güven. inneHU HUves Semiy'ul 'Aliym; Unutma ki O 
duyulmayanı iĢiten, kimsenin bilmediğini bilendir. Yani daima 
saldırganlığı cezalandırmak ve meĢru savunma amaçlıdır savaĢ. Burada 
da ifade edilen hakikat budur. BarıĢ esastır, eğer barıĢa yanaĢırlarsa 
sende yanaĢ diyor, sen de barıĢa uy, esastır.  

 
Neden, Çünkü ebedi risaletin, vahyin amacı insanı ifna etmek değil, 

insanı ihya etmek, diriltmektir. Ġnsanı yok etmek değil, insanı var 
etmektir. Ġnsanı öldürmek değil, insanı diriltmektir. 

 
Ġnsan ne zaman kendi hayatını zibil etmiĢ, sebil etmiĢ, daha 

doğrusu kendi hayatının masumiyetini kaybetmiĢ olur, imanla insan 
arasına bir engel olarak aĢılmaz bir engel olarak gelindiğinde. Çünkü 
insanın varlığı o durumda artık tüm diğer insanlar için bir zarara, bir sete, 
bir mutluluk setine dönüĢmüĢtür. Engeline dönüĢmüĢtür. Onun için hiç 
kimsenin tüm insanlığın mutluluğuna engel olmak gibi bir hakkı olamaz.  

 
Ġman, insan mutluluğunun öbür adıdır. Ġnsanın mutluluğunun öbür 

adıyla insanın buluĢmasına kimse engel olmamalıdır ve cihad; imanla 
insan arasındaki engelleri kaldırmaktır. 

 
 
62-) Ve in yüriydu en yahde'uke feinne hasbekâllah* 

"HU"velleziy eyyedeke Bi nasriHĠ ve Bil mu'miniyn; 



 
Eğer sana hile yapmak isterlerse, muhakkak Allâh sana yeter! O ki, 

yardımı ve diğer iman edenler ile seni desteklemiĢtir. (A.Hulusi) 
 
62 - Ve eğer sana hud'a yapmak isterlerse sana yetiĢecek Allah 

dır, odur ki seni nusretiyle ve müminlerle teyit buyurdu. (Elmalı) 
 
 
Ve in yüriydu en yahde'uke feinne hasbekâllah tut ki onlar seni 

barıĢ tuzağıyla, -bir önceki ayete atıfla meallendirelim,- barıĢ tuzağıyla 
aldatmayı planlamıĢ olsunlar, o zamanda Allah elbet sana yeter. Yani 
barıĢa eğer gönüllü olurlarsa sende barıĢa yanaĢ. Onların barıĢ yapma 
arzusu bir tuzak bile olsa diyor. Allah sana yeter, yine barıĢa yanaĢ 
demek istiyor ayet. 

 
"HU"velleziy eyyedeke Bi nasriHĠ ve Bil mu'miniyn; O dur seni 

yardımıyla ve imanlı insanlarla güçlendiren. 
 
 
63-) Ve ellefe beyne kulubihim* lev enfakte ma fiyl Ardı 

cemiy'an ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnAllâhe ellefe 
beynehüm* inneHU Aziyzün Hakiym; 

 
(Ġman edenlerin) kalplerini, verdiği paylaĢım sevgisi ile tek kalp gibi 

yapmıĢtır! ġayet sen yeryüzünde ne varsa toptan bağıĢlamıĢ olsan, 
onların kalplerinin arasını birleĢtiremezsin... Fakat Allâh onların arasını 
ülfetle birleĢtirdi... Muhakkak ki O, Aziyz'dir, Hakiym'dir. (A.Hulusi) 

 
63 - Ve kalplerinin arasını telif eyledi, yoksa yer yüzünde ne varsa 

hepsini sarf etse idin yine onların kalplerini telif edemezdin ve lâkin Allah 
onların beyinlerini telif buyurdu çünkü o biz azîz, hakîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ve ellefe beyne kulubihim ki onların yüreklerini o kaynaĢtırdı. 

Nasıl yardım eder sorusunun cevabıdır burada. Allah sevdiklerine nasıl 
yardım eder, onları nasıl destekler. Nasıl onları güçlendirir diye 
sorarsanız eğer. Gökten silah yağdırmaz belki, ama ne yapar? Nükleer 
bir güç merkezi olan kalplerinizi birbirine berkiĢtirir. Birbirine kaynaĢtırır, 
birbiri ile yanaĢtırır. Bir yürek olur 1000 yürek, bir yürek olur milyon yürek. 
Bir kafayla düĢünmek yerine artık bir milyon, bir milyar kafayla 
düĢünürsünüz. Bir yürekle sevmek yerine bir milyar yürekle seversiniz. 

 



Ġnnemel mu'minune ıhvetün (Hucurat/10) Müminler birbirlerinin 
ancak kardeĢi olabilirler. Düsturu gereğince kardeĢ olursunuz. Annenizin 
doğurmadığı milyonlarda kardeĢiniz olur, evrensel insan olursunuz. 
Siyah beyaz, sarı kırmızı kardeĢleriniz. ĠĢte Allah böyle yardım eder. 

 
lev enfakte ma fiyl Ardı cemiy'an ma ellefte beyne kulubihim 

eğer sen yeryüzünün bütün servetini harcamıĢ olsaydın onların 
yüreklerinin arasını kaynaĢtıramazdın. Servetle, malla, parayla elde 
edilebilecek bir değer değil bu. Sevmek servetle olmaz. Ne kötekle olur, 
ne servetle olur. Ancak yüreklerin sahibi olan Allah sevdirirse sever.  

 
Onun için baksanıza sistemler, sultalar tarih boyunca hep birilerini 

sevdirmeye çalıĢmıĢlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar insanlar eğer 
sevmiyorlarsa, sevmemiĢler. Onun için yeryüzünde hiçbir yasa hiçbir 
güç, hiçbir kanun bir insanın bir baĢkasını sevmesine yetmez. Bunu 
sağlamaz. Yer yüzünün hiçbir serveti, hiçbir hazinesi, hiçbir makamı 
sevmediğiniz bir insanı size sevdirmek için yetmez. On un için Allah‟ın 
sevdirdiği gerçek bir sevgidir. Sevgi diye adlandırılan ve hakikatte tutku 
olan, sevgi ile alakası bulunmayan, yani sahte sevgi, kalp sevgi olan o 
sevgilere de benzemez. Çünkü bir sevgiyi Allah koymuĢsa Allah kadar 
ebedileĢir.  

 
Allah‟a neden güvenmeli sorusunun 61 ve 62. ayetlerdeki O Allah‟a 

güvenin emrinin neden gerekli olduğunu Ģimdi daha iyi anladınız mı? 
Allah‟a neden güvenmeli, niçin Allah‟a güvenmeli; ĠĢte bunun için. 
Allah‟tan baĢka yüreğe, gönle ferman dinleten bir sultan yoktur da onun 
için. 

 
[Atlanan cümle;ve lakinnAllâhe ellefe beynehüm Ne zaman ki, 

Allah Teâlâ onlara bütün o eski düĢmanlıkları unutturdu, o kin ve öfkeyi 
gönüllerinden sildi ve yerine bir kardeĢlik sevgisi ve karĢılıklı dostluk 
duygusu koydu iĢte o zaman tam anlamıyla dost ve kardeĢ oldular. 
(Elmalı)] 

 
inneHU Aziyzün Hakiym; ĠĢte bunun için. Çünkü O, iradesinde 

pek yüce iĢinde hikmet sahibidir. Yüce olan Allah, yüce sevgiler 
bahĢeder. Sevgisi ise hikmetlidir. 

 
 
64-) Ya eyyühen Nebiyyü hasbükâllahu ve menittebe'ake minel 

mu'miniyn; 
 



Ey Nebi! Allâh, sana ve iman edenlerden sana tâbi olanlara yeter. 
(A.Hulusi) 

 
64 - Ey o Peygamber! YetiĢir sana Allah arkanda gelen müminlerle. 

(Elmalı) 
 
 
Ya eyyühen Nebiy sen ey peygamber, hasbükâllahu ve 

menittebe'ake minel mu'miniyn; Allah sana da yeter, sana tabi olan 
gerçek müminlere de yeter. 

 
Tefsire gerek var mı? Tefsir yerine bir daha okuyayım; Ya eyyühen 

Nebiyyü hasbükâllahu ve menittebe'ake minel mu'miniyn; Ey 
peygamber Allah sana da yeter, sana tabi olan gerçek müminlere de 
yeter. 

 
 
65-) Ya eyyühen Nebiyü harridıl mu'miniyne alelkıtal* in yekün 

minküm ıĢrune sabirune yağlibu mieteyn* ve in yekün minküm 
mietün yağlibu elfen minelleziyne keferu Bi ennehüm kavmün lâ 
yefkahun; 

 
Ey Nebi! Ġman edenleri harbe teĢvik et! Eğer sizden sabreden yirmi 

(kiĢi) olursa, iki yüze galip gelirler... ġayet sizden yüz (kiĢi) olursa, 
hakikat bilgisini inkâr edenlerden bine (kiĢiye) galip gelirler... Onlar 
anlayıĢsız bir topluluktur! (A.Hulusi) 

 
65 - Ey o Peygamber! Müminleri cihada teĢvik eyle, eğer sizden 

sabredecek yirmi kiĢi olursa iki yüze galebe ederler ve eğer sizden yüz 
kiĢi olursa o küfredenlerden birine galebe ederler, çünkü onlar hakkı ve 
akıbeti iyi idrâk etmez fıkıhsız bir kavimdirler. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühen Nebiyü harridıl mu'miniyne alelkıtal Sen ey 

peygamber, savaĢta ölüm korkusunu yenmeleri için inananları 
yüreklendir, coĢtur. 

 
Bu ibare;harridıl mu'miniyn ibaresi klasik tüm müfessirlere göre 

teĢvik et anlamına gelir. Benim; yüreklendir, diye çevirdiğim, coĢtur diye 
çevirdiğim ibare tüm klasik müfessirler tarafından teĢvik et anlamı ile 
anlamlandırır. 

 



Aslında Harrad terimi maddi manevi tükeniĢ anlamına gelir, 
çözülme anlamına gelir. Psikolojik çöküĢ, zihni direncin kayboluĢu 
çözülüĢü anlamına gelir. 

 
Dikkat ettiniz mi, ters bir anlam veriyoruz burada. Oysa ki bir zihni 

çöküĢ, bir manevi çözülüĢ anlamına gelen Harrad dan tüketilmiĢ harrıd 
kelimesi, onları yüreklendir anlamına gelebiliyor. Ki Arap dilinde bunun 
örneği var. Marradahu ki marrad hastalık denektir, Marradahu ibaresi 
onu bütün hastalıklardan temizledi, arındırdı anlamına geldiği gibi 
lügatta, ki Ragıp El Isfahani bunu müfredatında böyle gösteriyor. 
Harradahu ibaresi de onu yüreklendirdi, onun tüm korku ve kaygılarını 
giderdi. 

 
Aslında bu; korkacak bir Ģey kalmadı demektir. Öyle bir yüce 

değere dikkat çekti ki, veyahut ta acısını öyle artırdı ki, artık hastalığı 
iĢitmez oldu, duymaz oldu. Artık ölüme öyle inandırdı ki, ahireti öyle 
benimsetti ki, artık ölümün korkusunu duymaz oldu gibi bir iç anlam 
süreci var bunun. Onun için ben yüreklendir diye çevirdim ki doğru 
çevirisi budur. Böyle çevirdiğimizde bu ayeti doğru anlayacağız çünkü. 
Devam edelim; 

 
in yekün minküm ıĢrune sabirune yağlibu mieteyn eğer sizden 

dirençli 20 kiĢi olursa, bunlar 200 kiĢiyi alt eder, 200 kiĢiyi yener. ve in 
yekün minküm mietün yağlibu elfen minelleziyne keferu yok eğer 
sizden 100 kiĢi olursa, inkarda direnenlerden 1000 kiĢiyi yener, alt eder. 

 
Ne diyor burada ayet, Yani sizden diyor 20 kiĢi olursa, 200 kiĢiye 

galip gelir. Ama bakıyoruz ki Peygamberin komuta ettiği savaĢlarda bile 
bu oran tutmamıĢ. ĠĢte Uhut, demek ki ayetin söylediği Ģey, klasik 
tefsirlerde gördüğümüz, adeta bir kural gibi bir orantı kurmak falan değil. 
Bu bir yüreklendirme aslında. Onun için ayetin giriĢini doğru anlamalıydık 
burasını doğru anlamak için.  

 
Müfessirler gelecekten haber olarak, müjde olarak almıĢlar bu 

ayeti, tefsir etmiĢler. Oysa biraz önce de söyledim Resulallah‟ın 
hayatındaki savaĢlarda dahi bu oran böylesine geçekleĢmiĢ olmadı. 
Uhut‟ta görüldüğü gibi. Ki ayetin baĢına döndüğümüzde onu doğru 
anlarsak burayı da doğru anlıyoruz. Bu bir yüreklendirmedir. Böyle 
yüreklendir onları. Bilinçli, iradeli ve dirençli azınlığın, bilinçsiz, iradesiz, 
yığınlara, uydum kalabalığa diyen çoğunluğa galibiyetinin kesin olduğunu 
söyle demektir.  

 



Bu yığınlar, kelle sayısına vurulduğunda belki sayıca fazla gelir 
ama eğer bilinçli ise, eğer iradeli ise, eğer Ģahsiyetli ise, eğer dirençli ise, 
onlardan çok çok az topluluklar  

 
..kem min fietin kaliyletin ğalebet fieten kesiyraten Bi iznillah 

(Bakara/249) Bakaradaki bu ayette olduğu gibi, nice az topluluk, bilinçli 
ve iradeli az topluluk vardır ki, kalabalıkları, bilinçsiz yığınları alt etmiĢtir, 
yenmiĢtir. Budur, hakikat budur. 

 
Bi ennehüm kavmün lâ yefkahun; Çünkü onlar, neden? ĠĢte bu, 

Ģu küçücük cümle aslında anahtarı da taĢıyan cümledir. Çünkü onlar 
derin kavrayıĢtan mahrum bir yığındırlar. 

 
Evet, sebebi göz önüne serdi Kuran. Neden 20 kiĢi 200 kiĢiye galip 

gelmeli? Bu bir kinayedir. Yani bir avuç insan dağlar dolusu insana galip 
gelir, çünkü onlar düzenli hareket eder. Planlı hareket eder, bilinçli 
hareket eder, iradeli hareket eder.  

 
Ġnançları ne olursa olsun, değerleri ne olursa olsun düzenli hareket 

eden, planlı hareket eden, önünü sonunu hesaplayarak hareket eden, 
bilinçli, hareket eden, akıllı hareket eden küçük topluluklar, yine inançları 
ne olursa olsun düzensiz, plansız, programsız, nizamsız, intizamsız, 
bilinçsiz hareket eden kitleleri yener, onları alt eder. Bu tarih boyunca ve 
bugünde gördüğümüz gerçektir. 

 
 
66-) El ANe haffefAllâhu anküm ve alime enne fiyküm da'fa* 

fein yekün minküm mietün sabiretün yağlibu mieteyn* ve in yekün 
minküm elfün yağlibu elfeyni Biiznillâh* vAllâhu me'as sabiriyn; 

 
ġu an Allâh sizden yükünüzü hafifletti, çünkü biliyor ki sizde zayıflık 

var... (O hâlde) sizden dayanan yüz olursa, iki yüze galip gelirler... 
Sizden bin olursa, Allâh'ın izniyle (Bi-iznillâh), iki bine galip gelirler... 
Allâh sabredenlerle beraberdir. (A.Hulusi) 

 
66 - ġimdi Allah sizden yükü hafifletti ve bildi ki sizde bir za'f var, 

Ģimdi sizden sabredecek yüz kiĢi olursa iki yüze galebe ederler, sizden 
bin olursa Allahın izniyle iki bine galebe ederler, ve Allah 
sabredenlerledir. (Elmalı) 

 
 



El ANe haffefAllâhu anküm mevcut Ģartlarda Allah yükünüzü 
hafifletmiĢtir. ve alime enne fiyküm da'fen zira sizin güçsüz olduğunuzu 
iyi biliyor. 

 
Sanırım burada dile getirilen bire bir gerçek o anda Medine‟de bir 

avuç insanın yaĢadığı o zor Ģartlar, o mahrumiyet Ģartları birinci olarak 
dile getiriliyor. 

 
fein yekün minküm mietün sabiretün yağlibu mieteyn o halde 

sizden dirençli 100 kiĢi çıkacak olursa bunlar 200 kiĢiyi alt eder. ve in 
yekün minküm elfün yağlibu elfeyni Biiznillâh ama eğer sizden bir kiĢi 
çıkarsa Allah‟ın izni sayesinde 2000 kiĢiyi alt eder. vAllâhu me'as 
sabiriyn; zira Allah hakikat üzerinde direnenlerle, sabit kadem olanlarla, 
deri adım atmayanlarla, benim ifademle; esas duruĢunu bozmayanlarla 
beraberdir. 

 
Açık aslında, hatta klasik tefsir bu ayetin, bir üstteki ayeti nesh 

ettiğini, hükmünü geçersiz kıldığını söylemiĢtir ki, gerçekten Razi‟nin de 
itiraz ettiği gibi böyle bir mantık, böyle bir teori, kabul edilemez bir 
teoridir. Çünkü burada söylenen hakikat bir üsttekini geçersiz kılan bir 
Ģey değil. Eğer zayıfsa, donanımsızsa, yetersizse tabii ki 1 e 2 güç 
dengesi sağlanacaktır. Ama eğer donanımlıysa, yeterliyse, iyi 
donanımlıysa 1 e 20 güç dengesi belki de makul görünecektir o 
durumda. 

 
Aslında burada söylenenle yukarıda söylenen birbirinden iki ayrı 

halde, iki ayrı nispettir. Onun için neshe hiç gerek yoktur tabii ki. Ama 
burada 1 e 2 verirken nispet olarak Kuran, belki de aradaki bu fark niye 
olmalı sorusuna cevap olarak; Ġman kendi baĢına senin kadar bir 
değerdir demek istiyor. Onun için bir kendini sayacaksın bir de imanı 
dercesine adeta. Evet, iman bir katma değerdir. Senin değerini eğer iyi 
kullanırsan esbaba tevessül edersen, sebeplerine sarılırsan, sebep 
sonuç iliĢkileri içerisinde Allah‟ın yasalarını doğru okursan bazen iman 1 
e 2 den tuta, 1 e sonsuza kadar insana bir güç verebilir diyor. Ġman 
sınırsız bir imkandır diyor aslında. 

 
 
67-) Ma kâne li Nebiyyin en yekûne lehu esra hatta yüshıne fiyl 

Ard* türiydune aradaddünya* vAllâhu yüriydül ahirete, vAllâhu 
Aziyzün Hakiym; 

 
Bir Nebiye, arzda ağır basıncaya kadar, (savaĢsız) esirler sahibi 

olması sahih olmaz... Siz (düĢmanınızı öldürmek yerine esir almayı 



istemekle) dünyanın malını diliyorsunuz; Allâh ise sonsuz geleceği 
diliyor... Allâh Aziyz'dir, Hakiym'dir. (A.Hulusi) 

 
67 - Hiç bir Peygamber için Arzda ağır basmadıkça esirleri olmak 

doğru değildir, siz, Dünya uruzunu istiyorsunuz Allah ise Âhireti 
kazanmanızı diliyor ve Allah azîzdir hakîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ma kâne li Nebiyyin en yekûne lehu esra hatta yüshıne fiyl Ard 

kıran kırana gerçekleĢmiĢ sıcak bir savaĢ sonucu olmadıkça bir 
peygambere esir almak yakıĢmaz. 

 
ĠĢte yine klasik tefsirlerin tamamına muhalefet ettiğimiz bir ayet. 

Kıran kırana gerçekleĢmiĢ sıcak bir savaĢ sonucu olmadıkça bir 
peygambere esir almak yakıĢmaz diye çevirdik. Ki çevirimizin hem dil 
açısından, hem de karineler açısından, hal karineleri yani bağlam, iç ve 
dıĢ bağlam açısından bir çok delilimiz var. Özellikle geleneksel tefsir 
bunu, çok çok adam öldürmedikçe diye çevirir. hatta yüshıne fiyl Ard 
ibaresini. Yani iyice, sonuna kadar öldürünceye kadar. Ya da yeryüzünde 
temekkül edinceye, iyice sağlam basıncaya kadar biçiminde tefsir eder. 

 
Oysa ki Klasik tefsirin aksine sıcak savaĢ dıĢında esir almayı 

yasaklayan bir ayettir bu. Yani kıran kırana gerçekleĢen bir savaĢ 
dıĢında esir almak yasaktır diyen bir ayettir. Neden? 

 
1 - hatta yüshıne fiyl Ard ibaresi ki, klasik tefsir bunu çok kan 

dökmek olarak tefsir etmiĢ. Ġyice hakim olmadan diye tefsir etmiĢ ki 
Taberi, Kurtubi bunların baĢında gelir.  

 
Razi bu yaklaĢımı tartıĢmıĢ. Ama çok fazla da tarafını belli 

etmemiĢ. Oysa ki; ıshan, bir Ģeyin zirvesi, nokta anlamına geliyor. hatta 
yüshıne fiyl Ard kıran kırana gerçekleĢen bir savaĢ diye çevirdim ben 
Ishan‟ı, ki bu çeviri tam da dile uygun bir çeviri. 

 
2 – Hale uygun bir çeviri aynı zamanda. Çünkü Bedir bir savaĢtı, 

esir alınmıĢtı. Oysaki burada bir peygambere esir almak yaraĢmaz, 
yakıĢmaz, Ģık kaçmaz deniliyor. Bedir bir savaĢtı ve esir de alınmıĢtır. 
Esirler paylaĢılmıĢtır, dağıtılmıĢtır. Demek ki hal de bunu destekliyor. 

 
3 – Daha baĢka bir Ģey; 7., 28., ve 42. ayetlerin ekseninde 

düĢünürsek eğer, burada bu ayetin gönderme yaptığı Ģey bedir savaĢı 
değil, ganimetlerdir. Yani ganimetlere saldırıp ta savunmasız olan, 
ganimete saldırıp ta onun baĢındaki insanları da malları elde etmek, bir 



peygambere yakıĢmaz demektedir ayet. Bence bu yaklaĢım, ayetin iç ve 
dıĢ bağlamından çıkarabileceğimiz en doğru yaklaĢımdır. Çünkü hemen 
arkadan gelen cümle bunu destekliyor. 

 
türiydune aradaddünya sizler bu dünyanın geçici değerlerini 

istiyorsunuz diyor. vAllâhu yüriydül ahirah Ama Allah sizin için daha 
yüce bir değer olan ahireti istiyor. vAllâhu Aziyzün Hakiym; zira Allah 
iradesinde pek yüce, iĢinde hikmetli olandır. 

 
 
68-) Lev lâ Kitabün minAllâhi sebeka lemesseküm fiyma 

ehaztüm azâbün azıym; 
 
Eğer Allâh'ın bu konuda bir hükmü olmasaydı, aldığınız fidyeden 

elbette size acı azap dokunacaktı. (A.Hulusi) 
 
68 - Eğer Allah dan bir yazı geçmiĢ olmasa idi aldığınız fidyeden 

dolayı size mutlak büyük bir azâb dokunurdu. (Elmalı) 
 
 
Lev lâ Kitabün minAllâhi sebeka lemesseküm fiyma ehaztüm 

azâbün azıym; Eğer Allah tarafından önceden bir yasal izin olmamıĢ 
olsaydı, aldıklarınız yüzünden baĢınıza büyük bir felaketin gelmesi 
kaçınılmaz olurdu. 

 
Burada özellikle kervana saldırıp esir ve mal almak yasakta, neden 

Bedir‟de aldık esir ve mal diye sorulacak olursa, bu önceden verilmiĢ 
yasal bir izin sayesinde. Ki bu izin ne olabilir diye ben çok düĢündüm. Bu 
öteden beri uygulanmakta olan gelenek olabileceği gibi, bu surenin 7. 
ayetinde, iki topluluktan birini size vaat etti ibaresi de olabilir diye 
düĢündüm. Yani Allah ikiden birini vaat etmiĢti.  

 
Ama aynı bu surenin 5 ve 6. ayetlerinde de olduğu gibi, onlar 

kervanı istiyorlardı. Yani zararsız olanı. Hiç bedel ödemeden gelecek 
olanı. Allah ise onların aksine dini yerleĢtirmek istiyordu. Yani ordu ile 
karĢılaĢmalarını istiyordu. Adeta bu surenin baĢtan sona bir dip akıntısı 
gibi akan o leyt motifi, o ana ekseni hep bu çerçeve de geçiyor. Yani siz 
savaĢı, dünya iktidarı elde etmek için değil, ancak ve ancak insan 
yüreğini Ġmana kazandırmak için yapabilirsiniz. SavaĢı meĢru kılan 
tek Ģey budur demek istercesine bu sure baĢtan sona böyle bir akıntı ile 
akıyor. 

 
 



69-) Fe külu mimma ğanimtüm hâlâlen tayyiba* vettekullah* 
innAllâhe Ğafûrun Rahıym; 

 
Elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yeyin... Allâh'tan 

korunun. Muhakkak ki Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir. (A.Hulusi) 
 
69 - Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve hoĢ olarak yiyin ve 

Allaha korunun, çünkü Allah gafurdur rahîmdir. (Elmalı) 
 
 
Fe külu mimma ğanimtüm hâlâlen tayyiba* vettekullah Ģu halde 

ganimet olarak ele geçirdiklerinizin helal ve temiz olanlarını kullanın ve 
Allah‟a karĢı sorumlu davranın. innAllâhe Ğafûrun Rahıym; unutmayın 
ki Allah çok bağıĢlayandır, rahmet kaynağıdır. 

 
Dikkatinizi çekiyor mu Kuran dostları, vettekullah Allah‟ a karĢı 

sorumlu davranın. SavaĢ ahlakı. Biraz önce dikkat çektim, savaĢ yapıyor 
olmak ahlaksız davranıĢı mazur göstermez diyor. Onun için düĢmanına 
karĢı dahi olsa, senin misyonun olan ahlaki  ilkeleri korumak 
durumundasın. SavaĢa bile ahlakı taĢımak zorundasın dercesine. 

 
70-) Ya eyyühen Nebiyyü kul limen fiy eydiyküm minel esra, in 

ya'lemillahu fiy kulubiküm hayren yü'tiküm hayren mimma uhıze 
minküm ve yağfir leküm* vAllâhu Ğafûrun Rahıym; 

 
Ey Nebi! Esirlerden elinizde bulunanlara de ki: "Eğer Allâh 

kalplerinizde bir hayır (iman) bilirse, size, sizden alınandan daha 
hayırlısını verir ve sizi bağıĢlar! Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir." (A.Hulusi) 

 
70 - Ey Peygamber, elinizdeki esirlere de ki: eğer Allah, sizin 

kalplerinizde bir hayır bilirse size sizden alınandan daha hayırlısını verir 
ve günahlarınızı mağfiret buyurur, Allah gafur, rahîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühen Nebiyy sen ey peygamber, kul limen fiy eydiyküm 

minel esra elinizde bulunan esirlere de ki; in ya'lemillahu fiy 
kulubiküm hayren eğer Allah yüreklerinizde iyiye ve güzele yatkınlık 
bulursa, - ben bunu “iman” olarak niteliyorum- eğer Allah yüreğinizde 
imana bir yatkınlık bulursa, yü'tiküm hayren mimma uhıze minküm 
size, sizden alınandan daha güzelini bahĢeder, bahĢedecek. ve yağfir 
leküm* vAllâhu Ğafûrun Rahıym; Çok bağıĢlayan ve merhamet 
kaynağı olan Allah sizi de bağıĢlayacaktır. 

 



Hatırlıyor musunuz değerli dostlar, bu surenin 19. ayetinde fetih 
kavramını iĢlemiĢtik. Ġn testeftihu fekad caekümül feth.. (19) Diyordu 
ayet. Fetih istiyordunuz ey insanlar, iĢte fetih ayağınıza geldi. Biz de o 
ayeti, iki tarafı da görüyor diye tefsir etmiĢtik. Öyle bir yere yerleĢtirilmiĢ 
ki ayet, hem müĢriklere hitap ediyor, hem müminlere hitap ediyordu. 

 
MüĢriklere diyordu ki; Ey müĢrikler fetih istiyordunuz değil mi, zafer 

istiyordunuz, kazanmak istiyordunuz. ĠĢte ayağınıza kadar geldi kazanç, 
ebedi fetih geldi, yüreğinizin kapısına dayandı iman. Açın içine girsin 
dercesine. ĠĢte bu ayeti ben o ayetle tefsir ediyorum. Ġki tarafa da hitap 
eden 19. ayet, iĢte bu ayetle açıklanıyor. Bedir savaĢının müĢrikler için, 
kaybeden taraf içinde bir fetih olduğu anlatılmak isteniyor. ĠĢte fetih 
ayağınıza geldi. En büyük fetih, yüreğin imana kavuĢmasıdır. Yürek 
fethidir diyordu. Daha ne istiyorsunuz. Açın da girsin, kapısına kadar 
geldi. 

 
Onun için, bakın burada da ona çok yakın bir Ģey söyleniyor, ne 

deniyor; Eğer Allah yüreklerinizde hayra, iyiye ve güzele yatkınlık bulursa 
size, sizden alınanın daha güzelini bahĢedecek diyor. Evet, ve çok 
bağıĢlayan ve merhamet eden Allah sizi de bağıĢlayacak, bundan büyük 
fetih mi olur, zafer mi olur, baĢarı mı olur diyor. Allah bağıĢlarsa ondan 
büyük zafer mi olur diyor. 

 
 
71-) Ve in yüriydu hıyaneteke fekad hanullahe min kablü 

feemkene minhüm* vAllâhu Aliymun Hakiym; 
 
Eğer sana hıyanet dilerlerse, gerçekten onlar daha önce Allâh'a 

hainlik yapmıĢlardı da, onlara karĢı (sana) baĢarı vermiĢti! Allâh 
Aliym'dir, Hakiym'dir. (A.Hulusi) 

 
71 - Ve eğer sana hıyanet etmek isterlerse unutmasınlar ki bundan 

evvel Allaha hıyanet ettiler de kahredilmelerine imkân verdi, Allah alîm, 
hakîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ve in yüriydu hıyaneteke fekad hanullahe min kabl Ne ki, eğer 

sana ihanete kalkıĢırlarsa unutma ki senden daha önce onlar Allah‟a 
ihanet etmiĢlerdi. feemkene minhüm nitekim onlardan ihanet yine 
mümkündür. 

 
Bu ibareyi klasik müfessirlerden farklı olarak, dil açısından 

yaklaĢarak mealendir meye çalıĢtım. Yani yine de ihanet edebilirler, bu 



imkan ortada, bu mümkündür. Fakat sen hiç bunu garipseme, sürpriz 
olmasın.ç Allah‟a ihanet eden sana ihanet etse ne olur. Fakat ihanet 
edecekler diye Beraat-ı zimmet asıldır ilkesini çiğneme. Yani ilerde 
ihanet edebilirler hesabıyla önceden kapını kapama, bırak ihanet ettikleri 
zaman düĢünelim. Ki bu sürpriz olmaz, Allah‟a ihanet eden sana ihanet 
etse ne yazar.  

 
Bu çok önemli bir ahlaki ilke. Rabbimizin onlara açtığı krediye 

bakınız, insana olan sevgisine, insana olan rahmetine bakınız aynı 
zamanda. 

 
Burada;feemkene minhüm ibaresi demiĢtim. Varsayımsal bir ilave 

yoluna gitmeden verilebilecek tek anlamı benim verdiğim anlam. Yani 
takdir yapmadan. Takdiri olarak Ģöyle bir ilave eklersek, Ģu anlama gelir 
demeden mevcut kelimelerle bir çeviri yapacak olursak; Onlardan ihanet 
yine mümkündür anlamı verebiliriz. Ama dilci Ezheri‟ye göre emkene‟in 
tümleci, müminin sözcüğüdür. Ki takdiri olarak, varsayımsal bir tümleçtir 
bu. Mefuldür. Buna göre Allah müminleri, onları mahvedecek imkana 
sahip kıldı diye çevirmemiz lazım. 

 
Ayet, tabii ki benim çevirim, varsayımsal bir kelime eklemeden 

çeviri olduğu için evladır. Ayet kuĢku halinde dahi, onların beyan ve 
davranıĢlarına itibar edilmesini istiyor. Tersinin sürpriz olmayacağını, 
nebinin, Beraat-i zimmet asıldır ilkesine uyması gerektiğini söylüyor. 
Buradan yola çıkarak ilerde kargaĢa çıkarır, devletin baĢına iĢ açarlar 
diye geçmiĢte kucak bebelerinin, kundak bebelerinin dahi nasıl 
katledildiğini görünce rabbimizin bu ilkesini bir kez daha hatırlıyoruz. 

 
vAllâhu Aliymun Hakiym; fakat unutmasınlar ki Allah her niyeti 

bilendir, hikmeti ile muamele edendir. 
 
 
72-) Ġnneleziyne amenû ve haceru ve cahedu Bi emvalihim ve 

enfüsihim fiy sebiylillâhi velleziyne avev ve nesaru ülaike ba'duhüm 
evliyaü ba'd* velleziyne amenû ve lem yühaciru ma leküm min 
velayetihim min Ģey'in hatta yühaciru* ve inistensaruküm fiyd diyni 
fealeykümün nasru illâ alâ kavmin beyneküm ve beynehüm miysak* 
vAllâhu Bi ma ta'melune Basıyr; 

 
Onlar ki iman ettiler ve (bu uğurda) hicret ettiler; Allâh yolunda 

mallarıyla ve canlarıyla mücahede ettiler ve hicret edenleri barındırdılar 
ve yardım ettiler; iĢte bunlar birbirlerinin velîleridir... Ġman edip hicret 
etmeyenlere gelince; hicret edinceye kadar onlara sahip çıkma 



konusunda bir sorumluluğunuz yoktur! Eğer Din'de sizden yardım isterler 
ise, yardım etmek sizin üzerinize borçtur. Ancak sizinle onlar arasında bir 
anlaĢma olan kavmin aleyhine olmamak üzere... Allâh yapmakta 
olduklarınızı (B sırrınca) Basıyr'dir. (A.Hulusi) 

 
72 - O kimseler ki iman ettiler ve muhacir oldular ve mallarıyla, 

canlarıyla Allah yolunda mücahede eylediler ve o kimseler ki 
barındırdılar, ve yardıma koĢtular iĢte bunlar birbirlerinin velileridirler, 
iman edip de hicret etmeyenler ise hicretlerine kadar sizin için onlara 
velâyet namına bir Ģey yoktur, bununla beraber eğer dinde yardımınızı 
isterlerse yardım etmek de üzerinize borçtur, ancak sizinle aralarında 
mîsak bulunan bir kavim aleyhine değil, Allah amellerinizi gözetiyor. 
(Elmalı) 

 
 
Ġnneleziyne amenû kuĢkusuz imanda sebat eden, ve haceru 

zulüm diyarından göç eden, ki hicret, imkanların bittiği yerden imkanların 
üretildiği yere göçmektir. En kısa tanımını böyle yapabilirim. Ġmkanların 
bittiği yerden, imkanların üretildiği yere göç etmektir hicret. Hicret tek 
boyutlu bir Ģey değil. Sadece bedenin mekan değiĢtirmesi değil hicret. 
Hicret manevi olabilir, küfürden imana hicret. Hicret siyasi olabilir, 
muhalefetten iktidara hicret. Hicret sosyal olabilir, bireyden ümmete, 
topluma hicret gibi. 

 
ve cahedu Bi emvalihim ve enfüsihim fiy sebiylillâh Allah 

yolunda mallarıyla ve canlarıyla çaba gösteren, velleziyne avev ve 
nesaru ve onlara kucak açıp yardım edenlere gelince, ki kucak açıp 
yardım edenler birincil olarak kastı, Medine de ki ensar. Muhacirine 
kucak açan ensar, ve tabii ki  tarihsel bir alana sıkıĢtırılamayacak kadar 
muhteĢem bir evrensel anlama sahiptir bütün bu ayetler. 

 
ülaike ba'duhüm evliyaü ba'd iĢte bunlar birbirlerinin gerçek 

dostudurlar. Kan bağından baĢka bir bağ tanımayan bir topluma, yepyeni 
bir bağ türü getirdi Kuran. Bir tek kan bağı biliyorlar. Daha ulvi, daha 
yüce bir bağ yok. Onun için bizden olsun çamurdan olsun diyorlar. Kan 
bağı böyle dedirtir insana. Bizden mi, tamam haksızda olsa destekleyin. 
Eğer tek bağ olarak kan bağını görüyorsanız, bizden olsun çamurdan 
olsun dersiniz. Onlardansa eğer, melek olsa iĢe yaramaz dersiniz. Bu 
mantık.  

 
Ama onun yerine din bağını getiriyor. En ulvi bağ olarak. Din bağı 

fazilet ve erdem ölçüsüne göre ölçer insanı. Haklı mı; Kim olursa olsun 



haklıdan yana, kim olursa olsun zalime karĢı ilkesi iĢte din bağı ile 
mümkün olan, yaĢanması, tatbik edilmesi mümkün olan bir ilkedir. 

 
velleziyne amenû ve lem yühaciru ma leküm min velayetihim 

min Ģey'in hatta yühaciru Ne ki iman etmiĢ fakat, zulüm diyarından göç 
etmemiĢ kimselerin, göç edinceye kadar korunup gözetilmeleri 
konusunda size hiçbir sorumluluk düĢmez. 

 
Burada zulümle, zorla inancına ihanet için kastı yoksa kalır anlamı 

da çıkar. Yani bir insan küfür diyarında yaĢayabilir. Eğer inancına yönelik 
bir zulüm baskı yoksa. Küfür diyarı olması, orada zulüm diyarı olmasını 
gerektirmez. Onun için Ġbn. Teymiyye‟nin dediği gibi, Devlet Mülk der 
ünlü imam, zulümle yıkılır. Küfürle değil der. Yani burada kalabilir. Küfür 
diyarında bir mümin değiĢik gerekçelerle bulunabilir, kalabilir, yerleĢebilir. 
Ama orada kalmayı tercih eden bir müminin, siyasal hedeflerine ulaĢmıĢ 
Müslüman bir topluluktan velayet isteme hakkı olmaz. Kendisini koruyup 
kollama hakkı doğmaz. Çünkü orada bulunduğu sürece onların kendisini 
korumak gibi bir taahhüdü gerçekleĢmeyebilir. Fakat; 

 
ve inistensaruküm fiyd diyni fealeykümün nasr bir istisnası var; 

ġu var ki; eğer dini baskıya karĢı sizden yardım isterlerse bu durumda 
size düĢen yardım etmektir. Yani mümkün olan yardım yapılır bu da 
sadece inancına yönelik bir baskı durumunda yardım etmek bir boyun 
borcu olur. Fakat bunun da bir istisnası var, 

 
illâ alâ kavmin beyneküm ve beynehüm miysakun kendileriyle 

aranızda anlaĢma bulunan bir topluluğa karĢı olmamak kaydıyla.Yani 
yardımınız anlaĢmanıza ihanet anlamı taĢımayacak. Tıpkı Hudeybiye de 
Re4sulallah‟ın her Ģeye rağmen sıkı sıkıya koruduğu anlaĢma 
maddesinde olduğu gibi. Buda gösteriyor ki, inanç özgürlüğüne yönelik 
her baskıya karĢı çıkmak, Ġslam toplumunun var oluĢ gerekçesidir. Bu 
bunun açık bir ifadesidir. 

 
vAllâhu Bi ma ta'melune Basıyr; Çünkü Allah yaptıklarınızın 

tümünü görmektedir. 
 
 
73-) Velleziyne keferu ba'duhüm evliyau ba'd* illâ tef'aluhü 

tekün fitnetün fiyl Ardı ve fesadün kebiyr; 
 
Hakikat bilgisini inkâr edenler, birbirlerinin sahipleridir (birbirlerine 

arka çıkarlar)! Eğer siz de bunu yapmazsanız (birbirinize sahip çıkıp 



destek vermezseniz) yeryüzünde fitne ve büyük bozulma yaĢarsınız. 
(A.Hulusi) 

 
73 - Kâfir bulunanlar da yekdiğerinin velileridir, böyle yapmazsanız 

yer yüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur. (Elmalı) 
 
 
Velleziyne keferu ba'duhüm evliyau ba'd Nitekim küfre 

saplananlarda birbirleri ile dayanıĢma içindedirler. illâ tef'aluhü tekün 
fitnetün fiyl Ardı ve fesadün kebiyr; Ancak siz de böyle yapmadıkça 
yeryüzünde zorbalık ve büyük bir kargaĢa hakim olacaktır. Yani sizinde 
göreviniz budur.  

 
Müslüman toplumun siyasal hedeflerini bu ayet harika bir biçimde 

gösteriyor. Yani bu amaçları gerçekleĢtirmek için yeryüzünde Müslüman 
toplum var olur. Müslüman toplumun yeryüzündeki var oluĢu neye 
mebnidir dersek eğer,  

 
1 – Yeryüzündeki zorbalığa engel olmak, 
 
2 – AnarĢiye, kargaĢaya engel olmak. 
 
Yer yüzünde Müslümanların en büyük görevleri bu olmalıdır. Eğer 

bunlara; zorbalığa, kargaĢaya engel olursanız zaten tohumla toprağın, su 
ile toprağın buluĢtuğu gibi imanla insan birbiri ile buluĢacaktır. 

 
 
74-) Velleziyne amenû ve haceru ve cahedu fiy sebiylillâhi 

velleziyne avev ve nesaru ülaike hümül mu'minune Hakka* lehüm 
mağfiretün ve rizkun keriym; 

 
Onlar ki iman ettiler, hicret ettiler, Allâh yolunda mücahede ettiler 

ve onlar ki (hicret edenleri) barındırdılar ve yardım ettiler; iĢte onlar imanı 
tam hakkını vererek yaĢayan iman edenlerdir! Onlar için bağıĢlanma ve 
rızk-u kerîm (bol rızık) vardır. (A.Hulusi) 

 
74 - O kimseler ki iman edip hicret ettiler ve Allah yolunda cihada 

gittiler, ve o kimseler ki iyvâ ettiler, yardıma koĢtular, iĢte bunlar hakkâ 
müminlerdir, bunlara bir mağfiret var ve kerîm bir rızk var. (Elmalı) 

 
 
Velleziyne amenû ve haceru ve cahedu fiy sebiylillâhi 

velleziyne avev ve nesaru Hani o imanda sebat eden, zulüm diyarından 



göç eden, Allah yolunda var gücü ile çaba gösteren ve onlara kucak açıp 
yardım edenler var ya, ülaike hümül mu'minune Hakka ĠĢte onlar 
gerçek müminlerdir. ĠĢte onlar imanının hakkını verenlerdir. 

 
lehüm mağfiretün ve rizkun keriym; Onları engin bir bağıĢ ve 

görkemli bir rızık beklemektedir. 
 
 
75-) Velleziyne amenû min ba'dü ve haceru ve cahedu 

me'aküm feülaike minküm* ve ulül erhami ba'duhüm evla Bi ba'din 
fiy Kitabillâh* innAllâhe Bi külli Ģey'in 'Aliym; 

 
Onlar ki daha sonra iman ettiler, hicret ettiler ve sizinle beraber 

mücahede ettiler; iĢte onlar da sizdendir! Ulül Erham (kan bağı olanlar), 
Allâh Kitabı'nda, birbirlerine daha evlâdır... Muhakkak ki Allâh Bi-küllî 
Ģey'in Aliym'dir (her Ģeyi, Esmâ'sıyla hakikati olarak bilendir)! (A.Hulusi) 

 
75 - O kimseler ki sonradan iman ettiler ve hicret edip sizinle 

beraber mücahede yaptılar bunlar da sizdendir, bir de erham sahipleri 
Allahın kitâbında birbirine daha yakındır, Ģüphe yok ki Allah her Ģeyi bilir. 
(Elmalı) 

 
 
Velleziyne amenû min ba'dü ve haceru ve cahedu me'aküm 

Hayır, tekrar değil, bu ayrı. Aynı kelimelerle geliyor ama tekrar sanmayın, 
bakın, min ba'dü geliyor. Ve daha sonra inanıp zulüm diyarından göç 
edecek ve sizinle birlikte Allah yolunda tüm çabasını harcayacak 
kimselere gelince. 

 
Yukarıdaki ibarelerle aynı imiĢ gibi geliyor ama elleziyne amenû 

gibi tüm zaman kipleri, geçmiĢ zaman kipini gösteriyorsa da min ba'dü 
daha sonra ibaresi, geçmiĢ zaman kipini gösteren bu kelimelerin 
tamamını gelecek zamana yönlendiriyor. O zaman bu ayette ifade 
edilenler daha sonra iman edecek, daha sonra cihada katılacak, daha 
sonra hicret edecekler için yol gösteriyor. 

 
feülaike minküm iĢte onlarda sizledendir. ve ulül erhami 

ba'duhüm evla Bi ba'din fiy Kitabillâh Bir de akrabalık bağına sahip 
olanlar bu Ģartlara da uyunca, ki tefsiri olarak naklediyorum, Allah‟ın 
yasasına göre birbirlerine daha bir yakın hale gelirler. Açık, kan bağının 
üzerine bir de din bağı binerse bu aliyyul ala olur. Tadından yenmeyen 
bir dostluğa, bir kardeĢliğe, bir velayet iliĢkisine kapı aralar, bir hukuk 
oluĢur. Hem de çifte hukuk oluĢur demek istiyor ayet. 



 
innAllâhe Bi külli Ģey'in 'Aliym; Hiç kuĢku yok ki her Ģeyi bilen 

yegane varlık Allah‟tır. 
 
Kuran ülkesinin, muhteĢem Kuran ülkesinin bir sitesinin daha 

sonuna geldik. Çok Ģey söyledi hiç Ģüphesiz. Eğer dinleyen bir kulağı 
olan varsa çok Ģey söyledi. Anlayan bir zihni olan varsa çok Ģey anlattı. 
Duyan, hisseden bir yüreği olan varsa çok Ģey duyurdu bu sure. 

 
Bunların içerisinden baĢlıklar halinde bir kaçını hatırlayacak 

olursak; 
 
1 – Allah‟tan bağımsız bir hayat tarzı tasavvuru olamaz dedi. 

Allah‟tan bağımsız bir baĢarı da planlanamaz dedi. Onun için ey iman 
ettiğini iddia edenler, baĢarıyı Allah‟tan bağımsız planlamayın dedi. 

 
2 – Ġkincisi; Ġman en büyük imkandır dedi. Ġmanı bir imkan olarak 

kullanın, istihdam edin. Yüreğinizde bir mahkum olarak değil. Beden 
ülkesinin baĢkenti olan kalpte bir hakim, bir lider, bir hükümdar olarak 
görün dedi. Ġmanı imkana dönüĢtürmemizi istedi. 

 
3 – Üçüncüsü; Gerçek zafer, Bedri, Yevmül furkan‟ı yürekte de 

yaĢayabilmektir dedi. 
 
Vetteku fitneten lâ tusıybennelleziyne zalemu minküm 

hassaten (Enfal/25) ayeti bu surede geldi. Yani herkes topraktaki bedir 
zaferini kazanabilir ama, yüreğindeki zaferi kazanmakta o kadar kolay 
olmayacaktır. Bu iyinin de kötünün de sınandığı bir alandır dedi. Onun 
için topraktaki, bedir‟i kazanan niceleri var ki, yürekteki, savaĢı 
kaybetmiĢtir demeye getirdi. 

 
4 – Dördüncüsü, herkes, ama herkes içinin ayartmalarından 

korksun ve tetikte olsun. Kimse Ģeytanın ve öz benliğinin kendine 
fısıldayacağı o yanıltıcı duygulardan kendisini masum görmesin dedi. 

 
5 – BeĢincisi, iman savaĢı, dost içinde düĢman içinde fetihtir dedi. 

Yani bir savaĢ ki iman uğruna yapılıyorsa o savaĢın kaybedeni yoktur 
dedi. Herkes için fetihtir, herkes kazanır dedi.   

 
Bu dediklerine eyvallah diyoruz, Amenna ve saddakna ya rabb..! 

diyoruz, bu dediklerini hayatına aktaranlardan kılmasını niyazlıyoruz. 
 
 



“Ve ahiru davana velil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. TEVBE SURESĠ  (001-023)(61) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 

 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kuran dostları, bugün Kuran ülkesinin yepyeni bir sitesine 

daha girmenin heyecanını yaĢıyoruz. Bu sitenin adı Tevbe. 
 
Tevbe suresi adını 102. ve 118. ayetleri arasında Tebük seferinden 

geriye kalan 3 sahabinin öz eleĢtirisini ele aldığı için, tevbesini anlattığı 
için bu isimle adlandırılmıĢ. Aslında surenin daha baĢka isimleri de var. 
Bunlardan en meĢhur olanı; Berae, Ki ilk sözcüğü, berae dir, Beraetün 
diye girer tevbe suresi söze. Bu müĢriklerden bir ültimatom ve uyarı 
yoluyla el çekme, daha doğrusu onlarla iliĢik kesme anlamına gelir. 
Sahabenin dilinde sureye baĢka isimler de verilmiĢtir. 

 
Sure Kuran içerisinde besmelesiz baĢlayan tek suredir. Bu özelliği 

ile Kuranda biricik sure olma vasfını korur. Neden besmelesiz sorusu ise 
çok farklı cevaplara konu olmuĢ. Besmele olmaksızın baĢladığı 
konusunda hiçbir ihtilafa, hiçbir farklı görüĢe yer verilmemiĢken bunun 
nedeni ve niçini konusunda çok farklı farklı düĢünceler öne sürülmüĢtür.  

 
Bunların tamamını bir tek sebep, bir tek baĢlık altında toplayacak 

olursak; Tevbe suresinin besmele olmaksızın baĢlamasına getirilen tüm 
yorumların temelinde, tevbe ile kendisinden önceki Enfal suresinin 
konuları arasındaki benzerliği söyleyebiliriz. Bu benzerlik, ki açıktır, 
benzerlikten kasıt konuların birbiri ile tamı tamına örtüĢmesi değil belki 
ama, mesela Enfal suresi sözleĢmelere, antlaĢmalara riayetten söz 
ederken, ahde riayetten söz ederken, bu sure ise yapılmıĢ bir sözleĢmeyi 
ilga etmek, iptal etmenin hukuki sonuçlarını, hukuki düzenlemesini 
vermekte. Onun için böyle bir takım benzerlikler görülmektedir bu iki sure 
arasında. 

 
Aslında Ġbn. Abbas der ki; Ben Osman‟a sordum, Hz. Osman‟ı 

kastederek neden tevbenin baĢına besmele koymadınız diye. Osman 
ġöyle dedi; Resulallah her sure indiğinde, her pasaj indiğinde Ģu ayetleri 
Ģuraya yerleĢtirin derdi. Bu sure, Kurandan en son nazil olan surelerden 
biridir. Dolayısıyla Resulallah bunun yerini bize söylemedi. Söylemeden 
ahirete göçtü. Biz de iki sure arasındaki Yani Enfal ile Tevbe arasındaki 
benzerliğe baktık, bu surenin müstakil bir suremi, yoksa Enfal‟in bir 
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devamı mı olduğu konusunda bir karara varamadık. Onun içinde Enfal 
suresinin arkasına yerleĢtirdik der.  

 
Tabii bu bir rivayet. Ancak bütün bu rivayetleri toplayıp bir tek 

sebebe irca ettiğimizde Tevbe suresinin baĢında besmelenin yer 
almamasının en büyük nedeninin Enfal suresiyle konu bütünlüğü 
oluĢturması olduğunu görüyoruz. 

 
Konusuna gelince surenin, bu sure Uluslar arası iliĢkilerden, bu 

günün hukuk terimleri ile konuĢursak, uluslar arası iliĢkilerden söz ederek 
baĢlayan bir sure ve daha sonra yine toplumlar arası, uluslar arası 
sözleĢmelerle ilgili hukuki bir takım ilkeler koyuyor. AnlaĢmaların iptal 
edilmesini dahi bir hukuka bağlayan sure, savaĢ hukukunu da ele alıp 
ayrıntılı bir biçimde iĢliyor.  

 
Daha sonraki ayetlerinde iman ve nifak ayırımını temel hatlarıyla 

ele alıyor. Ki bakara suresinin ilk ayetlerinde olduğu gibi iman ve nifak 
arasındaki o temel farkı ortaya koyuyor ve en sonunda sure bir öz eleĢtiri 
nasıl yapılır sorusuna çok güzel bir örnek sunuyor. 

 
Tebük seferine mazeretsiz olarak katılmayan 3 sahabinin dillere 

destan olan ve tarih içerisinde de belki de en tipik, en harika bir öz eleĢtiri 
örneği olan bu hadiseyi bize naklediyor. Ki, siz de öz eleĢtiri yaparken 
iĢte böylesine candan, böylesine yürekten, böylesine hatanızı 
savunmaksızın o hatanın bedelini ödeyerek öz eleĢtiri yapın., tevbe 
yapın, istiğfar edin diye öğüt veriyor. 

 
 
1-) Beraetün minAllâhi ve RasûliHĠ ilelleziyne ahedtüm minel 

müĢrikiyn; 
 
Ültimatomdur bu Allâh ve Rasûlünden, anlaĢma yaptığınız 

müĢriklere! (A.Hulusi) 
 
001 - Bir ültimatom; Allah ve Resûlünden, muahede ettiğiniz 

müĢriklere.(Elmalı) 
 
 
Beraetün minAllâhi ve RasûliHĠ ilelleziyne ahedtüm minel 

müĢrikiyn; Bu, Allah ve onun elçisi tarafından Ģirk koĢanlar içerisinden 
anlaĢma yaptıklarınıza yönelik bir iliĢik kesme ilanıdır. 

 



Surenin ikinci ismi olan Berae, iliĢik kesme ilanı anlamına gelir. Bu 
belki tek bir sözcükle aktarırsak, bir ültimatom, bir nota anlamını taĢır.  

 
Beraetün minel müĢrikiyn; Aslında kimi hadislerde de yer alan, 

Resulallah‟ın temel bir tavrı olarak Ģöhret kazanmıĢtır bu kalıpla. 
Hatırlayacaksınız, Mekke‟de iken Resulallah ve ashabı ilk defa toplumsal 
bir eylem ortaya koyarak Kâbe den Mekke sokaklarına doğru imanı ilan 
eden bir ilk yürüyüĢ yapmıĢlardı. Bu yürüyüĢ tarihte; Beraetün minel 
müĢrikiyn; yürüyüĢü olarak Ģöhret buldu. Yani Ģirkten ve müĢriklerden 
teberi etme, ayrıĢma, onlardan beri olduklarını ilan etme, onlarla 
alakamız yoktur, biz Ģirkten uzak bir toplumuz diye topluma deklare 
etme, ilan etme yürüyüĢüydü bu.  

 
Onun için bize beraet sözcüğü iĢte Mekke yıllarında, 

Müslümanların ilk sosyal, toplumsal, eylemi ve ilk defa sahneye bir 
sosyal grup olarak çıktıklarının ilanı olan Beraetün minel müĢrikiyn; 
müĢriklerden teberi etme, onlardan ayrıĢma yürüyüĢünü hatırlatıyor. 

 
Bu ayetler, bu 1. ayette dahil bu surenin ilk ayetleri, ki bu ayetlerin 

kaç olduğu konusu tartıĢmalı. Ġlk 13 ayet, ilk 20 ayet, ilk 37 ayet gibi bir 
takım farklı rakamlar, ama surenin ilk ayetleri, surenin tamamı gibi 
hicretin 9. yılında nazil oldu. Ama bu ayetlerin nazil oluĢ sebebi daha 
farklı idi. Özellikte bu yılda, Mekke‟nin fethinden hemen sonraki hacc 
mevsiminde nazil olan bu sureler, Hz. Ebu Bekir önderliğinde Hacc 
kafilesi yola çıkmıĢ idi ki Hz. Ali bu ayetleri Resulallah‟ın emri ile yola 
çıkmıĢ olan hacc kafilesine yetiĢtirdi.  

 
Bu bir ültimatomdu, bu bir notaydı, bu bir iliĢik kesme ilanı idi. Onun 

içinde bu ilanın tam Hacc zamanına rastlıyor olması, bölge insanlarının 
tamamına bu ilanı iletmek için bir fırsat bilinmiĢti ve Resulallah Hz. Ali ile 
bu ayetleri en kısa zamanda Hacc mevsimine yetiĢtirilmesi için Mekke‟ye 
ilan için gönderdi. 

 
ĠĢte bu ayetler tarihsel olarak Ġslam‟ın ilk defa bölgede, mutlak 

biçimde hükümranlığını ve iktidarını ilan ettiği ve artık Ģirki yok saydığı, 
Ģirkin artık Müslümanlar ve Ġslam için bölgede yok sayıldığının bir ilanı 
idi. 

 
 
2-) Fesiyhu fiyl Ardı erbaate eĢhürin va'lemu enneküm ğayru 

mu'cizillâhi ve ennAllâhe muhzil kafiriyn; 
 



Yeryüzünde dört ay daha gezip dolaĢın... Ġyi bilin ki, Allâh'ı âciz 
bırakamazsınız... Allâh (sonunda) hakikat bilgisini inkâr edenleri rezil 
rüsva eder. (A.Hulusi) 

 
002 - Bundan böyle yer yüzünde dört ay istediğiniz gibi dolaĢın, 

Ģunu da bilin ki siz, Allah‟ı âciz bırakacak değilsiniz, Allah her halde 
kâfirleri rüsvay edecek. (Elmalı) 

 
 
Fesiyhu fiyl Ardı erbaate eĢhürin bundan böyle iĢte size dört ay 

daha serbest dolaĢım izni. va'lemu enneküm ğayru mu'cizillâh ama 
bilin ki siz Allah‟ı asla atlatamayacaksınız. 

 
Ültimatomda dört ay daha izin verilmiĢti. Niçin verilmiĢti, daha 

sonra gelen ayetler bu niçin i gösteriyor. AntlaĢmalarına ihanet ettikleri 
için. Müminlerle yaptıkları tüm antlaĢmalara sürekli ihanet eden müĢrikler 
en son olarak Hudeybiye de yapılan ve yine Mekke‟nin fethinde yapılan 
antlaĢmalara ihanet ettikleri için onlara artık 4 ay süre tanınmıĢ ve Allah‟ı 
atlatamayacakları kendilerine haber verilmiĢti. 

 
ve ennAllâhe muhzil kafiriyn; yine unutmayın ki ey Allah‟a ait 

vasıfları Allah‟tan baĢkasına yakıĢtıran yani Ģirk koĢan kiĢiler. Yine 
unutmayın ki Allah inkarda ısrar ederseniz sizi onursuzluğa mahkum 
edecektir. 

 
Muhzil, onursuzluk, Hızy bu aslında hem utanç, hem onursuzluk, 

hem zillet ve hem de rezil etme anlamını taĢır. Ki bütün bunları birbirinin 
yerine burada kullanabiliriz. Allah sizi zillete mahkum edecek, Allah sizi 
utanç içinde bırakacak, Allah sizi imana karĢı, insanın mutluluğuna karĢı 
sonuna dek direndiğiniz için utandıracak anlamını taĢır. 

 
Tabii değerli Kuran dostları, iman onur demektir. Onur = Ġman. 

Ġnkarcının onuru olmaz. Neden? Çünkü Ġnkar aslında insanın kendi 
onuruna yönelttiği en büyük hakarettir, kendisine yaptığı en büyük 
hakarettir. Kendisine karĢı yabancılaĢmıĢ olanın, kendisine saygı 
duyması beklenemez. Ġman insanın kendisi ile tanıĢması, barıĢması, 
kendisi, ile güvenlik anlaĢması imzalamasıdır. Onun için onur en çok bir 
Mümine yakıĢır, yaraĢır. Çünkü en çok kendisi ile barıĢık olması gereken 
insan, mümin olan insandır. Bu noktada inkar bir onursuzluktur.  

 
Tabii onlar antlaĢmayı iptal etmiĢlerdi, yukarıda da söylediğim gibi. 

Ki geçen derslerimizde iĢlediğimiz Enfal suresinin 58. ayetinde de onların 
bu anlaĢmaya karĢı ihanetlerine, müminlerin onlarla yaptığı anlaĢmayı 



iptal izni ile bir karĢılık vermeleri teklif ediliyor, hatta emrediliyordu. Yani 
eğer muhatabınız sizinle yaptığı antlaĢmanın Ģartlarına uymuyorsa, siz o 
antlaĢmada ısrar etmek durumunda değilsiniz. Eğer bir ihanetle 
karĢılaĢmıĢsanız artık zaten o antlaĢma kendi kendini feshetmiĢ bir 
antlaĢmadır demeye getiriliyordu. 

 
 
3-) Ve ezânün minAllâhi ve RasûliHĠ ilenNasi yevmel 

HaccilEkberi ennAllâhe beriyün minel müĢrikiyne ve RasûluHU, fein 
tübtüm fehuve hayrun leküm* ve in tevelleytüm fa'lemu enneküm 
ğayru mu'cizillâh* ve beĢĢirilleziyne keferu Bi azâbin eliym; 

 
Haccı Ekber Günü, Allâh ve Rasûlünden insanlara bir ezandır 

(çağrı) ki, Allâh da, O'nun Rasûlü de müĢriklerden berîdir! Eğer tövbe 
ederseniz, sizin için daha hayırlıdır... ġayet yüz çevirirseniz, iyi bilin ki 
Allâh'ı âciz bırakacak değilsiniz... O hakikat bilgisini inkâr edenleri, bunun 
sonucu acı bir azap ile müjdele. (A.Hulusi) 

 
003 - Bir de Allah ve Resulünden haccı ekber günü insanlara bir 

ilân, ki Allah müĢriklerden berîdir, Resulü de, derhal tevbe ederseniz o, 
hakkınızda hayırdır, yok eğer aldırmazsanız biliniz ki siz, Allah‟ı âciz 
bırakacak değilsiniz ve Allah‟ı, Peygamberi tanımayanlara elîm bir azabı 
tebĢir et. (Elmalı) 

 
 
Ve ezânün minAllâhi ve RasûliHĠ ilenNasi yevmel HaccilEkberi 

ennAllâhe beriyün minel müĢrikiyne ve RasûluH Yine Allah‟tan ve 
O‟nun elçisinden büyük Hacc gününde bütün insanlara yapılmıĢ bir 
duyurudur ki Allah, kendine has özelliklerde baĢkalarını O‟na ortak 
koĢanlardan iliĢiğini kesmiĢtir. O‟nun elçisi de iliĢiğini kesmiĢtir. 

 
Burada Haccı ekberden söz edilmekte ayetin içinde. Aslında el 

haccul ekber ne anlama gelir? Bunun bir çok yorumu olabilir fakat 
Arapların umre için, el haccul asgar ifadesini kullandıklarını hatırlarsak, 
yani küçük hacc ifadesini kullandıklarını hatırlarsak, el haccul ekber 
aslında bizim hacc olarak bildiğimiz ve yaptığımız büyük hacca tekabül 
etmekte. Ama Resulallah veda haccı için yine bu kalıbı kullanıyor, Haccul 
ekber ibaresini kullanıyor. Fakat bazı müfessirler bu ayette bahsedilen el 
haccul ekberin Hz. Ebu Bekir önderliğinde, hicretin 9. yılının hac 
mevsiminde Mekke‟ye çıkan kafilenin yaptığı büyük hacc olduğunu 
söyler. 

 



fein tübtüm fehuve hayrun leküm bundan böyle tevbe ederseniz 
iĢte bu sizin için daha hayırlıdır. 

 
Tabii ki yaptıkları anlaĢmalara ihanet eden, daha doğrusu fıtrat 

sözleĢmesine, Allah‟la yaptıkları anlaĢmaya ihanet eden, Allah ile yaptığı 
anlaĢmaya ihanet ettikten sonra insanla yaptığı anlaĢmaya ihanet etse 
ne yazar ki. Bu çok görülmemeli. Ġnsan Allah‟a karĢı hainlik yapıyorsa, 
hem cinslerine karĢı haydi haydi hainlik yapacaktır. Onun için burada ki 
anlaĢmalara ihanet etme vasfının aslında en derin temelinde Allah ile 
insanın yaptığı o fıtrat sözleĢmesine ihanete bir gönderme vardır gibime 
geliyor. 

 
fein tübtüm fehuve hayrun leküm eğer geri dönerseniz tevbe 

vazgeçmektir, yani kendinize gelirseniz. Kendinizden uzaklaĢtınız. Fısk 
budur. Ġnsanın kendisinden uzaklaĢmasıdır fısk. Küfür insanın fıtratının, 
vicdanının üzerini örtmesidir. Yani örtüyü kaldırırsanız, geri kendinize 
gelirseniz, kendinizle barıĢık, tanıĢık ve biliĢik hale gelirseniz tabii ki bu 
sizin için daha hayırlı olur. Bu açık, insan için her açıdan hayırlı olur. 
Sadece ukba, ahire açısından değil, insan – insan iliĢkileri açısından, 
insan – eĢya iliĢkileri açısından, insan – çevre iliĢkileri açısından ve 
insanın kendisi ile iliĢkileri açısından hayırlı olur. 

 
ve in tevelleytüm fa'lemu enneküm ğayru mu'cizillâh fakat, yüz 

çevirirseniz iyi bilin ki siz Allah‟ı asla, asla aciz bırakamaz, asla 
atlatamazsınız. 

 
ve beĢĢirilleziyne keferu Bi azâbin eliym; Nitekim inkar ve 

ihanette ısrar edenleri can yakıcı bir azap ile müjdele. 
 
Ve beĢĢir diyor, müjdele. Burada ince bir ironi, ince bir iğneleme 

görüyoruz. Yani müjdelenecek bir Ģey yok aslında. Azap ile insan 
müjdelenir mi? Ama onlar, o hakikati dalgaya aldılar. Tabir caizse. Onlar 
gerçeğe karĢı dalga geçtiler. Onlar kendilerine gönderilen ayetlerle alay 
ettiler. Buyursunlar Ģimdi, kendilerine sen de Ģimdi bir müjde ver. Hayatı 
bir eğlenceye dönüĢtüren bu mantığa sen de cehennemi 
müjdeleyebilirsin. Kendi mantığı ile hitap et ve onlara sen de ağır bir 
azabı, çok acı bir azabı müjdele. 

 
4. ayetin içeriği, buradaki ve 2. ayetteki kafir sözcüklerini akidevi 

anlamda değil de daha çok ahlaki anlamda kullandığı gibi bir çağrıĢım 
yapıyor. Ki küfür, kafir sözcüklerinin ahlaki ağırlıkta kullanılması, nankör, 
nankörlük anlamındadır. ĠĢte hlaki küfürdür bu nankörlük. 

 



MüĢrikler akidevi olarak inkarcılık yapmadan önce Allah‟ın verdiği 
nimetlere nankörlük yapmıĢlardı. Her kafir önce nankördür ahlaken, 
sonra münkirdir. Önce nimeti inkar etmiĢtir. Nimetin en büyüğü olan 
vahiy nimetini inkar etmiĢ, bunu inkar ederken fıtrat nimetini inkar etmiĢ, 
akıl nimetini inkar etmiĢ, idrak nimetini inkar etmiĢ, irade nimetini inkar 
etmiĢtir. Bütün bunların inkarı zaten arkasından hemen peĢinden akidevi 
küfrü getirmiĢtir. 

 
 
4-) Ġllelleziyne 'ahedtüm minel müĢrikiyne sümme lem 

yenkusuküm Ģey'en ve lem yüzahiru aleyküm ehaden feetimmu 
ileyhim ahdehüm ila müddetihim* innAllâhe yuhıbbul müttekıyn; 

 
AnlaĢma yaptığınız müĢriklerden, (anlaĢma Ģartlarınızda) size karĢı 

bir eksik uygulama yapmamıĢ, sizin aleyhinize hiç kimseye yardım 
etmemiĢ olanlar hariç... AnlaĢmaların süresi kadarıyla sözünüzü yerine 
getirin. Muhakkak ki Allâh korunanları sever. (A.Hulusi) 

 
004 - Ancak muahede yapmıĢ olduğunuz müĢriklerden bilahare 

size ahitlerinde hiç bir eksiklik yapmamıĢ ve sizin aleyhinizde hiç bir 
kimseye muzaheret etmemiĢ bulunanlar müstesna, bunlara müddetlerine 
kadar ahitlerini tamamıyla ifa edin, her halde Allah, muttakileri sever. 
(Elmalı) 

 
 
Ġllelleziyne 'ahedtüm minel müĢrikiyne sümme lem 

yenkusuküm Ģey'en ve lem yüzahiru aleyküm ehade Ne ki Ģirk 
koĢanlar arasından kendileri ile anlaĢma yapmıĢ olduğunuz, daha sonra 
bu anlaĢmayı herhangi bir biçimde ihlal etmeyen ve sizin karĢıtlarınızdan 
hiç biri ile de dayanıĢma içine girmeyen kimseler bunun dıĢındadır. Yani 
istisna getirdi ayet. Yukarıdaki azap ile müjdelenecek olan müĢriklerin 
dıĢında bir müĢrik kitlesi daha olduğunu söyledi ki onlar, yapılan 
anlaĢmaya ihanet etmeyen ve müminlere karĢı onların düĢmanlarıyla 
dayanıĢma içine girmeyen müĢrikler. 

 
Dikkatinizi çekiyor mu değerli Kuran dostları, Kuran müĢrikleri bir 

tek kategoride değerlendirmiyor. Yani süpürmüyor. Tümünü aynı çuvala 
koymuyor. Kuruyu ve yaĢı yan yana koymuyor. MüĢriktir canım, hepsi bir 
değil mi demiyor. SözleĢmelerine sadakat gösteren müĢriklerle, 
anlaĢmalara ihanet eden müĢrikleri ayırıyor ve onlara verilen sözlerin 
baki olduğunu ifade ediyor. Yani onlarla insani iliĢki, ahlakiye devam 
edilmesi gerektiğini de zımnen söylemiĢ oluyor. 

 



ĠĢte bu noktada Kuran müĢrikleri dahi ayırırken, onları dahi 
süpürmezken bizim bir çok zaman insanlar hakkında yargılarken onlar 
hakkında düĢünürken, bir takım sonuçlara varırken süpürücü 
davranmamız, toptan süpürüp atmamız, ya da toptan süpürüp almamız, 
hiç kuĢkusuz insana verilen en büyük nimet olan seçme nimetinin, temyiz 
kabiliyetinin kullanılmaması ile alakalıdır. 

 
Onun için Kuran bize aslında temyiz yeteneğini öğretiyor. Daha 

doğrusu kazandırıyor. Yani seçme, ayıklama, ayırma. Diyor ki; Pirinci 
taĢı ile yemeyin. Diyor ki karpuzun kabuğunu soyun. ĠĢte Kuranın 
muhataplarının temyiz kabiliyetini ayırmak için, ortaya çıkarmak için, 
temyiz kabiliyetlerini geliĢtirmek için, onlarda seçme ve ayırmayı bir 
yetenek haline dönüĢtürmek için bakıyoruz hiçbir zümreyi süpürmüyor. 
Toptan yaklaĢmıyor. Daima seçici davranıyor. Devam ediyoruz; 

 
feetimmu ileyhim ahdehüm ila müddetihim iĢte bu da delili, artık 

onlarla olan anlaĢmanıza süresi doluncaya kadar riayet ediniz. Yani eğer 
bir sözleĢme yapmıĢ, ahlaki bir tavır olarak anlaĢmanıza riayet etmek 
durumundasınız. Eğer bir sözleĢme yapmıĢsanız. KarĢınızdaki 
muhatabınızın kimliği değil, sizin ahlaki davranıp davranmadığınızdır 
önemli olan. Çünkü sözleĢmeler uyulmak için yapılırlar. Muhatabınızın 
kimliğini bahane ederek ahlaksızlık yapamazsınız demektir bu. Yani 
hiçbir gayri ahlaki davranıĢa, muhatabınızın kimliğini bahane 
kılamazsınız demektir. 

 
innAllâhe yuhıbbul müttekıyn; Unutmayın ki Allah sorumlu 

davrananları sever. Burada Müttaki‟yi, sorumlu olarak çevirdim. Çünkü 
ahlaki davranmamak sorumsuzluktur. Bu anlamda insanın, insani 
iliĢkilerde muhatabı ile bir ahlak zemininde muamele etmesi Ģarttır. O 
nedenle akide ayetlerinin hemen ardından Kuran, ahlakla ilgili ayetleri 
getirir. 

 
Bakınız Mekke‟nin ilk yıllarında, peygamberliğin ilk yıllarında nazil 

olmuĢ ayetlere açınız bakınız, Ģu ilginç gerçeği göreceksiniz. Oruç 
peygamberliğin yaklaĢık 15. yılında. Hacc peygamberliğin yaklaĢık 19. 
yılında, Cuma peygamberliğin yaklaĢık 13. yılında, zekat peygamberliğin 
yaklaĢık 12 – 15. yılları arasında, tesettür peygamberliğin yaklaĢık 15. 
yılında emredilmiĢken; sözünde durmak, vaadinden dönmemek, 
anlaĢmaya riayet etmek gibi ahlaki ilkeler Peygamberliğin, evet evet, 
sadece 1. yılında nazil olmuĢtur. Bu çok ilginçtir. Bu Ģunu gösterir; Din 
binasının akidenin üzerindeki 2. katını ahlak oluĢturur ve ibadetten ve 
muamelattan önce ahlak gelmektedir. O nedenle ahlak din binasının 
çekme katı değildir. Bugün bizim yaptığımız gibi. Ahlak din binasının ana 



katlarından biridir ve hemen akidenin yani iman esaslarının üzerinde yer 
alır. 

 
 
5-) Fe izenselehal eĢhürulhurumu faktülül müĢrikiyne haysü 

vecedtümuhüm ve huzûhüm vahsuruhüm vak'udu lehüm külle 
mersad* fein tabu ve ekamus Salâte ve atevüz Zekâte fehallu 
sebiylehüm* innAllâhe Ğafûrun Rahıym; 

 
Haram aylar bitince, (anlaĢmayı bozup size saldıran) müĢrikleri 

nerede bulursanız öldürün; onları yakalayıp esir alın; onların yollarını 
gözetleyip, geçitleri kontrol altına alın! Eğer tövbe eder, salâtı ikame eder 
ve zekâtı verirlerse o takdirde yollarını açın... Muhakkak ki Allâh 
Ğafûr'dur, Rahıym'dir. (A.Hulusi) 

 
005 - O haram olan aylar çıktımı artık o bir müĢrikleri nerede 

bulursanız öldürün, yakalayın, hapsedin ve bütün geçit baĢlarını tutun, 
eğer tevbe ederler ve namaz kılıp zekâtı verirlerse sebillerini tahliye edin, 
çünkü Allah gafur, rahîmdir. (Elmalı) 

 
 
Fe izenselehal eĢhürulhurumu faktülül müĢrikiyne haysü 

vecedtümuhüm anlaĢmaya ihanet edenlere karĢı çok, çok sert bir 
hüküm getiriyor Kuran ve diyor ki; ve bu yasak aylar çıktığında,  bu yasak 
aylardan kasıt, ya haram aylar olarak bildiğimiz o meĢhur 4 aydır. Ya da 
yukarıda 4 ay mühlet verin demiĢti. O müminlerin anlaĢmayı bozanlara 
verdiği mühlettir, süredir. Ama bendeniz bu ikisinin de aynı anlama 
gelebileceğini düĢünüyorum. Yani haram aylara denk geldiği için, siz bu 
4 ay, yani savaĢılması yasak olan bu 4 ay, onlara süre tanıyın, 
dokunmayın anlamına geldiğini düĢünmek mümkündür. 

 
Fe izenselehal eĢhürulhurumu faktülül müĢrikiyne haysü 

vecedtümuhüm ve bu yasak aylar çıktığında artık müĢrikleri tuttuğunuz 
yerde öldürün. ve huzûhüm vahsuruhüm vak'udu lehüm külle 
mersadin yakalayın, çepeçevre kuĢatın onları. Her gözetim noktasına 
kurulup gözetleyin. 

 
Evet, çok Ģiddetli ve heybetli ifadeler. Bütün bunlar neden? Yani 

Kuran;  Lâ ikrahe fid Diyni.. (Bakara/ 256) Dinde zorlama yoktur, daha 
doğru bir çeviri ile, zorlamanın hiçbir türü dinde yoktur diyen Kuran 
burada bu ayette zorlamakta ve dolayısıyla o ayetle bu ayet çeliĢki mi 
içermektedir.  

 



Elbette doğru anladığımızda hayır. Çünkü burada; dinde, inançta 
bir zorlama için değil bu. Bu bir cezalandırma. Neyin cezalandırması? 
Farklı inanıĢın değil, ihanetin, sözleĢmeye ihanetin cezalandırmasıdır. 
Ġnsanlar arasında, toplumlar arasında bir hukukun olması ve bu hukuka 
göre davranması Ģarttır insanların. Eğer böyle bir hukuk, böyle bir adalet 
geçerli olmazsa, insanların oluĢturduğu bir dünya, insan dıĢında 
hayvanların oluĢturduğu dünyadan daha vahĢi olacaktır. Onun için 
burada inanca yönelik bir baskı değil, insanlar arası anlaĢmaya, yani 
insani davranıĢa karĢı gelen tarafın cezalandırılması söz konusudur. 

 
Bunlar mühlet verilen anlaĢmaya ihanet edenlerdir. Bu öldürün, 

onları kuĢatın, onları çepeçevre sarın ve gözetlenebilecek her yere 
kurulup onları gözetleyin. Dediği Kuranın kiĢiler, aslında sözleĢmeye, 
anlaĢmaya ihanet etme cezasına çarptırılmıĢ kiĢilerdir. 

 
fein tabu ve ekamus Salâte ve atevüz Zekâte fehallu 

sebiylehüm fakat eğer onlar tevbe eder, salatı ikame eder ve arınıp 
yücelmek için ödenmesi gereken bedeli öderlerse iĢte o zaman 
yakalarını bırakın. Literal olarak gönderin yollarına gitsinler.fehallu 
sebiylehüm diyor, yollarına bırakın gitsinler. 

 
Tabii ki burada biraz önceki sözlerimi daha bir açmam gerekecek. 

Eğer diyor Kuran Tevbe ederlerse, vazgeçerlerse ihanetlerinden. Dahası, 
salatı ikame ederlerse, namazı kılarlarsa diye çevirmedim, çünkü namazı 
kılarlarsa anlamı zaten içeriyor bu. Ama ben salatı ikame etmeyi, namaz 
kılmanın, namazın insanı vardıracağı dik duruĢ, esas duruĢ olarak 
çevirmek istiyorum.  Onun içini yani Allah‟a karĢı esas duruĢlarını 
bozmazlar, korurlarsa. Namaz bunun için kılınır. Onun için namaz bir 
araçtır. Allah‟a karĢı insanın esas duruĢunu koruma aracı. Ben aracı 
değil, amacı da içine alacak bir çeviri olsun, bir anlayıĢ olsun diye tam 
kendi kelimeleri ile naklettim. Çevirmeksizin naklettim. Yani, salatı ikame 
ederlerse. 

 
Buradaki ikame, namazı dosdoğru kılmak diye çevrilen dosdoğru 

kelimesi ile karĢılanamaz. Buradaki ikame haddi zatında müĢriklerin ve 
tüm insanların kendilerince bir ibadet yaptığı, fakat ibadetin eğrisini ve 
doğrusunun haddi zatında kim için yapıldığı ile bilineceği. Dosdoğru 
namaz kılmaktan maksadın, tadili erkan üzere namaz kılmak değil, 
namazı sadece yaratıcıya hasretmek, sadece O‟nun için kılmak ve bir 
baĢka Ģey için kılmamak olduğunu anlıyoruz. 

 
Bir de zekattan söz ediyor ve biz; Lâ ikrahe fid Diyni.. (Bakara/ 

256) ayetini yine hatırlıyoruz. Bu durumda bu ayeti dinde zorlama yoktur, 



zorlamanın hiçbir türü dinde bulunmamaktadır ayetiyle nasıl te‟lif 
edeceğiz dediğimizde aslında burada müĢriklerin yakalarını müminlerin 
ellerinden kurtarmalarının yollarından biri naklediliyor. Yani Allah indinde 
en tercihe Ģayan olan yol naklediyor. Böyle yaparlarsa onlar kendileri için 
en hayırlı olan yolu seçerek sizin ellerinizden yakalarını kurtarmıĢ olurlar 
denilmeye getiriliyor. Ama bu yollardan bir tek yoldur. Eğer 
ihanetlerinden vazgeçerlerse bu da bir yoldur, o zaman da yakalarını 
kurtarırlar. Ki gelecekteki ayetler zaten bunu açıkça ifade edecektir. 

 
Burada dikkatinizi çekmiĢtir, salatı ikame etmek ve zekatı vermek. 

Ben zekatı vermeyi de arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli 
öderlerse biçiminde çevirdim. Evet bu bedel. Tabii ki zekat bu bedelin 
farz olanıdır. Ama bu bedel sadece paraya hasredilemeyecek kadar 
geniĢ bir bedeldir. Peki zekat verecek malı olmayan hiçbir bedel 
ödemeyecek midir diye sorulduğunda iĢte doğru cevap bulunmuĢ olur. 

 
Ġhanet etmiĢ sözleĢmeye, ihanet etmiĢ Allah‟a, ihanet etmiĢ 

kendisine, ama zekat verecek de bir mala sahip değil. Peki bu hiçbir 
bedel ödemeyecek mi. Çünkü zekat aynı zamanda yücelmek kökünden 
türetilmiĢ bir sözcük, yücelmek ve onun daha altında arınmak vardır ama 
öncelikle saflaĢmakla yücelmek anlamına gelir zekat sözcüğünün kökeni. 
Bu durumda insan yücelmek için eğer servet sahibiyse elbette ki farz 
olan zekatını verecek, fakat değilse mutlaka sahibi olduğu Ģeylerden 
bedel ödeyecek. Sıhhatten, servetten, ilimden, hayattan, evlattan, 
yürekten, gözden, gönülden bilgiden, duygudan, zihinden her neye 
sahipse, kendisine her ne verilmiĢse ondan ödenmesi gerekli bedeli 
ödeyecek.  

 
ġöyle bir nükte kendini açıkça gösteriyor, namaz kılmak; Ġnsan 

Allah iliĢkisine tekabül eder, zekat ise insan – insan iliĢkisine tekabül 
eder. Aslında burada Kuranın söylediği Ģey; Onlar Allah‟la ve insanla 
iliĢkilerini düzeltirlerse anlamını taĢır bir bakıma. ĠĢte yorum budur. 

 
innAllâhe Ğafûrun Rahıym; unutmayın ki Allah çok bağıĢlayandır, 

esirgeyendir. Tabii ki ya Ġslam, ya ölüm gibi bir ikileme mahkum eden bir 
ayet olmadığını biraz önce açıklamaya çalıĢtım. Bıçak sırtı bir seçenekle 
sizi karĢı karĢıya bırakıp mahkum etmiyor bu ayet. Bu ayeti doğru 
anlamak için Enfal suresinin 61. ayetine bakmak lazım en yakın sure o 
olduğu için ona atıf yaptım, yoksa Kuranda bir çok ayete atıf yapabilirim. 
Ne diyordu Enfal suresinde; Ve in cenehu lisselmi fecnah leha.. 
(Enfal/61) Eğer onlar barıĢa yanaĢırlarsa sen de barıĢa yanaĢ. Onlar 
dediği iĢte Ģirk koĢmakta ısrar edenlerdir. Demek ki burada asıl maksat 
karĢıdaki insanın saldırısını durdurmaktır. Onun saldırganlığının önüne 



geçmek, onun imanla insan arasına engel olmasına izin vermemektir, 
maksat budur. 

 
 
6-) Ve in ehadün minel müĢrikiynestecarake feecirhu hatta 

yesme'a kelamAllâhi sümme eblığhu me'meneh* zâlike Bi ennehüm 
kavmün lâ ya'lemun; 

 
Eğer müĢriklerden biri senden pes edip, koruman altına girmek 

isterse, onu koruman altına al ki (sana yakınlaĢarak) Allâh kelâmını 
iĢitsin; sonra onu güvende olacağı yere ulaĢtır... Böyle (yapmalısın), 
çünkü onlar (Hakikati) bilmeyen bir toplumdur. (A.Hulusi) 

 
006 - Ve eğer müĢriklerden biri aman ile yakınına gelmek isterse 

ona aman ver, ta ki Allahın kelâmını dinlesin, sonra da onun me'menine 
kadar gönder, çünkü bunlar hakikati bilmez bir kavimdirler. (Elmalı) 

 
 
Ve in ehadün minel müĢrikiynestecarake feecirhu ve eğer 

müĢriklerden biri senden sığınma hakkı isterse ona sığınak ol.  
 
Görüyorsunuz değil mi Kuran dostları, biraz önceki yaptığım tüm 

yorumları destekleyen bir ayet bu. Eğer müĢriklerden biri senden, 
kendisine sığınak olmasını isterse, ona sığınak ol diyor. Sana sığınırsa 
kollarını aç. 

 
hatta yesme'a kelamAllâh neden, neden böyle yap; Bakarsın, 

burada ki hatta, ta..! ki diye de çevrilebilir. Ama bendeniz en uygun 
karĢılığı sözcüğün “bakarsın” olduğunu düĢündüğüm için bakarsın 
Allah‟ın kelamına kulak verir. 

 
Bu çok önemli. Asıl olan diriltmektir, kazanmaktır. SavaĢın amacı 

Ġslam ile insan arasındaki engelin kaldırılmasıdır demiĢtim, iĢte o dur. 
Onu göstermektedir bu ibare. Ġnsanın Ġslam ile buluĢmasını, biliĢmesini, 
tanıĢmasını temin etmektir asıl olan. Onun zorla Müslüman edilmesi 
değildir elbet. Onun Ġslam‟ı, suya yanmıĢ bir yürek gibi, bir ciğer gibi, bir 
dudak gibi karĢılaması ve Ġslam‟ın çeĢmesine gönüllü olarak dudaklarını 
dayamasıdır. Budur asıl olan ve insana düĢen, mümine düĢen, onun 
Allah‟ın kelamıyla karĢı karĢıya gelmesini sağlamaktır. 

 
sümme eblığhu me'meneh Bu da çok ilginç bir ibare, sonunda 

onu kendini güven içinde hissedebileceği bir yere ulaĢtır. Yani güvenlik 
içinde hissedebileceği bir yere ulaĢtır onu. Senin görevinden biri de 



budur eğer senden sığınma hakkı isterse bir müĢrik. zâlike Bi ennehüm 
kavmün lâ ya'lemun; Böyle davran çünkü onlar hakikati bilmeyen bir 
topluluktur. 

 
Evet değerli dostlar, bu ayetin bu son cümlesi bana Uhut‟u 

hatırlattı. Uhut‟tan bir manzarayı hatırlattı. Etrafında sadece, sadece bir 
avuç yiğit insan kalmıĢ olan ve müĢriklerin kılıçları eteğine değecek 
kadar kendine yaklaĢmıĢ olan, var olmak ya da olmamak anını yaĢayan 
sevgili peygamber, Uhut‟ta, özellikle de yara aldığında Hz. Saab‟ın; “Ya 
Resulallah onlara beddua etmeyecek misin” teklifi karĢısında ellerini 
kaldırıyor ve ne diyordu biliyor musunuz; 

 
Allahümme mağfirli kavmihi Ġnnehüm la ya'rifun. Allah‟ım, onları 

bağıĢla, onlara doğru yolu göster, onları doğru yola yönelt, hidayet ver. 
Çünkü onlar bilmiyorlar. ĠĢte tam da bu ayetin dediğini diyordu. zâlike Bi 
ennehüm kavmün lâ ya'lemun; böyle davran çünkü onlar hakikati 
bilmiyorlar, bilmeyen bir topluluktur. 

 
Hiç kuĢkusuz bu bölüm öldürme emrinin dini değil, savunma 

amacıyla olduğunu açıklıyor. Yukarıda ki özellikle 5. ayette geçen onları 
öldürün emrinin inançtan kaynaklanmadığını, sadece savunma amaçlı 
olduğunu ve cezalandırma amaçlı olduğunu, ihaneti cezalandırma amaçlı 
olduğunu açıkça ifade ediyor. 

 
 
7-) Keyfe yekûnü lilmüĢrikiyne 'ahdün indAllâhi ve 'ınde 

RasûliHĠ illelleziyne 'ahedtüm 'ındel MescidilHaram* fe mestekamu 
leküm festekıymu lehüm* innAllâhe yuhıbbul müttekıyn; 

 
MüĢriklerin, Allâh ve Rasûlünün indînde bir anlaĢmaları nasıl 

olabilir? Mescid-i Haram indînde sözleĢtikleriniz müstesna... Onlar size 
sözlerine bağlı olarak davrandıkça, siz de onlara dosdoğru davranın... 
Muhakkak ki Allâh, hükmüne boyun eğerek azabından korunanları sever. 
(A.Hulusi) 

 
007 - O müĢriklerin Allah yanında, Resulü yanında bir ahdi nasıl 

olabilir? Ancak mescidi haram yanında muahede yaptıklarınız var ki 
bunlar size doğru durdukça siz de onlara doğru bulunun, Allah, 
hıyanetten sakınanları elbette sever. (Elmalı) 

 
 



Keyfe yekûnü lilmüĢrikiyne 'ahdün indAllâhi ve 'ınde RasûliH 
Ģirk koĢan kimselerin Allah‟la ve O‟nun elçisiyle anlaĢma yapmaları nasıl 
mümkün olabilir ki. 

 
Burada da ve daha bir çok ayette; ve O‟nun elçisine” ibaresi 

geçiyor ki önceki ayetlerde de aynen bu kalıp geçti. Bu özel vurgu, elçiye 
zeval olmaz atasözünü hatırlatıyor. Yani O‟na ve aracılık ettiği mesaja 
yönelik her saldırı, bizzat elçiliğini yaptığı Allah‟a saldırıdır denilmeye 
getiriliyor. Yani müĢriklerin anlamadığı buydu. “Biz Allah‟a inanıyoruz” 
diyorlardı, putlara inanmakla birlikte. Biz O‟nu seviyoruz, biz O‟nun 
beytinin bekçileriyiz, biz O‟nu koruyoruz, biz O‟nu gözetiyoruz. Bizim 
Muhammed e karĢı savaĢımız neden Allah‟a karĢı çıkmak olsun gibi bir 
mantık yürütüyorlardı ve bu kalıp, özellikle indAllâhi ve 'ınde RasûliHĠ 
Allah‟a ve O‟nun elçisine kalıbı, elçiye zeval olmaz ata sözünü 
hatırlatırcasına, Allah‟ın elçisine yapılmıĢ her türlü hakaretin Allah‟a 
hakaret olarak telakki edileceğini ifade etmek içindi. 

 
illelleziyne 'ahedtüm 'ındel MescidilHaram Ne ki sizin mescidi 

haram yanında kendileriyle anlaĢma yaptığınız kimseler müstesna, hariç. 
Yani burada da süpürmedi, burada da özellikle müĢrikler içerisinden bir 
iki kavimle müminler sözleĢme yapmıĢlardı. Onlar sözleĢmelerine sadık 
kaldılar. ĠĢte o birkaç kavmi bundan istisna tutuyor. Yine burada da 
açıkça görüyoruz ki müminlere, saldırı izni verilen kesim müĢriklerin 
tamamı değil, sadece sözleĢmelerine ihanet eden kesimdi. 

 
fe mestekamu leküm festekıymu lehüm Onlar, size verdikleri 

söze sadık kaldıkları sürece, siz de onlara verdiğiniz söze sadık kalın. Bu 
ibare de çok anlamlı, yukarıdaki ayetlerde savaĢılma talimatının 
gerekçesinin ihanet olduğunu gösteren en açık ibare burada geldi; 
innAllâhe yuhıbbul müttekıyn; Unutmayın ki Allah sorumlu 
davrananları sever. 

 
Dikkatinizi çekiyor mu Kuran dostları, aziz dostlar, burada, 7. ayetin 

sonunda da, yine 4. ayetin sonunda da Allah‟ın sevmesinden söz 
ediliyor. Yani sevgiden söz ediliyor. Dikkat buyurunuz sevgi, belirleyici bir 
öğe olarak geçiyor burada. Neden?  

 
Bu ayetler unutmayınız, nübüvvetin son yıllarında nazil olan, 

hicretin 9. yılında, peygamberliğin tam 21, 22. yılında nazil olan ayetler 
sonunda. Bu; Allah – insan iliĢkilerinin en rafine halidir. Mekke‟de gelen 
ayetler müminleri muhatap alan ayetler azap ile korkutur idi. Ama Allah‟ın 
terbiyesi içerisinde uzun bir yürüyüĢe çıkan bu bir avuç mümin, bu 
terbiyenin sonlarına yaklaĢtıklarında artık, Allah yakar, Allah yakmaz, 



Allah cennete atar, Allah cehenneme atar Ģeklinde değil, Allah sever, 
Allah sevmez Ģeklinde oldu. Burada olduğu gibi. 

 
ĠĢte gördüğünüz bu ayetler nübüvvetin son yılında ya da son 

yılından bir önceki yılda nazil olan ayetler. Bu haseple bu ayetler Ġnsan – 
Allah iliĢkisinin zirvesini temsil ediyor. Bu zirve sevgi ile izah edilir. Allah 
sevmezse neyin var ki, Allah severse neye muhtaçsın ki dercesine. Allah 
sevmez, ya da Allah sever deyince akan sular duruyor orada her Ģey 
bitiyor. Allah seviyorsa problem yok dercesine. 

 
 
8-) Keyfe ve in yazheru aleyküm lâ yerkubu fiyküm illen ve lâ 

zimmeten, yurduneküm Bi efvahihim ve te'ba kulubühüm* ve 
ekseruhüm fasikun; 

 
(Onlarla antlaĢma mı) nasıl? Eğer, size üstünlük sağlasalardı sizin 

hakkınızda ne yemin gözetirlerdi ne de zimmet (sözleĢme sorumluluğu)! 
Lafla sizi razı ederler, ama kalpleri kaçınır! Onların çoğunluğu bozuk 
inançlıdır! (A.Hulusi) 

 
8 - Evet, nasıl olabilir ki: size bir zafer bulsalar hakkınızda ne bir 

zimmet gözetirler ne de bir yemin, ağızlarıyla sizi hoĢnut etmeğe 
çalıĢırlar, kalpleri ise iba eder durur, zaten ekserisi insanlıktan çıkmıĢ 
fasıklar. (Elmalı) 

 
 
Keyfe ve in yazheru aleyküm lâ yerkubu fiyküm illen ve lâ 

zimme düĢmanlarınızın size galip gelmeleri halinde size bağlı ne 
bağlayıcı bir yükümlülük, ne de anlaĢmadan doğan bir sorumluluk 
üstlenmemiĢken baĢka basıl olabilirdi ki.  

 
Yukarıdakinin bir devamı olarak geldi ayet. Yani Ģirk koĢan 

kimselerin, Allah ile ve O‟nun elçisi ile anlaĢma yapmaları nasıl mümkün 
olabilir demiĢti ya 7. ayetin giriĢi. ĠĢte onu açıklar tarzda diyor ki, herhangi 
bir yükümlülüğe ve sizinle anlaĢmadan doğan bir sorumluluğa sahip 
olmayan bu insanlarla baĢka tür nasıl iliĢkiye girebileceksiniz ki. Hiçbir 
sorumluluk taĢımıyorlar. SözleĢme yapıyorsunuz sözlerinde durmuyorlar. 
AntlaĢma yapıyorsunuz antlaĢmalarına uymuyorlar. Bu insanlarla iliĢkiye 
girmenin zemini nedir, ahlaki bir zemin yok. BaĢka nasıl olabilir ki diyor 
ayet. 

 
Ahlaki ilkeler uğruna savaĢa bir iĢaret bu. SavaĢı, yüce insani 

amaca amade kılmaktır. Yani insanı yok eden, insanı öğüten, belki de 



insanlığın en büyük, en kötü en zaaflı alıĢkanlığı olan savaĢ ve 
çatıĢmaya, bir ahlaki amaç kazandırıyor. 

 
Ahlaki amaç kazandıracağına savaĢı yok etseydi daha iyi olmaz 

mıydı diye akla gelebilir. Böyle bir soru sorulabilir. Böyle bir soru belki 
ideal bir taleptir ama, gerçekçi bir talep değildir. Bir rüyadır: Ġnsanı 
tanımayan, insanın zaaflarını bilmeyen biri ancak böyle bir talepte 
bulunabilir. Bu talebin insanla, hayatla, gerçeklikle hiçbir alakası yoktur. 
Onun için yeryüzündeki insanlık içerisinde ki, insanın tabiatında bulunan 
o eksi kutbu, o negatif kutbu söküp atmadan insanlar arasında 
mücadeleyi, kavgayı kaldıramazsınız.  

 
O halde yapacağınız geriye ne kalıyor, bir tek Ģey. O da insanlar 

arasındaki bu kavgayı kemik kavgası olmaktan çıkarıp daha değerli, 
daha yüce, daha ulvi amaçlar uğruna yapılmıĢ ve ilkeleri olan ahlaki 
zeminde yapılan bir kavgaya dönüĢtürmek. Yani ilkeler koymak, 
standartlar koymak, insani bir takım çerçeve getirmek suretiyle insanda 
var olan ve hiçbir zaman da yol olmayacak olan çatıĢma boyutunu, insani 
amaçların hizmetine kullanmak. Bunu yapabilirsiniz. Bu makul olandır, bu 
insani olandır. Öbürü hayaldir, ütopyadır. 

 
yurduneküm Bi efvahihim ve te'ba kulubühüm sözleri ile sizi 

hoĢ tutmaya çalıĢırken yürekleri onları yalanlamaktadır. ve ekseruhüm 
fasikun; Zira onların çoğu yoldan çıkmıĢ kimselerdir. 

 
Bendeniz burada ki yoldan çıkmayı, dikkatinizi çekerim, müĢrikler 

için fasık dedi ayet. Oysaki fasık ibaresi daha çok, iman edipte günah 
iĢleyenler için kullanılır. Fakat müĢrikler için de fasık dedi. Burada eğer 
müĢrikler için fasık kullanılıyorsa bu, onlar günah iĢledi anlamından daha 
öte, onlar fıtratlarının yolundan çıkmıĢ, yani Allah ile yapmıĢ fıtrat 
sözleĢmesini çiğnemiĢ insanlardır anlamına alınmak durumundadır. Yani 
ahlaki davranıĢ standartları bozulmuĢtu onların manasına gelir. 

 
 
9-) ĠĢterav Biâyâtillâhi semenen kaliylen fesaddu an sebiyliHĠ, 

innehüm sae ma kânu ya'melun; 
 
(Onlar) Allâh iĢaretlerini az bir değer (dünyalık zevkler) karĢılığında 

sattılar da O'nun yolundan engellediler. Yapmakta oldukları gerçekten ne 
kötüdür! (A.Hulusi) 

 
9 - Allahın âyetlerini bir semeni kalile sattılar da Allah yolundan 

menettiler, hakikat bunlar ne fena Ģeyler yapmaktalar! (Elmalı) 



 
 
ĠĢterav Biâyâtillâhi semenen kaliylen fesaddu an sebiyliH 

Allah‟ın ayetlerini az bir menfaat karĢılığında değiĢtiler ve O‟nun yoluna 
engel oldular. 

 
Burada bilinç alaborasından söz ediliyor, yani geçici olanı kalıcı 

olana, değerli olanı değersiz olana, pahalı olanı ucuz olana tercih etmek, 
bir zihin ala borası, bir değer alt üst oluĢundan söz ediliyor. Eğer insan 
hayata karĢı amuda kalkmıĢsa, ters bakıyorsa hiçbir Ģeyi doğru görmesi 
mümkün değildir demeye getiriyor.  

 
innehüm sae ma kânu ya'melun; Onlar ne berbat Ģeyler yapıp 

duruyorlar. 
 
 
10-) Lâ yerkubune fiy mu'minin illen ve lâ zimmeten, ve ülaike 

hümül mu'tedun; 
 
Yemin veya koruma sorumluluğu bir iman edene dönük ise, onu 

uygulamazlar! ĠĢte onlar haddi aĢanların ta kendileridir! (A.Hulusi) 
 
10 - Bir mümin hakkında ne bir yemin gözetirler ne bir zimmet, 

bunlar öyle mütecavizler. (Elmalı) 
 
 
Lâ yerkubune fiy mu'minin illen ve lâ zimme bir mümin için ne 

bağlayıcı bir yükümlülük, ne de anlaĢmadan doğan bir sorumluluk 
gözetiyorlar. Evet, rabbimizin üzerinde durduğu Ģeye bakın. Dönüp 
dönüp bunu dile getiriyor. Ġman eden bir insana karĢı hiçbir sorumluluk 
duymuyorlar. 

 
Özellikle burada dikkatimizi çeken Ģey; insana ihanet ettikleri gibi 

karĢılarındaki muhataplarının imanına da ihanet ediyorlar ve burada belki 
de ayette geçen mümin ifadesi; kendisine güvenilecek ve karĢısındakine 
de güvenen insanın güvenini zedeliyorlar. Güvenini yok sayıyorlar 
anlamını çağrıĢtırıyor. 

 
ve ülaike hümül mu'tedun; iĢte böyleleri haddi aĢanların ta 

kendileridir. 
 
 



11-) Fein tabu ve ekamus Salâte ve atevüz Zekâte fe 
ıhvanüküm fiyd diyn* ve nufassılül' âyâti likavmin ya'lemun; 

 
Eğer tövbe eder, salâtı ikame eder ve zekâtı verirlerse, artık Din'de 

kardeĢlerinizdir... Bilen bir kavim için iĢaretleri detaylandırıyoruz. 
(A.Hulusi) 

 
11 - Bundan böyle eğer tevbe ederler, namazı kılarlar, zekâtı 

verirlerse dinde kardeĢleriniz olurlar, bilecek bir kavim için biz âyetlerimizi 
daha tafsil ederiz. (Elmalı) 

 
 
Fein tabu ve ekamus Salâte ve atevüz Zekâte fe ıhvanüküm 

fiyd diyn ama eğer kendisini düzeltir, salatı ikame eder, namazı kılar ve 
arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli öderse, zekatı verirse o 
zaman sizin dinde kardeĢiniz olurlar. 

 
Biraz önce hatırlatmıĢtım, namaz; Ġnsan - Allah iliĢkisine, zekat; 

insan – insan iliĢkisine tekabül eder. Yani insanın dikey ve yatay olarak 
insanla da, Allah‟la iliĢkisini tekrar kurması tevbenin en büyük Ģartı olarak 
görülüyor burada. 

 
ve nufassılül' âyâti likavmin ya'lemun; ve biz ayetlerimizi, onların 

değerini bilen bir toplum için iĢte böyle tüm boyutlarıyla ele alıyor, 
açıklıyoruz. 

 
 
12-) Ve in nekesû eymanehüm min ba'di ahdihim ve taanu fiy 

diyniküm fekatilu eimmetelküfri, innehüm lâ eymane lehüm 
leallehüm yentehun; 

 
Eğer sözlerinden sonra yeminlerini bozarlar ve Dininizi karalarlar 

ise, o takdirde küfrün önderlerini öldürün... Çünkü onların yeminleri 
yoktur... Umulur ki onlar vazgeçerler. (A.Hulusi) 

 
12 - Ve eğer verdikleri ahitten sonra yeminlerini bozar ve dininize 

taarruza kalkarlarsa o küfür öncüllerini hemen öldürün, çünkü onların 
yeminleri yoktur, ola ki vazgeçerler. (Elmalı) 

 
 
Ve in nekesû eymanehüm min ba'di ahdihim ve taanu fiy 

diyniküm Fakat eğer anlaĢma yaptıktan sonra sözlerini bozar ve inanç 
sisteminize hakarete yeltenirlerse. 



 
Dikkat buyurunuz lütfen, iki Ģey; AntlaĢma yaptıktan sonra 

sözleĢmelerine ihanet eden ve inanç sisteminize hakarete yeltenen 
kimselerden söz ediliyor. Eğer böyle yaparlarsa; 

 
fekatilu eimmetelküfr Bu çok önemli; ĠĢte o zaman küfrün 

öncülerine karĢı savaĢ açın. Böyle yapanlar küfrün öncüsü olmuĢ olurlar 
demektir aynı zamanda bu. Küfrün liderlerine karĢı savaĢ açın. Demek ki 
küfrün ayakları, küfrün kulakları, küfrün bacakları çok fazla önemli değil. 
Küfrün beyni, küfrü yönlendiren, küfrü sevk ve idare eden önderleri. 
Aslında arkalarında ki kitleleri saptıran bir iĢlev görüyorlar. Eğer onlarla 
insanlar arasındaki, insanlarla iman arasına gerilen bu önderleri 
kaldırırsanız, insanla iman arasındaki engeli kaldırmıĢ olursunuz 
dercesine onlara savaĢ açın diyor. 

 
innehüm lâ eymane lehüm leallehüm yentehun; Çünkü sözü 

sebatı olmayan bu tipler belki hainliklerine bu sayede bir son verirler 
diyor Kuran. 

 
Küfrün önderlerine savaĢ açma Ģartı; insana ihanetle Allah‟a 

ihanetin birlikte gerçekleĢmiĢ olması. Ġnsana ihanet antlaĢma bozma, 
Allah‟a ihanet ise dine saldırı bu ikisinin birlikte gerçekleĢtiği bir yerde 
küfrün önderleri var demektir. ĠĢte bu ikisini birlikte, bu iki tecavüzü 
birlikte iĢleyen insanlara Kuran‟ın verdiği sıfat Küfrün önderi vasfıdır ve 
bunlara karĢı savaĢ açın diyor Kuran. 

 
 
13-) Ela tukatilune kavmen nekesû eymanehüm ve hemmu Bi 

ıhracir Rasûli ve hüm bedeuküm evvele merratin, etahĢevnehüm* 
fAllâhu ehakku en tahĢevhü in küntüm mu'miniyn; 

 
Yeminlerini bozmuĢ, Er Rasûl'ü (Rasûlullâh'ı) yurdundan dıĢlamıĢ 

ve üstelik sizinle ilk kez savaĢa baĢlamıĢ bir topluluğa karĢı 
savaĢmayacak mısınız? Onlardan çekiniyor musunuz? HaĢyet 
duymanızı hak eden Allâh'tır, eğer iman edenler iseniz. (A.Hulusi) 

 
13 - Ya öyle bir kavme muharebe etmez misiniz ki yeminlerini 

bozdular ve Peygamberi çıkarmayı kurdular, hem de ilk evvel size 
taarruza onlar baĢladılar, yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer 
müminseniz daha evvel Allah dan korkmalısınız. (Elmalı) 

 
 



Ela tukatilune kavmen nekesû eymanehüm ve hemmu Bi 
ıhracir Rasûli ve hüm bedeuküm evvele merra hala sözlerini bozan 
elçiyi kovuncaya kadar çabalayan ve saldırganlığı, daha doğrusu saldırı 
da öncelik hakkını size hiç bırakmayan, kaptırmayan bir toplulukla 
savaĢmayacak mısınız, onlarla savaĢmaktan geri mi duracaksınız 
etahĢevnehüm yoksa onlardan korkuyor musunuz. Burada tahĢev 
ifadesi, korku manası verdiğimiz sözcük, tahĢev. EtahĢevnehüm 

 
Kuran da korku ile ilgili genellikle iki sözcük kullanılır. Havf ve 

haĢyet. Havf, korkanın zayıflığından dolayı korkmak, haĢyet ise 
korkulanın gücünden dolayı korkmaya denir. Ġkisi arasında çok temel bir 
fark vardır. Havf; korkanın zayıflığına delalet eder, bu sözcük 
kullanılıyorsa. HaĢyet kullanılıyorsa korkanın zayıflığına değil, korkulanın 
büyüklüğüne, yüceliğine gücüne delalet eder. ĠĢte burada da tahĢev 
kullanılmıĢ yani korkulanın yüceliğinden dolayı korku. O halde diyor; 

 
fAllâhu ehakku en tahĢevhü in küntüm mu'miniyn; ama eğer 

gerçekten imanda ısrarlıysanız unutmayın ki Allah kendisinden 
korkmanıza daha layıktır. Yani korkulanın büyüklüğünden dolayı bir 
korku duyuyorsanız eğer, daha büyük olan Allah‟tır. Eğer korkulanın 
gücünden dolayı korkuyorsanız, daha güçlü olan Allah‟tır. Eğer 
korkulanın size daha büyük bir Ģey yapmasından korkuyorsanız eğer, 
unutmayın size Allah‟tan daha büyük hiç kimse bir Ģey yapamaz. Onun 
için her açıdan Allah korkmanıza daha evla, daha müstahaktır. 

 
 
14-) Katiluhüm yüazzibhumullâhu Bi eydiyküm ve yuhzihim ve 

yansurküm aleyhim ve yeĢfi sudûre kavmin mu'miniyn; 
 
SavaĢın onlarla (ki), Allâh elleriniz olarak onları azaplandırsın, rezil 

etsin onları; onlara karĢı size zafer kazandırsın; (böylece) iman edenler 
topluluğunun içine Ģifa versin. (A.Hulusi) 

 
14 - Muharebe edin onlara ki Allah sizin ellerinizle kendilerini 

muazzep kılsın, rüsvay etsin, nusratiyle sizi üzerlerine muzaffer buyursun 
ve mümin bir kavmin yüreklerine su serpsin. (Elmalı) 

 
 
Katiluhüm yüazzibhumullâhu Bi eydiyküm ve yuhzihim onlarla 

savaĢın. Allah onlara sizin ellerinizle azap edip onları da rezil eder. 
 
Kuran‟ın bir çok yerinde ifade edilen ki burada Allah azap eder 

dendi. Allah‟ın azabından dünyada anlaĢılması gereken iĢte budur. Yani 



dünyada Allah nasıl azap eder diye bir soru sorarsak, birilerinin elleriyle 
azap eder. Yani Allah aracılarla azap eder. SavaĢlar, toplumsal yıkılıĢlar, 
alt üst oluĢlar, terör, anarĢi, doğal felaketler ve daha bir çok Ģeyler, iĢte 
Allah‟ın azabıdır. Sizin bunu böyle görmeniz gerekir. Kuran iĢte bu 
duyguyu, bu bilinci vermeye çalıĢıyor.  

 
Sosyal, ekonomik, ahlaki, siyasal çözülmeler hep vasıtalarla 

azabıdır baĢka bir Ģey değil. Eğer bu tip Ģeyleri Allah‟tan bağımsız 
değerlendiriyorsa insanlar, onların imanında bir problem var demektir. 
Çünkü dünyada tüm oluĢ ve bitiĢler sebepler dairesinde cereyan 
etmektedir. Sebep sonuç iliĢkisi içerisinde cereyan etmesi ise Allah‟ın 
koyduğu bir yasadır. Yasaya uyan her türlü olgu ve olay Allah‟ a atfedilir. 
Onun için Allah‟ın koyduğu yasalardan dolayı baĢınıza gelen her Ģey, 
Allah‟ın yaptığı Ģeydir. ĠĢte azap burada onun için Allah‟a atfedilmiĢtir. 

 
ve yansurküm aleyhim ve yeĢfi sudûre kavmin mu'miniyn; ve 

onlara karĢı size yardım edip inananların gönlüne ferahlık verir. 
 
Yukarıda ki Allah‟ın azabının karĢılığı burada Allah‟ın yardımıdır, 

Allah yardımını da yine aynı yöntemle yapar. Ne yapar, inananların 
gönlüne ferahlık vermesi, onun müminlere yardımıdır. 

 
 
15-) Ve yüzhib ğayza kulubihim* ve yetubullahu alâ men yeĢa'* 

vAllâhu Aliymun Hakiym; 
 
Kalplerindeki kin ve öfkeyi gidersin... Allâh dilediğinin tövbesini 

kabul eder... Allâh Aliym'dir, Hakiym'dir. (A.Hulusi) 
 
15 -  Ve kalplerindeki gayzı gidersin, hem Allah dilediğine tevbe de 

nasip eder, Allah alîmdir, hakîmdir. (Elmalı) 
 
 
Ve yüzhib ğayza kulubihim ve kalplerinde ki öfkeyi dindirir. Öfkeyi 

dindirmek, dikkat buyurunuz lütfen. Öfke sahibine yardımdır öfkeyi 
dindirmek. Neden, öfkeyle kalkan zararla oturur da ondan, akıl açığa 
çıkar. Öfkegelirse akıl izne ayrılır. Onun için akıl izne ayrılırsa o aklın 
sahibi zarar eder. Onun için öfkeyi dindirmek Allah‟ın bir yardımı olur. 

 
ve yetubullahu alâ men yeĢa sonuçta Allah dilediğine affını tahsis 

eder. vAllâhu Aliymun Hakiym; zira Allah her Ģeyi bilendir, hikmetle 
edip eyleyendir. 

 



 
16-) Em hasibtüm en tütrakû ve lemma ya'lemillâhulleziyne 

cahedu minküm ve lem yettehızu min dûnillâhi ve lâ RasûliHĠ ve lel 
mu'miniyne veliyceten, vAllâhu Habiyrun Bi ma ta'melun; 

 
Yoksa siz, Allâh sizden mücahede edenleri, Allâh'tan ve 

Rasûlünden ve iman edenlerden baĢkasını velî (sırdaĢ, dost) 
edinmeyenleri ortaya çıkarmadan bırakılacağınızı mı sandınız? Allâh 
yapmakta olduğunuz Ģeylere Habiyr'dir (nefsinizdeki Habiyr ismi mânâsı 
ile). (A.Hulusi) 

 
16 - Yoksa siz zannettiniz mi ki halinize bırakılıvereceksiniz de 

Allah içinizden mücahede edenleri ve Allah dan, Resulünden ve 
müminlerden mâada sokulacak bir locaya tutunmayanları hiç de bilip 
görmeyecek? Halbuki Allâh bütün amellerinize habîrdir. (Elmalı) 

 
 
Em hasibtüm en tütrakû ve lemma ya'lemillâhulleziyne cahedu 

minküm Yoksa siz Allah‟ın, içinizden Allah yolunda tüm çabasını 
harcamakta ısrarlı olanları, ve lem yettehızu min dûnillâhi ve lâ 
RasûliHĠ ve lel mu'miniyne veliyceten Allah‟tan, O‟nun elçisinden ve 
inananlardan baĢkasını can yoldaĢı edinmeyecek kimseleri seçip 
ayırmadan. Kelime anlamıyla bilmeden ama seçip ayırmadan karĢılığını 
vermemiz daha doğru. Kendi halinize bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz. 
Yani Allah sizi bütün bunlarla sınamadan, denemeden bırakacağınızı mı 
zannediyorsunuz diyor. 

 
Burada cihat geçti ayetin içinde. Cihat aslında insanın tam kapasite 

faal olmasıdır. Evet insanın tam kapasite faaliyete geçmesidir ne olarak 
cihat. Ama insanın tam kapasite faaliyetini Allah‟a hasretmesi iĢte Kuran 
da kavramlaĢmıĢ anlamıyla cihadın karĢılığıdır. Bu ibare, bu ayet, 
insanın hayatı; bir sınav gibi görmesini teklif ediyor. Hayatta baĢınıza 
gelen her bir Ģey, hayatın kendisi bir sınav, dünya sınav alanı, siz de 
sınava girmiĢ bir Allah öğrencisisiniz demek istiyor. Bu müthiĢ bir Ģey ve 
Allah öğrencisi olan insanlığa sınav sorularını peygamberler açıklıyor. 

 
vAllâhu Habiyrun Bi ma ta'melun; Oysaki Allah yaptığınız her 

Ģeyden haberdardır. 
 
 
17-) Ma kâne lil müĢrikiyne en ya'muru mesacidAllâhi 

Ģahidiyne alâ enfüsihim Bilküfr* ülaike habitat a'malühüm* ve 
fiynnari hüm halidun; 



 
Nefslerindeki inkârın bizzat Ģahidi olan müĢriklerin, Allâh'a secde 

mahallerini imar etmeleri mümkün değildir... Onların tüm yaptıkları boĢa 
gitmiĢtir... Onlar Nâr'da (yakan ateĢte - radyasyon) sonsuza dek kalırlar! 
(A.Hulusi) 

 
17 - MüĢrikler vicdanlarına karĢı kendi küfürlerine kendileri Ģahit 

olup dururlarken Allahın mescitlerini mamur etmeleri kabil değildir, 
onların hayır namına bütün yaptıkları heder ve ateĢ içinde onlar, 
muahlledlerdir. (Elmalı) 

 
 
Ma kâne lil müĢrikiyne en ya'muru mesacidAllâhi Ģahidiyne alâ 

enfüsihim Bilküfr Ġnkarlarına yine bizzat kendileri tanıklık edip dururken 
Allah‟ın mescitlerini ziyaret edip onarmak, Allah‟a ortak koĢanlara 
düĢmez. Onların üstüne lazım değil bu iĢ diyor. Allah‟a ortak koĢtuklarını 
yine kendileri Ģahit olurken Allah‟ın mescidini onarmakla ziyaret etmekle 
iftihar etmeye kalkıyorlar. ÇeliĢkinin büyüklüğüne bakınız. ĠĢte bu onlara 
düĢmez diyor. 

 
Burada ki; en ya'muru sözcüğünü hem, Umre buradan gelir. Umre 

ziyaret demektir. Sık sık, dönüp dönüp ziyaret edilen mekan demektir. 
Ama aynı zamanda bir baĢka anlamı daha var; Ġ‟mar, yani imar etmek, 
orayı tamir etmek, onarmak, orayı ayağa kaldırmak, orayı Ģenlendirmek 
anlamına da gelir. Ġki anlamı da versin diye böyle çevirdim. 

 
Burada ki inkar da öncekiler gibi ahlaki vurgusu olan, yani 

nankörlük anlamı öncelikli olan inkardır bu ayette ki Bil Küfr. 
 
ülaike habitat a'malühüm onlar, yaptıkları boĢa gidecek olan 

kimselerdir. ve fiynnari hüm halidun; Zira onlar ateĢte yerleĢip 
kalacaklardır. 

 
Yani, Yaptığı boĢa gitme neden. Aslında boĢa gitmiyor. KarĢılığını 

almıĢ oluyor. Kimden, kim için yaptıysa ondan. Allah için yağmadığı için, 
insanların görmesi için yaptıklarından imarı, Kâbe ye olan hürmetleri, 
Kâbe de hacılara olan hürmetleri, onlara su vermeleri, onları 
doyurmaları, Kâbe ya örtü geçirmeleri v.s. bütün bunlar diğer kabilelere 
karĢı caka satmak, tafra saymak için, yani el görsün diye yaptıklarından 
aslında boĢa gitmiĢ olmuyor el de görüyor. Yani ücretlerini almıĢ 
oluyorlar. Ama Allah için yapmıĢ olsalardı o zaman Allah‟tan bir Ģey 
beklemeye hakları olurdu. Bu gibi ibareleri doğru anlamak gerekiyor o 
nedenle. 



 
 
18-) Ġnnema ya'muru mesacidAllâhi men amene Billâhi vel 

yevmil ahıri ve ekames Salâte ve atezZekâte ve lem yahĢe illAllâhe 
fe'asa ülaike en yekûnu minel muhtediyn; 

 
Allâh'a secde mahallerini ancak Esmâ'sıyla hakikati olan Allâh'a ve 

gelecekte yaĢanacak sürece iman eden, salâtı ikame eden, zekâtı veren 
ve sadece Allâh'tan haĢyet duyan kimse imar eder (Allâh'a secde edilir 
hâle getirir)... ĠĢte bunların hakikate erenlerden oldukları umulur. 
(A.Hulusi) 

 
18 - Allahın mescitlerini ancak Allaha ve Âhiret gününe inanan, 

namaza devam eden, zekâtı veren ve Allah dan baĢkasından korkmayan 
kimseler mamur eder, iĢte bunların muvaffak olmaları me'muldür. 
(Elmalı) 

 
 
Ġnnema ya'muru mesacidAllâhi men amene Billâhi vel yevmil 

ahıri ve ekames Salâte ve atezZekâte ve lem yahĢe illAllâh Allah‟ın 
mescitlerini ancak Allah‟a ve ahiret gününe iman eden, salatı ikame 
eden, yani namazı kılan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken 
bedeli ödeyen. Yani zekatı veren ve Allah‟tan baĢka hiç kimseden 
korkmayan kiĢiler ziyaret edip onarabilirler. Yani bunlara düĢer bu iĢ 
diyor Kuran. 

 
Dikkatinizi çekti değil mi, daha önce de vurgulamıĢtım salat; Ġnsan 

– Allah, zekat; Ġnsan – insan iliĢkisine. Ama bir üçüncü vasıf daha geldi. 
ve lem yahĢe illAllâh burada önemli bir vasıf bu, Allah‟tan baĢka da hiç 
kimseden korkmamak, HaĢye. Birincisi Allah – insan, ikincisi Ġnsan – 
insan, bu da insanın kendisi ile iliĢkisi. Yani 3 iliĢkiyi de doğru kuran 
kimselerin iĢidir bu mescitleri onarmak ve ziyaret etmek diyor. 

 
fe'asa ülaike en yekûnu minel muhtediyn; nitekim yalnızda 

böyleleri doğru yolda olmayı umabilir. 
 
 
19-) Ece'altüm sikayetelHacci ve ımaretel Mescidil Harâmi 

kemen amene Billâhi vel yevmil ahıri ve cahede fiy sebiylillâh* lâ 
yestevune indAllâh* vAllâhu lâ yehdil kavmez zâlimiyn; 

 
(Ey müĢrikler) siz, hacıların su ihtiyacını karĢılamayı ve Mescid-i 

Haram'ı imar etmeyi, Esmâ'sıyla hakikati olan Allâh'a ve gelecekte 



yaĢanacak sürece iman eden ve Allâh uğruna mücahede eden gibi mi 
kabul ettiniz? (Bunlar) Allâh indînde eĢit olmazlar! Allâh, zâlimler 
topluluğuna hidâyet etmez. (A.Hulusi) 

 
19 - Ya siz hacılara sakalığı ve Mescidi haramda umreciliği Allaha 

ve Âhiret gününe iman edip de Allah yolunda cihât etmekte bulunan gibi 
mi tuttunuz? Bunlar indallah müsavi olmazlar, Allah zalimler güruhuna 
hidayet vermez. (Elmalı) 

 
 
Ece'altüm sikayetelHacci ve ımaretel Mescidil Harâmi 

kemen amene Billâhi vel yevmil ahıri ve cahede fiy sebiylillâh 
yoksa siz yalnızca hacıları suvarmayı, yani su vermeyi, sulamayı ve 
mescidi haramı ziyaret edip tamir etmeyi, Allah‟ a ve ahiret gününe 
iman etmek ve Allah yolunda elden gelen gayreti göstermekle eĢ 
değerde mi tutuyorsunuz. 

 
Çok ilginç bir yaklaĢım, gerçekten nasıl Ģapı Ģekere 

karıĢtıranların nasıl yanıldıklarını gösteren müthiĢ bir yaklaĢım. 
 
lâ yestevune indAllâh Allah‟a göre bunlar birbirine eĢ değer 

değildir. Dindarlık gösterisiyle germek müminlik arasında çok büyük 
bir fark vardır demek istiyor. Ġnsanlara dindarlık gösterisi yapmak, 
sofuluk gösterisi yapmak, el gördülük bir takım Ģeyler yapmakla, 
gerçekten, yürekten gelerek sırf Allah‟a imandan dolayı kulluk etmek 
arasında dağlar kadar fark var, nasıl bir olabilir. Ġnsanlar bunu bir zan 
edebilir, ama Allah gönüllerin özüne sahip olan, gönüllerin özünü 
gören ve bilen Allah bunu bir değerlendirmez. Bunlar farklı Ģeylerdir. 

 
vAllâhu lâ yehdil kavmez zâlimiyn; ve Allah değerleri yerinden 

etmiĢ bir toplumu doğru yola yönetmez. Zâlimiyn i değerleri yerinden 
etmiĢ olarak çevirdim. Çünkü zulüm sözlük anlamı olarak bir Ģeyi 
yerinden etmektir.  

 
Değerleri yerinden ederse insan, insan için yaptıklarının 

karĢılığını Allah‟tan beklemeye kalkar ve Allah için yaptığını söyler. 
Değerleri yerinden ederse insan dini törenselleĢtirir. Değerleri 
yerinden ederse insan bakarsınız Allah‟ın hiçbir not vermediği, karĢılık 
vermediği amellere çok Ģey verir, ama Allah‟ın yüksek not verdiği 
Ģeylere de hiçbir Ģey vermez. 

 
 



20-) Elleziyne amenû ve haceru ve cahedu fiy sebiylillâhi Bi 
emvalihim ve enfüsihim a'zamü deraceten indAllâh* ve ülaike hümül 
faizun; 

 
Ġman eden, hicret eden ve Allâh yolunda mallarıyla canlarıyla 

mücahede edenler, derece itibarıyla Allâh indînde daha azîmdir... ĠĢte 
bunlardır kurtuluĢa erenlerin ta kendileri! (A.Hulusi) 

 
20 - Ġman edip hicret etmiĢ ve mallarıyla, canlarıyla fîsebilillâh cihat 

etmekte bulunmuĢ olan kimseler Allah indinde derece cihetiyle daha 
büyüktür ve bunlar iĢte o murada eren fâizîndir. (Elmalı) 

 
 
Elleziyne amenû ve haceru ve cahedu fiy sebiylillâhi Bi 

emvalihim ve enfüsihim iman eden, hicret eden, Allah yoklunda 
mallarıyla ve canlarıyla her türlü çabayı gösterenler, a'zamü deraceten 
indAllâh Allah nezdinde daha yüce bir makama sahiptirler. 

 
Yukarıda Haceru geçti. Aslında hicretin 9. yılında hicretten söz 

eden ayetlerle karĢı karĢıyayız. Nedir bu, zulüm ve kötülüğün diyarından 
da, zulüm ve kötülüğün kendisinden de hicret etmek anlamına gelir. 
Onun için hicret sadece bir mekan değiĢikliği değil, aynı zamanda 
insanın yüreğinde kötüden iyiye, aĢağıdan yukarıya, dünyadan ukbaya, 
eĢyadan Allah‟a, öz benlikten ruha, inkardan imana doğru bitimsiz bir 
yolculuktur.   

 
Burada Allah‟a göre daha yüce bir makama sahip olma, bir üstteki 

ayette belirtilen özelliklere sahip müminlerden daha üstün bir fark ortaya 
konuluyor. Farkında mısınız bilmiyorum, bir üstteki ayette de sayıldı 
bunlar aslında. Orada ne denilmiĢti; Allah yolunda elinden gelen çabayı 
harcayan. Yani cihat eden iman eden. Fakat burada bir fark var. 
Kötülüklerden ve kötülük diyarından hicret eden. ĠĢte hicreti de bunlara 
katarsa o insanın Allah indindeki derecesi, makamı daha yücedir demeye 
getiriliyor. 

 
ve ülaike hümül faizun; ve iĢte onlar baĢarının gerçek sahibidirler. 
 
 
21-) YübeĢĢiruhüm Rabbühüm Bi rahmetin minHU ve rıdvanin 

ve cennatin lehüm fiyha ne'ıymun mukıym; 
 



Rableri onları "HÛ"dan (zâtlarından) bir rahmet, rıdvan ve içlerinde 
kendileri için kalıcı nimetler olan cennetler (mertebeler) ile müjdeler. 
(A.Hulusi) 

 
21 - Müjdeler onların rabbi kendilerini kendinden bir rahmet ve bir 

Rıdvan ve Cennetler ile ki onlar için içlerinde, daimî bir Naîm var. 
(Elmalı) 

 
 
YübeĢĢiruhüm Rabbühüm Bi rahmetin minHU ve rıdvanin ve 

cennatin lehüm fiyha ne'ıymun mukıym; Rableri onları yüce katından 
bir rahmetle, rızai bari ile ve kendilerini içerisinde kesintisiz bir her tür 
nimetin beklediği cennetlerle müjdeler. 

 
 
22-) Halidiyne fiyha ebeda* innAllâhe 'ındeHU ecrun azıym; 
 
Onlar orada sonsuza dek kalırlar... Allâh ki, çok büyük mükâfat 

O'nun indîndedir! (A.Hulusi) 
 
22 - Ebedî kalmak üzere orada onlar, çünkü Allah, onun yanındadır 

ancak azîm bir ecir. (Elmalı) 
 
 
Halidiyne fiyha ebeda onlar orada ebedi kalacaklardır. innAllâhe 

'ındeHU ecrun azıym; Çünkü katında yüce ödüller bulunan yalnızca 
Allah‟tır. 

 
 
23-) Ya eyyühelleziyne amenû lâ tettehızû abaeküm ve 

ıhvaneküm evliyâe inistehabbül küfre alel iyman* ve men 
yetevellehüm minküm feülaike hümüz zâlimun; 

 
Ey iman edenler! Eğer hakikati inkârı imana tercih ediyorlarsa, 

babalarınızı ve kardeĢlerinizi dost edinmeyin... Sizden kim onları velî 
edinir ise, iĢte onlar zâlimlerin ta kendileridirler. (A.Hulusi) 

 
23 - Ey o bütün iman edenler: babalarınız ve ihvanınız eğer imana 

karĢı küfrü hoĢlanıyorlarsa onları evliya ittihaz etmeyiniz, sizden her kim 
onları veli tanıyacak olursa iĢte onlar nefislerine zulmedenlerdir. (Elmalı) 

 
 



Ya eyyühelleziyne amenû siz ey iman edenler, lâ tettehızû 
abaeküm ve ıhvaneküm evliyâe inistehabbül küfre alel iyman Eğer 
kalben küfre imandan daha çok sevgi ve meyil gösteriyorlarsa, 
babalarınızı ve kardeĢlerinizi sığınılacak dost bellemeyin. Neden, kan 
bağına dayalı bedevi ve ilkel bir toplumu, ebedi ahlaki değerlere dayalı 
yüce bir toplum haline getirmek için Kuran onları zulümattan nura, 
karanlıktan aydınlığa iĢte böyle çıkarıyor. Önce zihniyet devrimi yapıyor 
Kuran. Çünkü onlar kan bağından baĢka hiçbir bağ bilmiyorlar. Böyle bir 
topluma yüce bir bağ getiriyor. Fiziki değerlerin üzerine manevi ve ahlaki 
değerleri yerleĢtiriyor ve bedevi bir düĢünceyi, medeni hale getiriyor. 

 
Bugünde biz derken kan bağını kastedenler bedevi bir düĢünceye 

sahipken, biz derken ahlaki bağları kastedenler bedevi bir düĢünceye 
sahip olanlardır. 

 
ve men yetevellehüm minküm feülaike hümüz zâlimun; 

içinizden kim onları sığınılacak dost olarak görürse iĢte onlar tam 
anlamıyla zalimce davranmıĢ olurlar. Biraz önce de zulmü izah ettiğim 
gibi hakikati ters yüz etmiĢ olurlar. Hakikati yerinden etmiĢ olurlar. Yani 
Allah‟ın kurduğu bağ yerine baĢka bağları getirmiĢ olurlar demektir ve bu 
ayetin içeriğini, daha da açan 24. ayeti gelecek ders iĢlemek üzere, 

 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Ġslamoğlu Tef. Ders. TEVBE SURESĠ (024-037)(62) 
 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 

 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kuran dostları dersimize tevbe suresinin 24. ayeti ile devam 

edeceğiz.  
 
Geçen ders iĢlediğimiz ayetleri hatırlayacak olursanız Kuran, 

insanlık için ebedi ve değiĢmez değerlerin adresini göstermiĢ ve insana; 
kan bağına, ırk bağına, coğrafya bağına, renk bağına daha üstün olan, 
bu bağlardan çok çok daha soylu olan inanç ve erdem bağını göstermiĢ 
ve bu bağ etrafında toplanmalarını müminlere emretmiĢti. 

 
ġimdi bu insanlığın bu değiĢmez değerlerine atıf yapan ayetlerin 

hemen ardından gelen ve onlarla bire bir bağlantılı olan çok derin anlamlı 
ve çok çağrıĢımlı bir ayetle dersimize giriyoruz. 

 
 
24-) Kul in kâne abaüküm ve ebnaüküm ve ıhvanüküm ve 

ezvacüküm ve aĢiyretüküm ve emvalü nıktereftümuha ve ticaratün 
tahĢevne kesadeha ve mesakinü terdavneha ehabbe ileyküm 
minAllâhi ve RasûliHĠ ve cihadin fiy sebiyliHĠ feterabbesu hatta 
ye'tiyAllâhu Bi emriHĠ, vAllâhu lâ yehdil kavmel fasikıyn; 

 
De ki: "Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeĢleriniz, eĢleriniz, 

aĢiretiniz, elde ettiğiniz mallar, kesat gitmesinden korktuğunuz ticaret ve 
hoĢlandığınız meskenler; size Allâh'tan, Rasûlünden ve O'nun yolunda 
cihattan daha sevimli ise, artık Allâh'ın hükmünün açığa çıkmasını 
bekleyin... Allâh fâsıklar (bilinçleri Hakk'a ve Din'e karĢı körelmiĢler) 
topluluğuna hidâyet etmez." (A.Hulusi) 

 
24 - Eğer, di: babalarınız, oğullarınız, kardeĢleriniz, kadınlarınız, 

hısımınız, kabileniz, elinize geçirdiğiniz mallar, kesata uğramasından 
korktuğunuz bir ticaret, hoĢunuza giden meskenler size Allah ve 
Resulünden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise artık, Allahın emri 
gelinciye kadar bekleyin, Allah öyle fasıklar güruhunu hidayete irdirmez. 
(Elmalı) 
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Kul de ki; in kâne abaüküm eğer babalarınız, ve ebnaüküm 

oğullarınız, ve ıhvanüküm kardeĢleriniz, ve ezvacüküm eĢleriniz, ve 
aĢiyretüküm mensubiyetiniz, ait olduğunuz grup, klik, kan bağı, soy 
bağı, ırk bağı, renk bağı ile ya da erdem ve fazilet dıĢındaki herhangi bir 
bağ ile  bağlı olduğunuz grubunuz, ve emvalü nıktereftümuha 
kazandığınız mallar, ve ticaratün tahĢevne kesadeha kötüye 
gitmesinden kaygı duyduğunuz ticaret, ve mesakinü terdavneha ve 
hoĢunuza giden kurula kurula oturduğunuz konaklarınız, evleriniz, 
ehabbe ileyküm minAllâhi ve RasûliHĠ ve cihadin fiy sebiyliHĠ 
feterabbesu hatta ye'tiyAllâhu Bi emriHĠ Allah‟tan, O‟nun elçisinden ve 
O‟nun yolunda cihat etmekten olanca çabanızı sarf etmekten daha 
sevimli geliyorsa, Allah‟ın buyruğu gelinceye kadar bekleyiniz. 

 
Evet, anlaĢılmayacak bir Ģey var mı bilmem. Ġnsana, insanlık tarihi 

boyunca en yakın olan fiziki değerler sayıldı. Babalar, çocuklar, eĢler, 
evler, iĢ, ticaret yani insanın kendisini dünyaya bağlayan her bir Ģey. 
Eğer Allah‟tan, elçisinden ve Allah yolunda cihattan daha hayırlıysa 
adeta belanızı bekleyin dercesine, Allah‟ın sizin için yazdığı kötü sonu 
bekleyin dedi. 

 
Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, bir Ģey eksik gibi Bir Ģeyi saymadı, 

anneler. Babalarınız dedi ama analarınız demedi. Babalarınız diye 
baĢladı fakat analarımıza yer vermedi. Niçin diye sormak gerek tabii, 
niçin anneler yok. Çünkü annelerin sevgisi saf ve mahza sevgidir. 
Babalar annelere göre ideolojik severler. Ama anneler mutlak 
mutluluğunu isterler çocuklarının Tabii ki galibiyet kuralı uyarınca 
böyledir. Ġstisna olan babalar, istisna olan anneler, istisna olan eĢler ve 
kardeĢler her zaman olacaktır. Bu da bir yasadır, ilahi yasa. Ama burada 
galibiyet, çoğunluk kuralı ilkesince babanın sevgisi evladına genelde 
ideolojik ve nesebe dayalı bir sevgi. Benim yer yüzünde ki devamım, 
benim soyumu sürdürecek diye sever. Ama anne böyle peĢin bir 
pazarlığı yoktur. Anne sevgisini bezleder, herhangi bir Ģey karĢılığında 
vermez, karĢılıksız verir ve verdikten sonra da arkasına dönüp bakmaz. 
Bir daha verir, bir daha verir. 

 
ĠĢte onun için 3 kere annenin sonra babanın, peygamberin ifadesi. 

Onun için anne sevgisi adeta rahmanın rahmetinden bir daldır, bir 
parçadır. Bu benim ifadem değil, peygamberin benzetmesi. “Ġnner 
rahme, Ģeknetün min rahme..!” 

 
Rahm, organ olarak Rahm, insanların içinde büyüdüğü rahm, Ya 

da yine o organdan ismini almıĢ olan bağ Allah‟ın rahman isminden 



türetilmiĢ bir kelimedir. MüĢtak bir kelimedir. Ya da Allah‟ın rahman 
isminden bir daldır anlamına gelir. Onun için anne sevgisi pazarlıksızdır, 
o sebeple anneleriniz yer almamaktadır. 

 
Evet, neden sevgiler, Allah‟ın elçisinin ve Allah yolunda var gücü 

harcamanın sevgisinden fazla olduğunda baĢımıza gelecek olanı 
bekleyelim. Neden, Çünkü sevgi eğer Allah‟tan gelmiyorsa, Allah için 
olmuyorsa, sevgi olmaktan çıkar tutku olur.  

 
Peki sevgi tutku olursa ne olur; Sevgi özgürleĢtirir, tutku köleleĢtirir. 

Sevgi azad eder, tutku tutuklar. Onun için bir sevgi eğer saf olsun 
isteniyorsa, gerçekten muhabbet olsun isteniyor. Yüreğe ekilmiĢ bir bin 
veren, bire sonsuz veren bir habb‟e, bir hubub‟a bir tohum, bir çekirdek 
olsun isteniyorsa o sevgi Allah için olan bir sevgi olmalıdır. Çünkü niçin 
seviyorsanız sevginiz o kadar ömür kazanır. Allah için sevenin sevgisinin 
ömrü Allah kadardır. Yani ölümsüzdür. Menfaati için sevenin sevgisi, 
menfaati kadardır. Onun için ölümsüz sevgiler; sana ihtiyacım var, çünkü 
seni seviyorum derler. Tutkular ise seni istiyorum, çünkü sana ihtiyacım 
var derler. Bu ikisi arasında çok ciddi, çok temel, özüne iliĢkin fark vardır.  

 
Allah‟tan diyor, Resulünden. Bu iki merkez, sevginin yönlendireceği 

bu iki merkez neden yan yana kullanılıyor. Allah‟ı anlıyoruz, her Ģeyimizi 
borçlu olduğumuz Allah dan da daha fazla sevmememiz isteniyor. Onun 
için; 

 
..yühıbbunehüm ke hubbillah.. (Bakara/165) Yoldan çıkmıĢların 

sevgisi Kuran da tanımlanırken; Onlar, Allah‟ı sever gibi severler.  
 
Bu iĢte sevgide ölçüsüzlük. Allah‟ı sever gibi sevmek, sevgide Ģirk 

koĢmaktır. Çünkü hiçbir Ģey size Allah kadar sevimli olamaz. Çünkü 
hiçbir Ģeye karĢı Allah‟a borçlu olduğunuz kadar borçlu değilsiniz. Çünkü 
hiç kimse sizi Allah kadar sevemez. Onun için Allah sevgisi sevginin 
tacıdır. Ser tacıdır, baĢ tacıdır.  

 
Peygamber hemen niçin yanına konmaktadır? Allah insana olan o 

muhteĢem sevgisini, peygamberler aracılığı ile iletmiĢtir. Yani Allah‟ın 
sevgisinin postacısıdır peygamberler. Allah‟ın sevgi mektuplarını insana 
getiren aracılardır peygamberler. Allah‟ın sizi sevdiğini iĢte o risalet 
aracılığı ile anlarsınız. O halde mektubu gönderene olan sevginiz, 
mektubu getirene olan sevginizden ayrılabilir mi. O olmasaydı o mektup 
size ulaĢmayacaktı.  

 



Onun için Allah insana olan sevgisinin ifadesi vahiydir. Vahyi ise 
insana ulaĢtıran peygamberlerdir. Peygamberler onun için sevgiyi hak 
etmiĢlerdir. Varlıklarını insanlığın uğruna bezm etmiĢler ve insanlıktan bir 
ücret talep etmemiĢlerdir. Sadece bir Ģey talep etmiĢlerdir; 

 
..in ecriye illâ alAllâh.. (Seb‟e/47) DemiĢtir her peygamber. Ben 

ücret istemem, ücretim yalnız Allah‟a aittir. Ama Allah onlara bir Ģey 
isteyebileceklerini söylemiĢtir insanlardan. Kendilerine saadetin öbür adı 
olan vahyi ulaĢtırdıklarını. Ġnsanlardan bir Ģey isteyebilirsiniz. Nedir o; 
Muhabbet, sevgi. 

 
Evet, Kuran da Allah‟ın peygamberlere tavsiyesi Ģöyle olmuĢtur. 

“Siz ulaĢtırdığınız bu vahiy karĢılığı ücret almayacaksınız, fakat sevgi 
isteyebilirsiniz. Sevgi istemeye hakkınız var. Evet, bu iĢte sevgimiz, 
Allah‟ın peygamberlere isteyebilirsiniz, istemelisiniz dediği bir sevgidir. O 
sebeple peygamberler bu sevgiyi hak edilmiĢ bir sevgi olarak isterler. 
BaĢka da verdiğimiz bir Ģey yoktur. Ya cihat; 

 
..lâ es'elüküm aleyhi ecren illel meveddete fiyl kurba.. (ġûra/23) 

Biraz önce mealini söylediğim ayetin metni bu. Ma es‟elüküm olsa 
gerek, evet doğrusu; mâ es'elüküm aleyhi ecren . 

 
(Hayır “la” ile “Kul lâ es'elüküm aleyhi ecren illel meveddete 

fiyl kurba”) 
 
Sizden bir ücret istemiyorum. illel meveddete fiyl kurba yakın bir 

muhabbet istiyorum. Yakın bir meveddet, yakın bir sevgi istiyorum diyor. 
De diyor rabbimiz peygambere. Onun için peygamberin ücret istemesi ne 
kadar yasaksa, sevgi istemesi o kadar doğaldır. Ya cihat, yani insanla 
Ġslam arasındaki engeli kaldırmaya muhabbet.  

 
Cihat nasıl sevilir ve neden sevilir, bu çok önemli. 3 unsurdan 3.sü. 

neden cihadı seveceğiz. Cihat nedir önce onu defalarca burada 
açıklamaya çalıĢtım. Cihat, insanla Ġslam arasındaki engelin kaldırılıp, 
insanın mutluluğunun öbür adı olan Ġslam‟ın insana ulaĢtırılması, 
toprağın tohuma kavuĢmasıdır. Neden sever, neden sevmesi gerekir 
insanın? Eğer insanı seviyorsanız, Allah‟ı seviyorsanız insanı seversiniz. 
Yunus gibi; Yaratılanı hoĢ gör, yaratandan ötürü diyordu ya. Aslında 
yaratılanı sevdik yaratandan ötürü diye anlamak lazım.  

 
Yaratılanı yaratandan dolayı seversiniz, eseri müessirden dolayı 

seversiniz öyle değil mi. Aslında bu resim ne kadar güzel olmuĢ diyen 
resmi mi övmüĢ olur ressamı mı. Gerçekte ressamı övmüĢtür. Bu bina ne 



kadar harika olmuĢ diyen, gerçekte mimara övgü göndermiĢtir. Çünkü o 
binanın kendiliğinden öyle olmayacağını akıl bilir. O halde insana bakan 
müessiri görür. Esere bakan. Çünkü müessirin tüm sanatı, mutlak sanatı, 
eserinde tecelli eder. Gözükür. O sebeple kainat Allah‟ın tecelligâhıdır. 
Oradan Ģahide bakarak gaibi görürüz. Zihnimiz görünenden 
görünmeyene intikal eder.  

 
Onun içindir ki vahiy Allah‟ın varlık ve birlik ispatı için gönderilmez. 

Vahyin görevi bu değildir. Vahyin görevi Allah‟ın varlığını ve birliğini ispat 
değildir. Allah‟ın varlığı ve birliğini ispat için vahye gerek yoktur. Kâinat 
yeterlidir. Ayat ı kevni yeterlidir, Ģu görünen ayetler yeterlidir. Tabiat 
ayetleri yeterlidir. Doğru okursanız O‟nun var oluĢuna ve birliğine sizin 
varlığınız bile delil olarak yeterlidir. 

 
Peki vahiy ne içindir? Ġnsan içindir, insanın mutluluğu içindir. 

Vahyin konusu Allah değil insandır. Onun için vahiy aslında nübüvvete 
delalet eder. Kainat vahyi Allah‟a delalet eder, Kuran vahyi nübüvvete 
delalet eder. Onun için vahiy peygamberliği, kainat Allah‟ı temsil eder. 
Tabir caizse delaletleri onlaradır. Onun için vahye iman edipte 
peygamberi inkar etmek, tabiatı görüp de Allah‟ı inkar etmek gibidir, aynı 
Ģeydir.  

 
Onun için değerli dostlar iĢte 3. unsur cihat; Ġslam‟la insan 

arasındaki engeli kaldırmaktır ki, insana olan muhabbet ancak böyle 
ispat edilir. Çünkü insan tohumsa, vahiy topraktır. Vahiy toprağı ile insan 
tohumu buluĢmadan nasıl saadet, nasıl cennet elde edilir. ĠĢte cihat onun 
için bunlardan daha sevimli olmak durumundadır. 

 
vAllâhu lâ yehdil kavmel fasikıyn; Allah sorumsuzca davranan 

bir toplumu doğru yola ulaĢtırmaz. 
 
 
25-) Lekad nesarekümullâhu fiy mevatıne kesiyretin ve yevme 

Huneynin, iz a'cebetküm kesretüküm felem tuğni anküm Ģey'en ve 
dakat aleykümül Ardu Bi ma rehubet sümme velleytüm müdbiriyn; 

 
Andolsun ki, Allâh size birçok savaĢ yerinde ve Huneyn gününde 

yardım etti... Hani kalabalık oluĢunuz sizi böbürlendirmiĢti ama hiçbir 
faydası olmamıĢtı! (Huneyn gününde) tüm geniĢliğine rağmen yeryüzü 
size dar gelmiĢti! Sonra (da) arkanızı dönüp gitmiĢtiniz! (A.Hulusi) 

 
25 - Ġnkâra mecal yoktur ki Allah size bir çok mevki‟lerde nusret etti, 

«Huneyn» günü de: o lâhzada ki çokluğunuz sizi güvendirmiĢti de bir 



faidesi olmamıĢtı, yer yüzü o geniĢliğiyle baĢınıza dar gelmiĢti, sonra da 
bozularak arkanıza dönmüĢtünüz. (Elmalı) 

 
 
Lekad nesarekümullâhu fiy mevatıne kesiyretin doğrusu Allah 

size bir çok savaĢ alanında yardım etmiĢti. ve yevme Huneynin özellikle 
de Huneyn günü Allah yardım etmiĢti. iz a'cebetküm kesretüküm felem 
tuğni anküm Ģey'e hani o zaman çokluğunuz sizi gururlandırmıĢtı, fakat 
hiçbir iĢinize yaramamıĢtı. GururlanmıĢtınız çoğuz diye, Bedirde 
düĢmanın 1/3 idiniz, ama Ģimdi düĢman sizin 1/3 idi. Buna da 
gururlanmıĢtınız. Oysa cama bakıyordunuz camdan değil, camdan 
bakacağınıza cama bakmaya baĢladığınızda iĢte ne oldu, hemen 
okuyalım; 

 
ve dakat aleykümül Ardu Bi ma rehubet ve olanca geniĢliğine 

rağmen yer yüzü size dar gelmiĢti. Çokluğunuza güvenmiĢtiniz ve 
çokluğunuzun hiçbir hayrını göremediniz. Üç katıydınız düĢmanın, ama 
kaçtınız, bozuldunuz, çözüldünüz. Sayılardan bahsetmeye 
baĢladığınızda baĢarıyı, BaĢarınızı sayılara endekslemeye 
baĢladığınızda, sayıların sultasına teslim olduğunuzda baĢarının 
Allah‟tan olduğu gerçeğini göz ardı etmiĢsiniz demektir. ĠĢte böylesi bir 
durumda BaĢınıza öyle bir felaket geldi ki, olanca geniĢliğine rağmen yer 
yüzü size dar geldi. 

 
sümme velleytüm müdbiriyn; sonra da gerisin geri çekilmiĢtiniz, 

kaçmıĢtınız. 
 
Huneyn‟i anlatıyor değerli dostlar, açıkça isim veriyor farkındasınız. 

Huneyn savaĢı; Mekke ile Taif arası bir vadiye verilen isim aslında 
Huneyn. Ki bildiğiniz gibi Mekke‟nin fethinin hemen ardından Resulallah 
kendisine katılan Mekkelilerle birlikte, ki zaten Mekke fethine katılan ordu 
yaklaĢık 10.000 kiĢilik bir ordu idi. Mekke‟nin fethinden sonra yeni 
Müslüman olanlarla ve henüz kalbi Ġslam‟a ısındırılacak olanlarla birlikte 
ordu 12.000 rakamına dayanmıĢ ve bu ordu ile Resulallah Hevazin 
üzerine yürümüĢtü. Taif taraflarında ki müĢrik kabileler üzerine 
yürümüĢtü ki onlar zaten saldırı hazırlığın dalardı, büyük bir güç 
toplamak için uğraĢıyorlardı. Ġslam‟ın kalbinde Müslümanları ansızın 
kıstırmak istiyorlardı. 

 
Resulallah bunu haber alır almaz elindeki mevcut ordu ile fethin 

hemen ardından Huneyn‟e yürüdü. Hevazin kabilelerinin üzerine ki Benî 
Sakif bunların en baĢında gelirdi. 

 



Peki buna karĢılık tüm düĢman ordusu ne kadardı, çok ilginçtir tam 
tersi idi Bedir‟in, tam tersi idi Uhut‟un. Müslümanlar  düĢmanın 3 katı 
kadar kalabalıktılar.  

 
Bu çok farklı bir sınavdı Huneyn sınavı. Bedir‟in tam tersi bir sınav. 

Bedirde imanın imtihanı verilmiĢti. Ġmanın sayıya galip geldiği gerçeği. 
Burada ise bir de tersinden deneniyordu. Neydi o; Sayı ile değil imanla 
galibiyeti elde edersiniz. Yani varlığınızı sayılara değil, varlığınızı kelle 
sayısına değil, varlığınızı maddi güce değil, varlığınızı insan gücüne 
değil, Varlığınızı taĢıdığınız iman ve erdeme endeksleyin mesajıydı.  

 
ĠĢte onun için korkunç bir bozgun yaĢandı. Pusuya düĢürüldü Ġslam 

ordusu Hevazin‟liler le Benî Sakif tarafından ve püskürtüldüler. 
Delicesine kaçıyordu o büyük ordu. Ama kaçanlar adeta kaçıĢlarının 
cezasını daha o anda orada gördüler ve arkadan müĢrik bedevilerin bir 
de ok yağmuruna tutularak cezalandırıldılar. Yine kaçmayanlar, o bir 
avuç sadık çekirdek kadro idi. Peygamber terbiyesinden geçmiĢ, uydum 
kalabalığa demeyen, gücün arkasına değil imanın arkasına düĢen ve 
bilinçli tercih yapan. Resulün arkasına cennet tercihi ile gelen. Burada 
ganimet var diye değil, burada cennet var diye gelenler yine 
peygamberin etrafında kenetlenmiĢlerdi.  

 
Evet her zaman, tarihin tüm dönemlerinde insanların davalarının, 

yüce davaların etrafında iki tür insan hep olagelmiĢtir. 
 
1 – Arılar, 
 
2 – Sinekler. 
 
Çiçeklere arı da konar sineklerde. Arılar üretmek için konarlar, 

sinekler tüketmek için konarlar. Sinekler ganimete konarlar, arılar ise 
ganimete konmaz, ganimeti üretirler. Onun için yine peygamberin 
etrafında kenetlenen arılar olmuĢtur ve onlar, ensar ve muhacirin o bir 
avuç iman yiğidi güçlü bir huruç ile pusuyu yardı, üzerine gitti ve bitmiĢ, 
kaybedilmiĢ olan Huneyn savaĢını adeta son anda geri kurtardı ve 
mutlak bir hezimeti, mutlak bir zafere dönüĢtürdü.  

 
Tabii muhteĢem bir getirisi olmuĢtu Huneyn in. Çünkü 

Hevazinlilerin reisi kaçmasınlar diye müĢrikler onların tüm malları ve 
servetleriyle birlikte getirmiĢti savaĢ meydanına. Tüm canlı hayvanları, 
altınları, gümüĢleri, hazineleri, ticaret malları, neleri varsa hepsini savaĢ 
meydanına yığmıĢ, onlara mallarını göstererek; Ya bugün kazanır 



düĢman da sizin olur, ya da kaybedersiniz her Ģeyiniz gider demek 
istemiĢti ve bunların yanına hanımlarını ve çocuklarını da getirmiĢti.  

 
Evet, her Ģeylerini kaybettiler. Ama merhametli sevgili peygamber 

tabii ki alicenap davrandı her zaman olduğu gibi. Yine o insanların 
getirdiği bir çok Ģeyi, özellikle çocuklarını, hanımlarını, kadınlarını 
kendilerine hiç kimsenin dokunmasına fırsat vermeksizin, 
yağmalanmasına fırsat vermeksizin geri vermiĢti. 

 
 
26-) Sümme enzelAllâhu sekiyneteHU alâ RasûliHĠ ve alel 

mu'miniyne ve enzele cünuden lem teravha ve azzebelleziyne 
keferu* ve zâlike cezaul kafiriyn; 

 
Sonra Allâh, Rasûlünün ve iman edenlerin üzerine sakinlik ve O'na 

güven hissi inzâl etti, sizin görmediğiniz ordularını da (melekler) inzâl 
etti... (Böylece) hakikat bilgisini inkâr edenleri azaplandırdı... Hakikat 
bilgisini inkâr edenlerin karĢılığı iĢte budur! (A.Hulusi) 

 
26 - Sonra Allah, Resulünün üzerine ve müminlerin üzerine 

sekînetini indirdi ve görmediğiniz ordular indirdi de kendisini 
tanımayanları azaba uğrattı, ve bu iĢte kâfirlerin cezası. (Elmalı) 

 
 
Sümme enzelAllâhu sekiyneteHU alâ RasûliHĠ ve alel 

mu'miniyn daha sonra Allah Resulüne ve inanan insanlara katından bir 
sükûnet, bir iç huzuru, bir gönül ferahlığı indirmiĢti. ĠĢte yardım bu. ĠĢte 
ilahi yardım bu. Ġnsanın potansiyelini, mevcut potansiyelini, kinetize 
etmek. Ġnsanda saklı olan gücü tam kapasite ortaya çıkarmak. Bunu 
çıkardığı zaman insanın içinde bir nükleer güç merkezi saklıdır. Eğer 
seversen, eğer inanırsan, eğer gönül verirseniz gerçekten içinizde 
ordular vardır. Cundullah vardır. Allah‟ın orduları yüreğinizdedir. O 
bileğinize derman olarak, gözünüze fer olarak, gönlünüze ferman olarak 
yürür ve siz bir insanken bin insan olursunuz. ĠĢte böyle yardım eder 
Allah. 

 
ve enzele cünuden lem teravha görmediğiniz güçlerle takviye 

etmiĢtir sizi. Biraz önceki açıklamalarımın aslında bir teyit‟i mahiyetinde. 
Görmediğiniz güçlerle takviye etmiĢtik. Aslında bu yardımın görülen fiziki 
güçlerle değil, görülmeyen, manevi dinamiklerle olduğunu açıkça ifade 
ediyor. Yani Allah yardım ederken kendi koyduğu sünnetini bozmaksızın. 
Sünnetini yasalarının çerçevesinde insanın içine potansiyel gücü kinetize 
edecek bir sekinet vererek bu takviye ederek yaptığını ima ve iĢaret 



ediyor. Ki enfal suresinin 9 – 10. ayetlerinde biz bunu açıkça okumuĢ ve 
tefsir etmiĢtik. 

 
 
ve azzebelleziyne keferu ve inkarda direnenleri azaba uğratmıĢtı. 

ve zâlike cezaul kafiriyn; bu ise küfre gömülüp gidenlerin cezasıydı. 
 
 
27-) Sümme yetubullahu min ba'di zâlike alâ men yeĢa'* 

vAllâhu Ğafûrun Rahıym; 
 
Sonra Allâh, bunun ardından, dilediğinin tövbesini kabul eder... 

Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir. (A.Hulusi) 
 
27 - Sonra Allah bunun arkasından dilediğini tevbe nasip eder, ve 

Allah gafûr, rahîmdir. (Elmalı) 
 
 
Sümme yetubullahu min ba'di zâlike alâ men yeĢa' Fakat bütün 

bu olanlara rağmen Allah dilediğinin kendisine yöneliĢine mukabele eder. 
 
Dikkat buyurunuz; yetubullah ibaresini böyle uzun bir karĢılıkla 

çevirebildim. Tevbe yönelmek demektir. Allah tevbe ederdir tam literal 
anlamı, lafzi anlamı. Allah insana nasıl tevbe eder? ĠĢte burada 
buyrulduğu gibi. Kendisine yönelenin yöneliĢini dikkate alır ve ona 
mukabele eder. Bu çok önemli. Onun için eğer insan Allah‟a tevbe 
ederse, Allah‟ta insana tevbe eder demektir bu. 

 
vAllâhu Ğafûrun Rahıym; Ve Allah sınırsız bağıĢ ve merhamet 

sahibidir. Ġnsanın tevbesi öz eleĢtiridir, bir bilinç yenilemesidir, 
tazelemesidir. EskimiĢ bilinci tazelemedir. Ġnsanın tevbesi yanlıĢtan 
dönmektir. Allah karĢısında bir öz eleĢtiri yapmak ve “ya rabbi, ben ettim, 
kabul ediyorum. Ama sen etme” demektir. ĠĢte samimi yapılırsa böyle bir 
dönüĢ, Allah o kiĢiye rahmetiyle muamele edecek, yönelecek ve onu hiç 
iĢlememiĢ hale getirecek, onun iĢlediğinin üzerini örtecektir ki, bunu vaat 
etmektedir. 

 
 
28-) Ya eyyühelleziyne amenû innemel müĢrikûne necesün fela 

yakrabül Mescidel Harame ba'de amihim hazâ* ve in hıftüm 'ayleten 
fesevfe yuğniykümullâhu min fadliHĠ in Ģae, innAllâhe Aliymun 
Hakiym; 

 



Ey iman edenler! Kesinlikle müĢrikler necistir (pisliktir)! Artık bu 
senelerinden sonra Mescid-i Haram'a yaklaĢmasınlar! Eğer yoksulluğa 
düĢmekten korkuyorsanız, (bilin ki) Allâh dilerse, sizi yakında fazlından 
zenginleĢtirir... Muhakkak ki Allâh Aliym'dir, Hakiym'dir. (A.Hulusi) 

 
28 - Ey o bütün iman edenler, müĢrikler bir pislikten ibarettirler, 

artık bu yıllarından sonra Mescidi harama yaklaĢmasınlar eğer 
yoksulluktan korkarsanız Allah sizi fadlından zenginleĢtirecektir inĢallah, 
her halde Allah alîmdir hakîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû siz ey iman edenler, innemel 

müĢrikûne necesün Ģirki karakter haline getirenler baĢtan ayağa 
pisliktirler. Pisliğe gömülmüĢtürler. 

 
Evet, yüzünüz buruĢuyor olabilir. Kuran da bir tek yerde gelir bu 

sözcük, sadece burada. Çok ilginç değil mi? Bir tek yer. Kuran ın en 
keskin ve en sert sözcüğüdür. Tabii ki burada ki pislik nitelemesi maddi 
değil, manevi olsa gerektir. Yoksa müĢriğin bedeninden söz etmiyor 
burada. Burada söz edilen Ģey Ģirkin; Allah‟tan baĢkasına tanrılık 
yakıĢtırmanın, eĢyayı putlaĢtırmanın, Ġnsanı putlaĢtırmanın, insanı duygu 
ve düĢünce dünyasını fosseptik çukura dönüĢtürme gerçeğidir, onu 
söylüyor ayet. 

 
Ayrıca keskin bir ifade daha kullanılır Kuran da ki, o birkaç yerde 

kullanılır ve sırf iki zümre için kullanılır. Necesün. Burada rcsün geçiyor 
yani pislik. Necesün ise yine pis ve murdar anlamına gelir. nicsün yani. 
Buradaki necesün. Bir de ricsün (Enam/125) kullanılır Ki o murdar, pis 
olan murdar olan. Ki ricsün‟ün kullanıldığı 2. bir zümre kimdir biliyor 
musunuz? Yunus suresinin 100. ayetinde geçtiği gibi, aklını 
kullanmayanlardır. 

 
Peki nasıl bir kolerasyon var ikisi arasında, nasıl bir bağlantı var? 

ġirk koĢan, putlaĢtıranlar, aklını kullanmayanlar. 2 si için de aynı kavram 
nics kavramı, murdar kavramı, pis kavramı kullanılıyor. Burada ki 
necesün‟ün adeta eĢ anlamlısı. Çünkü putlaĢtırmak için aklını 
kullanmaması lazım. Bir insan aklını kullanarak putlaĢtıramaz. Aklı ile 
arası açılmadıkça hiçbir kimse Allah‟a ait bir sıfatı Allah dıĢında bir 
kimseye takamaz. Neden; Çünkü Allah‟a ait bir sıfatı Allah dıĢında bir 
varlığa, yaratılmıĢ bir varlığa vermek, onun önünde kendinizi küçük 
düĢürmektir. Kendinize hakaret etmektir. Kendi duygu ve duyargalarınızı, 
kendi kabiliyet ve kapasitenizi sıfıra indirmek ve hakaret etmektir 
kendinize.  



 
Onun için tüm putlaĢtırmalar Allah„a hakaret etmeden önce insanın, 

kendi öz varlığına hakaret anlamını içerirler. O sebeple Allah‟ın 
rahatsızlığı; “kendisine yönelik bir zarardan dolayı değildir”. Tüm insanlık 
önüne gelen her bir Ģeyi putlaĢtırsa ve tapsa, en adi Ģeylere tapsa 
Allah‟ın neyi eksilir söyler misiniz? Söyler misiniz nesi eksilir Allah‟ın.  

 
Peki..! bir Ģeyleri eksilen birileri var ama. Kim o diyecekseniz, 

Ġnsan. Ġnsanın çok Ģeyi eksilir. Ġnsanın insanlığı sıfıra düĢer, insanlığı 
eksilir. Allah iĢte bunu yasaklıyor. ġirkten zarar gören insanın kendisidir. 
PutlaĢtırmadan zarar gören insanın kendisidir. Çünkü putlaĢtırdığı nesne 
karĢısında kapasitesini kullanamaz yitirir. Hiçbir köle efendisine karĢı tam 
kapasite insanlık sergileyemez. 

 
Peki..! Ya insanın Allah‟a karĢı durumu da böylemidir, hayır, 

değildir. Niçin, Çünkü Allah; insanın kapasitesinin ne kadar yükselirse 
yükselsin, Allah olamayacak olduğunu bilir ve insan da bilir. Dolayısıyla 
insanın yüceliĢinden korkmayan bir tek varlık vardır, o da Allah‟tır. Çünkü 
rakip değildir. Allah insana, insan Allah‟a rakip olamaz ve Allah yarattığı 
insanın yüceliĢinden hep memnuniyet duyar, sevinir. Bunu ister, bunu 
arzular. Ġnsanın büyümesi, yücelmesi, rafine olması kadar Allah‟ı 
memnun eden hiçbir Ģey olamaz.  

 
Onun için insanın Allah‟a kulluğu insanı özgürleĢtirir. Ġnsanın Allah 

dıĢındaki bir Ģeye kulluğu insanı köleleĢtirir. ĠĢte bu nedenle. 
 
fela yakrabül Mescidel Harame ba'de amihim hazâ bu nedenle 

bu yıldan sonra müĢrikler mescidi harama yaklaĢmasınlar. 
 
Hiç kuĢkusuz bu, bu yıldan sonra ifadesi; 9. yıla tekabül ediyor ki 

bu ayetlerin bir paket halinde indiği yıl olan 9. hacc yılından itibaren 
kutsal mekanlara Ģirk koĢanların hacc maksadıyla gelmemesini kastetse 
gerektir. Yani buradaki yaklaĢmamadan maksat bu olsa gerektir. Doğru 
bir yaklaĢımla ki, çok farklı yorumlara açık bir ifade. Ama doğru 
yorumunu bu konudaki uygulamalardan, nebevi uygulamalardan ve diğer 
ayetlerden hepsini birlikte alt alta dizip okuduğumuzda, istikra 
yaptığımızda anlıyoruz ki, bu ayetle ifade edilen Ģey müĢriklerin, ibadet 
amaçlı olarak artık kutsal mekanı kullanmamaları. Çünkü kutsal mekanın 
kutsiyeti Allah‟a aittir, Allah‟a ait bir mekanı istismar ederek Allah dıĢında 
bir varlığa ibadet etmek her halde yakıĢık almazdı. Onun için 
yasaklanmıĢtır. Yoksa gayri Müslimlerin mescitlere giriĢi 
yasaklanmamıĢtır. Peygamberimiz kendi mescidinde Hıristiyanları konuk 
ettiği gibi gelen müĢrikleri de konuk etmiĢtir.  



 
Onun için Allah‟ın mescitleridir mescitler ve buralar insanlığın 

hizmetine amadedir. Onun içinde bizde Allah‟a ait mekanları, kamu 
mahalli, kamunun tamamına açık bir mahal olarak görmek ve 
özelleĢtirmemek esastır. O sebeple Necran Hıristiyan heyetini Ġsa 
Allah‟ın oğludur demelerine rağmen ve Resulallah‟la tartıĢmaya 
girmelerine rağmen, Resulallah bir diplomatik ziyafet vermiĢ, onları 
günlerce mescitte yatırmıĢ ve orada ağırlamıĢtır. Bu da yine hicretin son 
yıllarında, yani Amûl müfit denilen aynı yıl 9. yıl gerçekleĢmiĢtir. 

 
ve in hıftüm 'ayleten fesevfe yuğniykümullâhu min fadliHĠ in 

Ģae eğer ekonomik daralmadan endiĢe ediyorsanız unutmayın ki gün 
gelir Allah dilerse sizi lütfuyla bolluğu kavuĢturur. 

 
Burada cahili toplumun bir takım kaygıları vardı. Aslında Mekke 

müĢrik toplumu ticaret toplumuydu ve bu toplumun Resulallah‟a karĢı 
çıkıĢındaki en büyük Saiklerden biri, Mekke‟nin, bölge insanlarının hacc 
vasıtasıyla geldiği ticari bir merkez oluĢu ve Resulallah‟ının bu mesajının 
Mekke‟nin bu müstesna konumuna ket vuracağı, zarar vereceği 
endiĢesiydi. Çünkü Kâbe‟nin içindeki putların 360 ı aĢkın put vardı Kitab- 
ül Esnâm‟a göre, putlar kitabına göre.  

 
ġimdi 360 put ne yapıyordu Kâbe de derseniz unutmayınız ki 

bunların içerisinde Hz. Ġsa ve Meryem‟in ikonları bir de Hz. Ġbrahim resmi 
vardı. Onun için Resulallah eğer 360 a 1 tane daha ekleseydi ses 
çıkarmayacaklardı, bir tane de seninki olsun diyeceklerdi. Hatta 
ticaretlerine ek bir enstrüman olarak göreceklerdi. Ama Resulallah‟ı, 
Mekke‟nin geleceğini karartmakla suçluyorlardı. Çünkü putları yıkınca o 
putlara inanan insanlar gelmeyecek ve bölgenin ticari merkezi olma 
hüviyetini kaybedecek Mekke, ve dolayısıyla bu ağalar, bu beyler, bu 
paĢalar yan gelip yatarak bölgenin ekmeğini yiyen, sömüren ve her 
birinin en az beĢer, onar kölesi, beĢer onar eĢi olan bu ağalar bu kadar 
sömüremeyeceklerdi. Dava buydu. 

 
ĠĢte bu bilinç altındaki bu kaygı yine devam ediyordu ki, rabbimiz bu 

kaygıyı böyle yendi. Eğer Allah‟tan bağımsız bir baĢarı mümkün değilse, 
biraz önceki ayet onun mesajıydı. Burada da Allah‟tan bağımsız bir 
ekonomik özgürlükte mümkün değil mesajı vardır. Yani Allah‟tan 
bağımsız bir savunma stratejisi baĢarısızdır. Allah‟tan bağımsız 
ekonomik plan ve program da baĢarısızdır anlamına gelir bu.  

 
innAllâhe Aliymun Hakiym; Zira Allah her çareyi bilen, hikmetle 

icra edendir. 



 
 
29-) Katilülleziyne lâ yu'minune Billâhi ve lâ Bil yevmil'ahıri ve 

lâ yuharrimune ma harremAllâhu ve RasûluHU ve lâ yediynune 
diynel hakkı minelleziyne utül Kitabe hatta yu'tul cizyete an yedin ve 
hüm sağırun; 

 
BĠLGĠ (kitap) verilenlerden, Allâh'a ve gelecekte (ölüm ötesi) 

yaĢayacakları sürece iman etmeyen, Allâh'ın ve Rasûlünün haram 
kıldığını haram saymayan ve Hak Din anlayıĢını (Hakikat ve Sünnetullâh 
Bilgilerini) din edinmeyenlerle, aĢağılanmıĢ olarak kendi elleriyle cizye 
verinceye kadar savaĢın. (A.Hulusi) 

 
29 - O kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde ne Allaha ne 

Âhiret gününe inanmayan, Allahın ve Resulünün haram ettiğini haram 
tanımayan, ve hak dinini din edinmeyen kimselere küçülmüĢ oldukları 
halde elden cizye verecekleri hale kadar harp edin. (Elmalı) 

 
 
Katilülleziyne lâ yu'minune Billâhi ve lâ Bil yevmil'ahıri ve lâ 

yuharrimune ma harremAllâhu ve RasûluHU ve lâ yediynune diynel 
hakkı minelleziyne utül Kitabe hatta yu'tul cizyete an yedin ve hüm 
sağırun; Uzun bir ayet ben de hiçbir tarafından bölemedim. Çünkü 
bölünme kabul etmez bir ayet. Bölersem, bölmeye kalkarsam korkarım ki 
doğru bir tercüme çıkaramam. Onun için tamamını okudum, umarım 
tamamını da doğru bir biçimde çevirmeye muvaffak olurum. Ne diyor 
Kuran bu ayette, ki bu ayet kuran ın yine müstesna ayetlerinden biridir. 
Çünkü içinde cizye kelimesinin geçtiği tek ayettir. ĠĢte onun için cizye 
ayeti, hukukta cizye ayeti olarak Ģöhret bulmuĢtur. Ne diyor bakalım; 

 
Kendilerine daha önceden vahiy emanet edilenlerden Allah‟a da, 

ahiret gününe de tabii ki gerçek anlamda inanmayan, Allah‟la onun 
elçisinin yasakladığını yasak saymayan ve hak dinini tek din olarak 
benimsemeyen kimselerle, boyun eğmiĢ bir halde savaĢtan muafiyet 
vergisini kendi elleri ilean yedin, kendi elleriyle verinceye kadar savaĢın. 

 
Biraz uzun oldu ama ayeti bölemedim. Evet, kimlerle savaĢılması 

isteniyor? Açık. lâ yu'minune Billâhi ve lâ Bil yevmil'ahır Allah‟a ve 
ahiret gününe samimi olarak inanmayan, kendilerine daha önce kitap 
verildiği halde. Demek ki adres açık. ve lâ yuharrimune ma 
harremAllâhu ve RasûluHU ve yine Allah‟ın ve elçisinin yasakladığını 
yasak bilmeyen, saymayan bu insanlarla cizye verinceye kadar ve tabii ki 



boyun eğinceye kadar.ve hüm sağırun; boyun eğinceye kadar savaĢın 
diyor. 

 
Peki nasıl anlaĢılmalı bu ayet. Bu ayeti Kuran ın diğer ayetleri ile 

birlikte ele aldığımızda, ki böyle yapmak zorundayız doğru anlamak için. 
Yoksa insanın elini kopartıp bu insandır demeye benzer. Hakikati 
parçalarsanız hakikat olmaktan çıkar. Bu ayeti Kuran ın bütünü içinden 
çekip te Kuran ı diğer din mensuplarına karĢı nasıl davranmamızı 
emrettiğine iliĢkin sistemini öğrenemezsiniz. Dahası yanlıĢ yaparsınız. 
Sık sık bu konuda ayetler gelip sık sıkta benim tefsir ettiğim için bu 
konuda fazla durmuyorum. Biliyoruz ve biliyorsunuz ki bu konuda 
Kuran‟ın tavrı hiçbir zaman zorla inanç değiĢtirme tavrı değildir. 

 
La Ġkrahe fid Diyni kad tebeyyenerrüĢdü minel gayy 

(Bakara/256)  Diyen de aynı Kuran‟dır. Zorlamanın hiçbir çeĢidi dinde 
yoktur. Artık iyilik kötülükten, artık hak batıldan kesin sınırlarla ayrılmıĢtır. 
Onun için Allah insana irade vermiĢtir ve bu iradeyi seçme uğruna 
kullanması gerekir.  

 
Peki bunu diyen Kur‟an burada ne demek istemektedir diye 

sorarsanız, tabii ki saldırıyı cezalandırmak ve Müslüman geleceğe iliĢkin 
var oluĢuna yönelik tehditleri engelleme amaçlıdır. 

 
Cizye önemli bir Ġslami, hukuki kuraldır. Aslında cizye kelimesinin 

Arapça değil de Farsça olduğunu ve cizyenin eski Ġran adeti olarak 
uygulaması olarak, sonradan Ġslam‟a geçtiğini söyleyenler de vardır. 
Onun için onlar cizye kökünden, Farsça cizye kökünden geldiğini 
söylerler ama, Arap diline uygun bir yapısı var. Etimolojik yapısı var 
sözcüğün. Cizye, cezadan gelir. Bizce de doğru olan budur, yani karĢılık, 
bedel demektir. Neyin bedeli, bir bedel varsa bir Ģeyin bedeli olmalı. O 
halde cizyeyi kısaca iĢlemek istiyorum. Öncelikle bu ayetin müĢriklere 
sığınma hakkı tanıyan 6. ve 8. ayetler kapsamında doğru anlaĢılması için 
Ģarttır. 

 
Cizye; bir baĢ vergisidir eskilerin ifadesi ile. Yani harpten muafiyet 

vergisi. Bilinmektedir ki Müslüman cemaat ideolojik hedeflerini 
gerçekleĢtirmek için müstakil bir sosyal toplum projesine sahiptir. Çünkü 
Kuran bir toplum projesi ile gelmiĢtir. Kuran, çile hayatına çağıran ve 
insanı tek tek muhatap alan bir kitap değil, aynı zamanda insan oğluna 
topluca bir uygarlık, bir medeniyet yolu gösteren bir medeniyet kitabıdır. 
Onun için bir toplum projesi vardır Kuran‟ın.  

 



Toplum projesi tabii ki topluma bir takım hedefler, bir takım kurallar, 
bir takım değerler, birlikte yaĢamak için gerekli olan tüm insani, beĢeri, 
ekonomik, siyasi ve hayatın diğer alanlarında ki tüm ilkeleri koymak 
durumundadır. ĠĢte Kuran hedeflediği toplumu oluĢturmak için o 
toplumun hangi ilkeler üzerine yükseleceğini de iĢaret eder, bazen 
açıkça söyler. Kuran‟ın hedeflediği bu ideal toplumu elbette oluĢturduğu 
üst yapı, kendisini korumak durumundadır. Hiçbir toplum kendisini 
saldırılara karĢı açık tutamaz. Hiçbir toplumdan bunu isteme hakkı yok 
kimsenin. Siz, size olan saldırılara açık hale gelin deme hakkı yoktur.  

 
Onun için de Kuran‟ın öngördüğü toplum kendisini yeryüzünde var 

kılabilmek, erdem toplumudur bu. Erdem toplumunu yeryüzünde var 
kılabilmek için kendi mensuplarına ideolojik hedefler de gösterir. 

 
ĠĢte bu hedeflere ulaĢmak için eğer gerekiyorsa her bir inanana 

savunma hizmetine, gönüllü ya da gönülsüz katılma mecburiyeti getirir. 
Fakat Ġslam‟i toplumun Ģemsiyesi altında yaĢayan, Müslüman olmayan, 
bu ideolojik hedeflere inanmayan insanlara eğer Ġslam; sen de savunma 
hizmetine zorunlu katılacaksın derse bu dinde zorlama olur. Çünkü 
inanmadığı bir Ģey uğruna insanı savaĢa, ölüme koĢmaktır bu. Ġslam 
bunu yapmaz. Çünkü bunu bir insan hakkı olarak görür. Ġnanmadığı bir 
değer uğruna savaĢıp ölmeyi istemez.  

 
Ama beri yanda da o toplumun güvenliği için canını ortaya koyan 

insanlar var. Bir tarafta o toplumun güvenliğini sağlamak için canını 
ortaya koyan insanlar var, yine o toplumun güvenliğine ortak olan, o 
güvenlikten pay alan ama hiçbir Ģey vermeden o toplumda yaĢayan gayri 
Müslimlerin bu güvenliğe katkısı nasıl olacaktır sorusu, sorulmayı hak 
eden bir sorudur. ĠĢte cizye burada gündeme gelir. Bedeldir. Savunma 
sistemine katılma bedelidir. Bizzat canları ile katılmayı istemiyorlar ise 
eğer, Ki istiyorsa katılabilirler ve cizye vermekten muaf tutulurlar.  

 
Uygulama da böyledir. Ama katılmak istemiyorlarsa cizye verirler. 

Söyler misiniz malla can nasıl takas edilir? ġimdi kim karlıdır kim kime 
eğer zulüm varsa, eğer haksızlık varsa kim haksızlığa uğramıĢ, kim 
haksızlık etmiĢtir. Cizyeyi Müslümanların gayri Müslimlere haksızlığı 
olarak görenler, iĢte böyle kör ve ĢaĢı bakarlar. Eğer haksızlık varsa, 
haksızlık yapılan Müslümanlardır. Yani can bedeli para verenler değil. Bu 
bir. Ama insan hukukuna, insanı inanmadığı bir Ģey uğruna ölüme 
sürüklememek için Müslümanlar adalet uğruna bu Ģeyi sineye çekmiĢler 
ve Allah‟ın bir emri olarak kabul etmiĢlerdir. 

 



Tabii ki cizyenin içeriğini öğrendikten sonra çok daha ĢaĢıracağız. 
Cizye hiçbir zaman zekattan fazla olmamıĢtır. Onun için de cizye korkusu 
ile Müslüman oldular diyen garezkar müsteĢrikler, oryantalistler ve 
onların yerli uzantıları doğru söylemiyorlar. Onların yalan söylediğini 
söyleyen yine iyi niyetli müsteĢrikler olmuĢtur. Bunların baĢında 
IgnaceGoldziher. Bunların baĢında Asim Palasyos. Bunların yine 
baĢında ĠntiĢar-ı Ġslam tarihi yazarı Sir Thomas Arnold var. Bunların 
hepsinin de ortak görüĢü, cizye korkusu ile hiçbir Hıristiyan, hiçbir 
Yahudi, hiçbir gayri Müslim Müslüman olmaz, çünkü Müslüman 
olduğunda vereceği zekat cizyeden fazladır. DemiĢlerdir. 

 
Hastalardan cizye alınmamıĢtır, yaĢlılardan cizye alınmamıĢtır, 

çocuklardan cizye alınmamıĢtır, kadınlardan cizye alınmamıĢtır, haham, 
rahip ve papazlardan cizye alınmamıĢtır ve herkesten cizye gücü 
oranında yoksuldan düĢük, zenginden biraz daha fazla ve vereceği 
miktarda alınmıĢtır. Ve eğer savunmaya katkıda bulunmuĢlarsa bizzat, 
onlardan da cizye alınmamıĢtır. Muhammed Abduh‟un da fetvası bu 
yönde olduğu için bugün Mısır yasalarına dahi girmiĢtir bu. Eğer gayri 
Müslim uyruklar bir Ġslam devletinde, toplumunda eğer sayım bizzat 
askerlik biçiminde katılırlarsa cizyeden muaf olurlar. Onun için cizyeyi 
dillerine dolayarak Ġslam‟a hakaret edenler, çok yanlıĢ bir adresten ateĢ 
açıyorlar demektir. 

 
 
30-) Ve kaletil yehudü Uzeyrunibnullahi ve kaletin nesarel 

Mesiyhubnullah* zâlike kavlühüm Bi efvahihim* yudahiune 
kavlelleziyne keferu min kabl* katelehumullah* enna yü'fekûn; 

 
Yahudiler: "Üzeyr, Allâh'ın oğludur" dediler... Nasara da:  

"Mesih, Allâh'ın oğludur" dediler... Bunu ağızlarıyla söylüyorlar! Daha 
önce hakikat bilgisini inkâr edenlerin sözlerini taklit ediyorlar... Allâh 
onları öldürsün! Nasıl da (Hak'tan) sapıyorlar! (A.Hulusi) 

 
30 - Yahudîler «Uzeyr Allahın oğlu» dediler, Nasrânîler de «Mesîh 

Allâhın oğlu» dediler, bu onların ağızlarıyla söyledikleri sözleri ki 
önceden küfredenlerin sözlerine benzetiyorlar Allah kahrede siler 
nereden saptırılıyorlar? (Elmalı) 

 
 
Ve kaletil yehudü Uzeyrunibnullah Yahudiler Üzeyir, Allah‟ın 

oğludur dediler. Tabii ki yalnızca Arabistan Yahudilerinin iddiası bu. 
Kuran zaten bunu tüm Yahudilerin genel bir iddiası olarak değil, bölge 
Yahudilerinin iddiası olarak ileri sürüyor. 



 
Neden; Üzeyir, Ezra. Ezra kimdir, Ezra Babil sürgününden sonra 

Kitabı Mukaddesin tamamen kaybolduğu bir ortamda Yahudilere Kitab-ı 
Mukaddesi tekrar derleyen ve onların 2. Musa ismini verdikleri çok aziz 
bir din adamı. Onun için çok fazla ilgi gösteriyorlar ve bölge Yahudileri, 
Arabistan Yahudileri de onu Allah‟ın oğlu olarak, madem kaybolmuĢ olan 
Tevrat‟ı geri buldu, bu sıradan biri olamaz biçiminde yaklaĢıyorlar. Onun 
içinde Kitab-ı Mukaddes‟teki Ezra‟ya böyle bakıyorlardı. 

 
ve kaletin nesarel Mesiyhubnullah Hıristiyanlar ise Mesih Allah‟ın 

oğludur dediler. Ġlginç değil mi? Kuran da Ġsa ya da Mesih hiç mücerret 
olarak gelmez. Yani genellikle; Ġbn, Meryem;Iysebnü (Meryem/34..)  
iysebne (Nisa/157- Bakara/253..)  olarak gelir. Neden, Çünkü annesine 
nispet edilerek;  

 
1 – Hıristiyanları putlaĢtırma hastalığına cevap verilir. Yani o bir 

insan çocuğudur. Hıristiyanların ilahlaĢtırması reddedilir, yine Ġysebnü 
Meryem kalıbıyla Yahudileri Hz. Meryem‟e iftirası reddedilmiĢ olur. 
Onlarda ona iftira ederler, kötü kadın olarak bakarlar.  

 
2 - ĠĢte Kuran hem Yahudi aĢağılamasını ve taĢlamasını, hem 

Hıristiyan tanrılaĢtırmasını ve yüceltmesini, ikisini birden Ġysebnü 
Meryem kalıbıyla reddeder. Bu iki sapmaya da, ifrat ve tefrite, iki kutba 
da cevaptır aynı zamanda. 

 
zâlike kavlühüm Bi efvahihim* yudahiune kavlelleziyne keferu 

min kabl bunlar geçmiĢ dönemlerin ısrarlı inkarcıların uydurduğu asılsız 
iddialara özenerek ağızlarında geveledikleri söylentilerdir. 
Katelehumullah* enna yü'fekûn; Allah kahretsin onları. Nasıl da 
savruluyorlar. Yu‟fekûn; e fe ke, if kökünden. Aslında dönmek, 
döndürülmek, fırıl fırıl dönmek anlamına gelir ama burada ben savrulmak 
anlamını verdim. Çünkü yürek savrulması, zihin savrulması. Bu 
putlaĢtırmaya Kuran‟i bir reddir iĢte.  

 
Ġnsanı putlaĢtırmaktan söz ediliyor ayet ve Yahudi ve Hıristiyan 

putlaĢtırmasına reddiye getirerek Müslümanlara; sizde YahudileĢmeyin, 
HıristiyanlaĢmayın cevabıdır aslında. Siz de azizlerinize, siz de 
büyüklerinize, siz de peygamberinize, siz de alimlerinize, üstatlarınıza, 
hocalarınıza, velilerinize sizden öncekilerin yaptığı gibi böyle uçurup, 
kaçırıp, göçürmeyin. Peygamberin bu uyarısı kulaklarımızdan hiç 
gitmemeli. 

 



La tutruni kema etriyepne Meryem. Beni de Meryem‟in oğlunu 
uçurup göçürdükleri gibi uçurup göçürmeyin. Fein nema ene abdün. Fe 
kulü Abdullahi ve resulühu Ben yalnızca bir kulum, deyin ki Allah‟ın 
kulu ve resulü. Allah‟ın kulu ve Resulü..! Onun için bu noktada böyle bir 
uyarı bu ümmete geçmiĢtekileri kötü bir biçimde taklit etmesin uyarısıdır. 

 
 
31-) Ġttehazû ahbarehüm ve ruhbanehüm erbaben min dûnillâhi 

vel Mesiyhabne Meryem* ve ma ümiru illâ liya'büdu ilâhen vahıda* 
lâ ilâhe illâ HU* subhaneHU amma yüĢrikûn; 

 
Allâh dûnunda ahbarlarını (hahamlarını), ruhbanlarını (rahiplerini) 

rabler edindiler... Meryemoğlu Mesih'i de! (Oysa onlara) sadece Ulûhiyeti 
TEK olana kulluklarının farkındalığını yaĢamaları emrolunmuĢtu... Lâ 
ilâhe; illâ HÛ = tanrı yoktur; sadece "HÛ"! Subhan'dır onların ortak 
tuttuklarından! (A.Hulusi) 

 
31 -  Ahbarlarını, ruhbanlarını Allah dan baĢka rabler edindiler, 

Meryem‟in oğlu Mesîhi de, halbuki hepsi ancak bir ilâha ibadet ile emr 
olunmuĢlardır ki baĢka ilâh yok ancak o, tenzih o sübhana onların 
koĢtukları Ģirkten. (Elmalı) 

 
 
Ġttehazû ahbarehüm ve ruhbanehüm erbaben min dûnillâhi vel 

Mesiyhabne Meryem Allah‟tan baĢka hahamlarını ve rahiplerini, tabii ki 
Meryem oğlu Mesih‟i de rabler edindiler. 

 
Burada Adiy bin Hatem‟in itirazını hatırlıyoruz. Peygambere gelip 

demiĢti ki; “Ya Resulallah ama biz hahamlarımıza, papazlarımıza 
secde etmeyiz ki, ibadet etmeyiz ki.”. “Hayır” demiĢ; “Öyle değil, onlar 
bir Ģeyi yasaklıyor, siz onu Allah yasaklamıĢ gibi bilmiyor musunuz. 
Onlar Allah2ın yasakladığı bir Ģeyi serbest diyor siz de bunun 
serbest olduğuna inanmıyor musunuz.”  

 
ĠĢte budur, budur Rab ittihaz etmek. Birini rabb ittihaz etmek bir 

karar organını ve ondan çıkan kararları ilahi kararlar seviyesine 
yerleĢtirmektir. Budur. Birini Rabb ittihaz etmek, Allah dıĢında bir karar 
mekanizmasının kararını, Allah kararı gibi görmektir. Yoksa Allah dıĢında 
bir çok mekanizmalar karar alır, hüküm koyar. Hepimiz hükümde veririz. 
Bir çok hüküm veriyoruz akĢama dek ailemiz, kendimiz, toplumumuz 
hakkında. Ama bu kararlar, alına bu kararların hiç birisi, Allah kararı 
çerçevesinde O‟nun gibi ebedi, değiĢmez, dokunulamaz, iliĢilemez, 



değiĢtirilemez biçiminde lanse edilemez. ĠĢte böyle lanse edilirse bu 
ayetin muhatabı olur. 

 
ve ma ümiru illâ liya'büdu ilâhen vahıda Oysa ki tek bir tanrıdan 

baĢkasına asla kulluk etmemekle emr olunmuĢlardı. lâ ilâhe illâ HU O ki; 
O‟ndan baĢka ilah yok. subhaneHU amma yüĢrikûn; ve O, onların 
tanrılık yakıĢtırdıkları her Ģeyden beri ve yücedir. 

 
 
32-) Yüriydune en yutfiu nûrAllâhi Bi efvahihim ve ye'bAllâhu 

illâ en yütimme nûreHU velev kerihel kafirun; 
 
Allâh nûrunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar... Allâh, nûrunun 

tamamlanmasından baĢka bir Ģeye razı değildir! Ġsterse hakikat bilgisini 
inkâr edenlerin hoĢuna gitmesin! (A.Hulusi) 

 
32 - Ġstiyorlar ki Allahın nurunu ağızlarıyla söndürsünler, Allah da 

razı olmuyor, ancak nurunu itmam eylemek diliyor, kâfirler isterlerse 
hoĢlanmasınlar. (Elmalı) 

 
 
Yüriydune en yutfiu nûrAllâhi Bi efvahihim Onlar Allah‟ın 

hidayet ıĢığını üfürükleri ile, kasten üfürük diyorum. Çünkü; Bi efvahihim 
sözcüğünün içerisinde böyle bir tahfif anlamı da var. Yani palavra, kuru 
sıkı atıĢ, boĢ laf. Onun için üfürük dedim. Onlar Allah‟ın hidayet ıĢığını 
üfürükleri ile söndürmek istiyorlar, komik duruma düĢüyorlar. Hiç güneĢi 
üfleyerek söndürebilir misiniz. Tüm yarasalar birleĢse güneĢ ıĢığını 
kapatabilirler mi. BaĢ yarasa, yarasalara ferman çıkarsa, dese ki biz 
güneĢi idam edeceğiz gıyabında yapabilirler mi. Hayır. Yarasalar güneĢi 
idam edemezlerse, güneĢi kapatamazlarsa, söndüremezlerse, tüm küfür 
birleĢse imanın aydınlığını hiçbir zaman söndüremez. Bakın firavuna, 
bakın Nemrut‟a, bakın Ebu Cehil‟e ve bakın o çizginin devamına. ĠĢte bu 
gerçeği gözlerinizle görürsünüz. 

 
ve ye'bAllâhu illâ en yütimme nûreHu Allah ise dinini 

tamamlamak dıĢındaki bir seçeneğe asla izin vermeyecektir. Böyle 
tercüme edeyim. Ġstisna Ġlla‟sının yüklemi olanen yütimme aslında bize 
bu anlamı veriyor. Bunun dıĢındaki bir seçeneğe Allah izin 
vermeyecektir. O halde Ģöyle düĢünmek lazım; Tarih içerisinde, insanlık 
içerisinde, insanlık tarihinin yürüyüĢü içerisinde bir takım yol kazaları bir 
takım sıkıntılar, bir takım dikenler varsa bunlar bile Allah‟ın yazdığı 
evrensel senaryoda daima; sonuçta hakkı güçlendiren bir enstrüman 
olacaktır. 



 
velev kerihel kafirun; tabii ki inkarda direnenler istemese de. 
 
 
33-) "HU"velleziy ersele RasûleHU Bil hüda ve diynil hakkı li 

yuzhirehu aled diyni küllihi velev kerihel müĢrikûn; 
 
"HÛ" ki, Rasûlünü hakikatin ta kendisi olarak ve Hak Din (geçerli 

Sünnetullâh, sistem bilgisi) ile irsâl etti, bütün din anlayıĢlarının üstüne 
geçirmek için... Ġsterse müĢriklerin hoĢuna gitmesin! (A.Hulusi) 

 
33 - O Allah dır ki o, Resulünü hidâyet kanunu ve hak dini ile bütün 

dinlerin üzerine geçirmek için gönderdi, müĢrikler, isterlerse 
hoĢlanmasınlar. (Elmalı) 

 
 
"HU"velleziy ersele RasûleHU Bil hüda ve diynil hakkı li 

yuzhirehu aled diyni küllih O‟dur diğer bütün dinlere üstün kılmak için 
elçisini doğru yol bilgisiyle, hakk dini ile gönderen. 

 
Vahyin amacı demiĢtim Allah‟ın varlığını ve birliğini ispat değil, 

bunu tabiat yapar demiĢtim. Vahyin insana mutluluk yolunu göstermek 
amacıyla geldiğini iĢte bir kez daha iĢte buradan anlayabilirsiniz. 

 
velev kerihel müĢrikûn; tabii ki Ģirke gömülüp gidenler 

hoĢlanmasa da. 
 
 
34-) Ya eyyühelleziyne amenû inne kesiyren minel'ahbari ver 

ruhbani leye'külune emvalenNasi Bil bâtıli ve yesuddune an 
sebiylillâh* velleziyne yeknizunez zehebe vel fiddate ve lâ 
yünfikuneha fiy sebiylillâh* febeĢĢir hüm Bi azâbin eliym; 

 
Ey iman edenler! Muhakkak ki ahbardan (hahamlar) ve ruhbandan 

birçoğu, insanların mallarını bâtıl olarak yerler ve onları Allâh yolundan 
alıkoyarlar... Altın ve gümüĢü depolayıp gizleyen ve onları Allâh yolunda 
infak etmeyenlere gelince, onları acı bir azap ile müjdele! (A.Hulusi) 

 
34 - Ey o bütün iman edenler! haberiniz olsun ki Ahbar ve 

Ruhbandan bir çoğu nâsın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan 
çevirirler, altını, gümüĢü hazineye tıkıp da onu Allah yolunda sarf 
etmeyenler ise iĢte onları elîm bir azâb ile müjdele. (Elmalı) 

 



 
Ya eyyühelleziyne amenû siz ey iman ettiğini iddia edenler, ey 

iman edenler, iddianızı ispat etmek istiyorsanız haydi bakalım bu kelam-ı 
ilahiye kulak verin. 

 
inne kesiyren minel'ahbari ver ruhbani leye'külune 

emvalenNasi Bil bâtıl Bilin ki hahamlardan ve rahiplerden bir çoğu, 
insanların mallarını ürettikleri batıl inanç karĢılığı boğazlarına geçiriyorlar.  

 
Evet, Bil bâtıli bu sözcük anahtar sözcük. Oradaki “B” de  anahtar 

harf. B aslında bedel içindir. Ürettikleri batıl karĢılığı iĢte o B den yola 
çıkarak verdim. Yani hahamlar ve rahipler, papazlar batıl inanç imal 
ediyorlar, bir batıl inanç fabrikası gibi ve insanlara onu satıp karĢılığında 
değer alıyorlar. Yani burada söylenen o kadar açık ki; Hurafe 
sektöründen söz ediyor. Hurafe sektörü. Ġnsanlarla kutsal kitap arasına 
gerilmiĢler birileri; Ġnsanlara diyorlar ki siz anlamazsınız onu, aklınız 
ermez ona. Sektör kaynağa ulaĢtırmıyor insanları. Kaynağa ulaĢırsa 
sektör duracak, hurafe sektörü. Onun için gerilmiĢler ve diyorlar; “Biz 
anlatacağız size kutsal kitabı. Allah ne diyor siz bilemezsiniz. Biz 
biliriz, biz size aktarırız.”  

 
Tabii ki sektörün çarkı böyle döndüğü için onlarda kutsal kitapta 

söyleneni aktarmıyorlar, söylediğini aktarmıyorlar. Niçin; Çünkü o bakar 
da orada bulamazsa; Ben bulamadım diyecek sizin söylediğinizi kutsal 
kitapta. Tabii bulamazsın. Sen onu anlayamazsın, yorumlayamazsın 
diyecek. Onun için fark olmalı ki sektör dönsün. ĠĢte bu farkı zorla ortaya 
çıkarırlar. Kutsal kitapta yasak olmayan bir çok yasaklar koyarlar, 
söylenmeyen birçok kural icat ederlerdi ve bunu da pazarlarlardı. ĠĢte bu 
sektöre bir atıftır. Ġnsanların bir Ģekilde kaynaklardan uzak tutulmasını 
böyle sağlarlar. 

 
ve yesuddune an sebiylillâh ĠĢte bu cümlede tefsirimin adeta 

belgesi. Böylece onları Allah‟ın yolundan çeviriyorlar. 
 
velleziyne yeknizunez zehebe vel fiddate ve lâ yünfikuneha fiy 

sebiylillâh hem altın ve gümüĢ toplayarak servet yapıp, hem de onu 
Allah yolunda sarf etmeye yanaĢmayan kimseler var ya; febeĢĢir hüm 
Bi azâbin eliym; onları can yakıcı bir azap ile müjdele. 

 
Serveti bir emanet olarak görmek ve servetin kamusal 

sorumluluğuna bir imkan olarak bilmek yerine onu mutlak bir mülk olarak 
telakki edip; Benim değil mi, istediğimi yaparım mantığına gömülmek. 
ĠĢte burada söyledikleri Ģey o. Serveti paylaĢabilmek, serveti manevi bir 



zenginliğe dönüĢtürür. Burada özellikle söylenen hakikat, servetin nefyi 
değil, yani servet sahibi olmayın demiyor. ..key lâ yekûne duleten 
beynel'ağniyai minküm.. (HaĢr/7) ayetini hatırlatırcasına; 
Zenginlerinizin servetleri aranızda bir devlete dönüĢmesin. Yani bir güç, 
bir iktidar enstrümanı olarak kullanılıp ta zayıfları ezecek bir iktidara 
dönüĢmesin. Demek istiyor Kuran. Yoksa; 

 
Rabbenâ âtinâ fiyddünyâ haseneten ve fiyl âhırati haseneten..; 

(Bakara/201) 
 
Duasını bize öğreten de Kuran. Rabbim bize dünyanın da 

güzelliklerini ver, ahiretin de diye öğreten, serveti iktidara, iktidarı baskı 
ve sömürüye dönüĢtürmenin önüne geçmeyi istiyor. ĠĢte ayetin bize 
verdiği mesaj budur. 

 
 
35-) Yevme yuhma aleyha fiy nari cehenneme fetükva Bi ha 

cibahühüm ve cünubühüm ve zuhurühüm* hazâ ma keneztüm 
lienfüsiküm fezûku ma küntüm teknizun; 

 
Cehennem Nârı'nda, altın - gümüĢün üzeri kızdırılıp, bunlarla, 

onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı (çepeçevre azap 
görecekleri) süreçte (denilecek ki): "ĠĢte bu nefsleriniz için toplayıp 
sakladıklarınız; artık tadın hazine edindiğinizi (sonuçlarını)!" (A.Hulusi) 

 
35 - O gün ki bunların üzeri Cehennem ateĢinde kızdırılacak da 

kendilerinin alınları, böğürleri, sırtları bunlarla dağlanacak: iĢte bu diye 
sizin nefisleriniz için derip tıktıklarınız, haydi dadın bakalım ne derip 
tıkıyordunuz. (Elmalı) 

 
 
Yevme yuhma aleyha fiy nari cehenneme fetükva Bi ha 

cibahühüm ve cünubühüm ve zuhurühüm o servetin cehennem 
ateĢinde kızartılıp onların alınlarının, yanlarının, sırtlarının dağlanacağı o 
gün onlara; hazâ ma keneztüm lienfüsiküm fezûku ma küntüm 
teknizun; iĢte sırf kendiniz için yığdığınız servetiniz. Haydi Ģimdi görün 
bakalım yığdığınız servetin gününü denilecek.  

 
Ġfadeye bakın, onların alınlarına, böğürlerine, sırtlarına o kızdırılan 

altın ve gümüĢ basılacak, yani ütülenecek adeta onunla. Nikva der ütüye 
Araplar. Fetukva, aynı kökten gelir. Adeta o kızartılmıĢ altın ve gümüĢle 
ütülenecek ve denilecek ki; Görün gününü servetinizin haydi. Siz sırf 
kendinizin sanıyordunuz. Kamuya ait sorumluluğunuz yok sanıyordunuz. 



Allah‟ın size serveti verirken onu bir imtihan aracı olarak verdiğini 
unuttunuz, sınavı kaybettiniz. 

 
 
36-) Ġnne 'ıddeĢĢühuri indAllâhisna aĢere Ģehren fiy Kitabillâhi 

yevme halekas Semavati vel'Arda minha erbaatün hurum* zâliked 
diynül kayyimü fela tazlimu fiyhinne enfüseküm ve katilül 
müĢrikiyne kâffeten kema yükatiluneküm kâffeten, va'lemu 
ennAllâhe me'al müttekıyn; 

 
Muhakkak ki Allâh indînde, semâları ve arzı halk ettiği süreçte Allâh 

ilminde, ayların adedi on ikidir... Onlardan dördü haramdır (aylar); 
(Muharrem, Receb, Zilkaide, Zilhicce)... ĠĢte Din-i Kayyim (geçerli, 
payidar sistem) budur... Onlar (haram aylar) içinde nefslerinize 
zulmetmeyin... MüĢriklerle savaĢın, onların hep birlikte sizinle 
savaĢtıkları gibi... Ġyi bilin ki Allâh korunanlarla beraberdir (mâiyet 
hakikatine iĢaret). (A.Hulusi) 

 
36 - Doğrusu, ayların sayısı Allah yanında on iki aydır, Gökleri, Yeri 

halk ettiği günkü Allah yazısında; bunlardan dördü haram olanlardır, bu 
iĢte en pâyidâr, en doğru dindir, onun için bunlar hakkında nefislerinize 
zulmetmeyin de müĢrikler size kaffeden harp ettikleri gibi siz de onlara 
kaffeden harp edin ve bilin ki Allah korunanlarla beraberdir. (Elmalı) 

 
 
Ġnne 'ıddeĢĢühuri indAllâhisna aĢere Ģehren fiy Kitabillâhi 

yevme halekas Semavati vel'Ard bilin ki Allah‟a göre ayların sayısı, 
gökleri ve yeri yarattığı gün Allah‟ın koyduğu yasa gereğince 12. dir.  

 
Ne alakası var yukarıdaki ayetle bu ayet arasında ki peĢ peĢe 

geliverdi..! Serveti Allah‟tan bağımsız algılayan dünyevileĢmiĢ mantığın 
doğa yasalarına bile müdahale etmekten çekinmeyeceği, böyle bir cürete 
kalkıĢmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. ġimdi peĢindeki ayeti de 
okuduktan sonra daha iyi anlayacağız. 

 
minha erbaatün hurumun onlardan 4. haram aydır. zâliked 

diynül kayyim bu doğru bir değerlendirmedir. fela tazlimu fiyhinne 
enfüseküm o halde bu konuda kendinize kötülük etmeyin. ve katilül 
müĢrikiyne kâffeten kema yükatiluneküm kâffe fakat onların sizinle 
topyekun savaĢtığı gibi siz de onlarla topyekun savaĢın. va'lemu 
ennAllâhe me'al müttekıyn; ama iyi bilin ki Allah sorumlu davrananlarla 
beraberdir. 

 



Müminlere, dünyevileĢmiĢ tiplerin ahlak dıĢı çıkarları için neler 
yapabileceklerine örnek gösteriliyor. Ki deniliyor ki; Onlar ahlak dıĢı, 
servetlerini elde tutmak için, tek dünyalarını kurtarmak için gözleri kara 
savaĢa atılıyorlar da siz insanlığın selameti uğruna niçin kaçıyorsunuz. 
Onlar sırf kendi çıkarlarını korumak için canlarını ortaya atıyorlar iĢte 
yukarıda örneklendiği gibi. Ama siz insanlığın çıkarı uğruna ve kendi 
ebedi istikbaliniz için niçin varlığınızı ortaya koymuyorsunuz dercesine 
iĢte bu örneği getiriyor. Ki bu ayeti bire bir açıklayan bir ayet Ģu; 

 
 
37-) Ġnnemen Nesiy'ü ziyadetün fiyl küfri yudallu Bihilleziyne 

keferu yuhıllunehu âmen ve yuharrimunehu âmen liyüvatıu ıddete 
ma harramAllâhu feyuhıllu ma harramAllâh* züyyine lehüm sûu 
a'malihim* vAllâhu lâ yehdil kavmel kafiriyn; 

 
Haram ayları ertelemek ancak küfürde bir arttırmadır! Hakikat 

bilgisini inkâr edenler, onunla saptırılır... Onu bir yıl helal sayarlar, bir yıl 
da haram yaparlar ki; Allâh'ın haram kıldığının (yalnızca) sayısına 
uysunlar da (arkasındaki esas önemli olayı örtüp böylece) Allâh'ın haram 
kıldığını helal kılsınlar! (Oysa haramiyet, ayların özelliğinden değil Allâh 
hükmündendir)... Kötü uygulamaları onlara süslü gösterildi... Allâh, 
hakikat bilgisini inkâr edenler topluluğuna hidâyet etmez. (A.Hulusi) 

 
37 - O Nesi' (denilen sıvıĢ adeti) ancak küfürde bir fazlalıktır ki 

onunla kâfirler ĢaĢırtılır, onu bir yıl helâl bir yıl da haram itibar ederler ki 
Allahın haram kıldığının sayısına uydursunlar da Allahın haram 
buyurduğunu helâl kılsınlar, bu suretle kötü amelleri kendilerine süslenip 
güzel gösterildi, Allah da kâfirlerden ibaret bir kavmi hakka hidayet 
etmez. (Elmalı) 

 
 
Ġnnemen Nesiy'ü ziyadetün fiyl küfr Nesiy, yani aylara yapılan 

ilave olsa olsa küfre yapılmıĢ bir ilavedir.  
 
Ġçimden en doğru çeviri bu çeviridir diye geldi. Ki gerçekten Nesiy; 

ilave yapmaktır. Ziyadetün kelimesi de ilave yapmaktır. Adeta aylara 
yapılan ilave olsa olsa küfre yapılan bir ilavedir. Aynen bunu diyor. 
MuhteĢem bir kolerasyon var iki sözcük arasında. Ziyade ve nesiy 
arasında. 

 
Nesiy ne demek; Ġlave etmek anlamına geliyor sözcük anlamı, 

eklemek, ilave etmek. Yani müĢrikler biliyorsunuz kameri takvim 
kullanıyordu bölgede. Kameri takvim 36 senede bir çevrim tamamlayan 



ve yılın her gününe denk gelen bir takvim. ġemsi, güneĢ takvimi gibi 
değil ay takvimi. Yılın tüm günlerini gezen 36 yılda da bu gezisini 
tamamlayan bir takvim kameri takvim.  

 
Dolayısıyla Mekke ticaret toplumu, ticari çıkarları uğruna zamanla 

bile oynamaya kalkıyor. Bu takvimi bir yerde durdurmak istiyor. En 
ılıman, en güzel en hoĢ iklimde durdurmak istiyor, durdurmak içinde ilave 
yapıyor aya. Yani tabii ve doğal biçimde iĢlemiyor zaman, zaman 
yapaylaĢtırılıyor.  

 
Aslında Nesiy‟in ilave yapmak biçiminde değil bazen ertelemek 

biçiminde de uygulandığını söyleyenler de olmuĢ. Yani bu konuda 
tartıĢmalar yapılmıĢ, ben o özü etkilemediği için tartıĢmalara girmiyorum, 
Nesiy‟in mantığını vermek istiyorum. Asıl müĢrik Mekke toplumu niçin 
nesiy yapıyordu. Zamanla oynuyordu, yani zamanı kitabına uyduruyor. 
Donut diyebiliriz amiyane tabirle. Ġnsanın keyfi ve çıkarcı amaçlarla 
toplumun huzurunu barıĢını, can güvenliğini bir nesiy uygulaması ile 
tehlikeye atıyorlardı.  

 
Niçin? Çünkü 4 aylık haram ay, ya da 3 aylık ki ihtilaf var. Haram 

ay uygulaması, bu aylarda savaĢmanın yasak olduğu topyekun kabul 
edilmiĢ konsensüs sağlanmıĢtı. Bu konuda tüm toplumlar arasında 
bölgede bir icma vardı. Bu da bir can güvenliği idi. Hacc mevsimine denk 
gelen o mevsimde herkesin canı güvenlikte olduğu için dürüst insanlar, 
mazlum insanlar zumla uğramıyorlardı ve ibadetini yapmak isteyen 
insanlar geliyorlar, ticaretini, ibadetini yapıp gidiyorlardı. 

 
Bunlar böyle bir uygulamayı baĢlatmakla aslında can güvenliğine 

de kastediyorlardı. Çünkü insanların buna karar veren sadece belli elit, 
serveti elinde tutan insanlardı. Serveti elinde tutan insanların 
kendilerinde bir gücü daha vehmettiğini görüyoruz. Ne gücünü? Zamanı 
oynatma gücünü. ĠĢte böyle ters bir mantık.  

 
Aslında oradan yola çıkarak tüm çağların insanlarına verdiği mesaj 

Ģu. Eğer servet Allah‟tan bağımsızlaĢtırılıp koparılırsa, iĢte insanı böyle 
sahte bir ilahlığa kadar götürür iddiası var.  

 
yudallu Bihilleziyne keferu inkarı içselleĢtirenlerin çarpıtma 

yöntemidir bu. yuhıllunehu âmen ve yuharrimunehu âmen liyüvatıu 
ıddete ma harramAllâhu feyuhıllu ma harramAllâh Allah‟ın haram 
kıldığı ay sayısına denk getirmek amacıyla bu uygulamayı, bir yıl 
serbest, bir yıl yasak sayıyorlar ve iĢte bu Ģekilde Allah‟ın yasakladığını 
meĢru görüyorlardı. Bir yıl serbest, bir yıl yasak sayarlar böyle oynarlardı 



zamanla ve Allah‟ın yasakladığını meĢru kabul ederler. Allah‟ın 
yasakladığından kasıt; Bir nebevi peygamberden, Ġbrahim 
peygamberden gelmesi muhtemel olan bu uygulamayı oynatıyorlardı 
yerinden. 

 
züyyine lehüm sûu a'malihim kötü fiilleri onlara pek cazip 

göründü. vAllâhu lâ yehdil kavmel kafiriyn; kaldı ki Allah inkara 
gömülmüĢ bir toplumu doğru yola yönetmez. 

 
Rabbimizden servetin, sıhhatin, hayatın, iktidarın ve sahip 

olduğumuzu sandığımız her bir Ģeyin gerçek sahibinin Allah olduğunun 
farkında olan bir Ģuur niyazıyla. 

 
“Ve ahiru davana velil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Ġslamoğlu Tef. Ders. TEVBE SURESĠ (038-060)(63) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 

 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili dostlar, sevgili Kuran dostları rabbimizden gönlümüzü 

Kuran a aç, Kuran‟ı gönlümüze aç niyazıyla bugünkü tefsirimize 
baĢlıyoruz. 

 
Geçen dersimizde Tevbe suresinin 37. ayetine kadar iĢlemiĢtik. Bu 

ayetlerde hatırlayacak olursak küfrün, inkarın aslında kiĢinin kendisi ile 
sınırlı kalmadığı, yürekte baĢlayan inkar hastalığının; insanın 
davranıĢlarına, insanın bakıĢ açısına, insanın hayatı ve evreni 
algılayıĢına yansıdığını ve bu yansıma sonucunda inkarcı insanın 
hayatın yasalarını inkara, hayatın yasalarıyla oynamaya, onları yerinden 
etmeye kadar iĢi götürebileceğini görmüĢtük. MüĢrikler aylarla, doğanın 
Allah‟ın koyduğu bir yasası olan aylarla oynamaya kadar iĢi 
vardırmıĢlardı.  

 
Bunun temelinde yatan en büyük sebepte insanın kendisini, heva 

ve heveslerini merkeze alan, menfaatini merkeze alan bir yaklaĢım idi. Ki 
bunu Ģöyle de özetleyebiliriz, güç ve servet yasalara değil, yasalar güç 
ve servete tabidir anlayıĢını görüyorduk. Yani gücüm varsa haklıyım, 
gücüm yoksa hakkım yok anlayıĢı. ĠĢte gücü ve serveti iktidarı elinde 
tutanların Allah‟ın doğa yasalarını dahi değiĢtirebileceklerine iliĢkin, ya da 
değiĢtirmeye kalkacaklarına iliĢkin bir atıftı. MüĢriklerin aylar hakkında 
yaptıkları tahrifat. 

 
ġimdi o ayetlerin ardından yeni bir pasajla, tevbe suresinin tefsirine 

devam ediyoruz. 
 
 
38-) Ya eyyühelleziyne amenû ma leküm izâ kıyle lekümünfiru 

fiy sebiylillâhis sâkaltüm ilel'Ard* eradıytüm Bil hayatid dünya 
minel'ahireti, fema metaul hayatid dünya fiyl' ahireti illâ kaliyl; 

 
Ey iman edenler... Size ne oldu ki: "Allâh yolunda savaĢa çıkın" 

denildiğinde ağırlaĢıp arza çakıldınız! Sonsuz gelecek yaĢam 
karĢılığında dünya hayatına mı razı oldunuz? (Oysa) dünya hayatının 
nimetleri gelecek yaĢamdakilere göre, hiç mesabesindedir! (A.Hulusi) 
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38 - Ey o bütün iman edenler! Ne oldu ki size Allah yolunda 

seferber olun denilince yerinize yığıldınız kaldınız yoksa Âhiretten geçip 
Dünya hayata razı mı oldunuz? Fakat o Dünya hayatın zevki Âhiretin 
yanında ancak pek az bir Ģey. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû Ey imanda sebat eden kimseler. 
 
Bu ibare içindeki amenû, geçmiĢ fiilini, mazi, fiilini, geçmiĢ zaman 

kipinin aynı zamanda ısrarı, sebatı ve sürekliliği de içinde 
barındırdığından yola çıkarak sadece ey iman edenler değil, ey imanda 
sebat gösterenler, ey imanını bir hayat biçimine dönüĢtürmek isteyenler. 
Ey imanı içselleĢtirmek isteyenler anlamında çevirmek istiyorum, onun 
içinde düz bir çeviri yerine hep dolaylı ve yaklaĢık çeviriyi, ifadenin 
çağrıĢımlarını da aktarabilen yaklaĢık çeviriyi tercih ediyorum. Siz ey 
imanda sebat gösterip imanı hayata dönüĢtürmek isteyenler, bu 
isteğinizde samimiyseniz eğer; 

 
ma leküm izâ kıyle lekümünfiru fiy sebiylillâhis sâkaltüm 

ilel'Ard size ne oluyor da imanınızda sabit, kademseniz eğer, 
samimiyseniz, dirençli iseniz size ne oluyor da Allah yolunda savaĢa 
çıkın denildiğinde yere çakılıp kalıyorsunuz. 

 
Açık, ibare açık. Tefsir; anlamın hatipten, yani kaynağından 

muhataba yani hedefine varırken uğradığı kayıpları geri kazanma 
sanatıdır. Onun için tefsir yaparız. Yani anlamın bize taĢınıncaya kadar 
bütün bu uzun süreç içerisinde verdiği kayıpları geri kazanmak için tefsir 
yaparız. Bunu geri kazanmak içinde hâl karinelerine bağlama, iç ve dıĢ 
bağlama, dilin imkanlarına, o sözcüğün etimolojisine, o sözcüğün zaman 
içinde geçirdiği dönüĢümlere, anlam kaymalarına, anlam kayıplarına ya 
da anlam kazanmalarına bakarız ve fazlalıklarını atıp, eksikliklerini geri 
kazanıp o söz indiğinde ne anlama geliyordu önce onu tespit ederiz. Yani 
anlam kayıplarını kazanırız. Kaynağına gideriz. Sözün indiği kaynağa 
mümkün olduğunca yaklaĢırız. 

 
Ondan sonra Te‟vil aĢaması baĢlar. Sözü kaynağından indiği gibi 

görür alır ve o anlamı getiririz. Bizim bulunduğumuz Ģimdi ve burada ya 
taĢırız. O anlamı yeniden üretiriz tabir caizse. “O anlamı tüketmeyiz.”. “O 
anlamı hayata koyarız.”. “O anlamı bilince koyarız. O anlamı bizde bir 
yaĢam biçimine, bir bakıĢ açısına, bir tasavvura dönüĢtürürüz. O anlam 
adeta dirilir, canlanır ve tabii ki diriltir. Onun için yaptığımız da, ya da 
yapmaya çalıĢtığımız da budur ve burada Ģu okuduğum ibare aslında 



apaçık, öylesine açık ki bize imanın vazgeçilemez bir tavrını veriyor. O 
tavır da Allah‟a teslimiyet. Eğer iman etme iddianız varsa; Ben iman ettim 
fakat teslim olmuyorum demek gerçekten abesle iĢtigaldir. Gerçekten 
saçma bir Ģeydir. Hem de çok saçma bir Ģey. 

 
Teslimiyetin olmadığı bir yerde imandan söz edebilmek mümkün 

değildir. O sebeple burada özellikle iman eden insanların sınandığı 
Ģedid, çetin bir sınav alanına dikkat çekiliyor. O çetin sınav alanı da can 
sınavı. Onun için Kuran‟da Allah yoluna; Ġnsanların mallarını, insanların 
fikirlerini, insanların enerjilerini, insanların bir takım imkanlarını koymaları 
bir tarafa; insanların canlarını koymaları, hayatlarını koymaları, öbür 
tarafa, terazinin öbür kefesine konulur. Onun için can sınavı sınavların en 
çetinidir.  

 
Can sınavı aslında iman sınavıdır. Size can veren Allah‟a, neyinizi 

verecek kadar yakınsınız, Allah‟a olan sevginizin ölçüsü, verebileceğiniz 
Ģeyle orantılıdır. Onun için Rabbimiz hep vahyinde imanı sınarken can 
sınavını, sınavların zirvesinde değerlendirir. Burada; Haydi Allah yolunda 
savaĢa çıkın ibaresi; ünfiru fiy sebiylillâh ibaresi Tebük seferine bir 
atıftır. 

 
Tebük seferi, Resulallah‟ın düĢmanı Ebu Amir tarafından kıĢkırtılan 

Bizanslıların, Medine Ġslam Devleti üzerine yürümek için bir ordu 
toplamaları haberinin Resulallah‟a ulaĢmasıyla baĢlar. Aslında efendimiz 
A.S. böyle bir sefer için baĢtan beri niyetli değildi. Fakat Suriye de 
bulunan Bizans‟ın uç beylikleri, Bizans‟a bağlı Arap kabileleri ve tabii ki 
Bizans‟ın Suriye ordusu sınırlarına yakın bölgelerde gerçekleĢen bu 
tarihin en büyük iman hamlelerinden birine duyarsız kalamazdı.  

 
Kalmadı da. Ve Bizans bu hareketten, bu iman hamlesinden 

oldukça rahatsızlık duyuyordu. Çünkü sınırlarına kısa sürede gelip 
dayanmıĢtı. Daha dün hiç adı duyulmamıĢ olan bir avuç mümin insan 
bölgede, bugünkü Avrupa büyüklüğünde bir toprak parçasına hakim 
olmuĢlardı. Hem de bunu 10 yıl, 8 yıl gibi hatta çok kısa bir sürede, tüm 
askeri stratejistlerin havsalalarının alamayacağı, gerçekten hiçbir 
matematik hesabın içinden çıkamayacağı bir süratte bir boyutta bu 
kazanım elde edilmiĢti. 

 
Onun için bölgede ki tüm güçler, büyük güçler rahatsızdı. Bizans‟ta 

rahatsızdı ve bu rahatsızlığını Müslümanlar üzerine bir ordu toplayarak 
saldırmak biçiminde izhar edebilirdi, ortaya koyabilirdi.  

 



Onun için Hz. Peygamber bu haberi alır almaz, ki Ebu Amir aslında 
Medineli bir lider, bir ayağı ġam‟da olan, Bizans yönetimiyle çok iyi 
geçinen, bölge kralları nezdinde hatırlı bir adamdı. Medine 
yerlilerindendi, ama kendisi hem büyük bir ticaret hacmine sahip bir 
tüccardı, hem de hatırlı bir liderdi. Medineliler onu lider seçmek için aday 
göstermiĢlerdi.  

 
ĠĢte Resulallah‟ın Medine de oluĢunu kendi müstakbel iktidarının en 

büyük engeli olarak görüyordu ve bu adam gitti Bizans‟ı Resulallah.a 
karĢı kıĢkırtmaya kalktı. Resulallah bunun üzerine Hicretin 9. yılında bir 
ordu topladı.  

 
ĠĢte Tebük seferi dediğimiz bu sefer böyle gerçekleĢti. Tebük; 

Medine – ġam yolu üzerinde, ġam‟a yakın bir mesafede bulunan bir 
yerleĢim birimi idi. Resulallah oraya kadar vardı ordusuyla. Ama herhangi 
bir saldırı olmayınca, ya da saldırmak için bir teĢebbüste 
bulunulmayınca, peygamberi nebevi siyaset gereği saldırı olmadığında 
Resulallah hiç saldırmamıĢtır. Taarruz olmadığında Resulallah hiç 
durduk yerde bir baĢka yere taarruz etmemiĢtir.  

 
Onun için bu ilke gereği Resulallah ordusu ile birlikte geri döndü. 

Ancak bu seferin çok ilginç hatıraları oldu. Çünkü bu sefer yaz ortasında, 
Medine‟nin ikliminin en güzel olduğu, hurmaların olgunlaĢtığı, fakat 
yolculuğun bölgede çok çetinleĢtiği ve Tebük gibi 14 günlük biteviye 
yürüyüĢle, fasılasız aralıksız yürüyüĢle 14 günlük bir mesafeye herkes 
doğaldır ki gönüllü gitmezdi. Oraya insanları götürecek ayaklar olamazdı. 
Ġman olabilirdi. Ġnanç olurdu. Ġnsanlar 14 gün o sıcakta, o kavurucu 
sıcakta yalnız ve yalnız imanları uğruna yürüyüĢe, hem de ucunda can 
tehlikesi olan bir yürüyüĢe katlanabilirlerdi.  

 
ĠĢte bu büyük sınav Kuran‟da bu surede ayrıntılarıyla ele alınıyor ve 

daha gelecek ayetlerde bu sınavdan geriye kalan 3 kiĢinin o büyük 
tevbesi de bizim için Kuran‟ın ıĢığına gözünü ve gönlünü dayayan her 
mümin için zamanlar ve zeminler üstü müthiĢ bir tecrübe olarak yansıyor 
ve ibret oluyordu. 

 
eradıytüm Bil hayatid dünya minel'ahirah öte dünyayı boĢ verip 

bu dünya hayatıyla mı tatmin oluyorsunuz. 
 
Bu soru can yakıyor. Bu soru tüm problemlerin temelinde yatan 

soru. Ġnsan ne ile tatmin oluyor. Sizi ne tatmin eder. Aslında siz kaç 
paralık adamsınız sorusunun cevabı da bu. Sizin fiyatınız nedir sorusu 
sizi ne tatmin eder sorusundan bağımsız değildir. Siz kaç kuruĢluk 



insansınız, ey nefsim, sen kaç paralık adamsın diyorsak herkes 
kendisine bu soruyu sorarsa eğer, Kuran‟ın bu sorusunu da hemen 
peĢine eklemeli. Neyle tatmin oluyorsun, seni ne tatmin eder, seni ne 
mutmain kılar, gönlün ne ile teskin olur, artık neye “tamam, buldum” 
dersin, veya seni ne sevindirir. ĠĢte bu kendinize biçtiğiniz değeri ölçmek 
için harika bir ölçüm yöntemidir. Öte dünyayı boĢ verip Bu dünya hayatı 
ile mi tatmin oldunuz? 

 
Ġlginç bir nükte, burada bir kelimeden yola çıkarak ilginç bir nükte 

akılma geldi. Özellikle Arap dilinin özelliği gereği ed dünya, dena, edna 
kökünden gelir. Yakın demektir, alçak demektir, aĢağı değer demektir. 
Ama neden dünya formunda gelir bu çok önemli. Mücerret, yalın halde 
kullanıldığında da dünya deriz. Dilimize de dünya olarak girmiĢtir. Oysaki 
bu kelimenin dünya biçiminde söyleniĢi aslında bir terkip, görünmeyen bir 
terkip olduğunu gösterir. Yalın halde dünya da deseniz siz; hayatid 
dünya, el hayatid dünya diyorsunuz. Bu bir sıfat tamlamasıdır. Dünya 
hayatı. Buda Ģunu gösterir; eğer bir el hayatid dünya dan söz ediyorsanız 
bir de el hayatid ahirah, öte dünyadan söz ediyorsunuz demektir. Yani 
dünya diyen bir mantık mutlaka iki dünyanın varlığına inanarak bunu 
kullanır. 

 
Peki, müĢrik mantığı böyle değildi. Ġbrahimi mantık böyleydi. MüĢrik 

mantığı Ġbrahim‟im tahrifine dayalı bir mantık. Onun için dünya 
dediğinizde ahireti de bir ikiz olarak kastetmiĢ olursunuz. Onun için el 
hayatid dünya olmasaydı terkip o zaman dünya demememiz gerekirdi. 
Çünkü dünya sözcüğü, formu, sıfatı olan el hayat formunun, diĢil olduğu 
için el hayat, dünya formu da diĢil denmiĢtir.  

 
Çok ilginç. El hayat nasıl bir hayat, dünya, aĢağı hayat. Daha 

doğrusu sıfat dünyadır burada, El hayat mevsuftur. Tanımlanan. Onun 
için tanımlayan dünyadır. Bundan dolayı el hayatid dünya 
tanımlanandan dolayı tanımlayan mevsuftan dolayı sıfat diĢil olarak 
gelmiĢtir, müennes olarak gelmiĢtir. Yani buradan yola çıkarak Ģunu 
diyebiliriz; Dünya diyen aynı zamanda ukbanın da varlığına inanmıĢ olur. 
Farkında olarak ya da olmayarak bir baĢka dünyanın daha varlığını 
bilmiĢ olur. 

 
fema metaul hayatid dünya fiyl' ahireti illâ kaliyl; Ama 

unutmayın ki bu dünya hayatının safası öte dünya yanında pek 
değersizdir. ĠĢte dünya kelimesinin etimolojisinden yola çıkarak dünyanın 
sıfatı olduğu el hayata gönderme olarak ve el hayatid dünyanın öteki 
kutbu olan el hayatül ahirah ile arasındaki farkı bilme açısından Kuran‟ın 
kelimelerle, ibarelerle, kalıplarla terkiplerle insanın düĢüncesine zerk 



ettiği bir düĢünce sistemi var. Bir bakıĢ açısı, bir tasavvur sistemi. Size 
dünya dedirtirken aynı zamanda ahireti dedirten bir tasavvur sistemi. 
Size dünya dedirtirken, sizin farkında olsanız ya da olmasanız dahi el 
hayatid dünya, el hayatül ahirah çiftini sizin zihninize zerk eden bir 
düĢünce sistemi. Bir düĢünce sistematiği. Onun için iĢte bu ayet onun 
için böyle bitiyor. Unutmayın ki bu dünya hayatının sefası, öte dünya 
yanında pek değersizdir. 

 
 
39-) Ġlla tenfiru yuazzibküm azâben eliymen ve yestebdil 

kavmen ğayreküm ve lâ tedurruhu Ģey'a* vAllâhu alâ külli Ģey'in 
Kadiyr; 

 
Eğer gazaya çıkmazsanız, sizi acı bir azapla azaplandırır; sizin 

yerinize (size bedel) baĢka bir toplum getiririz ve siz O'na hiçbir Ģekilde 
zarar veremezsiniz... Allâh her Ģeye Kaadir'dir. (A.Hulusi) 

 
39 - Eğer toplanıp seferberlik etmezseniz o sizi elîm bir azâb ile 

ta'zib eder ve yerinize baĢka bir kavim getirir ve siz ona zerrece zarar 
edemezsiniz, Allah her Ģeye kadirdir. (Elmalı) 

 
 
Ġlla tenfiru yuazzibküm azâben eliyme eğer savaĢa çıkmazsanız 

size acı bir azap çektirir. ve yestebdil kavmen ğayreküm ve lâ 
tedurruhu Ģey'a ve sizin yerinize baĢka bir toplum getirir de, 
yokluğunuzla O‟na hiçbir zarar vermiĢ olamazsınız. 

 
Bilmem anlaĢılıyor mu sevgili Kuran dostları. Sizin yerinize baĢka 

bir toplum getirirde, yokluğunuzla Allah‟a hiçbir zarar veremezsiniz diyor 
vahiy, Kuran vahyi. Yani hiçbir nesil, hiçbir insan, hiçbir toplum, hiçbir ırk 
kendisini Allah için vazgeçilmez addetmesin diyor. Vazgeçilmezlik 
safsatasına bir fırça çekiyor. Böyle bir Ģey yok diyor. Ġslam‟ın 
vazgeçilmezi yoktur, Ġslam‟ın vazgeçilmez halkı, vazgeçilmez ırkı, 
vazgeçilmez milleti, vazgeçilmez adamı yoktur. Ġslam sizin için 
vazgeçilmezdir, siz Ġslam için değil demek istiyor. Hakikat ve ilahi 
değerler kimsenin babasının malı değildir diyor. Hakikat ve ilahi değerler 
kimseye babasından, atasından miras kalmaz demek istiyor. Daha 
anlamıyor muyuz Kuran dostları. 

 
..men yertedde minküm an diynihı fesevfe ye'tillâhu Bi 

kavmin.. (Maide/54) Kuran‟ın birçok yerinde bunu andıran bir çok hitap 
var. Kim Allah‟ın dininden döner yüz çevirirse, Allah‟ın getirdiği hayat 
tarzından yüz çevirirse, Allah onların yerine yeni bir toplum getirir de, 



..yuhıbbuhüm ve yuhıbbuneH onlar O‟nu severler, O‟da onları sever. 
ezilletin alel mu'miniyne e'ızzetin alel kafiriyn. Müminlere karĢı yer 
gibi, toprak gibi davranırlar, ama inkarda direnenlere karĢı yalçın kayalar 
gibi göğüs gererler diyor. 

 
Demek ki, değiĢtirilen, takas edilen, elden çıkarılan toplum bu 

konularda artık zaaflı hale gelmiĢ, artık bu konularsa su almaya 
baĢlamıĢ, onun için takas edilmiĢler. Yine bir baĢka ayet; .in yeĢe' 
yüzhibküm ve ye'ti Bi halkın cediyd; (Ġbrahim/19) Eğer isterse sizi 
siler, süpürür, temizler, hepinizi yok eder, yerinize yepyeni bir yaratık 
getirir diyor. Ġnsan da değil. Onun için insanla sınırlandırılamaz, Bi halkın 
cediyd; yepyeni bir yaratılıĢla size bir alternatif getirir. Bu da mümkün. 
Ġnsan dıĢı bir alternatifte mümkün. Yani eğer insan kendisine beslenen 
umutları tamamen boĢa çıkarırsa bir gün kendisine alternatifte 
getirilebileceğini aklından çıkarmamalı. Ġnsana dahi alternatif bulan, 
alternatif olabileceği bilinirken, ya biz olmasaydık diye baĢlayan cümleler 
sarf edenler, bizim millet olmasaydı, bizim ırk olmasaydı, bizim kavim, 
bizim kabile olmasaydı diye baĢlayan cümlelere ne demeli. 
Vazgeçilmezlik safsatasını reddeden bir ayetle karĢı karĢıyayız. 

 
vAllâhu alâ külli Ģey'in Kadiyr; ĠĢte tüm söylediğimiz bu Ģeylerin 

bir sonuç hükmü mesabesinde ayet geldi; Zira Allah her Ģeye 
muktedirdir. 

 
 
40-) Ġlla tensuruhu fekad nasarehullahu, iz ahrecehülleziyne 

keferu sâniyesneyni, iz hüma fiyl ğayri, iz yekulü lisahıbihi lâ tahzen 
innAllâhe meana* feenzelAllâhu sekiynetehu aleyhi ve eyyedehu Bi 
cünudin lem teravha ve ceale kelimetelleziyne keferus süfla* ve 
kelimetullahi hiyel 'ulya* vAllâhu Aziyzün Hakiym; 

 
Gerçekten Allâh O'na yardım etmiĢtir, siz O'na yardım etmeseniz 

de! Hani hakikat bilgisini inkâr edenler O'nu (yurdundan) çıkmak zorunda 
bıraktıklarında; O, ikinin ikincisi (iki kiĢiden biri) idi! Hani onlar 
(Hz.Rasûlullâh ve Hz.Ebu Bekr) mağarada idiler... Hani arkadaĢına: 
"Mahzun olma, muhakkak ki Allâh bizimle beraberdir (mâiyet sırrına 
iĢaret ediyordu)" diyordu... Allâh, sekinetini (güven duygusuyla oluĢan 
sakinlik) O'nun üzerine inzâl etmiĢ ve O'nu görmediğiniz ordularla 
desteklemiĢti. Hakikat bilgisini inkâr edenlerin sözlerini süfla (en aĢağı) 
kılmıĢtı... Allâh sözü, iĢte ulyadır (en üstün)! Allâh Aziyz'dir, Hakiym'dir. 
(A.Hulusi) 

 



40 - Eğer siz ona yardım etmezseniz biliyorsunuz â Allah ona 
yardım etti: o küfür edenler onu çıkardığı sıra ikinin biri iken, ikisi 
Gardeler iken, ki o lâhzada arkadaĢına «mahzun olma çünkü Allah 
bizimle beraber diyordu, derken Allah onun üzerine sekinetini indirdi. 
Onu da görmediğiniz ordularla teyit buyurdu da öyle yaptı ki o 
küfredenlerin kelimesini en alçak etti, Allahın kelimesi ise en yüksek o, 
öyle ya Allah bir azîz hakîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ġlla tensuruhu fekad nasarehullah eğer ona destek vermezseniz, 

unutmayın ki ona Allah yardım edecektir. O, yani Muhammed A.S. Yani 
biraz önce söylediğimizi, müminler ölçeğinde, Resulallah‟a destek veren 
insanlar ölçeğinde veriyor ayet ve diyor ki, siz tutalım ki ona destek 
vermediniz. Ama alternatifsiz değilsiniz, unutmayınız onun büyük 
destekçisi Allah‟tır. Siz vermezseniz, bir destek bulur. O bir baĢka yerden 
onu desteklettirir. 

 
iz ahrecehülleziyne keferu sâniyesneyni, iz hüma fiyl ğayr 

örnek mi istiyorsunuz, haydi size bir örnek vereyim. Hatırlayın, Ģimdi 
Medine desiniz. Unutmayın bu ayetler hicretin 9. yılında, artık Ġslam 
bölgede tevekkün etmiĢ, artık bölgede Müslümanlara alternatif bir güç 
kalmamıĢ, Müslümanlar bölgede artık varlıklarını dost ve düĢman 
herkese kabul ettirmiĢken geliyor. Ama size bir örnek vereyim ki o zaman 
peygamberin etrafında kimse yoktu.  

 
Hangi zaman o zaman? Hani o ikisi mağaradayken o arkadaĢına, – 

ki küfürde ısrar edenler onu sürüp çıkardıkları zaman Muhammed 
sadece iki kiĢiden biri idi. Sadece iki kiĢiden biri.Sâniyesneyn, Yani 
etrafında yüzlerce insan yoktu Ģimdiki gibi. Ġktidar yoktu Ģimdiki gibi. Güç 
yoktu Ģimdiki gibi. Ġki kiĢiden biri. Mağarada, ve devam ediyor ayet; 

 
iz yekulü lisahıbihi lâ tahzen innAllâhe meana O ikisi mağarada 

iken o arkadaĢına demiĢti ki; Tasalanma Allah bizimle birliktedir. 
feenzelAllâhu sekiynetehu aleyhi ve eyyedehu Bi cünudin lem 
teravha bunun üzerine Allah, ona katından bir sükûnet indirmiĢ ve onu 
sizin göremeyeceğiniz güçlerle desteklemiĢti. 

 
Evet, iĢte neden vazgeçilmezi olmadığının ifadesi. Açık örneği. 

Allah‟ın dininin vazgeçilmezi yok turun açık, yaĢanmıĢ tarihsel en büyük 
delili. Ġki kiĢiden biriyken bile Allah onu mahcup etmedi. Ona yardımını 
farklı bir biçimde indirdi. Neydi ona indirdiği yardım? Sükûnetti. Sükûnet, 
iç huzur, kalp geniĢliği, yürek ferahlığı.  

 



Bu Allah‟ın farklı bir yardım alternatifi. Allah eğer insana yardım 
edecekse bunu salt dıĢ unsurlarla, fiziki öğelerle yapmaz. Bazen iç 
unsurlarla yapar. DıĢardan bir ordunun size vereceği morali, belki daha 
fazlasını, Allah‟ın indirdiği o iç sekinet, o kalp huzuru verir ve siz dimdik 
durursunuz ve siz ayak sesleri yaklaĢmıĢken iĢte her Ģeyin bittiği an 
demiĢken. Ya da olmak ya da olmamak noktasındayken iĢte orada, o 
noktada, o anda siz imtihanı ya vereceksiniz ya veremeyeceksiniz. Her 
Ģey bitti.  

 
Ne diyeceksiniz? Yoksa hiçbir Ģey bitmedi. Çünkü Allah bizimle 

beraberdir. lâ tahzen innAllâhe meana üzülme mi diyeceksiniz. Çünkü 
Allah bizimle diyebilecek misiniz. Neden ayak sesleri size kadar gelir, 
neden siz Sevr‟in tepesine çıkarsınız. O yalçın, o çıkılması çok zor, dağın 
tepesine çıkmadan da Allah yardım edemez mi. Peki tepeye çıkmadan 
etseydi ya, bu kadar zahmet çekmeseydi. Ġlla yardım etmesi için tepeye 
çıkmak mı gerekli. 

 
Evet, mutlaka. Kulun gücünün bitmesi gerek Allah2ın yardımının 

baĢlaması için. Sizin size düĢeni yapmanız gerek, yardımı hak etmeniz 
gerek. Önce sizin size yardım etmeniz gerek ve sizin yardım 
edemeyeceğiniz noktada; “Bittim ya rabbi..!” Demeniz gerek. 
Unutmayın, “Yettim kulum.” Diyecek birini, hemen bulacaksınız. Eğer 
kentin ıĢıkları sönmüĢse eğer ıĢık imal eden bir yüreğiniz varsa, ıĢıklar 
söner sönmez yürek jeneratörünün tak, tak..! diye çalıĢıverecektir ve 
içten besleneceksiniz. ĠĢte sükûnet odur, iĢte sekinet odur, Allah iĢte onu 
indirir. DıĢardan gelen enerji gelmez olursa, içerden gelen enerji size 
yeter ve artık o zaman anlarsınız. O zaman bittiğinizde yetecek, 
tükendiğinizde sizi tamamlayacak, sırtınızı dayayacak tek kapının, 
tutamağın, tek barınağın, tek sığınağın O olduğunu hiç 
unutmayacaksınız.  

 
Bu bir güvendir ve imanın ahlaki tanımı güvendir. Ben iman ettim 

fakat güvenmiyorum diyen iman etmemiĢtir. Allah‟a güveni olmayan bir 
iman, iman değildir ve Allah‟a güven de iĢte böylesi zor ve kor 
zamanlarda belli olur. Peygamber imanı bile böylesine sınanıyorsa, bana 
ne oluyor, sana ne oluyor, bize ne oluyor, size ne oluyor. Peygamber 
imanı bile son noktasına varana dek sınanıyorsa, siz sınanırsanız çok 
mu..! Bunun neresi fazla, neresi ĢaĢırtıcı.  

 
ĠĢte peygamber imanının sınandığı zor ve kor an. her Ģeyin bitme 

ya da, hiçbir Ģeyin bitmeme noktası. Aslında biten ya da bitmeyen Ģey 
sizinle belli olacak. Biten siz olacaksınız, ya da bitmeyen siz olacaksınız. 



Sizin tavırlarınız belirleyecek. Sizin davranıĢınız, sizin Allah‟a karĢı 
duruĢunuz, esas duruĢunuzu bozuyor musunuz, bozmuyor musunuz. 

 
Sevr mağarasındaki, artık düĢmanın ayak seslerinin çok yaklaĢtığı 

ve bütün bir ömürlük mücadelenin bitme ya da bitmeme anında Allah‟a 
güveninizde bir titreme, bir ibre oynaması oluyor mu, olmuyor mu. 
Korkma, bizimle beraber olan bir üçüncü zat var diyebiliyor musunuz 
peygamberin dediği gibi. 

 
Tüm hadis derlemelerine giren; Üçüncüsü Allah olan iki kiĢiye 

kim ne yapabilir ki..!  
 
DemiĢti efendimiz. Üçüncüsü Allah olan iki kiĢi olmak, ikincisi Allah 

olan bir kiĢi olmak iĢte o zaman olmuĢ sayılırsınız. O zaman imkânınız 
imanınız olur ve bitimsiz bir imana kavuĢmuĢ olursunuz. 

 
ve ceale kelimetelleziyne keferus süfla böylece inkarda ısrar 

edenlerin davasını alçalttı. ve kelimetullahi hiyel 'ulya Allah‟ın davası 
ise en yüce olma konumunu korudu. 

 
ve kelimetullahi hiyel 'ulya ibaresinin tam tercümesini yapmaya 

çalıĢtım. Allah‟ın davası en yüce olma konumunu korudu. Ġbare böyle. 
Yani inkarda ısrar eden kafirlerin davası alçaldı, Allah‟ın davası yükseldi 
değil. Allah‟ın davası hiç alçalmadı. ĠĢte ibarenin verdiği anlam bu. ve 
kelimetullahi hiyel 'ulya Allah‟ın davası hep yüce idi, yüce olma 
konumunu korudu, ya da yüce olma konumuna siz katkıda bulundunuz. 
O‟nun yüceliğine tutundunuz ve yüceldiniz anlamına almak lazım. O‟nun 
eteğine tutunanlar yüceliyorlar. Öyle yüce bir etek ki, siz 
yüceltmiyorsunuz, sizi o yüceltiyor. 

 
vAllâhu Aziyzün Hakiym; Çünkü Allah‟tır üstün ve yüce olan, 

hikmetle hükümran bulunan. 
 
 
41-) Ġnfiru hıfafen ve sikalen ve cahidu Bi emvaliküm ve 

enfüsiküm fiy sebiylillâh* zâliküm hayrun leküm in küntüm 
ta'lemun; 

 
Gerek hafif ve gerek ağır silahlı olarak cihada çıkın... Mallarınızla, 

canlarınızla Allâh yolunda mücahede edin... Eğer bilirseniz, bu sizin için 
daha hayırlıdır. (A.Hulusi) 

 



41 - Sizler gerek sebükbar ve gerek ağırlıklı olarak seferber olunuz 
ve mallarınızla canlarınızla Allah yolunda cihât ediniz, eğer bilir takımdan 
iseniz bu sizin için hayırdır. (Elmalı) 

 
 
Ġnfiru hıfafen ve sikalen ve cahidu Bi emvaliküm ve enfüsiküm 

fiy sebiylillâh kolayda gelse zor da gelse savaĢa çıkın ve Allah yolunda 
mallarınızla, canlarınızla cihat edin. zâliküm hayrun leküm in küntüm 
ta'lemun; eğer bilincine varırsanız bu sizin için daha yararlıdır. 

 
Ayette geçen hıfafen ve sikalen hafif ve ağır anlamına gelir kelime 

olarak. Ama burada bir çok müfessirin de, Razi gibi bir çok müfessirin de 
katıldığı anlam zorda gelse, kolayda gelse, ağırınıza da gitse, hafifinize 
de gitse anlamına alındığı için ben de öyle çevirdim. Özellikle ayette 
ifade edilen mana insanın tüm gücünü yüce ve ölümsüz değerler uğruna 
harcaması, insan hayatının bedelini fazlası ile ödeyebilecek tek kapı olan 
Allah‟ın arzusudur. Ayet bize bunu veriyor. Ayet; hayatınızı ille de bir 
kapıya verecekseniz, vereceğiniz kapı hayatınızdan fazlasını size 
verecek bir kapı olsun diyor.  

 
Söyler misiniz anlaĢılmayacak ne var. Bunda anlaĢılmayacak ne 

var. Bu o kadar mantıki bir çağrı ki ben diyorum yetmez mi demiyor 
rabbimiz. Mantığımıza hitap ediyor. Aklımıza hitap ediyor. Büyük ve 
küçük bilgisi insan da doğuĢtandır.  

 
Büyüğün büyük, küçüğün küçük olduğunu insan, husuli bilgiyle 

bilmez, huduri bilgi ile bilir. Yani doğuĢtan var olan bilgiyle. Onun için 
bundan kolay ne var. Size verince daha fazlasını verecek birine verin. 
Eğer alıĢveriĢ yapacaksanız mutlaka daha fazlasını verene verirsiniz. 
Eğer söz konusu olan hayatınızsa, bir daha elinize geçmeyecek bir 
Ģeyse o zaman bunda yanılmayı kim ister. Hayatını ütülen, her Ģeyini 
ütülmüĢtür. O sebeple ayet açık, eğer birine verecekseniz o biri 
hayatınızın bedelini fazlası ile ödeyebilme imkanına sahip olmalıdır diyor. 

 
 
42-) Lev kâne aradan kariyben ve seferen kasıden lettebe'ûke 

ve lâkin be'udet aleyhimüĢ Ģükkah* ve seyahlifune Billâhi 
levisteta'na leharecna meaküm* yühlikûne enfüsehüm* vAllâhu 
ya'lemü innehüm lekâzibun; 

 
Eğer yakında bir ganimet veya biraz daha yorucu yoldaki olsaydı, 

senin peĢinden gelirlerdi. Fakat bu iĢ onlara zorlu geldi. (Bununla 
beraber onlar) "Eğer gücümüz yetseydi, elbette sizinle beraber biz de 



sefere çıkardık" diye Allâh adına yemin edecekler... Kendilerini helâk 
ediyorlar... Allâh biliyor ki onlar kesinlikle yalancılardır. (A.Hulusi) 

 
42 - O, bir yakın ganimet ve orta bir sefer olsa idi mutlaka arkana 

düĢerlerdi, lâkin o meĢakkatli mesafe kendilerine uzak geldi. Bununla 
beraber eğer istitaatimiz olsa idi elbette çıkarırdık diye yakında yemin 
edecekler, nefislerini helâke sürükleyecekler, Allah biliyor ki zira onlar 
katiyen yalancılardır. (Elmalı) 

 
 
Lev kâne aradan kariyben ve seferen kasıden lettebe'ûk eğer 

yakın bir menfaat ve kolay bir sefer olsaydı senin ardına tereddütsüz 
takılırlardı. Tebük seferine bir atıf tarihsel olarak. Onda günlük uzun bir 
yolculuk demiĢtim. Gerçekten kolay değil. Ama burada tarihsel bir atıftan 
da tüm zamanlarda iki yüzlü davranıĢın, imanın sınavının parametrelerini 
veriyor ayetler. Onun için tarihi atıf ne olursa olsun bu ayetler tüm zaman 
ve zeminlerde ki her insana seslenen ayetler ve insanı okuyan, insanın 
ciğerini ortaya döken tabir caizse. Ġnsanın içini dıĢına döndüren ayetler.  

 
Onun için insanın kodlarını öğreniyoruz buradan ve bu ayette 

öğrendiğimiz Ģey ne oluyor, sıkıntıya insanın gelmek yerine bedelsiz 
almak istemesi. Yani bedelini ödemek yerine hep bedelsiz kazancın 
peĢinde koĢması. Oysaki bu doğal değil. Bu hiç doğal değil. Yasa böyle 
değil. Yasası konulmuĢ, baksanıza hayvanlar dünyasında dahi 
avlanmanın bir bedeli var. Onun için o bedeli ödemeyenler açlığa 
mahkum olurlar. Ya insanlar dünyasında, Aklın, idrakin, bincin, iradenin 
verildiği ve beĢerlikten insan olmaya yükseltildiği, yüceltildiği bir dünyada 
insanın Allah bedelsiz mi versin. Onun için burada eğer diyor, kolay bir 
sefer olsaydı senin ardına takılırlardı, tereddüt etmezlerdi. 

 
ve lâkin be'udet aleyhimüĢ Ģükkah fakat bu zorlu yolculuk onlara 

pek uzun geldi. Bu da açık. Hak edilmiĢ zafer bir tarafta, hak edilmemiĢ 
zafer bir baĢka tarafta. Kulun gücünün bittiği yer gösteriliyor. Zor, neden 
zor, zor olan, neden zor olan. Çünkü kolay gelenin kolay gittiği bir 
yasadır da onun için. Kolay kazanılanın kolay harcandığı bir yasadır da 
onun için. Hak edilmemiĢ kazancın hiçbir zaman meĢru olmayacağı bir 
yasadır da onun için.  

 
ĠĢte Sevr gerçeği buydu. Sevr mağarasına, dağın tepesindeki 

mağaraya tırmanıĢın verdiği ders buydu. Dağın eteğinde gelebilecek bir 
rahmet, neden tepesine çıkmamızı gerektiriyor, neden tepesinde geliyor, 
o yardım dağın eteğinde gelse olmaz mıydı. Hatta hiç Mekke‟den 
çıkmadan gelse olmaz mıydı derseniz hayır olmazdı, yasa böyle.  Allah 



yasasını eğer sevgili Muhammedi için değiĢtirmemiĢse, bizim ve sizin için 
niçin değiĢtirsin.  

 
ve seyahlifune Billâhi levisteta'na leharecna meaküm* 

yühlikûne enfüsehüm* Evet gerçekten ibretlik bir hitap, üstelik eğer 
gücümüz olsaydı kesin sizinle çıkardık diye Allah adına yemin ederek 
kiĢiliklerini mahvedecekler. Bu çok önemli. yühlikûne enfüsehüm 
kiĢiliklerini mahvedeceklerdi. KiĢilik, katl. ġöyle bir Ģey söylesek sanırım 
yanlıĢ olmaz. ġahsiyeti katletmek, Ģahsı katletmekten daha beterdir. Bir 
insanın Ģahsını katlederseniz bedenini yok etmiĢ olursunuz. Ama 
Ģahsiyetini katlederseniz insaniyetini yok etmiĢ olursunuz. Onun için 
burada kendi kendinizin insanlığını hedef alıyorsunuz. ġahsiyetinizi yok 
ediyorsunuz. Benliğinizi yok ediyorsunuz. Ben duygunuzu yok 
ediyorsunuz. Yani sizi insan yapan değerleri yok ediyorsunuz diyor böyle 
yapmakla. 

 
Ġki yüzlülüğün çağlar üstü tabiatını okuyor bize Kuran bu ayetlerde. 

Ġki yüzlülük nasıl okunur, insan iki yüzlülüğü, münafık davranıĢı nasıl bir 
okumaya tabi tutulur bunu Kuran dan, Kuran vahyinden öğrenmek lazım. 

 
vAllâhu ya'lemü innehüm lekâzibun; Oysaki Allah onların yalan 

söylediklerini çok iyi biliyor. ĠĢte bu kadar. Yani içlerinde bir baĢka, 
dıĢlarında bir baĢka davranıĢ, bölünmüĢ kiĢilik, ikiye bölünmüĢ kiĢilik, 
yırtık kiĢilik, parçalanmıĢ kiĢilik. ĠĢte biraz önce yühlikûne enfüsehüm 
kiĢiliklerini helak ediyorlar, Ģahsiyetlerini mahvediyorlar derken bunu 
kastediyordu. Ġnsanlıklarını katlediyorlar. KiĢinin kendisine yapacağı en 
büyük kötülük nifaktır. Ġki yüzlülüktür. Bu, bu demeye gelir.  

 
 
43-) 'AfAllâhu 'ank* lime ezinte lehüm hatta yetebeyyene 

lekelleziyne sadeku ve ta'lemel kazibiyn; 
 
Allâh seni affetti (bunun sıkıntısını yaĢamazsın)! (Tebuk Seferi 

dolayısıyla) doğru söyleyenleri ve yalancıları net olarak bilinceye kadar 
niçin onlara izin verdin? (A.Hulusi) 

 
43 - Allah senden affetti ya, Ģu neden onlara izin verdin de 

beklemedin ki doğru söyleyenler sence tebeyyün ede ve yalancıları 
bilesin? (Elmalı) 

 
 
'AfAllâhu 'ank Allah seni affetsin. lime ezinte lehüm hatta 

yetebeyyene lekelleziyne sadeku ve ta'lemel kazibiyn; daha kimin 



doğru söylediği aydınlanmadan ve yalan söyleyenleri iyice öğrenmeden 
niçin onlara izin verdin? 

 
Hitabın muhatabı, birincil muhatabının Resulallah olduğu belli, açık. 

Allah seni affetsin diyor. Aslında form olarak Allah seni affetti anlamına 
gelir. Ama iĢlevi budur, Allah seni affetsin. Adeta bir Ģefkat uyarısı. Sanki 
tüm çağlarda gelen müminlere böyle bir ilahi mizansene bir Ģey 
söylenmek isteniyor. Buradaki hatanın taktik bir hata olduğunda tüm 
müfessirler müttefiktir. Yani bu ahlaki alanda, kiĢisel bir zaaftan 
kaynaklanan bir hata değil. Bu aslında anlaĢılabilir nedenlere dayalı bir 
hata, çünkü; Lem ad‟as en aĢukka ala kulûbin nas. Diyen bir peygamber. 

 
Ben insanların gönüllerini yüreklerinin içini açıp bakmak için 

gönderilmedim diyen bir peygamberin bu davranıĢı anlaĢılabilir bir hata. 
Taktik bir hata. Niçin iyice bir araĢtırmadan, senden savaĢa katılmamak 
için bin bir türlü mazeret ileri sürerek izin isteyenleri gönderdin, izin 
verdin diyor. Aslında daha sonra gelecek ayetlerin içinde öyle ibareler 
var ki, sanki ilahi senaryoda kaçınılmaz idi. Adeta bize verilmesi gereken 
ders ancak böyle verilebilirdi gibi bir izlenim uyanıyor insanda.  

 
O ders ne olabilirdi? O ders Ģudur; Peygamberin vahiy dıĢı 

davranıĢ ve kararlarının tahlile açık olduğunu görün ey insanlar ve 
azizlerinizin, büyüklerinizin, üstatlarınızın, önderlerinizin, liderlerinizin her 
tavır ve davranıĢında, her taktik ve stratejik hatasında bir hikmet 
aramaya kalkmayın. Bundan büyük öğüt mü olur. 

 
Kehf suresinin son ayeti adeta bu ayetle fiiliyata dönüĢüyor. Neydi 

o; Kul innema ene beĢerun mislüküm yuha ileyye ennema ilâhuküm 
ilâhun vahıd.. (Kehf/110) De ki; Ben de sizin gibi bir insanım, yalnızca 
bir insanım. Bu çok önemli. Peygamber bunu yine ümmetine bir vasiyet 
formunda Ģöyle dile getiriyordu bu hakikati; 

 
La tutruni kema etrıyyet ne Meryem, Meryem oğlunu yücelttikleri 

gibi beni de uçurmayın. Fe innema ena abdun ben yalnızca bir 
kulum.Fe kûlûAbdullahi ve rasuluhu..! Deyin ki Allah‟ın kulu ve elçisi. 
(Buhari, hudut, 31 vd) 

 
Adeta Kehf suresinin son ayetinin bir fiili göstergesiydi bu olay. Bu 

Ģefkat fırçası anlaĢılabilir nedenlere dayanıyordu demiĢtim biraz önce. 
Gerçekten de bu nedenlere dayanmasına rağmen rabbimizin o olayı 
böylesine ölümsüzleĢtirmesinin hikmeti üzerinde durduğumuzda biraz 
önce söylediğim dersi çıkarmamak mümkün değil. Resulallah‟ın vahiy 
dıĢında verdiği görüĢ, vardığı sonuçlar böylesine tartıĢılabilirken ey 



insanlar, önünüze düĢmüĢ insanların taktik hatalarını kutsallaĢtırmayın 
mesajıdır. 

 
 
44-) Lâ yeste'zinükelleziyne yu'minune Billâhi vel yevmil ahıri 

en yücahidu Bi emvalihim ve enfüsihim* vAllâhu Aliymun Bil 
müttekıyn; 

 
Esmâ'sıyla hakikati olan Allâh'a ve yaĢanacak sonsuz sürece iman 

edenler, mallarıyla, canlarıyla mücahede etmekten (geri kalmamak için) 
senden izin istemezler... Allâh korunanları (Esmâ'sıyla onların hakikati 
olarak) Bilen'dir. (A.Hulusi) 

 
44 - Allaha ve Âhiret gününe imanlı kimseler mallarıyla, canlarıyla 

cihat edeceklerinden dolayı senden istizan etmezler ve Allah o 
muttakileri bilir. (Elmalı) 

 
 
Lâ yeste'zinükelleziyne yu'minune Billâhi vel yevmil ahıri en 

yücahidu Bi emvalihim ve enfüsihim Allah‟a ve ahiret gününe yürekten 
inanan kimseler, mallarıyla ve canlarıyla cihattan, kendilerini muaf 
tutmanı senden istemekte. Evet, davranıĢ kodları açıklanıyor ve iki kip 
insan davranıĢı var. aslında burada sözü edilen, burada konunun bizatihi 
merkezinde insanlar yok, onlar adeta tarihin birer oyuncusu gibi. Burada 
konunun özü itibarıyla davranıĢlar var. Biçim, davranıĢ biçimleri var.  

 
1 – Mümin davranıĢı, 
 
2 – Münafık davranıĢı. 
 
Nasıl olur iki davranıĢ arasındaki fark nedir, iki davranıĢı 

farklılaĢtıran unsurlar nedir, iĢte bunları bize söylüyor. Burada iki 
davranıĢı test ediyor Kuran.  

 
Onlar senden Allah yolunda cihada gitmemek için izin istemezler. 

Kim izin istemez? Allah‟a ve ahiret gününe yürekten inanan diyor. Çok 
önemli, demek ki problem imanla ilgili bir problem. Yani aslında dıĢarıdan 
çok farklı nedenlere dayanır gibi görünen birçok problemi, insan 
davranıĢlarının dayandığı temel saiki iman problemidir.  

 
Ġnsanlar nedense problemin kaynağına inmek yerine hep 

yüzeyinde dolaĢtıkları için problemin temelini görmüyorlar. Problemi 
doğru teĢhis edemedikleri için tedavi de edemiyorlar. ĠĢte Kuran, insan 



davranıĢlarında ki hemen tüm problemlerin kaynağında yürek 
problemlerinin, hastalığının yattığını söylüyor. 

 
vAllâhu Aliymun Bil müttekıyn; Zaten Allah sorumlu davrananları 

çok iyi bilir. 
 
 
45-) Ġnnema yeste'zinükelleziyne lâ yu'minune Billâhi vel 

yevmil'ahıri vertabet kulubühüm fehüm fiy raybihim yetereddedun; 
 
Esmâ'sıyla hakikati olan Allâh'a ve yaĢanacak sonsuz sürece iman 

etmeyen ve bilinçleri Ģüphe dolu kimseler (seninle sefere çıkmamak için) 
senden izin isterler... Onlar Ģüpheleri içinde tereddüt edip dururlar. 
(A.Hulusi) 

 
45 - Ancak o kimseler senden istihzan ederler ki Allaha ve Âhiret 

gününe inanmazlar ve kalpleri iĢkillidir de iĢkilleri içinde çalkanır dururlar. 
(Elmalı) 

 
 
Ġnnema yeste'zinükelleziyne lâ yu'minune Billâhi vel 

yevmil'ahır Yalnızca Allah..2a ve ahiret gününe yürekten inanıp 
güvenmeyen kimseler senden cihada katılmama izni isterler. 
Yukarıdakinin tam tersi. vertabet kulubühüm zira onların kalbi kuĢkuya 
teslim olmuĢtur. 

 
Bu çok önemli, vertabet kulubühüm Ġrtiyab, kuĢkuya teslim olmak, 

kuĢkuyla dolmak, Ģüpheyle dolmak anlamına gelir ve Allah‟a teslim 
olmak, ya da kuĢkuya teslim olmak, iĢte birbirine tam zıt iki tavır. 

 
fehüm fiy raybihim yetereddedun; Bu yüzden derin tereddütler 

içinde bocalayıp dururlar. Evet, açık. Ġmanın ahlaki anlamda yerleĢmesi, 
güven ve teslimiyettir. Ġmanın ahlaki anlamı güvendir demiĢtim. Cihat ise 
Ġmanın en keskin sınavıdır. Nifakı su yüzüne çıkarır. Tabir caizse imanın 
turnusol kağıdıdır. Ġmanın hangi renk olduğunu, imanın kaç kırat 
olduğunu, ya da imanın kaç ayar olduğunu bu mihenk taĢına vurarak 
öğrenen insan. Onun için rabbimiz de onları ve hepimizin iman altınını, -
ki bunun altın olması bir iddiadır- bunun ne kadar altın olduğunu, kaç 
ayarlık altın olduğunu iĢte imtihan ederek, böylesine mihenk taĢına 
vurarak bize öğretiyor. 

 
 



46-) Velev eradül huruce lee'addu lehu 'uddeten ve lâkin 
kerihellahünbiasehüm fesebbetahüm ve kıylak'udu meal ka'ıdiyn; 

 
Eğer (onlar sefere) çıkmak dileselerdi elbette onun için bir 

hazırlıkları olurdu. Fakat Allâh onların sefere çıkmalarını gereksiz gördü 
de, onları sefere çıkarttırmadı: "Oturun, oturanlarla beraber" denildi. 
(A.Hulusi) 

 
46 - Eğer cihada çıkmayı dileselerdi elbet onun için hazırlık 

görürlerdi, lâkin davranmalarını Allah istemedi de onları alıkoydu ve 
oturun oturanlarla beraber denildi. (Elmalı) 

 
 
Velev eradül huruce lee'addu lehu 'uddeten Hem gerçekten 

sefere çıkmak isteselerdi, elbet bir hazırlığa giriĢirlerdi. ve lâkin 
kerihellahünbiasehüm fesebbetahüm fakat Allah onların kalkıĢ 
biçimlerini hoĢlanmadı. Ünbias aslında çıkıĢ noktası, çıkıĢ tavrı, çıkıĢ 
biçimi anlamına gelir. Ben kalkıĢ biçimi, biçiminde çevirdim, Allah onların 
kalkıĢ biçimlerini hoĢlanmadı. Bu yüzden de onları alıkoydu.  

 
Eğer üĢene üĢene kalkıyorsanız, Allah sizin kalkma arzunuzu yok 

eder. Nasıl alıkoyar? ĠĢte öyle. O arzuyu aldığı zaman kalkamaz 
olursunuz, tıpkı iĢtah gibidir. Onun için her nimet iki nimettir. Bir nimet, bir 
tenahhum (Asık suratlı olmak, ekĢi yüzlü olmak.). Nimet, nimetin 
kendisidir. Elma bir nimettir. Elmayı yeme arzusu ise Tenahhumdur. Eğer 
ikincisini alır da birincisini verirse o sizin için nimet olmaz. Ekmek verir 
ama ekmeği yeme arzusunu alırsa o sizin için nimet olmaktan çıkar. 
Görüyorsunuz ki sadece nimetin olması yetmiyor. Tenahhumun olması 
lazım. Ayeti verir, vahyi verir, ama vahyi hayata dönüĢtürecek size de bir 
lezzet, bir can isteme, bir iĢtah, bir manevi iĢtah vermezse ayet orada siz 
burada durursunuz.  

 
Bu çok önemli. Onun için burada adeta ona bir gönderme var gibi. 
 
ve kıylak'udu meal ka'ıdiyn; Adeta onlara sefere ehil olmayıp 

oturanlarla birlikte siz de oturun denildi. Nasıl denildiğini biraz önce 
açıkladığım Ģeylerden yola çıkarak bulabilirsiniz. Yani arzuyu aldı. 

 
Namaz bir nimettir bakınız. Namaz ekmek gibi su gibi bir nimettir. 

Ama namaz kılma arzusu, ekmeği yeme iĢtahı ile aynıdır. Eğer iĢtahı 
alırsa namaz sizin için bir nimet olmaktan çıkar, dolayısıyla o nimetten 
artık yararlanamaz olursunuz. Onun için Allah o nimeti verdiği gibi, o 
nimete ulaĢma arzusunu da versin diye dua etmek gerek.  



 
Burada oturanlardan kasıt belli, aslında ve kıylak'udu Arap dilinde 

ince bir nükte var. Ayaktakine otur demekle yatana otur demek arasında 
fark vardır Arap dilinde. Aynı kelimeyi kullanmazlar. Onun içinde siz otur 
sözcüğünden yola çıkarak ayaktakine mi otur denmiĢ, yatana mı otur 
denmiĢ anlarsınız. Ayaktakine otur demek için iclis denilir, yatana otur 
demek için Ug‟ud denilir. Buradan yola çıkarak ayeti açıklayacak olursak, 
onlar zaten ayağa kalmamıĢlardı ki. Yani onlar sefere çıkmak, cihada 
katılmak için ayaktaydılar da Allah onları oturttu değil. Onlar yatıyorlardı 
zaten, öyle bir niyetleri yoktu anlamı verebiliriz. 

 
 
47-) Lev harecu fiyküm ma zâduküm illâ habâlen ve le evda'û 

hılaleküm yebğunekümül fitnete, ve fiyküm semma'une lehüm* 
vAllâhu Aliymun Bizzâlimiyn; 

 
Eğer sizinle sefere çıksalardı, size dertten baĢka katkıları 

olmayacaktı. Mutlaka fitne arzulayarak aranıza sokulurlardı... Ġçinizde 
onları dinleyenler var. Allâh zâlimleri (Esmâ'sıyla onların hakikati olarak) 
Bilen'dir. (A.Hulusi) 

 
47 - Eğer içinizde çıkmıĢ olsalardı bozgunluk etmekten baĢka bir 

faydaları olmayacak ve sizi fitneye uğratmak maksadıyla aralarınıza 
saldıracaklardı, içinizde de onları dinleyecekler vardı, Allah o zalimleri 
bilir. (Elmalı) 

 
 
Lev harecu fiyküm ma zâduküm illâ habâle eğer sizinle birlikte 

sefere çıkmıĢ olsalardı, sorun çıkarmaktan baĢka bir katkıları 
olmayacaktı. 

 
Çok ilginç, yani sırf sorun olacaklardı sefere çıksalardı. “ĠĢte onun 

için yukarıda 'AfAllâhu 'ank (43) Allah seni affetsin ayetini, adeta 
Allah‟ın yazdığı ilahi bir senaryo dediğim bu yüzdendir.” Yani sefere 
çıksalardı kâra olmayacaklardı zaten diyen de vahyin kendisi. 

 
ve le evda'û hılaleküm yebğunekümül fitnete, ve fiyküm 

semma'une lehüm zira içinizden kendilerini can kulağı ile dinleyecek 
olanları görüp aranıza daha fazla fitne sokmak amacıyla saflarınıza daha 
bir sokulacaklardı. vAllâhu Aliymun Bizzâlimiyn; Ne ki Allah o zalimleri 
çok iyi bilmektedir. 

 
 



48-) Lekadibteğavül fitnete min kablü ve kallebu lekel'umure 
hatta cael Hakku ve zahere emrullahi ve hüm karihun; 

 
Andolsun ki, daha önce de fitne aradılar ve iĢleri senin için tersine 

çevirdiler... Nihayet Hak geldi ve onlar hoĢlanmasa da Allâh'ın hükmü 
açığa çıktı. (A.Hulusi) 

 
48 – Filhakika bunlar fitneyi daha evvel çıkarmak istediler ve sana 

türlü iĢler çevirdiler nihayet onların rağmına hak, yerine geldi ve Allahın 
emri galebe çaldı. (Elmalı) 

 
 
Lekadibteğavül fitnete min kablü ve kallebu lekel'umur  Dilim 

tutuluyor, zaten onlar daha önce de fitne çıkarmaya çalıĢmıĢlar ve sana 
karĢı epey iĢler çevirmiĢlerdi. Burada ki daha önceden kasıt, Tebük‟ten 
önce mesela hatırlıyoruz; Uhut. O zaman burada onlar denilen kimselerin 
aslında iki yüzlüler olduğu da açıkça ortaya çıkmıĢ oluyor. Çünkü Uhut‟ta 
da böyle yapmıĢlardı. Ġkiye bölmüĢlerdi. Resulallah‟ı son anda terk 
etmiĢlerdi ve daha sonra da aynı huylarını sürdürdüler. Ona bir atıf var. 

 
hatta cael Hakku ve zahere emrullahi ve hüm karihun; “Ta ki 

onların hiç hoĢuna gitmese de Hakk tecelli edinceye ve Allah‟ın yasası 
gerçekleĢinceye kadar” Devam ettiler. 

 
Tabii asıl bizim dikkatimizi çeken nokta bu ayetin son cümlesindeki 

o; Onların hoĢuna gitmese de, Allah‟ın emri tecelli edinceye kadar, Hakk 
gerçekleĢinceye kadar birilerinin sürekli taĢ koymaya memur edildiği 
adeta. 

 
Evet, o zaman zahere emrullah bu ibare ayette geçen; Allah‟ın 

yasası gerçekleĢinceye dek anlamına. Fireler, sınavlar, denemeler, 
dökülmeler, elemeler bu iĢin kaderi olduğu, bu iĢin tabiatı olduğu 
Ģeklinde anlaĢılmalı. Ki hayatın yasası bu sınavdır. Mutlaka fire olur. 
Eğer Resulün arkasında vahyin iniĢine Ģahit olmuĢ neslin içinde dahi 
yüreği yetmeyenler, yüreği tutmayanlar, geride kalanlar, iki yüzlü 
davrananlar varsa, bu mutlaka ve mutlaka insan tabiatında bu gibi 
zaafların tüm çağlarda ve zamanlarda süre gideceğini gösterir. 

 
 
49-) Ve minhüm men yekulü'zen liy ve lâ teftinniy* ela fiyl 

fitneti sekatu* ve inne cehenneme lemuhıytatün Bil kafiriyn; 
 



Onlardan bazısı: "Bana izin ver, beni fitneye düĢürme" der... Dikkat 
edin, fitnenin tâ içindedirler zaten! Muhakkak ki Cehennem (yanma 
Ģartları), hakikat bilgisini inkâr edenleri (Esmâ'sıyla onların hakikati 
olarak) ihâta eder! (A.Hulusi) 

 
49 - Ġçlerinden «aman bana izin ver, baĢımı derde sokma» diyen de 

var. BilmiĢ ol ki derde asıl kendileri düĢtüler ve her halde Cehennem 
kaplar elbette kâfirleri. (Elmalı) 

 
 
Ve minhüm men yekulü'zen liy ve lâ teftinniy Bakın ne diyorlar. 

Onlardan kimileri de izin ver bana, beni günaha sokma der. Bahaneye 
bakın. ve lâ teftinniy ya da beni sınava sokma, kaybedeceğim bir sınava 
sokma. Beni fitneye düĢürme anlamına da gelir. 

 
Fitne 60 yerde kullanılır ve gerçek bir çok anlamlı bir sözcüktür. O 

kadar çok anlamı vardır ki; Azap, bela, Ģirk, zulüm, iĢkence, baskı, 
savaĢ, iç savaĢ, ayartma, karıĢtırma, terör ve buna benzer daha birçok 
anlama gelir. Onun için hangi anlamda kullanıldığına bakmak için 
mutlaka bağlamından yola çıkarak fitnenin o ayette o ibarede ne anlama 
kullanıldığını çözmek gerekir. 

 
ĠĢte burada da günah anlamına kullanıldığını düĢünüyorum, çünkü 

beni günaha sokma diyorlar. Aslında burada bir sahte takva gösterisi, 
sahte bir adeta bir sakınma gösterisi var. Yoksa kaybedeceklerini bile 
bile imtihana girmek istemiyorlar. Bu ne demek, sınavsız geçeyim 
demektir. Bana diplomamı sınavsız ver teklifidir. Bu gerçekten ahlaksızca 
bir tekliftir. Bu gerçekten Allah‟ın yasasına tabi olmama teklifidir. Bu 
gerçekten tüm müstekbirlerin ahlakıdır. Yamuk ahlakı. Yani peygambere 
bile rüĢvet teklif etme sapıklığıdır. 

 
ela fiyl fitneti sekatu ġu iĢe bakın ki baĢtan ayağa zaten günaha 

gömüldüler. ve inne cehenneme lemuhıytatün Bil kafiriyn; Üstelik bir 
de cehennem tarafından kuĢatılacaktır inkarda ısrar edenler. 

 
 
50-) Ġn tusıbke hasenetün tesü'hüm* ve in tusıbke musıybetün 

yekulu kad ehazna emrena min kablü ve yetevellev ve hüm ferihun; 
 
Eğer sana bir güzellik eriĢse (bu) onları üzer... ġayet sana nahoĢ 

bir olay isâbet etse: "Ġyi ki önceden bu Ģekilde davranmıĢız" derler ve 
sevinerek dönüp giderler. (A.Hulusi) 

 



50 - Sana bir güzellik kısmet olursa fenalarına gider ve eğer bir 
musîbet gelirse biz tedbirimizi önceden almıĢtık derler ve sevine sevine 
döner giderler. (Elmalı) 

 
 
Ġn tusıbke hasenetün tesü'hüm eğer sana bir iyilik dokunsa 

onların canı sıkılır. Münafığın tabiatı ele veriliyor her çağdaki.  ve in 
tusıbke musıybetün yekulu kad ehazna emrena min kablü ve 
yetevellev ve hüm ferihun; yok baĢına bir kötülük gelse iyi ki biz daha 
önceden önlemlerimizi almıĢtık derler ve Ģen Ģakrak dönüp giderler. 

 
Anlatılan tarihsel bir olgu değil, iki yüzlülüğün evrensel tabiatı ve 

herkes kendi içinde bu anlatılanlardan yola çıkarak bir sınava soksun 
kendisini. BaĢkalarının baĢına gelen iyiliklere sevinebilme, insana 
verilmiĢ bir atıyye-i ilahiyedir. BaĢkalarının baĢına gelmiĢ kötülüğe 
üzülebilme de öyle.Tersi ise bir kaymadır, bir fıtrat bozmadır, bir zaaftır, 
yürek gemisinin su aldığını ve bunun sonucunda da batacağını gösterir. 

 
 
51-) Kul len yusıybena illâ ma ketebAllâhu lena* HUve 

mevlâna* ve alAllâhi fel yetevekkelil mu'minun; 
 
De ki: "Allâh'ın bize yazdığından baĢkası, asla bize eriĢmeyecektir! 

'HÛ', Mevlâ'mızdır! Ġman edenler ancak Allâh'a tevekkül (hakikatlerindeki 
El Vekiyl isminin, gereğini yerine getireceğine iman) etsinler." (A.Hulusi) 

 
51 - De ki hiç bir zaman bize Allahın bizim için yazdığından baĢka 

bir Ģey isâbet etmez o bizim Mevlâmızdır ve müminler onun için yalnız 
Allaha mütevekkil olsunlar. (Elmalı) 

 
 
Kul len yusıybena illâ ma ketebAllâhu lena De ki baĢımıza 

Allah‟ın bizim için yazdığından baĢka bir Ģey gelmez. ĠĢte bu da Mümin 
tavrı. HUve Mevlâna O‟dur bizim tek Mevla‟mız, tek sahibimiz. ve 
alAllâhi fel yetevekkelil mu'minun;ġu halde inananlar yalnızca O‟na 
güvensinler. 

 
Bu da iki yüzlülüğün zıddı olan inanmıĢ birinin evrensel 

yaklaĢımıdır. Yukarıdakinin tam zıddı bir yaklaĢım. Tarihte yaĢamıĢ iki 
kesimin tavırları değil, zamanlar ve zeminler üstü iki mantığın hayat 
tasavvuru veriliyor bu ayetlerde. Okurken hep hatırlattığım gibi iki ayrı 
hayat tasavvurunun çizgisini okumak lazım. 

 



 
52-) Kul hel terebbesune Bina illâ ıhdel husneyeyn* ve nahnü 

neterabbesu Biküm en yusıybekümullâhu Bi azâbin min ındiHĠ ev Bi 
eydiyna* feterabbesu inna me'aküm müterabbisun; 

 
De ki: "Ġki güzellikten (ganimet veya Ģehîd olmak) hangisi gelecek 

diye mi bizi izliyorsunuz? Biz de, Allâh'ın, kendi indînden (içinizden, 
hastalık vs.) yahut bizim ellerimiz olarak bir azap vermesini bekliyoruz... 
O hâlde umutla bekleyin (baĢımıza gelmesini istediğinizi); biz de sizinle 
beraber bekleyenleriz." (A.Hulusi) 

 
52 - De ki: siz, bize ancak iki güzelliğin birini gözetebilirsiniz, biz ise 

size Allahın kendi tarafından veya bizim ellerimizle bir azâb indirmesini 
gözetiyoruz, onun için gözetin çünkü biz beraberinizde gözetiyoruz. 
(Elmalı) 

 
 
Kul hel terebbesune Bina illâ ıhdel husneyeyn De ki bizim için 

iki güzellikten biri değil de – iki güzellik; Ya Ģahadet, ya gazilik. O 
anlamda tabii ki  Tebük savaĢına giderken böyle bir duygu, böyle bir 
düĢünce akla geliyorsa, yani ne kazanacağız diyorsa insan, iki 
güzellikten birini kazanacak. Kayıp yok. Allah‟ın hiçbir çağrısında kayıp 
yok anlamına geliyor.- Bizim için iki güzellikten biri değil de ille de kötülük 
beklentisi içinde misiniz? 

 
ve nahnü neterabbesu Biküm en yusıybekümullâhu Bi azâbin 

min ındiHĠ ev Bi eydiyna Bizim size iliĢkin beklentimizse, O‟nun 
katından ya da bizim elimizle Allah‟ın gazabına uğramanızdır. 
feterabbesu inna me'aküm müterabbisun; artık bekleyin, bilin ki bizde 
sizinle bekliyoruz. Aslında müminlerin en büyük zaafı beklemeyi ve 
gözlemeyi becerememekten kaynaklanıyor. 

 
 
53-) Kul enfiku tav'an ev kerhen len yütekabbele minküm* 

inneküm küntüm kavmen fasikıyn; 
 
De ki: "Kendi arzunuzla veya isteksizce, Allâh uğruna, diyerek 

bağıĢ yapın, sizden asla kabul olunmayacaktır... Çünkü siz fâsık (inanç 
sistemi bozulmuĢ) bir grup oldunuz!" (A.Hulusi) 

 
53 - De ki: gerek tav'an infak edin gerek kerhen sizden hiç bir 

zaman nafakalarınız kabul edilmeyecek, çünkü siz fasık bir kavım 
oldunuz. (Elmalı) 



 
 
Kul enfiku tav'an ev kerhen len yütekabbele minküm De ki; Ġster 

gönüllü infak edin ister gönülsüz sizden asla kabul edilmeyecektir. 
inneküm küntüm kavmen fasikıyn; Çünkü siz, açıklama geliyor. Neden 
kabul edilmeyecektir, çünkü siz hepten sapık bir güruh haline geldiniz. 
Gönüllü bile olsanız malınızdan verdiğiniz kabul edilmeyecek. Neden mi? 
Can sınavından sınıfta kaldınız. Siz malı, canın üstünü örtmek için bir 
sütre olarak, bir perde gibi kullanıyorsunuz. Onun için Allah‟ı 
aldatamayacaksınız demeye geliyor aslında bu. 

 
 
54-) Ve ma mene'ahüm en tukbele minhüm nefekatühüm illâ 

ennehüm keferu Billâhi ve Bi RasûliHĠ ve lâ ye'tunes Salâte illâ ve 
hüm küsala ve lâ yünfikune illâ ve hüm karihun; 

 
Ġnfaklarının (Allâh için yaptıkları harcamaların) onlardan kabul 

edilmesine engel Ģudur: Onlar, Esmâ'sıyla onların hakikati olarak Allâh'ı 
ve Resûlünü inkâr edenlerden oldular; salâta ancak tembel tembel 
gelirler ve ancak istemeye istemeye bağıĢta bulunurlar. (A.Hulusi) 

 
54 - Kendilerinden nafakalarının kabul olunmasına mani' olan da 

sırf Ģudur: çünkü bunlar Allaha ve Resulüne küfrettiler ve namaza ancak 
üĢene üĢene geliyorlar, verdiklerini de ancak istemeyerek veriyorlar. 
(Elmalı) 

 
 
Ve ma mene'ahüm en tukbele minhüm nefekatühüm illâ 

ennehüm keferu Billâhi ve Bi RasûliH Hayır için harcadıklarının 
kabulüne tek engel, onların Allah‟a ve O‟nun elçisine ısrarla nankörlük 
etmeleridir. 

 
Evet, onların infak ettikleri, yani; Ģu Allah içindir, Ģu yoksullar içindir 

diye harcadıklarının kabulünün önündeki tek engel, onların Allah‟a ve 
O‟nun elçisine ısrarla, ben burada ki Keferu‟yu nankörlük, ahlaki 
anlamıyla çevirdim, nankörlük etmeleridir. 

 
ve lâ ye'tunes Salâte illâ ve hüm küsala Bu çok daha önemli 

bakınız; Onlar namaza hep üĢene üĢene katılırlar. ve lâ yünfikune illâ 
ve hüm karihun; ve onlar her daim gönülsüzce hayır yaparlar. Demek ki 
yukarıdaki ayetin hemen üstünde yer alan tav'an isterseniz gönüllü 
olarak infak edin de ki asıl açılım burada geliyor. DıĢardan gönüllü gibi 



görünseler dahi gerçekte gönüllü bir hayır yapmaz, hayırlarının 
arkasında hep bir hesap, çıkar hesabı vardır. 

 
 
55-) Fela tu'cibke emvalühüm ve lâ evladühüm* innema 

yüriydullahu liyu'azzibehüm Biha fiyl hayatid dünya ve tezheka 
enfüsühüm ve hüm kafirun; 

 
Onların ne zenginlikleri ve ne de evlatları seni imrendirmesin... 

Allâh bunlarla ancak dünya hayatında onlara azap etmeyi (bunlara 
yönelmenin getirisi olan Allâh'tan uzak düĢmenin oluĢturacağı azabı) ve 
hakikat bilgisini inkâr edenler olarak canlarının çıkmasını irade ediyor 
(mekr yoluyla). (A.Hulusi) 

 
55 - Sakın onların ne malları ne evlatları seni imrendirmesin, o hiç 

bir Ģey değil ancak Allah onları Dünya hayatta bunlarla ta'zib etmesini ve 
canlarının kâfir oldukları halde çıkmasını murad ediyor. (Elmalı) 

 
 
Fela tu'cibke emvalühüm ve lâ evladühüm artık onların sınamak 

için verdiğimiz mallarına ve çocuklarına bakarak sen de ĢaĢırma. Yani 
mallarının ve çocuklarının çokluğuna ĢaĢırma. 

 
Fela tu'cibke sözcüğüne imrenme anlamı vermekte mümkün, ama 

ben ĢaĢırma anlamını bilerek tercih ettim. Çünkü Hz. Peygamberin 
terbiye sürecinde onların mal ve evlat çokluğuna imrenmek problemi çok 
önceden halledilmiĢti. Bu ayetler hicretin 9. yılında indiği bilinirse; Lâ 
temüddenne ayneyke.. (Hicr/87) Gözünü onların mallarına mülklerine 
dikme gibi ayetler çok önceden gelmiĢti ve Resulallah bu iĢi halletmiĢti. 
Onun içinde Ģöyle buyurmuĢtu, çok yıllar önce böyle buyurmuĢtu. 

 
- Bana dünya ve ahiret, bana dünya iktidarı ve ebedi iktidar 

sunuldu, ben ahiret iktidarını tercih ettim. BuyurmuĢtu. Onun için 
metaul hayatid (38) dünyanın zevkleri çok az, yalan bir geçimlik Kurani 
ifadeleri Resulallah‟ın yüreğinde yıllar öncesinden nakes bulmuĢtu ve bu 
problem halledilmiĢti. Onun için böyle çevirdim. 

 
innema yüriydullahu liyu'azzibehüm Biha fiyl hayatid dünya ve 

tezheka enfüsühüm ve hüm kafirun; Allah bütün bunlar nedeniyle, 
onlara dünyada bela vermek ve canlarını kendileri inkara saplanmıĢken 
almak istiyor. 

 



Açık. Servetin sınav aracı olduğu, sınav kaybedilince belaya  
dönüĢeceği iĢte böylece göz önüne seriliyor. Ahirette servetin, iĢe 
yaramayan servetin ahirette nasıl bir azaba dönüĢeceği ise bu surenin 
35. ayetinde çok güzel açıklanıyor. Isıtılarak ütü yapılacak deniliyor 
bedenlerine. 

 
 
56-) Ve yahlifune Billâhi innehüm leminküm* ve mahüm 

minküm ve lakinnehüm kavmün yefrakun; 
 
Allâh namına yemin ediyorlar ki kendileri kesinlikle sizdenmiĢler! 

(Oysa) onlar sizden değillerdir! Ne var ki onlar korkuda Ģiddetli (korkak) 
bir kavimdir. (A.Hulusi) 

 
56 - ġeksiz Ģüphesiz sizden olduklarına dair Allaha yemin de 

ederler, halbuki sizden değildirler, ve lâkin onlar öyle bir kavim ki ödleri 
patlıyor. (Elmalı) 

 
 
Ve yahlifune Billâhi innehüm leminküm ve onlar kendilerinin 

sizden olduğuna dair Allah adına yemin ederler. ve mahüm minküm 
oysaki onlar sizden değildirler. ve lakinnehüm kavmün yefrakun; ve 
fakat onlar korkuya teslim olmuĢ bir güruhtular.  

 
ĠĢte anahtar sözcük geldi dostlar. Tüm zamanlar boyunca, tüm iki 

yüzlülerin iki yüzlü olmasının en temelinde yatan zaaf, korkudur. Nifakın 
tabiatını deĢifre eden bir ayettir bu. Ġki yüzlülüğün en temel sapması 
korkudur. Korku bulunduğu yere nifakı mutlaka davet eder. 

 
 
57-) Lev yecidune melceen ev meğaratin ev müddehalen 

levellev ileyhi ve hüm yecmehun; 
 
Eğer sığınacak bir yer yahut mağaralar ya da içine girilecek bir 

delik bulsalar, korkuyla oraya sığınırlardı; onlar ĢaĢkın hâldedirler! 
(A.Hulusi) 

 
57 - Eğer sığınacak bir yer veya barınacak mağaralar veya 

sokulacak bir delik bulsalardı baĢlarını diker ona doğru koĢarlardı. 
(Elmalı) 

 
 



Lev yecidune melceen ev meğaratin ev müddehalen levellev 
ileyhi ve hüm yecmehun; eğer bir sığınak, bir mağara, ya da bir 
korunak bulabilselerdi, sürü içgüdüsüyle panik halinde oraya seğirtirlerdi. 

 
Bu sürü içgüdüsüyle panik halinde seğirtmek, bir tek sözcüğün, 

yecmehun , ce me ha sözcüğünün anlam alanı içine girer. Çünkü yılkı 
atlarının, yani terbiyeden geçmemiĢ dağ atlarının, evcil olmayan atların 
sürü halinde gezerken ürkütülerek kaçmalarına bu fiilden gelen bir 
sözcük veriliyor. Onun için Ce Ma Ha iĢte onu ifade ettiği için münafık 
topluluğunun davranıĢı, yılkı atı gibi ürkütünce hiç akıl, fikir, izan, feraset, 
basiretle bakmaksızın, bunu kullanmaksızın güdüsel olarak korkuya 
dayalı bir tavır ve davranıĢ sergilerler diyor. 

 
 
58-) Ve minhüm men yelmizüke fiys sadakat* fein u'tu minha 

radu ve in lem yu'tav minha izâ hüm yeshatun; 
 
Onlardan kimi de verdiğin yardımlar hakkında, sana dil uzatırlar... 

Eğer kendilerine verilirse razı olurlar... Eğer yardımlar kendilerine 
verilmemiĢse birden öfkelenirler. (A.Hulusi) 

 
58 - Ġçlerinden sadakalar hakkında sana ta'rız eden de var, çünkü, 

ondan kendilerine verilmiĢse hoĢnut olurlar, verilmemiĢse derhal kızarlar. 
(Elmalı) 

 
 
Ve minhüm men yelmizüke fiys sadakat onların arasında zekat 

ve sadakaların dağılımı konusunda sana dil uzatanlar var. Yani 
sadakaların paylaĢtırılmasında, zekatın bölüĢtürülmesi konusunda. 

 
fein u'tu minha radu ve in lem yu'tav minha izâ hüm yeshatun; 

eğer kendilerine ondan bir pay verirsen seslerini keserler, yok eğer 
ondan kendilerine bir pay vermezsen o zaman da öfkelerini kusarlar. 

 
ġimdi biraz önceki ayetlerde 33-34, 52-53-54. ayetlerde zengin ve 

varsıl münafığın davranıĢını vermiĢti, Ģimdi de yoksul münafığın 
davranıĢını veriyor. 

 
 
59-) Velev ennehüm radu ma atahumullâhu ve RasûluHU ve 

kalu hasbünAllâhu seyü'tiynAllâhu min fadliHĠ ve RasûluHU, inna 
ilAllâhi rağıbun; 

 



Onlar, Allâh'ın ve Rasûlünün onlara verdiğine razı olsalardı ve: 
"Allâh bize yeter... Yakında Allâh bize fazlından verecek, Rasûlü de... 
Doğrusu biz Allâh'a yönelmiĢlerdeniz" deselerdi. (A.Hulusi) 

 
59 - Ne olurdu bunlar kendilerine Allah ve Resulü ne verdiyse razı 

olaydılar da diye idiler, bize Allah yeter, Allah bize fadlından yine verir, 
Resulü de, bizim bütün rağbetimiz Allah‟adır. (Elmalı) 

 
 
Velev ennehüm radu ma atahumullâhu ve RasûluH ah..! keĢke 

onlar Allah‟ın ve O‟nun elçisinin kendilerine verdikleriyle yetinselerdi. ve 
kalu hasbünAllâhu seyü'tiynAllâhu min fadliHĠ ve RasûluHU, inna 
ilAllâhi rağıbun; ve, Allah bize yeter, gün gelir de Allah lütfundan bize 
bir pay verirse, O‟nun elçisi de bize takdim eder. Elbet biz ta gönülden 
Allah‟a yönelmiĢiz deselerdi ne olurdu sanki. 

 
Zengin münafıklara olan sert hitap bunlara yok. Yoksullara daha bir 

yumuĢak ve böyle deselerdi ne olurdu sanki biçiminde bir hitap var. 
 
 
60-) Ġnnemes sadakatü lilfükarai velmesakiyni vel amiliyne 

aleyha vel müellefeti kulubühüm ve fiyrrikabi vel ğarimiyne ve fiy 
sebiylillâhi vebnis sebiyl* feriydaten minAllâh* vAllâhu Aliymun 
Hakiym; 

 
Sadakalar Allâh'tan bir farz olarak; ancak yoksullar, düĢkünler, 

sadaka iĢleri ile ilgili çalıĢanlar, Ġslâm'a yönlendirilmek istenenler, köleler, 
borçlular, Allâh yolunda (harcama) ve yolcular içindir... Allâh Aliym'dir, 
Hakiym'dir. (A.Hulusi) 

 
60 - Sadakalar ancak Ģunlar içindir: fukara, mesâkîn, onun üzerine 

memur olanlar, müellefetülkulûb, rakabeler hakkında borçlular, Allah 
yolundakiler, yolda kalmıĢlar, Allah tarafından katî olarak böyle farz 
buyruldu, ve Allah alîmdir, hakîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ġnnemes sadakatü lilfükarai velmesakiyn zekatlar, yalnızca 

yoksullar ve düĢkünler içindir. 
 
Mesakiyn, görülmeyen fakir. DıĢarıdan fark edilmeyen fakir 

anlamına gelir. Fakiri herkes bilir, fakat Miskini, dıĢarıdan varsıl bilir 
herkes. Ama gerçekte muhtaçtır. 

 



vel amiliyne aleyha vel müellefeti kulubühüm bu iĢi yapan 
görevliler ve kalpleri kazanılacak kimseler içindir zekatlar. Kalpleri 
kazanılacak kimselere, Ġslam‟a ısındırma amaçlı her çalıĢma girer. Alet 
be tebliğ için yapılan tüm çalıĢmalar, zekat verilecek sınıflar içinde 
sayılan,müellefeti kulub baĢlığı altında değerlendirilebilir. 

 
ve fiyrrikabi vel ğarimiyn özgürlükleri elinden alınanlar ve 

borçlular içindir. Bu  errikab, boyunduruğa giren demektir. Yani 
özgürlüğü elinden alınmıĢ herkes. Tabii ki muhtaç mahkumlar, bir 
mümini, bir insanı mahkumiyetten kurtarmak için zekattan harcananlarda 
bu kaleme girer. 

 
ve fiy sebiylillâhi vebnis sebiyl Allah yolunda gösterilen her türlü 

faaliyet için ve yolda kalmıĢlar içindir. Yani Allah yolunda fiy sebiylillah 
kalemi, Allah yolunda yapılan tüm faaliyetler zekat tarafından 
desteklenilebilir. ĠĢte bu kalem de ona aittir. 

 
ibnis sebiyl yol oğlu demektir kelime manası olarak bunu, yolcu, 

yolda kalmıĢ olarak anlayabileceğimiz gibi Muhammed Abduh‟un tefsiri 
ile yola terk edilmiĢ küçük çocuklar olarak da anlayabiliriz. 

 
feriydaten minAllâh Bu Allah‟ın koyduğu bir kuraldır. vAllâhu 

Aliymun Hakiym; ve Allah her Ģeyi bilir ve emirlerinde hikmet sahibidir. 
 
ĠĢte zekatın dağıtılacağı 8 yer. Bu 8 yerden herhangi birine Allah‟ın 

bize emanet olarak verdiği mallardan sosyal refah için ayıracağımız, 
ayırmakla yükümlü olduğumuz payı, bu 8 sınıftan birine verebiliriz. 

 
Bize bu ebedi ve ölümsüz değerlerin içinde bulunduğu vahyi 

gönderdiği için sözümüzün sonu rabbimize sonsuzca hamd etmektir. 
 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. TEVBE SURESĠ (061-080)(64) 
 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 

 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kuran dostları, bugün dersimize Tevbe suresinin 61. ayeti 

ile devam edeceğiz. Geçen dersimizde 60. ayet, zekatın verileceği 8 
sınıfla ilgiliydi ve kısaca onu açıklamıĢtık. Aslında zekat bahsi de içinde 
olmak üzere bütün bu pasajların içinde bulunduğu tevbe suresi, hicretin 
9. yılında pey der pey 3 ayrı mahalde, 3 ayrı sebebe binaen nazil olmuĢ 
ve o yılın özelliklerini yansıtan bir sure. Onun içinde bugün iĢleyeceğimiz 
ayetleri anlamak için gayret sarf ederken, anlatırken ve anlarken daima 
göz önünde bulunduracağımız Ģey, bu ayetlerin zaman ve zemin içinde 
hangi yerde durduğu olgusudur. 

 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
61-) Ve minhümülleziyne yü'zünen Nebiyye ve yekulune huve 

üzün* kul üzünü hayrin leküm yu'minu Billâhi ve yu'minu lil 
mu'miniyne ve rahmetün lilleziyne amenû minküm* velleziyne 
yü'zûne RasûlAllâhi lehüm azâbün eliym; 

 
Onlardan bazıları da En Nebi'ye (Hz.Rasûlullâh'a) eziyet ederler 

ve: "O, her duyduğuna (aldığı vahye) inanan biri" derler... De ki: "Size 
hayır ulaĢsın diye (vahye) kulak verendir! Esmâ'sıyla onların hakikati 
olarak Allâh'a iman eder, iman edenlere inanır ve sizden iman etmiĢlere 
de bir rahmettir"... Allâh Rasûlünü incitenlere gelince, onlar için acı bir 
azap vardır. (A.Hulusi) 

 
61 - Yine içlerinden öyleleri var ki Peygamberi incitiyorlar ve «o her 

söyleneni dinler bir kulak» diyorlar, de ki: sizin için bir hayır kulağıdır, 
Allaha inanır, müminlere inanır ve iman edenleriniz için bir rahmettir, 
Allahın Resulünü incidenler için ise elîm bir azab vardır. (Elmalı) 

 
 
Ve minhümülleziyne yü'zünen Nebiyye ve yekulune huve 

üzünün Yine o iki yüzlüler, münafıklardan söz ediliyordu yukardan beri. 
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Özellikle 59-58-57. ayetler. Münafıkların tavır ve tabiatları üzerine bir 
takım tespitler yapıyordu. ĠĢte onlara atıf olarak bu ayette görülüyor ki, 
yine o iki yüzlüler aslında; “her sözü dinleyen son bir kulaktır o” diyerek 
peygamberi rencide eden kimseler vardı. Ne diyorlar, üzünün. Kulak. 
Tabii ki bunu bir alay konusu yaparak söylüyorlar. Onu tahkir olarak 
söylüyorlar. Küçümseme ve istihza olarak söylüyorlar. Ama Resulallah‟ın 
kulak olması, iki ayaklı bir kulak olması gerçekte ne anlama geliyor. 

 
Aslında insana verdiği değerin, insanı kaale almanın, insanı 

önemsemenin bir ifadesi olarak Resulallah, sözü olan herkesin sözünü 
dinliyordu. Neden mi, çünkü o yıllar önce, Mekke döneminin sonlarında 
bu konuda kesin bir Kuranî ilkeyle bağlanmıĢtı. ĠĢte o ilkede müminlerin 
özellikleri, özellikle akıllı insanların özellikleri sayılırken Ģöyle 
buyruluyordu;  

 
Elleziyne yestemi'unel kavle feyettebi'une ahseneh (Zümer/18) 

Bu ayette; Onlar sözün tamamını dinlerler fakat en güzeline, en iyisine 
uyarlar. 

 
Bu harikulade ilke. Ġnsanlık yaĢadıkça yaĢayacak olan ve insanlığın 

en değiĢmez değerlerinden birini teĢkil eden bu harika ilke, Resulallah‟a 
yıllar önce bir talim olarak adeta gönderilmiĢ, o da bununla amel etmiĢti. 
DavranıĢlarını, tavırlarını bu ilkeye göre belirlemiĢti. O sözün tamamını 
dinler, yalnızca güzeline uyardı. KonuĢan kim olursa olsun, isterse bir 
çocuk olsun kendisine seslenen birini duyduğunda baĢını dönmemek 
Ģöyle dursun, yalnızca baĢını bile çevirmez, yalnızca omuzlarını 
çevirmez, bütün vücudunu kendisi ile konuĢan kimseye çevirirdi. Ġsterse 
bir çocuk olsun. Böylesine bir saygı, böylesine insana değer verme. ĠĢte 
bunun için onu suçlama konusu yaptı ikiyüzlüler. O bir kulaktır. Dediler. 

 
kul üzünü hayrin leküm De ki; Öyle ama sizin için hayırlı bir 

kulaktır. Tamam kulaktır, dinliyor. Fakat onun dinlemesi sizin hayrınıza. 
O sizi dinlemeyebilirdi. Ama bu size değer vermediği anlamına da gelirdi 
o zaman. Onun için siz kendi hayrınıza olan bir Ģeyini mi 
eleĢtiriyorsunuz. ġimdi siz kimi, neyle suçluyorsunuz. Suçladığınız 
konuyu iyi düĢündünüz mü. Siz Muhammed A.S. ı iyi bir insan olmakla 
mı suçluyorsunuz. Aslında böyle bir paradoksa dikkat çekiyor. 

 
Bu itham sadece Resulallah‟ın dinlemesini değil, geçmiĢ 

müfessirler arasından her dinlediğine, her duyduğuna inanması 
biçiminde yorumlanmıĢ. Bir takım rivayetlerin yedeğinde fakat bu bir 
meziyet olamaz. Her duyduğuna inanmak akıllı insanların iĢi olmaz, 
olamaz. Onun için Resulallah her duyduğuna inanan değil, ama 



konuĢanı dinleyen, sözü olanı dinleyen, söze kulak veren bir insan. Onun 
için böyle bir yaklaĢımın doğru olması mümkün değildir.  

 
Fakat bu ithamın altında Ģöyle bir vahyin kaynağına yönelik Ģöyle 

bir itham da yatıyor. Olabilir ki bu yorum doğru bir yaklaĢımdır; O vahyin 
kaynağına yönelik olarak tabii bu itham, O bir takım sanrılar duyuyor, 
haĢa halisünasyonlar görüyor, kendisine vahiy geldiğini sanıyor. Onun 
içinde gördüğü bu halisünasyonlar tabi,i ki haĢa vahiy sanıyor biçiminde 
vahyin kaynağını inkara yönelik ciddi bir itham olması mümkündür ki, bir 
boyutuyla da öyle gözüküyor. 

 
 
yu'minu Billâhi ve yu'minu lil mu'miniyne ve rahmetün 

lilleziyne amenû minküm Allah‟a inanır, müminlere ise güvenir, ki yani 
peygamber. Kuran diyor ki O Allah‟a inanır yu'minu Billâhi ve yu'minu 
lil mu'miniyn müminlere ise güvenir. ve rahmetün lilleziyne amenû 
minküm üstelik içinizden imanda sebat edenler için bir rahmet, bir 
merhamet pınarıdır. Bir merhamet denizidir. Aslında ayetin bu cümlesi, 
önceki cümleleri daha bir açıkladı. Neden dinler sorusuna o Allah‟a iman 
ettiği için müminlere de güvenir.  

 
Aslında burada ilginçtir iman tem teolojik, akidevi anlamıyla iman 

etmek hem de ahlaki anlamıyla güvenmek. Ġki anlamıyla birden ifade 
edilmiĢ. Hem iman hem güven, hem inan demektir. Ġnançtır, ama 
güvendir de. KiĢi Allah‟a iman ediyorsa, güvendiği için iman eder. Bu 
Allah‟a güveniyorum demektir aynı zamanda.  

 
Fakat bugünkü insanın, günümüz Müslüman‟ının imanı böyle bir 

iman mıdır. Belki günümüz mümininin em büyük açmazı, en büyük 
problemi, güvenmediği Allah‟a iman ediyor görünmesidir. Bu iman, iman 
olmamaktadır. Bu iman getirisi olmayan bir imana dönüĢmektedir. Bu 
iman sahibine hayretmemektedir. Çünkü Allah‟a güvenmeden. Ġman 
iddiasında bulunmak aslında gerçekten çok boĢ bir iddia olur. “Ya rabbi 
sana inanıyorum, fakat güvenmiyorum.” Diyen bir insan düĢünebiliyor 
musunuz. 

 
Aslında böyle demiyor ama, tavır ve davranıĢları tamamen bunu 

gösteriyor. Güvenmediğini gösteriyor. “Ya rabbi sen benim için en 
güzelini düĢünürsün. Senin rızana ram oldum. Benim için ne takdir 
buyurmuĢsan, ben de onu dilemek istiyorum. Senin, benim için 
istediklerini ben de istemek istiyorum.” Diyebilmek. Güvenmek iĢte bu. 
Onun için Allah‟a böylesine iman etmiĢ bir mümin, müminlere de inanır, 



güvenir. Ġnanır ve güvenir çünkü güvenilmeyi ister. BaĢkalarından güven 
bekleyen, baĢkalarına güvenmek durumundadır. 

 
velleziyne yü'zûne RasûlAllâhi lehüm azâbün eliym; Allah‟ın 

elçisini rencide edenlere gelince, onları pek acı bir azap beklemektedir. 
 
Bu ithamın vahyi bir sanrı, bir halüsinasyon, bir yalancı görüntü, 

yalancı duyum, sahte duyum gibi algılayan, anlayan münafıkların 
Resulallah‟a aslında bir hakaretleri, onu rencide eden vahyin kaynağına 
yönelik bu itham, onu rencide eden bir itham olarak nitelendiriliyor. 
Çünkü münafık, maskeli insan, mümin gibi göründüğü halde yüreğinde 
inkarı taĢıyor. Yüreğinde taĢıdığı bu inkar, aslında vahyin kaynağına olan 
güvensizliktir. 

 
 
62-) Yahlifune Billâhi leküm liyurduküm* vAllâhu ve RasûluHU 

ehakku en yurduhu in kânu mu'miniyn; 
 
Gönlünüzü hoĢ etmek için, Esmâ'sıyla onların hakikati olan Allâh 

namına yemin ederler... Eğer iman edenler olsalardı, (bilirlerdi ki) razı 
edilmesi gereken (Esmâ'sıyla hakikatleri olan) Allâh ve Rasûlü'dür! 
(A.Hulusi) 

 
62 - Size gelirler rızanızı celp etmek için Allaha yemin ederler, eğer 

bunlar mümin iseler daha evvel Allahın ve Resulünün rızasını 
düĢünmeleri icap eder. (Elmalı) 

 
 
Yahlifune Billâhi leküm liyurduküm Onlar sizi hoĢnut etmek için 

size Allah adına yeminler ederler. Onlar; iki yüzlüler. Sizi hoĢnut etmek 
için liyurduküm bu çok önemli. Kimi hoĢnut etmek için, eğer Allah‟ı 
hoĢnut etmek için dvransalardı münafık olmayacaklardı. Fakat ilginç olan 
Ģu ayette, insanı hoĢnut etmek için Allah adına yemin ediyorlar. Burada 
herkesi kullanmak gibi iğrenç bir tavır sergiliyorlardı. Allah‟ın adını 
sahtekarlıklarında bir imza olarak kullanıyorlar, bir belge olarak. Öbür 
taraftan Allah adına yemin ederken insanı razı edip Allah‟ı 
düĢünmüyorlar. Yani Allah‟ın gördüğüne iman eden biri, Allah adına 
insanı razı etmeye yemin eder mi. 

 
O halde münafıklığın temelinde en büyük problem aslına Allah 

inancına yöneliktir. Münafığın yüreğinde Allah inancı yaralanmıĢtır. Onun 
için münafıktır. Onun için, Ġnnel münafikıyne fidderkil' esfeli minennar 



(Nisa/145) AteĢin en tabanında, en aĢağısında yer bulmuĢtur Kuran‟ın 
ifadesiyle. 

 
vAllâhu ve RasûluHU ehakku en yurduhu in kânu mu'miniyn; 

Oysaki daha öncelikli bir görevleri var, Allah‟ı hoĢnut etmek, O‟nun 
elçisini de tabii ki yürekten inançlarsa eğer. 

 
Çok hoĢ bir nükte var burada vAllâhu ve RasûluHU ehakku en 

yurduh sözcüğünün, ibaresinin sonunda bir zamir var. Bu zamir tekil bir 
zamir. Hu, O. Fakat kendisinden önce iki isim var. Allah ve Resul. Fil 
kurallarına göre bu zamirin tekil değil, tensiye, ikili zamir olması, yani en 
yurduhum olması gerekirdi fakat çok ilginçtir, dil kurallarını zorlayan bir 
yapıda gelen bu ayet, tevhit ilkesi üzerinde ki aĢırı hassasiyetin çok tipik 
örneklerinden biridir. Allah ve Resulü tabii ki daha layıktır, ama kim razı 
edilmelidir? Allah.  

 
Oradaki Hu tekil zamiri kendisinden önce Resul ve Allah isimleri 

olmasına rağmen hemen önceki Resule değil, daha önceki, dil kurallarını 
da aĢan bir kuralla, daha önceki yani, dil de akaide, dilde tevhide 
bağlıdır. Dolayısıyla tevhid kuralı dil kuralının üzerine çıkarak o zamir 
doğrudan Allah‟a gider. Dolayısıyla Ģunu görüyoruz burada, çok hassas, 
Kuran tevhit ilkelerini korumada çok hassas. Orada Resulallah‟ı da razı 
etmeyi içine alan bir ikili zamir kullansa ne lazım gelir diyebilirsiniz. Ne 
olur diyebilirsiniz. Ama bize bir Ģeyi öğretiyor, bize bir hassasiyeti 
öğretiyor. Yani insan eyleminin tek amacının Allah olması gerektiği ve 
peygamberin eylemlerinin amacının da Allah rızası olduğunu. Dolayısıyla 
peygamberi önder olan müminlerin de tek hedef olarak rızayı ilahi‟yi 
hedef edinmelerini öğütlüyor. 

 
Burada hemen bir Ģeyi hatırlatıyor bana. Bir sahih hadiste 

Resulallah‟ın kendisini ve Allah‟ı aynı zamir içinde anan bir adamı nasıl 
azarladığını ve bir daha bir zamir içinde Allah ile beni aynı zamirde anma 
diyerek nasıl azarladığını Hatırlıyorum. Demek ki rabbimizin verdiği bu 
mesaj üzerinde Resulallah‟ta titriyor ve bu konuda etrafındaki insanları 
uyarıyor. 

 
Ne olur ki sorusu yine sorulabilir. Hiçbir Ģey olmayabilir. Ama 

unutmayalım geçmiĢ toplumlar, geçmiĢ ümmetler bu konuda gevĢeklik 
gösterdikleri için peygamberlerini, azizlerini, velilerini putlaĢtırdılar. 
Aslında bu sevgili efendimizin;  

 
“Beni yerimden etmeyin, beni insan ve elçi. Kul ve elçi olarak 

görün.” Fe innema ena abdun ben yalnızca bir kulum.Fe kuluAbdullahi 



ve rasuluhu..! Deyin ki Allah‟ın kulu ve elçisi. (Buhari, hudut, 31 vd) 
mesajına denk düĢüyor. 

 
in kânu mu'miniyn; Evet, tabii ki yürekten inanıyorlarsa. Böyle 

yapsınlar. Sırf Allah‟ı gözetsinler, Allah‟ın rızası için yapsınlar. 
 
Ġnsan bir eylemi yaparken iki soru sorar. Ya el ne der, ya Allah ne 

der. Eğer Allah ne der yerine falan ne der, insanlar ne der sorusunu onu 
nakzeder biçimde geçirmiĢse, Allah‟ın ne dediği önemli değil ama 
insanların ne der dercesine, insanların ne diyeceğini Allah‟ın ne 
diyeceğinin önüne almıĢsa o insan tanrısını değiĢtirmiĢ demektir. O insan 
eylemlerinin ufkuna Allah yerine insanı yerleĢtirmiĢtir. Bu böylesine 
büyük bir tehlikedir. 

 
 
63-) Elem ya'lemu ennehu men yuhadidillâhe ve RasûleHU 

feenne lehu nare cehenneme haliden fiyha* zâlikel hızyül azıym; 
 
Hâlâ bilmediler mi ki, kim Allâh ve Rasûlüyle zıtlaĢırsa, onun için 

sonsuza dek yaĢayacağı cehennem ateĢi vardır... ĠĢte aziym rüsvalık 
budur! (A.Hulusi) 

 
63 - Ya, henüz Ģunu bilmediler mi?. Her kim Allah ve Resulüne 

yarıĢ etmeğe kalkarsa ona muhakkak Cehennem ateĢi var ebedi onda 
kalmak üzere, iĢte rüsvalığın büyüğü o. (Elmalı) 

 
 
Elem ya'lemu ennehu men yuhadidillâhe ve RasûleHU feenne 

lehu nare cehenneme haliden fiyha yoksa onlar bunu bilmiyorlar mı ki; 
Kim Allah‟a ve O‟nun elçisine karĢı gelirse iĢte o, içinde daimi kalmak 
üzere cehennem ateĢine atılır. zâlikel hızyül azıym; en dehĢet 
onursuzluk ta budur.  

 
Zâlikel hızyül azıym; en dehĢet onursuzluk, en dehĢet..! hızyül 

azıym; daha nasıl olsun. Neden Allah rızasının yerine insan rızasını 
geçirmek en dehĢet onursuzluk oluyor ki? Diye sorabilirsiniz. Allah 
rızasının yerine insan rızasını geçirirseniz, kendi hemcinsinizi 
tanrılaĢtırmıĢ olursunuz. Bu sadece tanrılaĢtırdığınıza zulmetmek 
anlamına gelmez. Bu en büyük zulmü kendinize, yani tanrılaĢtırana 
yapmıĢ olur. Kendinize yapmıĢ olursunuz. Çünkü tanrılaĢtırdığınızın 
altında ezilirsiniz. Eğer insanı Allah yerine koymaya kalkarsanız zihin 
ufkunuzda, hayat tasavvurunuzda, bilinç ufkunuzda siz artık kategorik 
olarak altına düĢersiniz.  



 
Dolayısıyla ya taĢı, ya eĢyayı, ya parayı, ya Ģöhreti tanrılaĢtıranlar, 

kategorik olarak, onur olarak onun da altında dururlar. Çünkü hiçbir zihin 
tanrılaĢtırıldığı ile yan yana durmaz. Kendisini mutlaka onun aĢağısına 
koyar. Ġnsanı tanrılaĢtıran, kendisini insanlıktan etmiĢtir. TaĢı 
tanrılaĢtıran, serveti tanrılaĢtıran, servetin aĢağısına düĢmüĢtür. Onun 
için bu onursuzluk, bu en büyük bu en dehĢet onursuzluk değil de nedir? 

 
 
64-) Yahzerul münafikune en tünezzele aleyhim suretün 

tünebbiühüm Bi ma fiy kulubihim* kulistehziu* innAllâhe muhricün 
ma tahzerun; 

 
Münafıklar, kalplerinde olanı onlara haber veren bir sûrenin 

üzerlerine inmesinden çekinirler! De ki: "Eğlenin bakalım! Muhakkak ki 
Allâh o çekindiğiniz Ģeyi ortaya çıkartır." (A.Hulusi) 

 
64 - Münafıklar bütün kalplerindekilerle kendilerini haber verecek 

bir Sûrenin tepelerine inmesinden çekinirler, de ki eğlenin. (Elmalı) 
 
 
Yahzerul münafikune en tünezzele aleyhim suretün 

tünebbiühüm Bi ma fiy kulubihim iki yüzlüler, kendileri hakkında 
kalplerinde olanı sana haber veren bir sure inmesinden endiĢe ediyorlar. 
Bakınız, bizim için bir sure iner diye de endiĢe ediyorlar. 

 
Peki, o halde bunlar nasıl münafık, vahye inanıyorlar mı yoksa. 

Eğer sure indirileceğinden endiĢe içindeyseler vahye inanıyor olamazlar 
mı? Hayır. Ġnanmıyorlar. Fakat bu endiĢenin kaynağı, indirilecek surenin 
Allah‟tan gelmiĢ olması falan değil, siyasi ve sosyal sonuç olarak 
kendilerini mahkum edecek olması. Yoksa onlar Allah‟ın kendilerine ne 
diyeceğini kaale almıyorlar. Çünkü onlar Allah‟ın rızasını gözetmiyorlar. 
Yukarıda öğrendik bunu. Allah bizim için ne der sorusunu sormuyorlar. 
Ġnsanların gözünde mühürlenmek istemiyorlar. Onun için bu yorumumu 
destekleyecek olan ayetin devamını okuyalım, 

 
kulistehziu* innAllâhe muhricün ma tahzerun; De ki; Alay edin 

bakalım, nasıl olsa Allah korktuğunuzu baĢınıza getirecektir. Demek ki 
onlar alay ediyorlardı. Bizim için bir sure inmesinden korkuyoruz 
düĢüncesinde olan, böyle bir endiĢe taĢıyan bu insanlar, aslında bu 
düĢünceleriyle bir yandan da alay ediyorlardı. Neresi alaydı bunun? Eğer 
böyle bir sure indirilmiĢ olsa, bak bak yine kendi kendine konuĢtu, kendi 
kendine duydu, onu da bize iletiyor diye lanse edecekler ve öyle 



bakacaklardı hadiseye. Tabii ki böyle bir surenin inmiĢ olması 
durumunda Resulallah‟ın ve gerçek müminlerin gözünde mahkum 
olmaktı onları korkutan. Sosyal ve siyasal sonuçları itibarıyla 
korkuyorlardı. Yoksa vahyin kaynağına itimat ettikleri ve inandıkları için 
değil. Ki 61. ayette bu kaynağı açıkça inkar eden kendileri idi. Allah‟ın 
kendileri için ne dediğiniz değil, siyasal ve sosyal sonucuna bakıp 
kendilerini bekleyen kötü akıbetten endiĢe ediyorlardı. 

 
 
65-) Ve lein seeltehüm le yekulünne innema künna nehudu ve 

nel'ab* kul ebillâhi ve âyâtiHĠ ve RasûliHĠ küntüm testehziun; 
 
Kendilerine sorarsan kesinlikle Ģöyle derler: "Biz yalnızca lafa 

dalmıĢ, ĢakalaĢıp eğleniyorduk!" De ki: "Esmâ'sıyla hakikatiniz olan Allâh 
ile; O'nun iĢaretleri ve O'nun Rasûlü ile mi alay edip duruyordunuz!" 
(A.Hulusi) 

 
65 - ġayet kendilerine sorsan «biz, sırf lâfa dalmıĢ ĢakalaĢıyorduk» 

derler, de ki: siz, Allah ile, âyetleriyle Peygamberiyle mi 
eğleniyordunuz?(Elmalı) 

 
 
Ve lein seeltehüm le yekulünne innema künna nehudu ve 

nel'ab dönüp kendilerine sorsan elbet diyecekler ki; innema künna 
nehudu ve nel'ab kendimizi lafa kaptırmıĢtık, eğleniyorduk, hepsi bu. 
Ġnnema, hepsi bu diyecekler. Tabii ki bu ibareyi okuyunca bunun tarihsel 
bir arka planı olduğu hemen anlaĢılıyor.  

 
Bu arka plan Tebük seferinde, sefere bir takım gerekçelerle 

katılmıĢ olan iki yüzlülerin, Resulallah ve ashabıyla dalga geçmeleri idi. 
Onlar çeĢitli vesilelerle iki yüzlülüklerini ortaya döküyorlar. Aslında iki 
yüzlünün en büyük meziyeti, “Ġçindeki pisliği gizleyebilmektir.” Ama onlar 
bazen yüreklerinde ki bu pisliği ağızlarından taĢırıyorlardı. ĠĢte o 
taĢanlardan biri, bize gelen rivayetlere göre; Bak, bak diyorlardı, boyuna 
posuna, gücüne kuvvetine bakmadan Kocaaa..! Dünya devleti Roma‟nın 
üzerine yürüyor. Olacak iĢ mi bu. Canına susamıĢ diyorlardı. 

 
ĠĢte buna benzer bir takım alay sözcükleri kullanıyorlar be tabii ki 

kendilerinin yüzlerine vurulunca, bir Ģekilde Resulallah‟a ulaĢınca 
kendilerini Ģöyle savunuyorlardı. “Biz ĢakalaĢıyorduk, biz lafa dalmıĢtık, 
biz boĢ boğazlık yapıyorduk. Onun için mazuruz, bizi affet.” Diyorlardı iĢ 
ortaya çıkınca. Kuran burada Ģu soruyu soruyor; 

 



kul ebillâhi ve âyâtiHĠ ve RasûliHĠ küntüm testehziun; De ki; 
Allah‟la, O‟nun ayetleriyle ve O‟nun elçisi ile mi eğlenip duruyorsunuz. 
Siz kiminle alay ettiğinizin farkında mısınız. Allah‟la, O‟nun ayetleriyle, 
O‟nun elçisiyle dalga geçiyorsunuz, alay ediyorsunuz. ġimdi buna mı 
mazeret bulmaya çabalıyorsunuz.  

 
Biraz önce de açıklamaya çalıĢtığım gibi Tebük seferinde ki bu 

boĢboğazlıkları, yüreklerinde sakladıkları o kini, o küfrü, o nefreti bazen 
ağızlarından taĢırıyorlar ve bu da Resulallah‟ın kulağına gidince 
kendilerini böyle savunuyorlardı. 

 
Tabii burada Allah‟ın ayetleriyle mi dalga geçiyorsunuz sorusu çok 

anlamlı. Allah‟ın resulüyle alay ediyorlardı. Allah‟la alay etmek nasıl 
oluyordu? Allah‟ın Resulüyle alay, Allah‟la alay anlamına alınıyor. Kuran 
düĢüncesinin sistematiği böyledir. Çünkü onun için hep kalıp olarak 
Allahu ve resuluhu, Billahi ve Resulihi gibi gelir. Neden öyle gelir? O 
Resulün sonunda ki “He”,  “O” zamiri; Elçiye hakaret, elçiyi gönderene 
hakaret anlamına gelir. Bu kalıbın sürekli bu halde gelmesi; Elçiye zeval 
olmaz. Elçiye zeval, elçinin gönderildiği kapıyadır. Elçiye yapılan her türlü 
muamele, elçiyi gönderene yapılan muameledir.  

 
Onun için doğrudan Allah‟a hakaret etmeleri gerekmez, eğer O‟nun 

elçisine, O‟nun adına gelen, sırf O‟nun verdiği görevle gelen, salt O‟nun 
hizmetinde olan elçiye yaptıkları muamele, Allah‟a yaptıkları muameledir. 
Onun için bu anlaĢılabilir Ģey de bu Kuran düĢünce sistematiği içinde hep 
böyledir. Allah ve Resuluhu kalıbı geldiğinde anlayacaksınız ki, Resuluhu 
nun Allah‟a mukarin olarak, yan yana, bitiĢik olarak gelmesinden maksat, 
o fiilin iyi ya da kötü, Resulallah‟a karĢı yapılmıĢ olan o fiilin, Allah 
tarafından kendisine yapılmıĢ gibi algılanması olarak anlaĢılır. 

 
Peki, burada ve âyâtiHĠ ne oluyor? Ayetleriyle de alay ediyorlar. 

ĠĢte 61. ayette, hemen üstteki ayetlerde ifade etmeye çalıĢtığımız, 
onların; Kuran‟ın kaynağına iliĢkin kuĢkuları üzünün, kulaktır. Kuran‟ın 
kaynağının ilahi olduğuna inanmıyorlar. O kaynağa iliĢkin kuĢku 
serdediyorlar. O kaynağın ilahi olduğu hakkın da herhangi bir imanları 
yok, inançları yok. Onlar o kaynağa atfedilen tüm haberleri; Resulallah‟ın 
bir takım duyumları, bir takım hissi duyumları olarak algılıyorlar ve onun 
içinde Allah‟ın ayetleriyle dalga geçiyorlar. Allah tarafından onların bu 
tavırları böyle isimlendiriliyor. 

 
 
66-) Lâ ta'teziru kad kefertüm ba'de iymaniküm* in na'fü an 

taifetin minküm nüazzib taifeten Bi ennehüm kânu mücrimiyn; 



 
Mazeret beyan etmeyin! Ġmanınızdan sonra gerçekten hakikat 

bilgisini inkâr eden oldunuz! Bir kısmınızı affetsek bile, suçlarında ısrarlı 
olmaları sebebiyle diğerlerine azabımızı yaĢatacağız. (A.Hulusi) 

 
66 - Beyhude itizar etmeyin, iman ettiğinizi söyledikten sonra 

küfrünüzü açığa vurdunuz, içinizden bir kısmını af edersek bir kısmını 
cürümlerinde ısrar ettiklerinden dolayı azabımıza uğratacağız. (Elmalı) 

 
 
Lâ ta'teziru kad kefertüm ba'de iymaniküm Bahane üretmeyin, 

boĢuna mazeret aramayın. Lâ ta'teziru hayır, bahaneye gerek yok. kad 
kefertüm ba'de iymaniküm doğrusu siz inandığınızı açıkladıktan sonra 
küfre saptınız. Bunu yaptınız. Ġnandıktan sonra anlamı verebiliriz eğer 
yüzeysel bir bakıĢla bakarsak. Ama kendi bağlamı içinde 
düĢündüğümüzde inandığınızı açıkladıktan sonra anlamını vermek çok 
daha doğru olur. Çünkü onlar önceden inanıyor olsalardı eğer, vahyin 
kaynağı hakkında kuĢku duymazlardı.  

 
Fakat münafıklar tek tip değil. Münafık tipolojisi farklı farklı. Hatta 

nifak Ģiddetleri de aynı değil. Ġflah olacak münafıklar olduğu gibi, iflah 
olmaz münafıklarda var. Artık yürek hastalığı tamamen yüreği kaplamıĢ 
ve tedavisi mümkün olmayan, tam nifakı içselleĢtirmiĢ, nifak kendisine 
isim olmuĢlar var, iĢte münafık onlara denir asıl. Bir de münafık, tam 
münafık olmamıĢ ama yüreği hastalanmıĢ, gidip gelen Nüazzip Kuram‟ın 
ifadesi ile, zıplayan, oraya buraya gidip gelen, La ilahe ile, vela ilahe ilah. 
Ne oradan, ne oradan olan, bir orada, bir orada gözüken tipler, ki onlar 
da nifakın içine boylu boyunca gömülmüĢ olmamalarına rağmen 
hastalıklı olanlar. Mümkündür ki tedavileri olabilir. Kuran ilerde bunu da 
ayıracak. 

 
in na'fü an taifetin minküm nüazzib taifeten  Evet, ilerde 

değilmiĢ, Ģimdi ayırıyormuĢ, hemen gelmiĢiz. Bir kısmınızı bu suçtan 
dolayı affetsek bile, bir kısmınızı suçu savunmalarından dolayı 
cezalandıracağız. 

 
ĠĢte biraz önce söylediğim o nifaka gömülüp gidenler, boylu 

boyunca gömülenler, kalbi artık ölmüĢ olanlarla, kalbi hastalıklı olup 
tedavisi mümkün olanları Kuran‟da böyle ayırıyor. Bir kısmı tevbe etme 
imkanına sahip ve dolayısıyla affedilebilir. Ama bir kısmı bu imkandan 
bile mahrum. Çünkü geri dönülemeyecek kadar artık gömülmüĢler. Onun 
için neden öyle; 

 



Bi ennehüm kânu mücrimiyn; çünkü suçu savunuyorlar. Ben, 
mücrimiyn sözcüğünü suçlular biçiminde çevirmek yerine suçu 
savunanlar biçiminde çevirdim. Çünkü isimleĢtirilmiĢtir, bir vasfın birine 
isim olarak verilmesi, artık suçu, cürm, suç anlamına gelen Cürm‟ü 
içselleĢtirmiĢ, onu bir tabiat haline getirmiĢ, artık suçluluk onun ayrılmaz 
bir parçası olmuĢ demektir. Tabii ayrılmaz bir parçası olunca insanın suç, 
artık suçu savunmaya baĢlar. Çünkü kendisini savunması, suçu 
savunmasıdır. O nedenle suçu savunanlar çevirisi daha doğru gibi 
gözüküyor. 

 
 
67-) Elmünafikune vel münafikatü ba'duhüm min ba'd* 

ye'mürune Bil münkeri ve yenhevne anil ma'rufi ve yakbidune 
eydiyehüm* nesullahe fenesiyehüm* innel münafikıyne hümül 
fasikun; 

 
Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir... Allâh 

hükmüne göre olumsuz Ģeyleri emrederler, olumlu olanları da engellerler; 
cimrilik yaparlar... Allâh'ı unuttular; bunun sonucu onları unuttu! 
Muhakkak ki münafıklar, fâsıkların (inançları bozulmuĢların) ta 
kendileridirler. (A.Hulusi) 

 
67 - Münafıkların erkekleri de, kadınları da birbirlerinin tıpkıdırlar, 

münkiri emir, maruftan nehy ederler ve ellerini sıkı tutarlar, Allah‟ı 
unuttular da Allah da onları unuttu, hakikat Münafıklar hep fasıktırlar. 
(Elmalı) 

 
 
Elmünafikune vel münafikatü ba'duhüm min ba'd Ġki yüzlü 

erkeklerle iki yüzlü kadınların hepsi birbirine benzerler. Bir daha 
okuyayım; Elmünafikune vel münafikatü ba'duhüm min ba'd iki yüzlü 
erkekler ve iki yüzlü kadınların tümü birbirine benzerler. Elbette öyledir. 
Bunun tefsire ihtiyacı da yoktur. Ġki yüzlülüğü içselleĢtirmiĢ, iki yüzlülüğü 
tabiatı haline getirmiĢ insanlara bakınız, birbirinin tıpatıp benzeri 
olduğunu, aynı Ģeylere aynı tepkileri verdiklerini, aynı etkilere aynı 
tepkileri verdiklerini görürsünüz.  

 
Hatta, benzer dili kullandıklarını, dünyaya, eĢyaya, hayata ve 

Allah‟a bakıĢ açılarının aynı olduğunu. Yaralarının aynı olduğu için, 
nasıllarının da aynı olduğunu ve o nasıllara bakınca biri Ģarkta diğeri 
garpta, biri güneyde diğeri kuzeyde olsa dahi, aynı savunmaya 
geçtiklerini görürsünüz.  

 



Hatta öyle benzerler ki, münafık yüzleri dahi birbirine benzer. 
Bakınca Abdullah bin Ubey bin Selül‟i görmüĢ gibi olursunuz ve Ġçinizin 
gölgelendiğini hemen anlarsınız. Öylesine birbirine benzer. 

 
ye'mürune Bil münkeri ve yenhevne anil ma'rufi ve yakbidune 

eydiyehüm iĢte evrensel münafık standartlarını koydu Kuran. Daha 
doğrusu fâĢ etti, çözdü. 

 
NeymiĢ evrensel münafık standartları? Kötü ve yanlıĢ olanı önerir, 

iyi ve doğru olanı önlerler. Kötü ve yanlıĢ önerirler. Kötü ve yanlıĢı 
emrederler. Eğer ellerine emir yetkisi geçerse, bunu dayatırlar. Yani 
bunun Anadolu dilindeki ifadesi; taĢları bağlarlar, köpekleri salarlar. 
Bunun bir baĢka ifadesi; Doktorları gıyabında mahkum ederler, 
mikropları ise yayarlar, serbest bırakırlar. Onlar hastalık yayan bir mikrop 
gibidirler. Kötülüğü savunurlar ve iyiliği önlemeye çalıĢırlar. ĠĢte uluslar 
arası nifak standardı ve devam ediyoruz, devam ediyor ayet, daha ne 
yaparlar; Ve iyilik için ellerini oynatmazlar. ve yakbidune eydiyehüm 
iyilik için ellerini oynatmazlar.  

 
ġimdi hemen burada 71. ayete, yani gelecek olan henüz tefsirini 

yapmadığımız 71. ayetteki Mümin tanımına dikkatinizi çekeceğim o ayet 
gelince. Bunun tan tersi o. Müminin tanımının tam tersi Münafık. Çok 
ilginç. Onun için mümin ve münafık ters kutuplarda duruyorlar. DavranıĢ 
açısından davranıĢ sosyolojisi açısından, psikolojik davranıĢ ve tavır 
açısından tam ters gruplarda duruyorlar. Birinin iyi dediğine öbürü kötü 
diyor. Birinin olumlu baktığına öbürü olumsuz bakıyor. Yani hayatı 
algılayıĢları, hayat tasavvurları zıt. 

 
Münafığın hayat tasavvuru, ters dönmüĢ bir tasavvurdur. O hakikati 

alabora etmiĢ, onun için yıldızlara kızıyor, küçük görünüyorlar diye. 
Küçük görüyorum demiyor, gözümden demiyor. Camdan bak diyorsunuz, 
cama bakıyor, ama camdan bakmıyor. Dolayısıyla ne görüyorsun 
diyorsunuz, camdaki ufak lekeleri size söylüyor. Oysa siz bakıyorsunuz, 
camdan baktığınız için bambaĢka bir Ģey görüyorsunuz. O ise camdan 
bakmayıp cama baktığı için daha baĢka bir Ģey görüyor. O camı görüyor, 
siz ise camın arkasını, camın gösterdiğini. Onun için de 
anlaĢamıyorsunuz. Aynı Ģeyleri görmüyor, aynı Ģeylere bakmıyorsunuz 
ve dolayısıyla o güzelliğe elini uzatamıyor. Çünkü camdan o canım 
ormanı görmedi ki, cama baktı. Siz görüyorsunuz, ona ulaĢabilmek için 
elinizi uzatıyorsunuz. O ise onu görmüyor ve uzatmıyor. 

 
nesullahe fenesiyehüm Onlar Allah‟ı göz ardı ettiler, bu yüzden 

Allah‟ta onları gözden çıkardı. 



 
Evet, yine evrensel nifak standartlarının sırrını çözüyor., deĢifre 

ediyor Kuran ve tüm çağlar boyunca münafıkların, birbirine benzeyen 
münafıkların benzeme noktalarını müminlere açıklarken, onlar Allah‟ı göz 
ardı ettiler diyor. Yukarıda söylemiĢti, Allah‟ın rızası yerine insanların 
rızasını gözetiyorlardı. Ġnsan rızasını eksen alıyorlardı. Onun için burada 
Onu Allah‟ı unutmak biçiminde niteliyor Kuran. Allah‟ı göz ardı ettiler diye 
çevirdim ben. Tabii ki Allah‟ta onları gözden çıkardı. Allah‟ta onları 
unuttu, metnin tam yalınkat tercümesi böyle ama bu metni açtığınızda 
kendisini göz ardı edenlerin gözden çıkarıldığını anlıyoruz. 

 
innel münafikıyne hümül fasikun; gerçekte sapkınlar, iĢte bunlar, 

bu münafıklardır. Bendeniz bu ibareden yola çıkarak Kuran‟ın, hastalığa 
gömülüp giden ve artık tedavisi mümkün olmayan münafıklarla, tedavisi 
mümkün olup nifak mikrobu isabet etmiĢ olan, ama tedavisi da mümkün 
olanları bir kez daha ayırdığı gibi bir sonuca ulaĢıyorum. Gerçekte 
sapkınlar iĢte bunlar, bu münafıklardır derken, münafıkların içerisinden 
hiç tedavi kabul etmeyen ve iyice sapan yani, fasikun dediği.  

 
Aslında yoldan sapmak anlamından daha öte, fıtrattan sapan, 

yaratılıĢlarına yabancılaĢan, artık konuldukları zeminin yok olduğu, 
Allah‟ın kendilerini koyduğu yerde durmayan, formatlanmıĢ olan 
tabiatlarını bozan ve yeni bir format ile, Ģeytani bir format ile formatlanan 
dolayısıyla artık tedavi de kabul etmeyen bir tip. ĠĢte onlar için hem 
münafık, hem fasık ifadelerini kullanıyor Kuran. 

 
Burada Tebük seferine çıkarken beĢeri korkular, beĢeri endiĢeler 

duyanlarla, bir de yüreğinden vahye karĢı gelenler, hesap yapanlar, 
içinde kin besleyip ağzına kadar kin tutanlar ayrılmıĢ oluyor.  

 
BeĢeri zaaflar olabilir, mümkündür. Hatta müminde nifak alametleri 

olabilir. Mümin yalan söyleyebilir, bu bir nifak alametidir. Hani 
peygamberimiz; 

 
- Âyetü‟l- münâfıkı selâsün.  Diyor ya, Münafığın alametleri 3 tür. 
 
- Ġzâ haddese, kezebe. KonuĢtuğu zaman yalan söyler.  
 
- Ve izâ veade ahlefe. Vaat ettiği zaman, söz verdiği zaman 

sözünden döner, cayar.  
 
- Ve ize‟ tümine hâne. Bir Ģey emanet etseniz, emanete ihanet 

eder. 



 
Bu üç alamet bulunan kimse, örneğin emanete riayet etmeyen bir 

kimse münafıktır denilmez. Nifak alameti vardır denilir. Nifak alameti 
olmakla, o alametin olduğu kimsenin münafık olması ayrı ayrı, farklı farklı 
Ģeylerdir. Riya bir Ģirk alametidir, ama riyakâra müĢrik denmez. Yalan bir 
nifak alametidir fakat yalancıya münafık denmez. Birine nifakı isim olarak 
vermek için onun tüm boyutlarıyla iflah olmaz bir biçimde nifakı bir tabiat 
olarak giymesi ve biraz önce de söylediğim gibi Allah‟ın yaptığı formatı 
bozması gereklidir. 

 
 
68-) VaadAllâhul münafikıyne vel münafikati vel küffara nare 

cehenneme halidiyne fiyha* hiye hasbühüm* ve leanehümullah* ve 
lehüm azâbün mukıym; 

 
Allâh, erkek ve kadın münafıklara da, hakikat bilgisini inkâr 

edenlere de, onda sonsuza dek yaĢamak için cehennem ateĢini 
vadetmiĢtir... Bu onlara yeterlidir... Allâh onlara lânet etmiĢtir (Esmâ 
bileĢimlerindeki Rahıymiyetten mahrumdurlar)... Onlara aralıksız 
yaĢayacakları bir azap vardır. (A.Hulusi) 

 
68 - Allah, Münafıkların erkeğine, diĢisine ve bütün kâfirlere ebedî 

olarak Cehennem ateĢini vaat buyurdu o onlara yeter, Allah onları 
rahmeti sahasından uzaklaĢtırdı ve onlar için mukim bir azab var. 
(Elmalı) 

 
 
VaadAllâhul münafikıyne vel münafikati vel küffara nare 

cehenneme halidiyne fiyha Allah, iki yüzlü erkeklerle iki yüzlü kadınlara 
ve inkarını açıkça ortaya koyanlara; içinde daimi kalmak üzere ateĢini vat 
etmiĢtir.  

 
Burada dikkat buyurursanız eğer, buradaki münafıklar, hemen 

üstteki ayetin sonunda, yoldan iyice sapmıĢ olan ve nifakı içselleĢtirmiĢ 
olan, tabiat haline getirmiĢ olan ve dolayısıyla aslında kafir olup yüzüne 
mümin maskesi geçiren kimselerdir. ĠĢte onlar için daimi bir cehennem 
vaadi söz konusudur. hiye hasbühüm o dur onların payına düĢen, ve 
leanehümullah  daha, daha beteri Allah onları rahmetinden dıĢlamıĢtır. 
Allah‟ın lanet etmesi, rahmetinden dıĢlamasıdır, kovmasıdır. Lanetli 
olmak için Allah‟ın rahmetinden mahrum bırakılmak yeterlidir. ve lehüm 
azâbün mukıym; Dolayısıyla onlar sürekli bir azaba mahkum 
olacaklardır. 

 



 
69-) Kelleziyne min kabliküm kânu eĢedde minküm kuvveten 

ve eksera emvalen ve evlada* festemteu Bi halâkıhim festemta'tüm 
Bi halâkıküm kemestemtealleziyne min kabliküm Bi halâkıhim ve 
hudtüm kelleziy hadu* ülaike habitat a'malühüm fiyd dünya vel 
ahireti, ve ülaike hümül hasirun; 

 
Sizden önceki kimseler gibi (tıpkı)... Onlar kuvvet olarak sizden çok 

daha güçlüydüler... Zenginlik ve evlatlar itibarıyla (sizden) daha 
çoktular... Nasipleri kadarıyla dünya nimetlerinden faydalandılar... Sizden 
öncekilerin kendi nasipleriyle faydalandıkları gibi; siz de kendi nasibinizle 
faydalandınız; onların daldıkları gibi siz de daldınız! ĠĢte bunların 
dünyada da, gelecekte de yaptıkları boĢa gitmiĢtir... ĠĢte bunlar hüsrana 
uğrayanların ta kendileridir. (A.Hulusi) 

 
69 - Sizden evvelkiler gibi ki kuvvetçe sizden daha çetin, mal ve 

evlâtça sizden daha çok idiler de dünya hayatından kısmetleriyle zevk 
sürmeğe bakmıĢlardı, o sizden evvelkiler kısmetleriyle nasıl zevk sürmek 
istedilerse siz de öyle kısmetinizle zevk sürmeğe baktınız, siz de o 
batağa dalan gibi daldınız, iĢte bunların Dünya ve Âhirette bütün amelleri 
heder oldu ve iĢte bunlar hep o hüsran içinde kalanlardır. (Elmalı) 

 
 
Kelleziyne min kabliküm De ki onlara; “Sizde tıpkı sizden önceki 

iki yüzlüler gibisiniz. Sizden önceki inkarcılar gibisiniz dahası.” Yani hem 
erkekli ve diĢili birbirlerine benzerler yatayına, hem de uzunluğuna, tarih 
içerisinde nesiller arasında bir benzerlik görürsünüz demeye getiriyor 
Kuran. Ġnsanlık boyunca imanın tabiatı değiĢmediği gibi, inkarın da 
tabiatı değiĢmez demektir bu. Bunun açıklaması odur. Onun için biraz 
önce nifakın evrensel standartlarından söz etmiĢtim.  

 
Tabii ki imanın da evrensel standartları vardır. Dolayısıyla nifakın 

evrensel standardı derken geçmiĢ kuĢakların inkarı, küfrü ve nifakı da, 
bugünkü kuĢakların nifakından öz itibarıyla farklı değil. ĠĢte bu ayet bu 
gerçeğe, değiĢmeyen, insanlık içerisinde nifakın, küfrün tabiatının zaman 
ve zeminle değiĢmediğine bir atıf. Burada iki yüzlüler tabii ki maskesiz 
halleri ile teĢhir ediliyorlar. Hemen devamında ayetin asıl bu söyleniyor. 

 
kânu eĢedde minküm kuvveten ve eksera emvalen ve evlada 

onlar kuvvet bakımından sizden daha güçlüydüler. Servet ve sayıca 
daha fazlaydılar. 

 



Evet, maske düĢtü. Yani burada maskesiz bir biçimde muhatap 
alıyor Kuran, ve kafir olarak, yani maskesini sıyırarak gösteriyor 
münafığı. Vahiy diyor ki; GeçmiĢin inkarda direnenlerine nasıl muamele 
gösterdiğimizi görmediniz mi. Yani o toplumların baĢına gelenler, sizin 
maskenizin olmasına rağmen, sizin de baĢınıza gelecek. Eğer maske 
takarak siz geçmiĢ inkarcıların akıbetinden kurtulmak istiyorsanız, demek 
istediği açıkça Ģu ayetin, maskenizi indirmek Allah için zor değil. ĠĢte bu 
ayetler de maske sıyırma operasyonudur onu söylüyor. 

 
festemteu Bi halâkıhim Çok ilginç, çok temel bir değere atıf 

yapıyor ve gerçekten tarih boyunca tüm inkarın hayat bakıĢını, hayata 
bakıĢ açısını, hayat anlayıĢını da tasavvurunu Ģu birkaç cümle ile 
harikulade özetliyor. festemteu Bi halâkıhim fakat bu dünyadan 
paylarına düĢenle safa sürmeyi seçtiler. Onlar geçmiĢte bu dünyada 
paylarına düĢenle safa sürdüler. 

 
festemta'tüm Bi halâkıküm kemestemtealleziyne min kabliküm 

Bi halâkıhim sizde kendi payınızla safa sürmeyi seçtiniz. Tıpkı sizden 
öncekilerin paylarına düĢenle safa sürmeyi seçtikleri gibi. Metin yalın kat 
bir haber taĢımıyor aslında, tavır eleĢtirisi yapıyor. Onun içinde bu metni 
tercüme ederken, meallendirirken bendeniz seçim yüklemi üzerine inĢa 
etmeye çalıĢtım. Seçim sözcüğünü yüklem olarak metnin içinde tüm 
cümlelere koymak durumundaydım ki bu metin salt, yalın kat bir haber 
değil. Bir tavır eleĢtirisi. Bir duruĢ eleĢtirisidir. Neyi seçtiğiniz size iliĢkin 
derin bir eleĢtiri. Sizden öncekilerin seçimini yapmıĢsanız eğer, neden 
sizin akıbetiniz onların akıbetinden farklı olsun ki. Dercesine. Seçiminize 
bakın akıbetinizi anlayın diyor. 

 
ve hudtüm kelleziy hadu ve sizde aynı onlar gibi batılın 

bataklığına saplandınız. ülaike habitat a'malühüm fiyd dünya vel 
ahirah önünde de sonunda da bu tür kimselerin çabaları boĢa gidecektir. 
Tabii ki bu çabalar iyi olan, makbul olan çabalara atıf değil. Tüm 
tuzakları, inanca karĢı kurdukları tuzaklar, maskeler, kendilerini 
gizlemeye, küfürlerini saklamaya yönelik tüm çabaları boĢa gidecek 
sonunda maskeler düĢüp ne oldukları gerçek yüzleri ile görünecektir 
anlamına. 

 
ve ülaike hümül hasirun; sonunda kaybedecek olan da bunlardır. 
 
 
70-) Elem ye'tihim nebeülleziyne min kablihim kavmi Nuhın ve 

Adin ve Semude ve kavmi Ġbrahiyme ve ashabi Medyene 



velMü'tefikât* etethüm Rusulühüm Bil beyyinat* fema kânAllâhu 
liyazlimehüm ve lâkin kânu enfüsehüm yazlimun; 

 
Onlara kendilerinden öncekilerin; Nuh toplumunun, Ad'ın, 

Semud'un, Ġbrahim kavminin, Ashabı Medyen'in ve Lût toplumunun 
haberi gelmedi mi? Onların Rasûlleri açık deliller olarak gelmiĢti! Allâh 
onlara zulmediyor değildi; fakat onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. 
(A.Hulusi) 

 
70 - Bunlara o kendilerinden evvelkilerin: kavmi Nuh‟un, Âdın, 

Semud‟un, kavmi Ġbrahim‟in, Ashabı Medyen‟in, Müttefiklerin haberi 
gelmedi mi? Hep bunlara Peygamberleri beyyinelerle gelmiĢlerdi, demek 
ki Allah onlara zulmetmiĢ değil idi ve lâkin kendileri kendilerine 
zulmediyorlardı. (Elmalı) 

 
 
Elem ye'tihim nebeülleziyne min kablihim kavmi Nuhın ve Adin 

ve Semude ve kavmi Ġbrahiyme ve ashabi Medyene velMü'tefikât 
yoksa onlara kendilerinden önce geçip gidenlerin, Lut kavminin, Âd ve 
Semud‟un, Ġbrahim kavminin, Meyden ahalisinin ve bütün o altı üstüne 
gelmiĢ kentlerin felaket haberleri ulaĢmadı mı. 

 
Biraz önce de ayeti tefsir ederken söylediğim gibi eğer seçiminizi 

tespit ederseniz, akıbetinizi tespit etmeniz kolay olur. Onun için Kuran; 
Eğer geleceğinizi merak ediyorsanız, neyi seçtiğinize bakın diyor. Sizden 
önce onu seçenlerin akıbeti ne olmuĢsa sizin de akıbetiniz o olacaktır. 
Çünkü Allah yasalarla hareket eder, kendi koyduğu yasalarla. ĠĢte 
burada dikkat çekiliyor ve geçmiĢte küfrü seçenlerin akıbetinin ne 
olduğuna atıf yapılıyor. 

 
67. ayette hatırlayacaksınız, ki daha sonra gelecek mü‟tefikât 

sıfatını burada özellikle açıklamak istedim alt üst olan anlamına gelir. 
Yani Lut kavminin baĢına gelen felakete bir atıf. Sodom ve Gomora‟ya. 
Ama tarih boyunca tüm yıkılmıĢ, tüm bitmiĢ ve batmıĢ medeniyetler 
aslında Mü‟tefikât dır. Yani altı üstüne gelmiĢ uygarlıklardır. 

 
Etethüm Rusulühüm Bil beyyinat onlara da elçileri hakikatin 

apaçık delilleri ile gelmiĢlerdi, size geldiği gibi. fema kânAllâhu 
liyazlimehüm ve lâkin kânu enfüsehüm yazlimun; sonuçta Allah 
onlara kıymıĢ değildi, fakat onlar asıl kendi kendilerine kıydılar. Yani 
Allah kimseye zulmetmedi, zulmetmez de. Eğer ortada zulmeden biri 
varsa insanoğludur. Allah‟ın rahmetine, sınırsız merhametine yüz 
çevirerek kendi kendisine zulmetmiĢtir. 



 
 
71-) Vel mu'minune vel mu'minatu ba'duhüm evliyau ba'd* 

ye'murune Bil ma'rufi ve yenhevne anilmünkeri ve yukıymunes 
Salâte ve yü'tunez Zekâte ve yutıy'unAllâhe ve RasûleHU, ülaike 
seyerhamühumullâh* innAllâhe Aziyzun Hakiym; 

 
Ġman eden erkekler ve kadınlar birbirlerinin velîleridirler... Olumlu 

olanları hakikatin gereği olarak emrederler, olumsuzlardan da birbirlerini 
engellerler; salâtı ikame ederler ve zekâtı verirler; Allâh'a ve Rasûlüne 
itaat ederler... ĠĢte bunlara Allâh, rahmet edecektir... Muhakkak ki Allâh 
Aziyz'dir, Hakiym'dir. (A.Hulusi) 

 
71 - Erkek, diĢi bütün Müminler ise birbirlerinin velileridirler: ma'rufu 

emir, münkirden nehy ederler, namazı dürüst kılarlar, zekâtı verirler, 
Allah ve Resulüne itaat eylerler, iĢte bunları Allah yarın rahmetiyle 
yargılayacak, çünkü Allah azîz, hakîmdir. (Elmalı) 

 
 
Vel mu'minune vel mu'minatu ba'duhüm evliyau ba'd ama 

inanan erkekler ve inanan kadınlar da birbirlerinin dostu ve 
koruyucusudurlar. 

 
Evet, biraz önce inanan erkekler ve inanan kadınların tam karĢı 

kutbuna, iki yüzlü erkekler ve iki yüzlü kadınlar oturtulmuĢtu 
hatırlayacaksınız. Elmünafikune vel münafikatüdiye baĢlayan 67. ayet. 
ĠĢte uluslar arası nifakın ve küfrün bir standardı olduğu gibi, uluslar arası 
imanın, evrensel imanın da bir standardı vardır. Nedir derseniz, iĢte 
budur. Ne zaman, nerede, hangi ırka mensup olursa olsun, nerede nasıl 
Ģartlarda yaĢamıĢ olursa olsun, hangi medeniyet ve kültüre bağlı olursa 
olsun iman eden her mümin birbirinin dostudur, velisidir, koruyucusudur, 
yardımcısıdır.  

 
Tabii ki ba'duhüm evliyau ba'd diyor burada. Ama ilginç değil mi, 

67. ayette ba'duhüm min ba'd dedi. Evliya kelimesini kullanmadı 
münafık, iki yüzlüler için. Min ba‟d dedi. Niçin, Burada bir nükte belki 
gelebilir akla, müminlerin birbirleriyle dostluğu Allah için olduğundan, 
Allah için dostluk hesapsız, darasız, ivazsız olur. Ama iki yüzlülerin 
dostluğu olmaz. Çıkar iliĢkisi olur. Onlar adeta erdem ve ahlaki ve insani 
değerlerle birbirlerine bağlı değildirler. Sadece çıkarlarıyla ve nifaklarıyla 
birbirine bağlıdırlar. Müminlerin birbirinden olmasıyla nifaka gömülüp 
gidenlerin birbirinden olması arasındaki çok temel ayırım budur. 

 



Müminler haspi olarak birbirlerinin dostudurlar. Herhangi bir çıkar 
gözetmeksizin iman onları birbirine kardeĢ kılmıĢtır. Ama nifak kimseyi 
kardeĢ kılmaz. ĠĢte fark budur, bu farkta metne yansımıĢtır. 

 
ye'murune Bil ma'rufi ve yenhevne anilmünker iyi ve doğru 

olanı önerir, kötü ve yanlıĢ olanı önlerler müminler. Yani kötülüğün 
karĢısında pasif değil, aktif tavır alırlar. 

 
ve yukıymunes Salâte ve yü'tunez Zekâte ve yutıy'unAllâhe ve 

RasûleH ve namazı içtenlikle kılarlar, zekatı da seve seve verirler. 
Allah‟a ve O‟nun elçisine uyarlar. 

 
Dikkat buyurunuz. Hep parantez içine aldım Namazı “içtenlikle” 

kılarlar dedim. Namazı kılarlar demedim. Zekatı seve seve, o “seve seve” 
ilavesi zorunlu bir ilavedir.  

 
Neden? Nedenini anlayabilmek için bu surenin 54. ayetine gitmek 

lazım. O ayette; ve lâ ye'tunes Salâte illâ ve hüm küsala.. onlar 
namaza yalnızca üĢene üĢene katılırlar. Yine; ve lâ yünfikune illâ ve 
hüm karihun; sadaka verirken, hayır yaparken, infak yaparken zorla, 
zorlana zorlana infak yaparlar. 

 
Münafığın tabiatı orada açıklanırken, namaza katılan münafık 

üĢene üĢene katılır. El gördülük hayır yapacak, baĢkaları görsün diye 
yüreğinden emir alarak değil. BaĢkaları görsün diye hayır yapan tabii ki 
zorlanacaktır. ĠĢte onun tam tersi müminin tavrı olarak burada geliyor. 
Onun için o tırnak içi ifadeler; içtenlikle ve seve seve açıklamaları zorunlu 
görüldü. 

 
ülaike seyerhamühumullâh iĢte onlardır Allah‟ın rahmetini 

bahĢedeceği kimseler. innAllâhe Aziyzun Hakiym; Çünkü Allah yüceler 
yücesi bir rahmet, iĢinde derin bir hüküm ve hikmet sahibidir. 

 
 
72-) VaadAllâhul mu'miniyne vel mu'minati cennatin tecriy min 

tahtihel enharu halidiyne fiyha ve mesakine tayyibeten fiy cennati 
adn* ve rıdvanun minAllâhi Ekber* zâlike hüvel fevzül azıym; 

 
Allâh, iman etmiĢ erkeklere de iman etmiĢ kadınlara da, içinde 

sonsuza dek yaĢamak üzere, altlarından nehirler akan cennetler 
vadetmiĢtir... (Bir de) Adn cennetlerinde tertemiz yaĢam ortamları ve (bu 
nimetlerin) en muhteĢemi olarak Rıdvan'ı! Aziym mutluluk budur iĢte! 
(A.Hulusi) 



 
72 - Allah, müminlerin erkeğine, diĢisine altından ırmaklar akar 

Cennetler vaat buyurdu, içlerinde muhalled kalacaklar hem Adin 
Cennetlerinde hoĢ hoĢ meskenler, Allahın bir Rıdvan‟ı ise hepsinden 
büyük, iĢte asıl Fevzi azîm de budur. (Elmalı) 

 
 
VaadAllâhul mu'miniyne vel mu'minati cennatin tecriy min 

tahtihel enharu halidiyne fiyha Allah inanan erkeklere ve inanan 
kadınlara içerisinden nehirler çağlayan cennetler vaat etti. Orada daimi 
kalıcıdırlar. ve mesakine tayyibeten fiy cennati adn ve o mutluluk 
diyarı olan cennetlerde göz kamaĢtırıcı konuklar vardır. Can alıcı, göz 
kamaĢtırıcı, Aslında Adn; Mutluluk, saadet demektir. Doyumsuz bir huzur 
demektir. Semitik bir köke mensup olduğu için tüm Sami dillerinde, 
Ġbranicede de aynı edn, adn, edn telaffuzuyla yaygın olan bu sözcük, 
mutluluğun ta kendisi anlamına gelir. 

 
ve mesakine tayyibeten fiy cennati adn ve o mutluluk diyarı olan 

cennetlerde göz kamaĢtırıcı konuklar vardır. ve rıdvanun minAllâhi 
Ekber hele bir de Allah‟ın hoĢnutluğu var ki, bu en büyük mutluluktur. 
ĠĢte bu. En büyük mutluluk, cennetten de büyük mutluluk Allah‟ın 
Rıdvan‟ıdır, rızasıdır. Allah – insan iliĢkisinin zirvesine bir atıf var burada. 
Sevgi ve rıza. Hayatın Allah tarafından bir hediye olarak kabul ediliĢi, 
yani hidayete karĢılık hediye. Hediyeye karĢılık hidayet. Ġkisi de aynı 
kökten gelir. Allah size hidayeti bahĢedecek ve siz o hidayete hediye 
olarak hayatı vereceksiniz. ĠĢte rıza bunun sonucunda gerçekleĢecek. 

 
zâlike hüvel fevzül azıym; ĠĢte budur muhteĢem zafer. 
 
 
73-) Ya eyyühen Nebiyyü cahidilküffare vel münafikıyne vağluz 

aleyhim* ve me'vahüm cehennem* ve bi'sel mesıyr; 
 
Ey En Nebi! Hakikat bilgisini inkâr edenler ve münafıklar ile 

mücahede et ve onlara tavizsiz ol! Onların barınağı Cehennemdir! Ne 
kötü bir dönüĢ yeridir o! (A.Hulusi) 

 
73 - Ey o Ģanlı Peygamber kâfirlere, Münafıklara mücahede et ve 

onlara karĢı kalın ol, onların varacakları yer Cehennemdir ki o, ne kötü 
meaddır! (Elmalı) 

 
 



Ya eyyühen Nebiyyü cahidilküffare vel münafikıyne vağluz 
aleyhim sen ey peygamber inkarı ısrarla savunanlarla, ve iki yüzlülüğü 
tabiat haline getirenlerle cihat et ve onlara karĢı ödünsüz davran. 

 
Kuran‟ın farklı yerlerinde bu ibarenin aksine tavır ve davranıĢa 

çağırıĢlarda görebiliriz peygamberin.  Mesela; Huzil afve(Araf/199) affa 
sarıl. Ya da insanlık için en kolay olanı tercih et.  

 
Bir baĢka ibaresi Kuran‟ın; ve asfeh.. (Bakara/109)  Onları hoĢ gör, 

aldırma. Yine buna benzer ibareler bir tarafta, burada ise;vağluz 
aleyhim onlara sert davran. Bunları nasıl te‟lif edeceğiz. Birbiri ile nasıl 
açıklayacağız diye sorarsak eğer, kolaydır. Burada Resulallah‟ın 
durumuna göre, olayın Ģartlarına, oluĢuna, zeminine, zamanına göre 
rabbimizin Resulallah‟ın davranıĢ ve tavırlarını bir dengeye oturtması ve 
sürekli olay örgüsü içerisinde kontrol altında tutulmasıdır. Biz buradan 
olaya göre Resulallah‟ın tavır ve davranıĢlarını rabbimiz tarafından nasıl 
yönlendirildiğini, eğer yumuĢaksa, çok yumuĢaksa, hayır yumuĢak 
oluyor, sert yap. Eğer sertse onlara biraz daha yumuĢak davran, onları 
bağıĢla biçiminde yönlendirildiğini görüyoruz. 

 
Yine ayette cihat et var. Ey peygamber, cahidilküffare vel 

münafikıyne inkarcılar, açıkça inkar edenler ve gizlice inkar edenlerle 
cihat et. Resulallah münafıklarla hiç savaĢmadığına göre buradaki cihat 
et emri bizim bildiğimiz anlamdadır, dar anlamda değil. Yani savaĢ 
anlamında değil, cihadın o bildiğimiz en geniĢ anlamıyla mücahede et, 
nifakı ortaya çıkaran tavırlarla savaĢ. O nifakı ortaya çıkaran sebepleri 
yok et. Ġnsanları küfre ve nifaka götüren engelleri ya da mikropları kaldır. 
Onları aĢıla. Bir hıfzısıhha uygula anlamına gelir. Ki mücadele olarak 
anlaĢılmalıdır. O güne kadar takip edilen yumuĢaklık politikasının kökten 
değiĢmesine delalet eder bu ayet. Nifakı hedef alınarak onun ortadan 
kaldırılmasına bir atıftır. 

 
ve me'vahüm cehennem* ve bi'sel mesıyr; sonunda karar 

kılacakları yer cehennemdir ve o ne berbat yerdir, son duraktır. 
 
 
74-) Yahlifune Billâhi ma kalu* ve lekad kalu kelimetel küfri ve 

keferu ba'de Ġslâmihim ve hemmu Bi ma lem yenalu* ve ma nakamu 
illâ en ağnahumullâhu ve RasûluHU min fadliHĠ, fein yetubu yekü 
hayren lehüm* ve in yetevellev yuazzibhumullâhu azâben eliymen 
fiyd dünya vel ahireti, ve ma lehüm fiyl Ardı min veliyyin ve lâ 
nasıyr; 

 



Söylemediklerine (dair), Esmâ'sıyla onların hakikati olan Allâh 
namına yemin ederler... Andolsun ki, o küfür kelimesini söylediler; Ġslâm'ı 
kabullerinden sonra hakikat bilgisini inkâr edenler baĢaramayacakları bir 
kötülüğe teĢebbüs ettiler! Sırf Allâh ve Rasûlü fazlından onları 
zenginleĢtirdiği için intikam almağa kalktılar... Eğer tövbe ederler ise 
onlar için daha hayırlı olur... Eğer dönerler ise, Allâh onları dünyada da 
sonsuz gelecek sürecinde de acı bir azap ile azaplandırır... Yeryüzünde 
onların ne bir sahibi ve ne de bir yardımcısı vardır. (A.Hulusi) 

 
74 - Allaha yemin ediyorlar: söylememiĢler, kasem olsun o kelimeyi 

küfrü söylediler, Ġslâm‟a geldikten sonra yine kâfirlik ettiler ve o muvaffak 
olamadıkları cinayeti kurdular, halbuki intikam almağa kalkmaları için 
kendilerini Allahın Resulüyle fadlı ilâhîsinden zenginleĢtirmiĢ olmasından 
baĢka bir sebep de yoktu, bunun üzerine tevbe ederlerse haklarında 
hayırlı olur, yok yan çizerlerse Allah onları Dünya ve Âhirette elîm bir 
azab ile ta'zib eder, ve yer yüzünde onlar için ne himaye, ne imdat 
edecek kimse bulunmaz. (Elmalı) 

 
 
Yahlifune Billâhi ma kaluOnlar kötü bir söz söylemediklerine 

iliĢkinAllah adına yemin ediyorlar. ve lekad kalu kelimetel küfri ve 
keferu ba'de Ġslâmihim ve hemmu Bi ma lem yenalu oysaki onlar 
kesinlikle küfre varan sözler söylemiĢler. Böylece Allah‟a teslim 
olmalarından sonra inkara saplanmıĢlar ve baĢarmaları mümkün 
olmayan bir iĢe soyunmuĢlardı. 

 
Burada müfessirler baĢarmaları mümkün olmayan bir iĢ nedir 

sorusuna cevap ararken, Resulallah‟a iki yüzlülerin düzenlemek istediği 
suikasta bir gönderme olduğunu düĢünürler. Ama bu ayet çok çok daha 
ayaklarının gösterdiği yerden çok çok daha yüce duruyor ve dolayısıyla 
tüm zamanlara iliĢkin kafirler ve münafıkların hedefi, nihai tahlilde hiçbir 
zaman tutmayacaktır. Onlar nifaklarıyla ve küfürleriyle hedefledikleri 
Ģeye, arzuladıkları sonuca ebediyen ulaĢamayacaklardır mesajı vardır ki, 
61. ayetteki kulak ithamındaki vahyin kaynağıyla ilgili o tereddüde aynı 
zamanda bir cevaptır buradaki küfür sözü.  

 
ve ma nakamu illâ en ağnahumullâhu ve RasûluHU min fadliH 

Kuran‟da ki kara mizah örneklerinden biriyle karĢı karĢıyayız. Ġronik bir 
üslupla Ģöyle söylüyor bu ibare, onların kin duymaları için, Allah‟ın ve 
O‟nun lutfû sayesinde elçisinin kendilerini zengin ve yetkin bir hale 
getirmesi dıĢında bir neden yok ki. Yani Allah‟a ve Resulüne onlar niçin 
kin duyuyorlar biliyor musunuz, iyilik gördüler de ondan diyor. Yani 
Türkçeye aktarırsak daha doğrusu Anadolu irfanına aktarırsak; Besle 



kargayı oysun gözünü sözünü hatırlatırcasına, iyilik gördüler, baĢka 
hiçbir nedenleri yok kin duymak için. Onlar böylesine tabiatı, fıtratı 
sapmıĢ insanlar. Kendilerine sonsuzca iyilik edenlere böylesine kin 
beslerler anlamını taĢıyor. 

 
Yine ilginçtir burada bir zamir, tevhidi hassasiyeti tıpkı 62. ayetteki 

gibi koruyor, min fadliHĠ. Orada da zamir Allah ve Resulünden sonra 
geldiği halde tekil zamir olarak gelmiĢ. Yani, Allah‟ın fazlından, lütfûndan, 
kereminden. Allah ve Resulünden sonra geldiği halde zamir tek olarak 
Allah‟ın lütfuna atıf, çünkü Resulallah‟ın lütfû olamaz. Resulallah‟ta Lûtfa 
muhtaçtır. O da Allah‟ın fazlı ve lütfûyla yaĢamaktadır. O sebeple yine 
tevhidi bir hassasiyete iĢaret vardır burada. 

 
fein yetubu yekü hayren lehüm artık tevbe edelerse bu kendileri 

hakkında daha hayırlıdır. ve in yetevellev yuazzibhumullâhu azâben 
eliymen fiyd dünya vel ahirah yok eğer yüz çevirirlerse Allah onları bu 
dünyada da, öte dünyada da pek acı bir azaba çarptıracaktır. ve ma 
lehüm fiyl Ardı min veliyyin ve lâ nasıyr; ve onlar yer yüzünde 
kendileri için ne bir dost ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. 

 
 
75-) Ve minhüm men ahedAllâhe lein atana min fadliHĠ le 

nassaddekanne ve lenekunenne mines salihıyn; 
 
Onlardan kimi de Allâh'a vaatte bulundu: "Eğer bize fazlından 

verirse, and olsun ki kesinlikle sadaka vereceğiz ve elbette Sâlihlerden 
olacağız." (A.Hulusi) 

 
75 - Yine onlardan kimi de Allaha Ģöyle ahdetmiĢlerdi: «Eğer bize 

fadlından ihsan ederse her halde zekâtını veririz ve her halde 
salihînden oluruz»(Elmalı) 

 
 
Ve minhüm men ahedAllâhe lein atana min fadliHĠ le 

nassaddekanne ve lenekunenne mines salihıyn; Hem onlar arasında 
eğer O‟nun bağıĢladıklarından bize de bir Ģeyler düĢerse, elbet biz de 
hayır hasenat için harcar, böylece biz de iyiler arasına karıĢmıĢ oluruz 
diye Allah‟a yemin edenler var. Yani yardım yapmanın, iyi olmanın, güzel 
davranıĢın insanın tabiatından değil de, maddi imkana sahip olmasından 
olduğuna bir bahane yapıyorlar münafıklar. Onların var da veriyorlar 
diyorlar. Bizim yok ki, olsaydı biz de verirdik. Onlar var da yapıyorlar. 
Bizim olsaydı biz de yapardık.  

 



Tam bir namaz özrü. Tam münafıkça bir yaklaĢım. Ġmanın tek ve 
en büyük imkan olduğunu göz ardı edip, maddi imkanı iman yerine 
geçiriyorlar. Ne diyor peki Kuran, onu takip edelim; 

 
 
76-) Felemma atahüm min fadliHĠ behılu Bihi ve tevellev ve 

hüm mu'ridun; 
 
Ne zaman ki onlara (Allâh) fazlından verdi; onunla cimrilik ettiler ve 

yüz çevirerek vaatlerinden döndüler. (A.Hulusi) 
 
76 - Vaktaki Allah fadlından istediklerini verdi, buhl edip yüz 

çevirdiler, ve zaten yan çizip duruyorlardı. (Elmalı) 
 
 
Felemma atahüm min fadliHĠ behılu Bihi ve tevellev ve hüm 

mu'ridun; Ama onlar, Allah kendilerine lûtfundan bağıĢlar bağıĢlamaz 
onda cimrilik ederler de yeminlerinden geri dönerler. Zira onlar 
dönektirler. 

 
Evet, Ģimdi anlaĢılıyor mu münafığın tabiatı. Allah‟la iliĢkisinde hep 

pazarlıkçı. Ġstiyor ama istediğine kavuĢunca da verdiği sözden 
cayıveriyor. Kaypak, nifakın tabiatı kaypaklık ve bu ayet çok ilginç bir 
noktaya dikkat çekiyor. Ġnsanoğlunun nifakının temelinde dünyevileĢme, 
dünyaya olan eğilim, yani servet tutkusu yatıyor. ĠĢte bu ayet nifakın 
temelindeki ana mikrobu gösteriyor. 

 
 
77-) Fe a'kabehüm nifakan fiy kulubihim ila yevmi yelkavneHU 

Bi ma ahlefullahe ma veaduhu ve Bi ma kânu yekzibun; 
 
Allâh'a sözlerini tutmamaları, yalancı olmaları; O'na kavuĢacakları 

sürece kadar (Allâh'ın), bilinçlerinde ikiyüzlülüğü yaĢatmasına yol açtı! 
(A.Hulusi) 

 
77 - Allaha verdikleri vaadi tutmadıkları ve yalan söylemeği âdet 

edindikleri için o da bu fiillerinin akıbetini kalplerinde kıyamet gününe 
kadar sürecek bir nifaka kalb ediverdi. (Elmalı) 

 
 
Fe a'kabehüm nifakan fiy kulubihim ila yevmi yelkavneH bunun 

üzerine O da, zatıyla karĢılaĢacakları güne kadar kalplerinde 
taĢıyacakları bir nifakı baĢlarına sarar. Yani Allah‟ta böyle mukabelede 



bulunur. Onlar tercih ederler, Allah‟ta onların tercihlerine sadece saygı 
duyar. Çünkü iradeyi veren verdiği iradeyi yok saymaz, “Madem siz nifakı 
tercih ettiniz, ben de tercihinizi baĢınıza sarayım, bela edeyim.” 
Dercesine. 

 
Bi ma ahlefullahe ma veaduhu ve Bi ma kânu yekzibun; Bu, 

onların Allah‟a verdikleri sözden dönmeleri ve yalan söylemeyi alıĢkanlık 
haline getirmeleri yüzündendir. 

 
 
78-) Elem ya'lemu ennAllâhe ya'lemu sirrahüm ve necvahüm 

ve ennAllâhe Allamül ğuyub; 
 
(Hâlâ) anlamadılar mı ki, Allâh, onların özlerindekini de, 

fısıldaĢmalarını da bilir ve Allâh gaybları (derûnî boyutları, yaratanı 
olarak) en detaylı bilendir! (A.Hulusi) 

 
78 - Henüz bilmediler mi ki Allah onların sırlarını de bilir fısıltılarını 

da; ve Allah «allâmülguyub» dur. (Elmalı) 
 
 
Elem ya'lemu ennAllâhe ya'lemu sirrahüm ve necvahüm 

Bilmiyorlar mı ki Allah onların sırlarından ve gizli görüĢmelerinden çok iyi 
haberdardır. Özellikle Tebük seferi öncesinde ve sırasında sık sık 
münafıklar birleĢerek kulis yapıyorlar idi. Rabbimiz iĢte ona bir gönderme 
yaparak tüm münafıkların sırlarına vakıfız buyuruyor. 

 
ve ennAllâhe Allamül ğuyub; zira iyi bilsinler ki Allah her tür 

gizliliği tüm ayrıntılarıyla bilir. 
 
 
79-) Elleziyne yelmizunel muttavvi'ıyne minel mu'miniyne fiys 

sadakati velleziyne lâ yecidune illâ cühdehüm feyesharune 
minhüm* sehırAllâhu minhüm* ve lehüm azâbün eliym; 

 
Sadakalar konusunda mükellef olduğundan fazlasını gönüllü veren 

iman etmiĢlere dil uzatanlar ile (fakirlikleri dolayısıyla imkânlarından) 
fazlasını bulamayanları alaya alan kimselere gelince, Allâh onları 
maskaraya çevirmiĢtir... Onlar için acı bir azap vardır. (A.Hulusi) 

 
79 - Sadakatte bulunanlara bir türlü, ve güçlerinin yetebildiğinden 

baĢkasını bulamayanlara diğer türlü lâf atarak bunlarla eğlenenler, Allah 



onları maskaraya çevirdikten baĢka bir de kendileri için elîm bir azab var. 
(Elmalı) 

 
 
Elleziyne yelmizunel muttavvi'ıyne minel mu'miniyne fiys 

sadakati velleziyne lâ yecidune illâ cühdehüm feyesharune minhüm 
onlar, yürekten inananlar arasından hem vermesi gerekenden fazlasını 
gönlünden koparak verenler, hem de gündelik emeğinden baĢka verecek 
bir Ģey bulamayanlara dil uzatmakta ve onlarla alay etmektedirler. 

 
Ġlginçtir, Buhari ve Müslim‟in Ebu Mes‟ut‟tan naklettiğine göre; biri 

fazla verse; “Bak, bak gösteriĢ yapıyor.” Derlerdi. Münafığın bahanesi 
Allah,,2a karĢıdır. Tüm hayırlı iĢlere bahane üretim merkezidir münafık 
zihniyeti. Bak, bak gösteriĢ yapıyor derlerdi fazla verenlere. Gündelik 
geçimini temin edip hiçbir Ģeyi olmadığı için küçük bir Ģey verenlere de; 
“Allah sanki buna muhtaçmıĢ gibi getirmiĢ bir avuç hurma veriyor.” 
Derlerdi.  

 
Ġlginçtir bu konuda anlatılan hadise; Ebu Akil‟in hadisesi. Ebu Akil, 

elinin emeğiyle geçinen bir mümindi. AkĢama kadar su çekmiĢti bir 
Yahudi‟nin kuyusunda. Elleri patlamıĢtı. AkĢama kadar su çekmesinin 
karĢılığı bir ölçek hurmaydı. O bir ölçek hurmayı, Tebük savaĢı için 
toplanan servetin, toplanan malların yanına getirdi, boynu bükük bir 
halde patlamıĢ elleriyle yüreğinden koparak o bir ölçek hurmayı oraya 
boĢalttı. 

 
Tabii münafıklar hemen dedikoduyu bastılar. Kahkaha atanları oldu 

onu mahcup etmek için. O varlığı, hiçbir Ģeyi yoktu ki, o bir ölçek 
hurmadan, akĢama dek çalıĢarak elde ettiği bir ölçek hurmadan daha 
fazla hiçbir Ģeye sahip olmayan bu sahabenin yaptığı bu hayır, aslında 
varlığı verenler kadar değerli bir hayırdı. Ama onlar bunu bilemediler. 

 
sehırAllâhu minhüm* ve lehüm azâbün eliym; Allah onların 

alaylarını baĢlarına geçirecektir ve acıklı bir azap onları beklemektedir. 
 
 
80-) Ġstağfir lehüm evla testağfirlehüm* in testağfir lehüm 

seb'ıyne merraten felen yağfirAllâhu lehüm* zâlike Bi ennehüm 
keferu Billâhi ve RasûliHĠ, vAllâhu lâ yehdil kavmel fasikıyn; 

 
BağıĢlanmalarını niyaz et onların, ya da etme (fark etmez)! YetmiĢ 

kere bağıĢlanma dilesen de onlar için, Allâh onları asla 
bağıĢlamayacaktır! Bu onların, Esmâ'sıyla kendi hakikatleri olan Allâh'ı 



ve Rasûlünü inkâr etmeleri nedeniyledir! Allâh inancı bozulmuĢlar 
topluluğuna hakikati yaĢatmaz. (A.Hulusi) 

 
80 - Onlar için dile istiğfar et dile etme, onlar için yetmiĢ kere 

istiğfar da etsen Allah onlara hiç de mağfiret edecek değil, böyle, çünkü 
onlar Allah‟ı ve Resulünü tanımadılar, Allah ise öyle baĢtan çıkmıĢ 
fasıklar güruhuna hidayet etmez. (Elmalı) 

 
 
Ġstağfir lehüm evla testağfirlehüm Allah‟tan onların 

bağıĢlanmaları için ister af dile, ister dileme. in testağfir lehüm seb'ıyne 
merraten felen yağfirAllâhu lehüm onlar için Allah‟tan 70 kez af dilemiĢ 
olsan dahi, artık Allah onları affetmeyecektir. 

 
Resulallah, onların cenazesini kılarken Hz. Ömer, bir rivayete göre 

gelip “Allah seni bundan men etmedi mi” deyince o, “Ben 70 den daha 
fazla affederek istiğfar edeceğim, Allah beni muhayyer bıraktı.” Diye 
nakleder rivayet. Gazali der ki bu rivayet karĢısında, “Bu rivayet baĢtan 
sona sahih olmayan uydurma bir rivayettir. 70 rakamının kinaye 
olduğunu Allah Resulü bilmiyor mu. O ki Arap dilinin en ince ayrıntılarına 
vakıftı” der El Mustasfa isimli kitabında Gazali. Ki biz de öyle 
düĢünüyoruz. 

 
zâlike Bi ennehüm keferu Billâhi ve RasûliHĠ Bunun nedeni 

onların Allah‟a ve O‟nun elçisine ısrarla nankörlük etmeleridir. vAllâhu lâ 
yehdil kavmel fasikıyn; zira Allah fıtrat yolundan sapmıĢ kimseleri 
doğru yola yöneltmez. 

 
Bu ayetin ve bundan sonra gelen yaklaĢık 33 ayetin 80 ile 113. 

ayetler arasındaki bu pasajların Abdullah bin Ubey bin Selül hakkında 
indirildiği söylenmekle birlikte bu söylentinin tarihi vakaya uymadığını, bu 
konudaki rivayetlerinde bu yüzden Ģüpheli, kuĢkulu olduğunu gelecek 
ders iĢleyelim. Ama bugün dersimize fıtrat yolundan sapan bu örnekleri 
bize gösteren rabbimize; “Ya Rabbi, bizi fıtrat yolundan saptırma, bizi 
maskeli bir hayata mahkum etme, bizi imanı imkan, imkanı iman 
olanlardan kıl” duasıyla bitirelim. Sözümüzün sonu ama sonsuzca hamd 
etmektir. 

 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. TEVBE SURESĠ (081-106)(65) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 

 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kuran dostları dersimize tevbe suresinin 81. ayeti ile devam 

ediyoruz. Daha önceki derste hatırlayacağınız gibi münafıklarla ilgili 
Tebük seferi çerçevesinde geçen olayların bir özeti sunulmuĢtu. ġimdi 
yine aynı seferle ilgili bir takım olaylar çerçevesinde iki yüzlü mantığın, iki 
yüzlü aklın belki evrensel iĢleyiĢ biçimine iliĢkin kimi Kurani tespitleri 
göreceğiz. 

 
 
81-) Ferihal muhallefune Bi mak'adihim hılafe Rasûlillâhi ve 

kerihu en yücahidu Bi emvalihim ve enfüsihim fiy sebiylillâhi ve 
kalu lâ tenfiru fiyl harr* kul naru cehenneme eĢeddü harra* lev kânu 
yefkahun; 

 
Allâh Rasûlünün isteğinin aksine, gitmeyip geride kalanlar, 

evlerinde oturmakla sevindiler; Allâh uğruna mallarıyla, canlarıyla 
mücahede etmek hoĢlarına gitmedi ve dediler ki: "ġu sıcakta savaĢa 
çıkmayın"... De ki: "Cehennem nârı sıcaklık olarak çok daha Ģiddetlidir!" 
KeĢke kavrayabilselerdi! (A.Hulusi) 

 
81 - Arkada kalanlar Resulallah hilâfına olarak oturup kalmalarıyla 

ferahlandılar, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla mücahit olmayı 
hoĢlanmadılar, bu sıcakta seferber olmayın dediler, de ki Cehennem 
ateĢi daha sıcak, fakat duysalardı. (Elmalı) 

 
 
Ferihal muhallefune Bi mak'adihim hılafe Rasûlillâh terk edilen 

geride bırakılan kimseler Resulallah‟a muhalefet ederek oturup 
kalmalarına sevindiler. ve kerihu en yücahidu Bi emvalihim ve 
enfüsihim fiy sebiylillâh ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat 
etmekten hoĢlanmadılar. ve kalu lâ tenfiru fiyl harr bir de kalkıp Ģu 
sıcakta savaĢa çıkmayın diye propaganda yaptılar.  

 
Bu ayetten anlıyoruz ki, ayetin mevsiminden anlıyoruz ki burada 

sözü edilen savaĢ, sefer daha doğrusu, Tebük seferi. Çünkü Tebük 
seferi çok sıcak bir mevsime denk gelmiĢti ve bu ayette, okuduğum bu 
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cümlelerde iki yüzlü mantığın, mazeretçi mantığın kendini ele verdiğini 
görüyoruz. Mazeretçi mantık sadece o çağa özgü, bu ayetin ilk 
muhataplarının yaĢadığı çağa özgü bir mantık değil. Mazeretçi mantık 
her çağın mantığı. Bu mantık eğer mazeret üretmeye baĢlarsa, “Allah‟a 
ve Resulüne bile mazeret üretebilme yeteneğine” sahip bir mantık, bir 
akıl. Onun için Bu ayetleri mazeretçi akla tokat gibi bir cevap olarak 
görmek lazım. 

 
Kul Ki o tokat gibi cevap geliyor. kul naru cehenneme eĢeddü 

Harran bu mazeretçi akla Ģöyle de; Onlara; Cehennem ateĢi daha 
sıcaktır de. lev kânu yefkahun; tabii ki bunun bilincine varırlarsa. 

 
Bu da apayrı bir problem. çünkü sorun yaklaĢım sorunu, algılama 

problemi var. Eğer algılayabilirlerse. Onu algılayamaz. Neden 
algılayamaz iki yüzlü akıl. Ġki yüzlü akıl aslında elenmiĢtir. ĠĢte ayetin 
giriĢi; muhallefune geri bırakılmıĢtır, elenmiĢtir. Fakat iki yüzlü akıl 
baktığı yerden kendisini elenmiĢ olarak görmez, atlatmıĢ olarak görür. 
Onları atlatmıĢ olarak. Hakikati, Allah‟ı, Peygamberi atlatmıĢ olarak 
görür. Allah ona “sen elendin” derken, o kendisine “iyi atlattın” der. Onun 
için de iki yüzlü mantık algılayamaz. Yaptığı o korkunç yanlıĢı 
algılayamaz. ĠĢte bu, fark bu. 

 
 
82-) Felyedhaku kaliylen velyebkû kesiyra* cezaen Bi ma kânu 

yeksibun; 
 
Yaptıklarının sonucu olarak yaĢayacaklarını düĢünerek, az 

gülsünler çok ağlasınlar! (A.Hulusi) 
 
82 - Artık kazandıkları günahın cezası olarak az gülsünler çok 

ağlasınlar. (Elmalı) 
 
 
Felyedhaku kaliylen velyebkû kesiyra artık bundan böyle 

dünyada az biraz gülsünler fakat ukbada çok ağlayacaklar. Çünkü 
onların ne dediği değil, Allah‟ın ne dediği önemli olduğu için, onların 
atlattık dediğine Allah elendiniz dediği için dünyada az biraz gülebilirler. 
Ġki yüzlü mantığın yüzüne taktığı maske belki bir miktar kendisine getiri 
sağlayabilir, fakat maskesinin kesinlikle sıyrılacağı bir gün gelecek ve 
iĢte o gün kendi yüzünü görmeye dayanamayacak diyor Kuran. 

 
cezaen Bi ma kânu yeksibun; Tabii ki kazandıklarının karĢılığı 

olarak..  



 
Hiçbir profesyonel münafıklık, ahirete kadar sürdürülemez. Hiç biri 

ve ilginç olanı iki yüzlüler tek dünyalıdır. Eğer çift dünyalı olsaydı tek 
yüzü olurdu. Eğer burada yaptıklarının hesabını bir baĢka dünyada 
kesinlikle vereceğine inansaydı, yani çift dünyalı olsaydı tek yüzü olurdu. 
Her iki yüzlünün tek dünyası vardır. Onun için de bu bir kaidedir adeta, iki 
dünyalı olanın iki yüzü olmaz. Ġki dünyaya birden bakanın burada 
yaptıklarının sonucunu bir Ģekilde atlatabileceğini düĢünse dahi bir gün 
hesabının sorulacağına inanan bir insan nasıl çift yüzlü olabilir. Nasıl 
maske taĢıyabilir. 

 
 
83-) Fein raceakellahu ila taifetin minhüm feste'zenuke lil 

huruci fekul len tahrucu me'ıye ebeden ve len tukatilu me'ıye 
'adüvva* inneküm radıytüm Bil ku'ûdi evvele merretin fak'udu maal 
halifiyn; 

 
Bu seferden döndükten sonra o münafıklar gelip yeni bir sefere 

katılmak istediklerini söylerlerse de ki: "Siz sonsuza dek benimle beraber 
çıkmayacaksınız; benimle beraber düĢmanla savaĢmayacaksınız! Siz ilk 
defasında evlerinizde kalmaktan mutlu oldunuz... Bundan sonra da diğer 
geri kalanlar ile beraber oturun oturduğunuz yerde!" (A.Hulusi) 

 
83 - Bundan böyle Allah seni onlardan bir kısmının yanına 

döndürür de baĢka bir cihada çıkmak için senden izin isterlerse artık siz 
benim maıyyetimde ebedi çıkamayacaksınız, ve hiç bir düĢmana benim 
maıyyetimde harb edemeyeceksiniz, evvelki defa oturup kalmayı arzu 
ettiniz, Ģimdi de artık geride kalanlarla beraber oturun de. (Elmalı) 

 
 
Fein raceakellahu ila taifetin minhüm bundan sonra Allah sana 

seferden dönmeyi nasip ederde onlardan bir grupla karĢılaĢtırırsa, 
peygambere doğrudan hitap var, feste'zenuke lil huruc ve onlar da 
gelip senden savaĢa çıkma izni isterlerse, fekul onlara de ki; len 
tahrucu me'ıye ebeden ve len tukatilu me'ıye 'adüvva Bundan böyle 
benimle sefere çıkmayacaksınız ve benim yanımda asla düĢmana karĢı 
savunma yapmayacaksınız. inneküm radıytüm Bil ku'ûdi evvele 
merretin madem siz bir kez oturup kalmaya razı oldunuz, fak'udu maal 
halifiyn; o halde bundan sonra da geri kalanlarla birlikte oturmayı 
sürdürün. Yani artık yüzünüz olmamalı, sefere çıkmak için artık yüzünüz 
olmamalı. Çünkü siz gerçek yüzünüzü maske ile sakladınız. Bundan 
böyle hangi yüzle gelip de peygambere artık seninle birlikte olacağız 
diyebilirsiniz. Diyor Kuran. 



 
Buradaki son kelime, halifiyn savaĢtan muaf tutulanlar diye 

çevrilmiĢ, anlaĢılmıĢ klasik tefsir tarafından. Fakat bizce anlamı bu 
bağlamda, kaçanlar. Çünkü savaĢtan muaf tutulanlar ayrı bir kesimdir. 
Çocuklar, kadınlar, yaĢlılar, hastalar ve bunun gibiler. Ama bir de 
kaçaklar var firarlar. Bunlar halifiyn, firarlar. SavaĢtan muaf tutulanlar için 
bizce Kuran çok daha farklı bir kavram kullanıyor o da ka'ıdiyn;. 86. 
ayetin sonunda ka‟ıdiyn. Yani geride kalıp oturanlar, otura kalanlar. 
Kalkamayanlar, gelemeyenler. 

 
 
84-) Ve lâ tusalli alâ ahadin minhüm mate ebeden ve lâ tekum 

alâ kabrih* innehüm keferu Billâhi ve RasûliHĠ ve matu ve hüm 
fasikun; 

 
Ebeden, onlardan ölen hiç kimseye cenaze namazı kılma ve onun 

kabri baĢında dua etme! Muhakkak ki onlar, Esmâ'sıyla onların hakikati 
olan Allâh'ı ve Rasûlünü inkâr ettiler ve onlar fâsıklar (bilinçleri hakikate 
kapalı - bozuk inançlı) olarak öldüler. (A.Hulusi) 

 
84 - Ve içlerinde ölen birinin ebedâ namazını kılma ve kabrinin 

üzerinde durma, çünkü onlar Allah‟ı ve Resulünü tanımadılar ve kâfir 
olarak can verdiler. (Elmalı) 

 
 
Ve lâ tusalli alâ ahadin minhüm mate ebeden ve lâ tekum alâ 

kabrih bir de onlardan ölen herhangi birinin namazını kılma ve kabrinin 
baĢında da asla bulunma. Bu, tabii ki devamını da okuyunca daha iyi 
anlaĢılacak, münafıklar için olduğu kesin. Fakat bunu spesifik olarak belli 
isimlere hasretmekte doğru olmasa gerek. Ayeti bitirelim; 

 
innehüm keferu Billâhi ve RasûliHĠ ve matu ve hüm fasikun; 

Çünkü onlar Allah‟a ve elçisine nankörlük ettiler ve yoldan sapmıĢ bir 
halde ölüp gittiler. 

 
Bu çok önemli. Hayatta yapılmıĢ yanlıĢların bir daha tevbe 

etmeden o yanlıĢlar üzere ölüp gitmek. ĠĢte getirebileceği en büyük 
felaket ve Kuran‟da ne hal üzere öldüğüne dikkat çekiyor. Yoksa yanlıĢ 
yapılabilir, hata mümkündür, günah insan içindir. Ama günahı savunmak, 
günahta ısrar etmek, günahı iĢlemekten bin kat beterdir. Onun için insan 
günahı iĢlemekten daha fazla günahta ısrar etmek ve günahı 
savunmaktan korkmalı. 

 



Bu ayetin Medine münafıkları reisi Abdullah bin Ubey bin Selül 
hakkında indirildiği söylenir bir çok tefsirde. Fakat Taberi‟nin bize 
naklettiği bir gerçek var ki ben onu gerçek olarak kabul ediyorum, tarihsel 
bir hakikat. Münafıkların ele baĢısı Abdullah bin Ubey, münafıkun 
suresinden hemen sonra öldü. Münafıkun suresi ise ben-i Müstalık seferi 
sırasında indirildi.  

 
Ben-i Müstalik seferi ise hicretin 6. yılında yapıldı. Dolayısıyla 

hicretin yaklaĢık 7. yılında ölmüĢ olması gerekiyor, münafık elebaĢının. 
Oysa ki Tebük seferi biz biliyoruz ki hicretin 8. yılından sonra yapıldı. 
Onun için bu ayeti Abdullah bin Ubey bin Selül‟e atfetmek çok fazla 
isabetli gözükmüyor. Zaten ayette onlardan söz ediyor. Hatta alâ ahadin 
minhüm onlardan bir tanesi diyor ölürse. Ki demek ki bir kitleden söz 
ediliyor burada. Onun için bu ayetin Abdullah bib Ubey bib Selül‟le iliĢkili 
olduğunu söyleyen Buhari, Tirmizi, Nesei gibi hadis derlemecilerin de 
derlediği rivayet bir takım problemleri içinde barındırıyor. Ki o rivayette 
Hz. Ömer, Resulallah onun cenazesini kılmaya kalktığında arkasından 
yapıĢıyor ve; “Allah seni onun cenazesini kılmaktan men etmedi mi.” 
Diyor.  

 
Allah‟ın cenaze kılmaktan bahsettiği tek ayet bu. Açık biçimde. 

Ama bu haberin sonunda da bunun üzerine bu ayet indi diyor. Eğer onun 
üzerine bu ayet inmiĢse Allah‟ın men ettiği ayet hangisi diye tabii ki 
sormak gerekiyor. Onun rivayette açık bir çeliĢki bulunduğundan dolayı 
daha önceki dersin son ayetini tefsir ederken de bu mesele üzerinde bir 
miktar durmuĢtum. Bu rivayetlerden daha çok Resulallah‟ın genel bir 
münafık kitlesi, Ġki yüzlü kitleyi muhatap aldığını görüyoruz bu ayetle. 

 
Tabii ilginç olan bir gerçek var o da münafık ele baĢısının ölmek 

üzereyken cenazesine Resulallah‟ı vasiyet etmesi. Bu sahih bir haber. 
Hatta hırkasını vasiyet etmesi, “Resulallah‟ın giysisini bana kefen olarak 
sarın.” demesi, bu sahih bir rivayet. Ben bunun üzerinde bir ders dursam 
yine de az gelir. Fakat tabii ki öyle bir zamanımız yok. Fakat siz bir 
dersten daha fazla bir zaman ayırın düĢünce dünyanızda bu olaya ve 
sorun kendinize,  

 
Münafıkların reisi, Peygamberin hanımına iftira atmıĢ, zina isnat 

etmiĢ bir adam. Resulallah‟ın ordusunu ikiye bölmüĢ bir adam. Tam ölüm 
kalım günü olan Uhut‟ta ki belki de yenilginin sebebi olan adam. Çünkü 
300 kiĢiyi ayırmıĢtı. Ve bir ömür Resulallah‟a iftira etmekten, onun 
baĢarısızlığı için elinden geleni yapmaktan geri durmamıĢ ve her türlü 
ahlaksızlığı yapmıĢ olan bir adam; Resulallah‟ın hırkasını kefen diye 
sarılmak için vasiyet ediyor. O halde bu adamın aklında, zihin 



dünyasında Resulallah‟ın hırkasına yüklediği bir kutsal anlam var. Bu 
önemli. Yoksa ölüp gidiyor, neden yapsın bunu? Söyler misiniz. 
Resulallah‟ın hırkasına sarılı olması onu münafık olmaktan kurtarmaya 
yetiyor mu. 

 
Sizin cenazenizi de Peygamber kıldırsaydı ne değiĢirdi. Elleriyle 

kabre koyduğu rivayeti, aynı rivayetin devamındadır. Sizin cesedinizi 
peygamber elleriyle kabrinize yerleĢtirseydi ne değiĢirdi. 

 
Yine söyler misiniz, Kuran dostları. Peygambere bakıĢınız 

münafıkların ele baĢısı Abdullan bin Ubey bin Selül gibi olmasın sakın. 
Peygamberin hırkasına kutsallık atfetmek, onun elleriyle kabrinize 
yerleĢtirmesine kutsallık atfetmek hiçbir Ģeyi değiĢtirmiyor. DeğiĢtirecek, 
sizin tercihinizdir, sizin hayatınızdır, sizin eyleminizdir.  

 
Resulallah‟ın hırkasına değil, Resulallah‟ın yoluna kutsiyet 

atfetmeniz gerekiyordu. Onun, sizin cesedinizi değil, onun, sizin 
hayatınızı kontrol etmesine, hayatınıza bir yol çizmesine bir kılavuzluk 
yapmasına, yol haritası olmasını temin etmeniz gerekiyor. Budur sizi 
kurtaracak olan. Yoksa derisini yüzseler size giydirseler görüyorsunuz 
hiç, ama hiçbir Ģey değiĢmiyor ve bunu Münafıkların ele baĢısı bile böyle 
düĢünebiliyor. Bu bir meziyet olmuyor, sayılamıyor, sayılmıyor. 

 
 
85-) Ve lâ tu'cibke emvalühüm ve evladühüm* innema 

yüriydullahu en yuazzibehüm Biha fiyd dünya ve tezheka 
enfüsühüm ve hüm kafirun; 

 
Onların zenginlikleri ve evlatları seni imrendirmesin! Allâh bunlarla 

dünyada onlara (mekr yoluyla) azap vermeyi ve hakikat bilgisini inkâr 
eder hâlde canlarının çıkmasını irade ediyor. (A.Hulusi) 

 
85 - Hem onların ne malları, ne evlatları gözüne batmasın, o hiç bir 

Ģey değil, ancak Allah onları Dünyada bunlarla muazzep kılmayı ve kâfir 
oldukları halde canlarının çıkmasını murad buyuruyor. (Elmalı) 

 
 
Ve lâ tu'cibke emvalühüm ve evladühüm ve onların malları da, 

çocukları da seni imrendirmesin. innema yüriydullahu en yuazzibehüm 
Biha fiyd dünya Ģu kesin ki Allah bu Ģeyleri onlar için dünyada bir azaba 
dönüĢtürmek, ve tezheka enfüsühüm ve hüm kafirun; ve canlarını 
inkara gömülüp gitmiĢken çekip almak istiyor. 

 



Aslında ayet münafığın zihnindeki tek dünyacı algılayıĢa kinayeli bir 
atıf yapıyor. Tek dünyacı. DemiĢtim ya iki yüzü olanın iki dünyası olmaz 
diye. Bir adamın iki yüzü olması için tek dünyası olması lazım. Burada da 
Resulallah‟a hitap ediyormuĢ gibi yapan ayet, aslında tek dünyacı 
mantığa hitap ediyor ve onların tek dünyası seni imrendirmesin diyor 
mümine. Ġmrendirmesin, çünkü onların çift yüzü var. Çift yüzü olunca tek 
dünyasının da gününü göremeyecek, hatta o tek dünyayı da 
mahvedecek, periĢan edecek. Maskelerle ne kadar yaĢanabilir ki, 
maskelerle mutlu olabilmiĢ bir iki yüzlü bulunabilir mi. 

 
 
86-) Ve izâ ünzilet suretün en aminu Billâhi ve cahidu mea 

RasûliHĠste'zeneke uluttavli minhüm ve kalu zerna nekün me'al 
ka'ıdiyn; 

 
"Esmâ'sıyla hakikatiniz olan Allâh'a iman edin ve Rasûlü ile beraber 

mücahede edin" diye bir sûre inzâl edildiğinde, içlerinden zengin olanlar 
(cihada çıkmamak için) senden izin istediler ve "bırak bizi, evlerinde 
oturanlarla beraber olalım" dediler. (A.Hulusi) 

 
86 - Allaha iman edin ve Resulünün maiyetinde cihada gidin diye 

bir Sûre indirildiği zaman içlerinde servet sahibi olanlar senden izin 
istediler ve «bırak bizi oturanlarla beraber olalım» dediler. (Elmalı) 

 
 
Ve izâ ünzilet suretün en aminu Billâhi ve cahidu mea RasûliHĠ 

hem ne zaman Allah‟a güvenip iman edin ve elçisiyle birlikte cihat edin 
diyen bir pasaj indirilse, sureyi pasaj diye çevirdim, çünkü bu günkü 
ıstılahi anlamını kazanmamıĢtı o gün sure. Sure sure değil, pasaj pasaj 
indiriliyordu Kuran. O nedenle pasaj diye o günkü anlamıyla çevirdim. 
Bugünkü anlamıyla değil. 

 
Ġste'zeneke uluttavli minhüm ve kalu zerna nekün me'al 

ka'ıdiyn; Ġçlerinden durumu gayet müsait olanlar bile senden izin 
isteyerek derler ki; Bırak bizi, oturanlarla birlikte oturalım. 

 
ĠĢte yukarıda halifiyn sözcüğünü açıklarken not düĢmüĢtüm 83. 

ayette, bunda ka‟ıdiyn deniliyor, oturanlarla birlikte oturan. Yani bunlar 
savaĢtan kaçanlar değil oturanlar. SavaĢtan muaf tutulanlar. Mazereti, 
gerçek mazereti olanlar. ĠĢte kadınlar, çocuklar, hastalar ve yaĢlılar gibi. 

 
 



87-) Radu Bi en yekûnu me'al havalifi ve tubia alâ kulubihim 
fehüm lâ yefkahun; 

 
SavaĢa katılmayıp geride kalan kadınlar, çocuklar, âcizler ile 

beraber olmaya razı oldular... Kalplerine mühür vuruldu (anlayıĢları 
kilitlendi)! Artık onlar anlayamazlar! (A.Hulusi) 

 
87 - Kadınlarla beraber olmaya razı oldular, kalplerinin üzeri tab 

edildi, artık onlar gayeyi fehmetmezler. (Elmalı) 
 
 
Radu Bi en yekûnu me'al havalif  tekrar sözü baĢa aldı Kuran ve 

onların aslında sadece savaĢtan kaçma suçu değil, sadece cihadı terk 
etme, firari olma suçu değil, bu suçun arkasında daha temel bir problem 
yatıyor. Bir inanç problemi. O da Allah‟a güvenememe. Allah‟ın, 
yaptıklarını değerlendireceğine olan kuĢkuları. Allah hakkında kuĢku 
duymadan biri böyle bir eyleme giriĢemez. Bunu da Allah böyle açıklıyor 
bize. Allah‟ın baktığı yerden böyle görünüyor olay. Geri kalanlarla birlikte 
olmayı gönülden kabullendiler. 

 
ve tubia alâ kulubihim fehüm lâ yefkahun; sonunda kalplerine 

mühür basıldı, artık onlar gerçeği kavrayamazlar. 
 
Bakınız, mühür basılan bir süreç nasıl baĢlıyor. Gerçeği 

kavrayamama aslında, mühür basılma da hep bunlar mecazi, hep bunlar 
temsili ifadeler. Simgesel bir anlatım var burada. Yoksa kalplerinde 
mühür izi falan görmezsiniz tabii ki. Ama mantık tersine çalıĢıyor. Artık 
mantık istikametini kaybetmiĢtir. Koordinatlarını yitirmiĢtir. Onun için de 
hiçbir zaman doğruyu göremez.  

 
Neden? Çünkü yamuk bakan nasıl doğru görür ki. Yamukluğu 

bakıĢlarında değil baktığında aramaya baĢlayacaklar. Ben yamuk 
bakıyorum diyemedikleri sürece de her doğruyu yamuk görecekler. Hatta 
onu düzeltmeye kalkmaları bir cinayet olacak, felaket olacak. 
DüĢünebiliyor musunuz, yamuk bakan biri eĢyayı düzeltmeye kalkıyor. 
Her düzelttiğini yamultacaktır. Onun için koordinatlarından ĢaĢırmıĢtır. O 
bakıĢın koordinatlarını yitirmiĢtir. Onun için her baktığına yamuk 
bakacaktır. Hakikati de tersinden görecektir.  

 
Eylemi akıl yönetir öyle değil mi dostlar. Eylemin sonucu ise kalbi 

etkiler. Kirli akıl, kirli eylem üretir, kirli eylem kalbi kirletir. Ve sonra 
düĢünün, paslanmıĢ bir yürek. 

 



 
88-) Lakinir Rasûlü velleziyne amenû meahu cahedu Bi 

emvalihim ve enfüsihim* ve ülaike lehümül hayrat* ve ülaike hümül 
müflihun; 

 
Fakat Rasûl ve beraberindeki iman etmiĢler, mallarıyla, canlarıyla 

mücahede ettiler. ĠĢte bütün hayırlar onlarındır! ĠĢte kurtuluĢa erenler 
bunlardır. (A.Hulusi) 

 
88 - Lâkin Peygamber ve maiyetindeki Müminler mallarıyla, 

canlarıyla cihat ettiler, bunları görüyor musun bütün hayırlar iĢte onlar 
için ve iĢte bunlar murada iren müflihler. (Elmalı) 

 
 
Lakinir Rasûlü velleziyne amenû meahu cahedu Bi emvalihim 

ve enfüsihim Fakat, elçi ve onunla birlikte iman edip, mallarıyla ve 
canlarıyla cihat eden kimseler var ya, ve ülaike lehümül hayrat  ĠĢte 
onları hayırlı sonuçlar beklemektedir. Güzel meyveler beklemektedir. 
Birden fazla güzellik beklemektedir. ve ülaike hümül müflihun; üstelik 
kurtuluĢa erecek olanda onlardır. 

 
Ayet açık, tefsiri içinde. Bu ayet müfesser değil, müfessir adeta. 

Yani tefsire ihtiyaç duymuyor kendisi tefsir ediyor. Razi‟ye göre hayırlı 
sonuçlar cihadın dünyevi meyveleri, ürünleri, fetih, insan kazanımı, 
iktidar, devlet vs. gibi. Bizce çok daha öte bir Ģey. Özgürlük ve izzet, 
haysiyet, onur, Ģeref, iman ve adalettir. 

 
 
89-) E'addAllâhu lehüm cennatin tecriy min tahtihel'enharu 

halidiyne fiyha* zâlikel fevzül azıym; 
 
Allâh onlara, içinde sonsuz yaĢayacakları altlarından nehirler akan 

cennetler hazırladı... ĠĢte budur çok büyük baĢarı! (A.Hulusi) 
 
89 - Allah onlara altından nehirler akar cennetler hazırladı içlerinde 

muhalled olacaklar, iĢte o fevziazîm, bu. (Elmalı) 
 
 
E'addAllâhu lehüm cennatin tecriy min tahtihel'enharu 

halidiyne fiyha ve daha ne hazırlamıĢtır Allah onlar için, Allah onlar için 
zemininden ırmaklar çağlayan içerisinde ebedi kalacakları cennetler 
hazırlamıĢtır. zâlikel fevzül azıym; iĢte budur muhteĢem zafer. 

 



Evet, savaĢlar zafer için yapılır değil mi? Aslında hayatın kendisi bir 
sefer, kendisi bir savaĢ ve hayatın en büyük zaferi, hayatı Allah‟a 
kirlenmemiĢ olarak sunmaktır. Budur hayatın bitimsiz zaferi. 

 
 
90-) Ve cael muazzirune minel'a'rabi liyü'zene lehüm ve 

kaadelleziyne kezebullahe ve RasûleHU, seyusıybülleziyne keferu 
minhüm azâbün eliym; 

 
Bedevîlerden mazeret uyduranlar, savaĢa katılmama izni almak 

için geldiler... Allâh'a ve Rasûlüne yalan söyleyenler de (mazeret bile 
göstermeden) oturup kaldılar... Onlardan hakikat bilgisini inkâr edenlere, 
acı bir azap isâbet edecektir. (A.Hulusi) 

 
90 - Bedevîlerden özür bahane edenler, kendilerine izin verilsin 

diye geldiler, Allaha ve Resulüne yalân söyleyenler de oturdular, 
muhakkak bunların kâfir olanlarına elîm bir azab isabet edecek. (Elmalı) 

 
 
Ve cael muazzirune minel'a'rabi liyü'zene lehüm kendilerinin 

savaĢtan muaf tutulmaları için beyan edecek özrü olacak bedeviler hiç 
değilse geldiler. Bedevilerden söz ediyor bu cümle. Hiç değilse geldiler 
ve özür dilediler diyor. ve kaadelleziyne kezebullahe ve RasûleH Allah 
ve resulünü yalanlayanlar ise oturup kaldılar. seyusıybülleziyne keferu 
minhüm azâbün eliym; Onlardan küfürde ısrar edenlere er geç acıklı bir 
azap umulacaktır. 

 
Dikkatinizi çekti ise eğer ayet bedevilerden söz ederek girdi. Tebük 

tavrına ilk tepkidir ayet. Bedevilerin Tebük seferindeki tavırlarını ele alan 
pasajın ilk ayeti. Fakat ilginç olan bir durum var mazeret ileri süren 
bedevilerden söz ediyor ayet. Geçerli, geçersiz veya yalan da olabilir bu 
mazeretler ki, kelimenin etimolojisi bize onu veriyor zaten. 
Yani;muazzirun Müfessirlere göre Mu‟tezzirun anlamına gelir demiĢler. 
Buda sürülen mazeretin niteliğini ifade etmez. Bir mazeret ileri 
sürüldüğünü ifade eder. Mazeretin niteliği doğru olabilir. O zaman mazur 
görülür. Yalan da olabilir, geçersiz de olabilir. Onun için her tür mazerete 
delalet eden bir kelime bu. 

 
Fakat ayet bir Ģeyi daha tespit ediyor, bedeviler; yani kaba saba, 

Ģehirlilikten nasip almamıĢ adamlar özür dilediler, beri tarafta Ģehirliler 
özür dilemediler. Oysa ki özür dilemek Ģehirli tavrıdır. Rafine bir tavırdır, 
ince bir tavırdır, kibarlıktır. Burada ayet bunu eleĢtiriyor. Siz ey Ģehrin 



münafıkları, ey Medine‟nin medeni olmamıĢ münafıkları. Bedevilerin bile 
özür dilediği bir durumda siz özür dilemediniz. 

 
Burada benim dikkatimi çeken bir baĢka Ģey de Kuran ne kadar 

hassas bir ayırıma tabi tutuyor. Kuran, mazereti geçerli olsun ya da 
olmasın özür dileyenlerle dilemeyenleri aynı kefeye koymuyor. Aynı 
sepete koyup değerlendirmiyor, ayırıyor. ĠĢte bu temyizdir, iĢte bu 
seçmedir, iĢte bu ayıklamadır. Yani küçük bir Ģey gibi gözüküyor özür 
dilemek, ama Allah özür dileyenleri, dilemeyenlerle aynı kategoride 
saymıyor. Bu da önemli. 

 
 
91-) Leyse aled du'afai ve lâ alel merda ve lâ alelleziyne lâ 

yecidune ma yünfikune harecün izâ nasahu Lillâhi ve RasûliHĠ, ma 
alel muhsiniyne min sebiyl* vAllâhu Ğafûrun Rahıym; 

 
Allâh ve Rasûlüne içtenlikle durumlarını açan malî yetersizlik içinde 

olanlara, hastalara ve bu yolda bağıĢlayacak bir Ģeyi bulamayanlara 
(sefere çıkmadıkları için) bir vebal yoktur... Ġyilik yapmak için 
yaĢayanların kınanması söz konusu değildir. Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir. 
(A.Hulusi) 

 
91 - Allah ve Resulü için nasihat ettikleri takdirde ne zuafaya, ne 

hastalara, ne de sarf edeceklerini bulamayanlara harec yoktur, 
Muhsinleri muahezeye yol olmadığı gibi Allah da gafur, rahîmdir. (Elmalı) 

 
 
Leyse aled du'afai ve lâ alel merda ve lâ alelleziyne lâ yecidune 

ma yünfikune harecün izâ nasahu Lillâhi ve RasûliH zayıflar, 
hastalar, infak edecek bir Ģey bulamayan yoksul kimseler için, Allah‟a ve 
Resulüne karĢı samimi oldukları sürece bir sorumluluk yoktur. 

 
Dikkat buyurun lütfen, bakınız burada; nasahu Lillâhi ve RasûliH 

Allah‟a ve Resulüne, elçisine nasihat ettikleri sürece anlamına gelir literal 
olarak. Lafzi anlamı budur. Demek ki peygamberden bize; eddiynü 
nasihatün inneddiynü nasihatün haberi gelirse din nasihattir. Ya..! din 
lafmıĢ diye anlamayacağız. Nasihat, Allah‟a ve elçisine samimi 
olmakmıĢ. Din samimiyettir diye anlayacağız öncelikle. Onun için burada 
da o anlatılıyor. Allah‟a ve resulüne nasihat, Allah ve elçisine samimi 
davranmaktır.  

 



Eğer samimi davranmıyorsa bir insan, burada problem, davranıĢtan 
daha öte yürekle ilgili, inanıĢla ilgili bir problemdir. Çünkü gören bir 
Allah‟a inanmıyor demektir ki en büyük problem de buradadır. 

 
ma alel muhsiniyne min sebiyl iyilik yapanları sorumlu tutacak bir 

gerekçe de yoktur. vAllâhu Ğafûrun Rahıym; zira Allah çok bağıĢlayan, 
merhametiyle kuĢatandır. 

 
 
92-) Ve lâ alelleziyne izâ ma etevke li tahmilehüm kulte lâ ecidü 

ma ahmilüküm aleyh* tevellev ve a'yünühüm tefıydu mineddem'ı 
hazenen ella yecidu ma yünfikun; 

 
Kendilerine silah - binek vermen için geldiklerinde: "Sizi bindirecek 

bir Ģey bulamıyorum" dediğinde; infak edecek bir Ģey de 
bulamadıklarından dolayı, üzüntüden gözyaĢları içinde dönen kimselere 
de kınama olmaz! (A.Hulusi) 

 
92 - Onlara da harec yoktur ki her ne zaman kendilerini bindirip 

sevk edesin diye sana geldilerse «sizi bindirecek bir Ģey bulamıyorum» 
dediğin cihetle bu uğurda sarf edecekleri Ģeyi bulamadıklarından dolayı 
hüzünlerinden gözleri yaĢ döke döke döndüler. (Elmalı) 

 
 
Ve lâ alelleziyne izâ ma etevke li tahmilehüm bir de sana, 

kendilerine binek sağlaman için gelenlere de bir sorumluluk yoktur. 
Burada mazereti meĢru olanlar sayılıyor. Yukarıda hastalar sayıldı, 
zayıflar sayıldı, bir Ģeye sahip olmayan, sefere çıkmak için gerekli 
servete sahip olamayanlar sayıldı, burada yine mazur olanlardan bir 
baĢka kesime iĢaret ediliyor ve deniliyor ki; Sana, kendilerine binek 
sağlaman için gelenlere de bir sorumluluk yoktur. 

 
kulte lâ ecidü ma ahmilüküm aleyh Hani sen, sizi bindirecek bir 

Ģey bulamıyorum dediğin zaman tevellev ve a'yünühüm tefıydu 
mineddem'ı hazenen ella yecidu ma yünfikun; Bu yolda harcayacak 
bir Ģey bulamadıkları için, yoksul oldukları için üzüntüden iki gözü iki 
çeĢme dönmüĢlerdi. 

 
Tarihsel bir olaya atıf. Medine‟de yaĢanmıĢ bir olay. Tebük seferi 

sırasında Resulallah ordugâha orduyu toplarken bir grup yoksul insan 
genç, delikanlı, tığ gibi. Ama sefere ne azıksız, ne bineksiz çıkabilir. 
Çünkü gidilecek yol yüzlerce kilometrelik uzun bir yol ve sıcak. Hiç kimse 
ikinci bir kiĢinin azığını taĢımıyor. Herkes kendi lojistiğini sağlamakla 



mükellef. Onun içinde bir grup yoksul insan, yüreğinden Resulallah‟ın 
çağrısına uymak geçmiĢ, geliyorlar “bize birer binek sağlayamaz mısın 
ya Resulallah.” Yok, olanların ki zaten dağıtılmıĢ, yedekler zaten 
dağıtılmıĢ. Elde hiçbir binek yok. 

 
Resulallah sağlayamayacağını söyleyince ağlayarak, ama ayette o 

ağıt öyle normal, sıradan bir ağıt değil. ZemahĢeri‟nin KeĢĢaf‟ta da 
söylediği gibi tefıydu mineddem'ı ifadesi sıradan bir ağlama değil diyor 
ZemahĢeri. Gözün çeĢme olması. ĠĢte onun için ben de iki gözü iki 
çeĢme diye çevirdim. Gözlerini çeĢme yapıp hıçkıra hıçkıra dönmüĢler.  

 
Allah bunu görmek istiyor. Bilmiyorum ama belki de gidenlerin 

çoğundan çok daha fazlasını aldılar. Böyle gidememek belki de bazı 
biçimlerden gitmekten daha hayırlı geldi bana onun için. Çünkü Allah 
nereye nazar ettiğini iyi bilir. 

 
Bunlar içerisinde Ma'kil, Suveyd ve Numan isimli üç kardeĢ de var 

imiĢ. Genç, tığ gibi üç kardeĢ ve en çok ta onlar yanmıĢ, onlar ağlamıĢ. 
Resulallah‟la beraber böyle bir sefere katılamadım diye. Bilemiyorum 
belki de en çok hisseyi onlar almıĢlardır. 

 
 
93-) Ġnnemes sebiylü alelleziyne yeste'zinuneke ve hüm 

ağniya'* radu Bi en yekûnu me'al havalifi ve tabeAllâhu alâ 
kulubihim fehüm lâ ya'lemun; 

 
Ancak Ģunlar sorumlu tutulabilirler: Zengin oldukları hâlde (seninle 

cihada çıkmamak için) izin isterler... Onlar savaĢa katılmayıp; geride 
kalan kadınlar, çocuklar, âcizler ile beraber olmaya razı oldular... Allâh 
da kalplerini mühürledi (Ģuurları kilitlendi)... Artık onlar (hakikati) 
bilmezler. (A.Hulusi) 

 
93 - Muahezeye yol ancak o kimseleredir ki zengin oldukları halde 

kalmak için senden izin isterler, bunlar kadınlarla beraber olmağa razı 
oldular, Allah da kalplerini tabetti, de artık baĢlarına geleceği bilmezler. 
(Elmalı) 

 
 
Ġnnemes sebiylü alelleziyne yeste'zinuneke ve hüm ağniya' 

fakat sorumluluk ancak yeterli varlık sahibi olduğu halde senden sefere 
çıkmamak için izin isteyen kimseler için geçerlidir. radu Bi en yekûnu 
me'al havalif onlar geri kalanlarla birlikte bulunmayı içlerine sindirdiler, 
razı oldular. Bunu sindirdiler. ve tabeAllâhu alâ kulubihim fehüm lâ 



ya'lemun; Allah‟ta onların yüreklerini mühürledi. Öyle ki artık onlar 
yaptıklarının farkına dahi varamıyorlar. 

 
Dikkatinizi çekiyor mu sevgili Kuran dostları, yukarıdan beri farkına 

varamamaktan söz ediyor.lâ ya'lemun; diyor. Lâ yefkahun (Ör. 
Münafikun/3) diyor Kuran. Sürekli bunu tekrar ediyor. Bilincine 
varamamak, farkına varamamak. Aslında bir akıl problemi, bir bakıĢ 
problemi, bir düĢünüĢ problemi var ortada. Algı problemi var, 
algılayamıyorlar. Lehlerine ve aleyhlerine olanı algılayamıyorlar. ĠĢte 
münafık aklının ters çalıĢma biçimi. Algı problemi var.  

 
Onun için bir insan yüzüne maske takıyorsa, yüzünden önce 

yüreğine takmıĢ demektir. Bir insan çift yüzlülüğü benimsemiĢse o 
insanın hakikate karĢı bir algı problemi var demektir. ĠĢte burada 
görüldüğü gibi. 

 
 
94-) Ya'tezirune ileyküm izâ reca'tüm ileyhim* kul lâ ta'teziru 

len nu'mine leküm kad nebbeenAllâhu min ahbariküm* ve 
seyerAllâhu ameleküm ve RasûluHU sümme türaddune ila Alimil 
ğaybi veĢĢehadeti feyünebbiuküm Bi ma küntüm ta'melun; 

 
SavaĢtan döndüğünüzde size mazeret beyan edecekler... De ki: 

"Özür beyan etmeyin... Size asla inanmayacağız... (Zaten) Allâh bizi, 
sizin durumunuzdan haberdar etti... Allâh ve Rasûlü sizin ortaya 
koyduğunuzun sonucunu görecek; sonra algılanamayan ve algılanan 
âlemlerin Aliym'ine döndürülürsünüz! (O da) size yapmakta olduklarınızın 
anlamını ve sonucunu bildirecek." (A.Hulusi) 

 
94 - Yanlarına avdet ettiğinizde size itizar edecekler, de ki: itizar 

etmeyin ihtimali yok size inanmayacağız doğrusu Allah bize ahvalinizden 
bir çok haberler verdi, bundan böyle de Allah ve Resulü amelinizi 
görecek, sonra hepiniz o gayb-ü Ģahadeti bilen hakkın huzuruna 
götürüleceksiniz o vakit o size haber verecek neler yapıyordunuz. 
(Elmalı) 

 
 
Ya'tezirune ileyküm izâ reca'tüm ileyhim seferden dönüp te 

karĢılaĢtığınız zaman size bahaneler sıralayacaklar. kul lâ ta'teziru len 
nu'mine leküm de ki; BoĢuna bahane üretmeyin, kesinlikle size 
inanmayacağız. kad nebbeenAllâhu min ahbariküm Allah sizin gerçek 
durumunuzdan bizi haberdar etmiĢtir. ve seyerAllâhu ameleküm ve 
RasûluHU “Allah‟ta, elçisi de yaptıklarınızın hesabını görecektir.” 



 
sümme türaddune ila Alimil ğaybi veĢĢehade en sonunda 

görünemeyeni ve görüneni ayrıntılarıyla bir bilenin huzuruna 
çıkartılacaksınız. Yani görülemeyeni ve görüneni bilen Allah‟ın huzuruna 
çıkartılacaksınız. feyünebbiuküm Bi ma küntüm ta'melun; ve o size 
yapıp ettiklerinizi bir bir haber verecektir.  

 
95-) Seyahlifune Billâhi leküm izenkalebtüm ileyhim litu'ridu 

anhüm* fea'ridu anhüm* innehüm ricsün, ve me'vahüm cehennem* 
cezaen Bi ma kânu yeksibun; 

 
Onlara döndüğünüzde, kendilerini rahat bırakmanız için, 

Esmâ'sıyla onların hakikati olan Allâh adına yemin edeceklerdir... Siz de 
terk edin onları! Muhakkak ki onlar tiksinilecek Ģeylerdir! Yaptıklarının 
getirisi olarak onların sığınağı Cehennemdir. (A.Hulusi) 

 
95 - Yanlarına döndüğünüz zaman kendilerinden sarfınazar 

edesiniz diye size yemin billâh edecekler, siz de kendilerinde sarfı nazar 
edin, çünkü onlar murdar Ģeylerdir, kesiblerinin cezası olarak varacakları 
yer de Cehennemdir. (Elmalı) 

 
 
Seyahlifune Billâhi leküm izenkalebtüm ileyhim litu'ridu anhüm 

dönüp de üzerlerine vardığınızda sizi baĢtan savmak için Allah adına 
size yeminler edecekler. 

 
Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi 94., bir önceki ayette; izâ reca'tüm 

ileyhim ibaresi var. Yani dönüp de sizinle karĢılaĢtıkları zaman. Burada 
ise aynı ifade farklı bir ibareyle dile getiriliyor. Ne deniyor burada da 
izenkalebtüm ileyhim . izâ reca'tüm ileyhim, izenkalebtüm ileyhim 
fark var mı diye soracaksınız, bu bir kuraldır. Ġhtilaf-ül esma, tedüllü ala 
ıhtilaf-ül mana. Ġsimler farklılaĢırsa mutlaka manada da farklılık gözükür. 
Onun için elbette fark var. Burada ki fark Ġnkalebe. Reca‟ den farklı 
olarak vuslat ve istila anlamına gelir. Yani üzerlerine vardığınızda, 
sıkıĢtırdığınızda. “Siz neden buradasınız bakayım” dediğinizde, sizi 
baĢtan savmak için bu sefer yemin etmeye baĢlayacaklar. 

 
fea'ridu anhüm madem öyle siz de yakalarını bırakın, bırakın 

onları. innehüm ricsün çünkü onlar iğrençleĢmiĢ varlıklardır.  
 
Üsluba dikkat ve zamana dikkat. Bu ayetlerin indiği zaman 

Resulallah‟ın Medine‟ye değil, yarım adaya hakim olduğu zaman. Ses 
çıkaracak kimse kalmamıĢ, Bizans‟a kafa tutuyor Ġslam. Peygamber 



devleti. Onun için böyle bir zamanda, Resulallah‟ın merkezinde, 
baĢkentinde bir avuç iki yüzlü insan çıkıp Ġslam‟a ihanet edebiliyorlar. 
Ama ne diyor Kuran; Bırakın yakalarını. Tutun da hesabını görün de 
diyebilirdi ve kimse de hesap soramazdı. Çok ilginç, bırakın yakalarını, 
iĢini bitirin de diyebilirdi. Ama öyle demiyor. fea'ridu anhüm iĢinize bakın 
diyor, bırakın onları. Kendi baĢlarına, hallerine bırakın. 

 
Tabii hemen sonra gelen ibare daha ilginç, innehüm ricsün çünkü 

onlar iğrençleĢmiĢ varlıklar, ben böyle çevirmeyi uygun gördüm. 
ĠğrençleĢme. Rics, aslında murdarlık demektir. Fakat Kuran da bir çok 
yerde Rics ile taharet birbirinin zıddı olarak kullanılırlar. Onun için 
burada da taharetin zıddı olarak kullanılıyor. Ve yine Kuran da bir çok 
yerde bu iki kelime maddi değil, manevi anlamda kullanılır. Yani pislik 
manevi pisliktir, yürek pisliği, zihin pisliği. Tararet, temizlikte yürek 
temizliği, zihin temizliğidir. Onun için burada da manevi anlamda 
kullanılıyor ve bir Ģeye dikkat çekiliyor; iğrençleĢme. 

 
Ġki yüzlünün iğrençleĢmesi nedir, ne anlama gelir? Saygı ve 

özgüveni yitirmenin son durağıdır iğrençleĢme. Bir insan; kendisine, 
eĢyaya, Allah‟a ve baĢkasına olan saygısını yitirirse, öz güvenini de 
yitirir. Münafık aklının sahibini, değerlerin dibe, onursuzluğun tavana 
vurduğu noktaya getirmesi ifade ediliyor. Değerlerin dibe, onursuzluğun 
tavana vurduğu.  

 
Bir münafık aklıyla karĢı karĢıyayız. Onun için Allah neden nifaka 

böylesine nazar ediyor, böylesine sert yapıyor derseniz, çünkü nifaktan 
zarar gören Allah değildir. Nifaktan en çok zararı, münafığın kendisi 
görür. Kendi insanlığına yöneltilmiĢ bir hakarettir de onun için.  

 
ve me'vahüm cehennem* cezaen Bi ma kânu yeksibun; 

sonunda yaptıklarına bir karĢılık olarak varacakları yer cehennemdir. 
 
Aslında bunu mecaza taĢısak, hakikattir tabii ki. Ama bir de batını 

olduğunu kabul eden tefsir yöntemini benimseyip bunu bir de mecaza 
taĢısak nasıl izah ederiz? ġöyle; Ġki yüzlü bir insanın, iki yüzlülükle çıktığı 
yolda varacağı nokta bir cehenneme dönüĢmüĢ vicdandır. Vicdan 
azabıdır. Bunu mecaza taĢımızda dahi karĢımızda cehenneme 
dönüĢmüĢ, yanan bir vicdan çıkar. Çünkü iki yüzlülükle elde etmek 
istediği hiçbir Ģeyi elde edemeyecek fakat kendi yüzüne karĢı da 
yabancılaĢmıĢ olacak. ĠĢte bunun vicdan azabı içini cehenneme 
çevirecektir. 

 
 



96-) Yahlifune leküm literdav anhüm* fein terdav anhüm 
feinnAllâhe lâ yerda anil kavmil fasikıyn; 

 
Kendilerinden razı olasınız diye size yemin ederler... Siz onlardan 

razı olsanız da, Allâh o inancı bozuklar topluluğundan razı olmaz! 
(A.Hulusi) 

 
96 - Siz kendilerinden râzı olasınız diye size yemin edecekler, fakat 

siz onlardan râzı olursanız her halde Allah fasıklar güruhundan râzı 
olmaz. (Elmalı) 

 
 
Yahlifune leküm literdav anhüm kendilerinden razı olasınız diye 

size yemin ediyorlar. fein terdav anhüm feinnAllâhe lâ yerda anil 
kavmil fasikıyn; bilmiyorlar ki siz kendilerinden razı olsanız dahi, Allah 
yoldan sapmıĢ bir toplumdan asla razı olmayacaktır. 

 
Bunu bilmek öyle sıradan bir Ģey değil. Ġki yüzlü ve fakat tek 

dünyalı bir insan bunu nasıl bilsin. Ġki yüzlü ve fakat tek dünyalı olan bir 
insan eylem ortaya koyarken insan ne der diye koyar. Çünkü onun 
yöneldiği yer el ne der sorusudur. Allah ne der sorusu onun defterinde 
yazmaz.  

 
Peki fark nedir? Hak nedir le Hakk ne der arasındaki fark, Halk 

insanın yüreğini göremez, ama Hakk görür. Onun için halk ne der diyip 
de Hakk ne der diye sormadan tek dünyalı ve çift yüzlü olarak hayat 
yoluna çıkan bir insan, eylemlerini daima vizyona ve vitrine ayarlar. Ama 
vitrinin arkası çöp tenekesinden beterdir. Camını indirin vitrinin arkada 
korkunç bir leĢleĢme göreceksiniz, kokuĢma göreceksiniz. Onun için 
kamufle edilmiĢ bir fosseptik çukurla karĢı karĢıya kalırsınız, affınıza 
sığınıyorum. Ama rics bu, durum bu.Onun içinde burada ayan ve beyan 
bir biçimde göz önüne serilmiĢ. Allah‟ı hesaba katmayan mantık sahibini 
o konuma götürür. 

 
 
97-) El'arabu eĢeddü küfren ve nifakan ve ecderu ella ya'lemu 

hudude ma enzelAllâhu alâ RasûliHĠ, vAllâhu Aliymun Hakiym; 
 
Bedevîler, küfür ve nifak itibarıyla daha Ģiddetlidirler... Allâh'ın, 

Rasûlüne inzâl ettiğinin inceliklerini anlamamaya daha yatkındırlar... 
Allâh Aliym'dir, Hakiym'dir. (A.Hulusi) 

 



97 - Ârâbîler küfürce ve nifakça daha Ģiddetlidirler, bununla beraber 
Allahın Resulüne indirdiği ahkâmın hududunu bilmeye daha lâyıktırlar, 
Allah alîmdir, hakîmdir. (Elmalı) 

 
 
El'arabu eĢeddü küfren ve nifakan Bedevi Araplar inkar ve iki 

yüzlülük açısından “kent soylulardan” daha katıdırlar. Zaten eĢedd 
kelimesi ismi tafdil dır. da‟a , en manasını verir. Onun için kimden daha 
katı, kimden küfür açısından daha Ģedid dir, tabi iki kent soylulardan. ve 
ecderu ella ya'lemu hudude ma enzelAllâhu alâ RasûliH ve Allah‟ın 
elçisine indirdiği hayat tarzının sınırlarını tanıyıp kavramamaya daha 
yatkındırlar. Evet, bir de mazeretleri var. Yine harika bir üslupla yüz 
yüzeyiz. Allah‟ın elçisine indirdiği hayat tarzını gereği gibi kavramaktan 
biraz da acizdirler diyor. Yani mazurdurlar demiyor ama onu demeye 
getiriyor gibidir. 

 
vAllâhu Aliymun Hakiym; Allah bu gerçeği de çok iyi bilendir, 

fakat hikmetle muamele eder. Bu gerçeği bildiği halde yinede hikmetle, 
hikmet burada nedir dostlar? Ayırımdır, ayırmadır, temyizdir yani. Pirinci 
taĢa katmamaktır, ayıklamadır, herkese hakkını vermedir. Mazereti varsa 
mazeretini görmedir. Bedevinin kaba sabalığını gören Allah, aynı 
zamanda onun inceliklere akıl erdiremeyeceğini de görüyor. Bu harika bir 
temyizdir iĢte. 

 
Peki neden buraya bu temyiz alınmıĢ? Aslında bize öğüt veriyor. 

Ġnsanı insan yapan tekniys değil, temyizdir diyor. Tekniys, süpürmedir, 
temyiz ayırmadır. Tekniys süpürücülüktür. Süpürüp atarsınız. TaĢı var 
diye pirincini de atarsınız. Kabuğu var diye karpuzu atarsınız. Temyiz ise 
ayıklamadır. TaĢını ayıklar pirincini yersiniz, kabuğunu soyar içini 
yersiniz. Allah‟ın kitabı dıĢında tüm kitapları için geçerli değil mi. Allah‟ın 
nebisi dıĢında tüm insanlar için geçerli değil mi. Ayıklayacaksınız.  

 
Onun için bakınız Allah ayıklamayı öğretiyor bize, temyizi öğretiyor 

burada. Çok küçük nüansları bile, nüans küçüktür zaten, nüansları bile 
görüyor Rabbimiz ve ayıklıyor. Farkı, fark etmemizi istiyor. Ġyiye hakkını 
vermemizi istiyor. Hatta az iyi ile çok iyiyi, az kötü ile çok kötüyü 
ayırmamızı istiyor. Ebu Talip le Ebu Leheb i aynı kefeye koymamızı 
istemiyor. Bedevinin münafığı ile Ģehirlinin münafığını aynı kefeye 
koymamızı istemiyor. Bedevi onun yaptığını rafine bir biçimde yapmıyor, 
ne manaya geldiğini de pek bilmiyor, akıl erdiremiyor. Fakat Ģehirli 
münafık rafine bir biçimde münafıklık yapıyor. Bunu bile ayırıyor. 

 
 



98-) Ve minel a'rabi men yettehızü ma yünfiku mağremen ve 
yeterabbesu Bikümüd devair* aleyhim dairetüssev'* vAllâhu 
Semiy'un 'Aliym; 

 
Bedevîlerden kimi vardır ki, infak ettiğini boĢa gitmiĢ sayar ve sizde 

devranın belâsının açığa çıkmasını umarlar... Devranın belâsı üzerlerine 
olsun! Allâh Semi'dir, Aliym'dir. (A.Hulusi) 

 
98 - Ârâbîlerden kimi vardır ki verdiğini cerîme sayar, size zamanın 

türlü türlü devr-ü inkılâbını gözetir, kötü devir kendi baĢlarına, Allah 
semi'dir, alîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ve minel a'rabi men yettehızü ma yünfiku mağremen ve 

yeterabbesu Bikümüd devair Bedevi Araplardan, Allah yolunda 
harcadığı her Ģeye kayıp gözü ile bakan ve zamanın aleyhinize 
dönmesini gözleyenler var. aleyhim dairetüssev' Bekledikleri bela kendi 
baĢlarına çökecektir. Hatta bu cümleyi Ģöyle de tercüme edebiliriz, 
bekledikleri bela baĢlarına çöksün. 

 
vAllâhu Semiy'un 'Aliym; Zira Allah her fısıltıyı iĢitmekte, her 

tasarımı bilmektedir. 
 
 
99-) Ve minel a'rabi men yu'minu Billâhi vel yevmil ahıri ve 

yettehızü ma yünfiku kurubatin indAllâhi ve salevatir Rasûl* ela 
inneha kurbetün lehüm* seyudhıluhumullâhu fiy rahmetiHĠ, 
innAllâhe Ğafûrun Rahıym; 

 
Bedevîlerden kimi de vardır ki, Esmâ'sıyla onların hakikati olan 

Allâh'a ve yaĢanacak sonsuz sürece iman eder ve infak ettiğini Allâh 
indînde yakınlığa vesile olacak Ģeyler olarak düĢünür; Rasûlullâh'ın 
dualarında yer almak için vesile edinir... Dikkat edin, muhakkak ki o 
(infak ettikleri), kendileri için bir yakınlık vesilesidir... Allâh onları 
rahmetine dâhil edecektir... Muhakkak ki Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir. 
(A.Hulusi) 

 
99 - Yine Ârâbîlerden kimi de var ki Allaha ve Ahiret gününe inanır 

ve vergisini Allah yanında yakınlıklara ve peygamberin dualarına vesîle 
sayar, filhakika onlar kendileri için yakınlıklardır, ilerde Allah onları 
rahmeti içine koyacaktır, çünkü Allah gafurdur rahîmdir. (Elmalı) 

 
 



Ve minel a'rabi men yu'minu Billâhi vel yevmil ahır Bedevi 
Araplar arasında Allah‟a ve ahiret gününe iman eden, ve yettehızü ma 
yünfiku kurubatin indAllâhi ve salevatir Rasûl Allah yoluna harcadığı 
her Ģeyi Allah katında bir yakınlık ve elçinin duasını alma vesilesi bilenler 
de var. ĠĢte ayırım. DemiĢtim ya, bedevi Araplar arasında öyleleri var. 

 
Dostlar öncelikle Ģunu söyleyeyim, Kuran; bedevi, bedevi, bedevi 

derken, bize ne canım demesin hiç kimse. Biz bedevi değiliz demesin. 
Bedevi aklı yeryüzünün sadece belli bir zamanında ve belli bir zemininde 
yaĢamıĢ insanlara has değildir. Bu bir düĢünme biçimidir, bu bir bakıĢ 
açısıdır. Onun için de bedevilik bir akılla ilgilidir, zamanla değil. Bir bakıĢ 
açısı, bir algı biçimi, bir hayat tasavvurudur. Ufku dar, dünyası küçük, 
hülyası küçük, rüyası küçük, dili sınırlı, düĢüncesi kısır insan tipi demektir 
bedevinin. Bizde; “Köylülüğe” tekabül eder. Ama köylülükten kasıt kiĢinin 
oturduğu yer köy olan demek değildir. DavranıĢ ve tavır açısından bir 
köylülük bu. Yoksa köyde oturur, medenidir. Kentte oturur köylüdür, 
bedevidir.  

 
Onun için ben burada köylülük sözcüğünü, “özel” bir anlam 

yükleyerek kullanıyorum. Yani ufku küçük, bakıĢı küçük, dünyası küçük, 
kısır, dar, algılayamayan insan demektir. ĠĢte bu noktada bedeviden 
bahsederken günümüze böyle taĢıyabiliriz bunu. 

 
[Önceki ayeti tekrar. Ve minel a'rabi men yettehızü ma yünfiku 

mağremen ve yeterabbesu Bikümüd devair bedevi Araplardan Allah 
yolunda harcadığı her Ģeye kayıp gözü ile bakan ve zamanın aleyhinize 
dönmesini bekleyenler var. aleyhim dairetüssev' bekledikleri bela kendi 
baĢlarına çöksün, çökecektir. vAllâhu Semiy'un 'Aliym; Allah her 
fısıltıyı iĢitmekte ve her tasarımı bilmektedir ayetini biraz önce 
meallendirmiĢtik.] 

 
Ve minel a'rabi men yu'minu Billâhi vel yevmil ahır Bedevi Araplar 
arasında Allah‟ı ve ahiret gününe iman eden de var. ve yettehızü ma 
yünfiku kurubatin indAllâhi ve salevatir Rasûl Allah yoluna harcadığı 
her Ģeyi Allah katında bir yakınlık ve elçinin duasını alma vesilesi 
bilenlerde var. ela inneha kurbetün lehüm Bakın iĢte bu onların 
yakınlığına gerçek bir vesile olacaktır. Yani umduklarına kavuĢacaklar. 
Öyle görüyorlarsa öyle olacaktır. seyudhıluhumullâhu fiy rahmetiHĠ ve 
Allah onları rahmetiyle kuĢatacaktır. innAllâhe Ğafûrun Rahıym; çünkü 
Allah çok bağıĢlayandır, rahmet kaynağıdır.  
 

Öyle değil mi, onun içindir ki yukarıdan beri bedevilerle ilgili çok söz 
ettik. Peygamberler Ģehirlere gelir. Kentlere gönderilmiĢtir. Onun içindir ki 



peygamberler Medine kurucusudurlar, medeniyet kurucusudurlar. Onun 
içindir ki peygamberlerin hepsi Medinelidir, yani medeni insanlardır. 
Çünkü din muhatap olarak karĢısında hukuku olan, insani iliĢkileri bilen 
ve Allah‟la iliĢkisini kurmak, insanın insanla, insanın eĢya ile iliĢkisini 
kurmakla aynı paket içinde değerlendiren insan topluluklarına iner. 

 
 
100-) Vessabikunel evvelune minel muhaciriyne vel'ensari 

velleziynettebeuhüm Bi ihsanin radıyAllâhu anhüm ve radu anHU, 
ve eadde lehüm cennatin tecriy tahtehel'enharu halidiyne fiyha 
ebeda* zâlikel fevzül azıym; 

 
Muhacir (Mekke'den hicret etmiĢler) ve Ensardan (Medine'nin 

yerlileri) ilk öne geçenlerle, onlara hakikati müĢahede yollu (ihsan ile) tâbi 
olmuĢlar var ya, iĢte onlardan Allâh razı olmuĢtur... (Onlar da) "HÛ"dan 
razı olmuĢlardır! Onlar için, içinde sonsuz yaĢayacakları altlarından 
nehirler akan cennetler hazırlamıĢtır... ĠĢte bu aziym bir kurtuluĢtur. 
(A.Hulusi) 

 
100 - Sâbikunun birincileri Muhacirîn ve Ensar ve ihsan ile onların 

ardınca gidenler, Allah onlardan razı oldu onlar da Allahtan razı oldular 
ve onlara altlarında nehirler akar cennetler hazırladı ki içlerinde ebeden 
muhalled olacaklar, iĢte Fevzi azîm, bu. (Elmalı) 

 
 
Vessabikunel evvelune minel muhaciriyne vel'ensari 

velleziynettebeuhüm Bi ihsan imkanların tükendiği yerden imkanların 
üretileceği yere göç edenlerle, kendi imkanlarını onlarla paylaĢan din 
yardımcılarının öncülerine, ilklerine ve iyilik yolunda onların izini takip 
edenlere gelince. Biliyorum, okuduğum bu kadar değil ama neden 
tercüme bu kadar uzun oldu demezsiniz umarım. ġöyle de tercüme 
edebilirim; Muhacirler ve ensarın ilklerinin ve öncüleri ile iyilik yolunda 
onları takip edenlere gelince. Görüyorsunuz tercümemi uzatmamın 
sebebi, muhacir ve ensar kavramlarını açmak.  

 
Bu sözcükler belirli bir zaman ve zemin dilimine mahkum edilecek 

sözcükler değil. Bunlar evrensel kavramlar. Onun için muhacir kimdir 
sorusuna aslında bir cevaptı benim tercümem. Kimdir muhacir diye 
sorarsanız; Bendenizin lügatinde mühacir; Ġmkanların tükendiği yerden, 
imkanların yeniden üretileceği yere göç edendir. Veya Ġmkanların 
tükendiği yerden, imkanları üretmek için göç edendir.  

 



Evet, muhacir budur. Böylesine bir hicretin bittiği söz konusu 
mudur, bitebilir mi? Hele bugün içinde yaĢadığınız Ģartları göz önüne 
aldığınızda nasıl bittiğini söylersiniz böylesine bir kavramın. Hayatımızda 
yerinin olmadığını söyleyebilir misiniz.  

 
Ġmkanların bittiği yerden, imkanların yeniden üretileceği yere göç 

etmek. Bu göç manevi olabilir. Yüreğinizde ve zihninizde yaĢanabilir. 
Yüreğinizde o imkanlar bitmiĢtir o noktada, artık kanal değiĢtirirsiniz, 
makas değiĢtirirsiniz. Zihninizde düĢüncenin makasını değiĢtirirsiniz. O 
usulü denemiĢsinizdir. O yöntem sonuç vermemiĢtir, bir baĢka yönteme 
hicret edersiniz. Ama dünyanızda da bunu yaparsınız. ĠĢte budur hicret. 

 
Ensar nedir? Ensar da kendi imkanlarını hicret edenlerle paylaĢan 

din yardımcıları. Ensarın nusreti dinedir. Dine yardım ettiği için muhacire 
yardım eder. ĠĢte onlara kucak açan, kol kanat geren, lokal manasına 
ilaveten belki total manası, dine yardım eden herkes ensardır. Ġsterse 
muhacir olsun bu manada. ĠĢte onların ilkleri, öncüleri ve onların izini 
takip edenler. 

 
radıyAllâhu anhüm ve radu anHU Allah onlardan razı, onlar da 

Allah‟tan razı olmuĢtur. Bana bir tanesi bu cümleyi bir ömür söylese 
usanmam. Allah onlardan razı, onlarda Allah‟tan razı olmuĢlardır…!  

 
Bakın eğer Arap dili açısından buradaki vav‟a, ve radu anH‟ ın 

baĢındaki vav‟a, haliyye vav‟ı anlamı verirsem mana Ģöyle olur. Allah‟ın 
razı olma Ģartı, kulun Allah‟tan razı olmasına bağlıdır. 

 
Evet..! Sen Allah‟tan razı mısın..! Hepiniz Allah razı olsun 

diyorsunuz, ama Allah‟tan razı ol demiyorsunuz. Birbirinize bazen de 
böyle tavsiye edin. Allah‟tan razı ol deyin. Allah‟tan razı olmayandan 
Allah niçin razı olsun ki. “Ben senden Rab olarak razıyım ya rabbi” 
demeyenden Allah niçin “kul olarak senden razıyım desin. Onun için 
doğru bir biçimde anlamak gerekiyor bunu. Allah‟tan razı olun ki, O‟da 
sizden razı olsun. 

 
Allah‟tan razı olmanın en güzel göstergesi nedir? O‟nun; Sizin için 

tayin ettiği sınırları, sizin de kendiniz için kabullenmektir. Evet, O‟nu Rab 
olarak kabullenmektir. Sen düĢünürsen benim için en iyisini düĢünürsün 
ya rabbi. Sen benim için hüküm vermiĢsen bu benim için verilebilecek 
hükümlerin en güzelidir ya rabbi. Budur iĢte Allah‟tan razı olmak.  

 
ve eadde lehüm cennatin tecriy tahtehel'enharu halidiyne fiyha 

ebeda ve onlar için, içerisinde ırmaklar çağlayan, Ġçerisin- den diye 



tercüme etmedim bir tek n yi, eksik bıraktım, çünkü burada da o eksikti. 
Daha doğrusu ibare öyle gelmiĢ. tecriy tahtehel'enhar.Terciy min 
tahtehel‟enhar gelirdi hep, min siz geldiği için ben ben de nun suz, n 
siz çevirdim. Ġçerisinden ırmaklar çağlayan ebedi kalacakları cennetler 
hazırlamıĢtır Allah. 

 
zâlikel fevzül azıym; ĠĢte budur büyük mutluluk. Büyük mutluluk 

bu imiĢ dostlar. Mutluluk tatminle ilgilidir dostlar. Mutluluk imkanla ilgili 
değildir, tatminle ilgilidir. Tatmin, akılla ilgilidir. Deliler ve çocuklar 
Ģekerlerle tatmin olabilirler. Küçük bir Ģeker verirsiniz, bir bebeği tatmin 
edersiniz. Yarım biberon süt, bir süt çocuğunu tatmin eder. Çünkü aklı 
onunla tatmin olacak kadar küçüktür. Fakat büyük akıllar oyuncaklarla 
tatmin edilemez. Oyuncaklarla tatmin olmayan büyük insanları tatmin 
eden Ģey cennettir. Cennetten aĢağısıyla tatmin olmayanı yer yüzünde 
satın alacak hiçbir güç yoktur ve aslolan da iĢte budur. Onun için; 

 
 Ya eyyetühen Nefsül Mutmainneh; (Fecr/27) Ey cennetle tatmin 

olan nefis kiĢi demektir. Ey Allah‟tan aĢağısıyla tatmin olmayan adam 
demektir. Yiğit demektir. Fedhuliy fiy 'ıbadĠY; ,Vedhuliy cennetĠY; 
(Fecr/29-30) Cennetten aĢağısıyla tatmin olmadın madem, madem 
dünyaya okey demedin. Tamam fit olduk demedin, o zaman hadi gir 
tatmin olacağın cennete. ĠĢte bu, aĢağısıyla tatmin olmayan. Yüce ruhlar 
küçük Ģeylerle tatmin olmazlar. 

 
 
101-) Ve mimmen havleküm minel a'rabi münafikun* ve min 

ehlil Mediyneti meradu alennifakı lâ ta'lemuhüm* nahnü 
na'lemuhüm* senüazzibuhüm merreteyni sümme yüreddune ila 
azâbin azıym; 

 
Hem Bedevîlerden etrafınızda münafıklar var, hem de Medine 

halkından ikiyüzlülükte ısrarlı hünerli kimseler var... Sen onları bilmezsin; 
Biz biliriz... Biz onlara iki kere azap yaĢatacağız... Sonra da en büyük 
azaba döndürülürler! (A.Hulusi) 

 
101 - Hem etrafınızdaki Arâbîlerden Münafıklar var, hem de 

Medine ahalisinden Münafıklığa idman edenler, sen onları bilemezsin, 
onları biz biliriz, biz onları iki kere tazip edeceğiz, sonra da büyük bir 
azâba itilecekler. (Elmalı) 

 
 
Ve mimmen havleküm minel a'rabi münafikun Ne ki, 

çevrelerindekilerden bedevi Araplar arasında iki yüzlüler var. ve min 



ehlil Mediyneti meradu alennifak ilginç bir ibare ve Ģehir ahalisi 
arasında da iki yüzlülüğü içselleĢtirenler var. meradu ibaresini ben 
içselleĢtirmek diye çevirdim ama literal manası bunun Ģeytani marid den 
söz edilir Kuran‟da. ġeytanın sıfatıdır bu Marid. Yani küstah Ģeytan. Bir 
iĢte zirveleĢen, aĢırı giden anlamına gelir. Ama ben Ģehirlinin 
münafıklığından söz ederken, onu rafine haline getiren anlamının daha 
uygun olduğunu düĢünüyorummeradu alennifak. Nifakı, iki yüzlülüğü 
çok ince taktikler halinde uygulayan insan gibi geldi bana. 

 
lâ ta'lemuhüm* nahnü na'lemuhüm sen onları tanımıyorsun ama 

biz tanıyoruz. Burada ki sen onları tanımıyorsun derken peygambere 
hitap ama, çoğuldur tabii, siz onları tanımıyorsunuz diye anlayabiliriz. 
Fakat biz diyor karĢılığında. Bizden maksat kim, Elbette Allah ve tanıttığı 
görevlileri, melekler baĢta olmak üzere. Olabilir ama buradaki biz den 
böyle bir Ģey ille de çıkmaz. Kuran da Allah hakkında kullanılan Ģahıs 
zamirlerinin bir den fazla ve birbirine aykırı olmasının en temel mantığı, 
Allah ĢahıslaĢtırılamaz mantığıdır. Onun için bir ayetin için de Allah‟ın 
hakkında üç değiĢik Ģahıs zamiri kullanılabilir. Bu da Ģunu gösterir, 
Allah‟ı zihninizde kiĢileĢtirmeyin anlamına gelir. 

 
senüazzibuhüm merreteyni sümme yüreddune ila azâbin 

azıym; Onlara bu dünyada çift kat azap çektireceğiz. Bu hayatın 
sonunda ise dehĢet bir azaba iteklenecekler. Neden çift kat sevgili Kuran 
dostları. Aslında Allah adildir, kimseye hak ettiğinden fazla vermez. 
Neden çift kat. Aslında çift yüzlü oldukları için. Çift yüze çift kat azap olur. 
Bunun anlamı Ģudur.  

 
Neden bunlar iki yüzlü oldular? Ġkinci yüzleri ile bir itibar elde etmek 

istiyorlardı, yoksa gerçek yüzleri ile görünürlerdi kafir olarak, inkarcı 
olarak. Fakat ikinci yüzleri ile bir menfaat elde etmek istiyorlardı, o 
menfaatten mahrum edilecekler, bu bir azaptır.  

 
Ġkincisi, insanların gönüllerinde güven ve sevgileri kalmayacak. Ne 

Allah‟a yaranacaklar, ne de yaranmak için ikinci bir maske taktıkları 
insanlara yaranabilecekler. Çünkü hiç kimse, kendisin aldattığını gördüğü 
birine menfaatlendirmez. Ondan yana olmaz. Onun için deĢifre edilerek 
itibarlarından soyulacaklar, bir de umdukları menfaatten mahrum 
edilecekler. ĠĢte böyle çiftlenecek cezaları.Kat, kat olmuĢ olacak. 

 
 
102-) Ve aharuna'terefu Bi zünubihim haletu amelen salihan ve 

ahare seyyia* asellahu en yetube aleyhim* innAllâhe Ğafûrun 
Rahıym; 



 
(Sefere çıkmayanların) diğer bir kısmı ise suçlarını itiraf ettiler... 

Onlar doğru iĢ ile diğer kötü bir iĢi karıĢtırdılar... Umulur ki Allâh onların 
tövbesini kabul eder... Muhakkak ki Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir. 
(A.Hulusi) 

 
102 - Diğer bir takımı ise günahlarını itiraf ettiler ve iyi bir amel ile 

diğer bir kötüyü karıĢtırdılar, ola ki Allah tevbelerini kabul ede, çünkü 
Allah gafurdur, rahîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ve aharuna'terefu Bi zünubihim haletu amelen salihan ve 

ahare seyyian Bir de ilkin iyi olan iĢini, kötü olan ötekisi ile karıĢtırıp en 
sonunda günahını itiraf eden diğerleri var. asellahu en yetube aleyhim 
Allah onların af taleplerini kabul etmeleri umulur, beklenir. innAllâhe 
Ğafûrun Rahıym; Çünkü Allah çok bağıĢlayan bir rahmet kaynağıdır. 

 
Ayetin üslubuna sanırım dikkat ettiniz, harika bir analiz yapıyor ayet 

yine. Yukardan beri devam eden muhteĢem analizler bunlar. O analizleri 
hatırlayalım; Hata edip samimi olarak piĢman olanları ayırıyor. Ya da iĢi 
karıĢtıranlar. Bakın burada da iĢi karıĢtıranlardan söz ediyor. Ġyi iĢi kötü 
iĢe karıĢtıranlar. ĠĢi karıĢık olanlar. KarıĢık sevenlerden söz ediyor. Ama 
öteden beri bu analizi yaptı zaten. MüthiĢ bir tahlil yaptı bu pasaj. 
ġehirlilerle bedevileri ayırdı. Ondan sonra özür dileyenlerle dilemeyenleri 
ayırdı. Ondan sonra özrü makbul olanlarla özrü makbul olmayanları 
ayırdı. Ondan sonra kaba münafıklarla rafine münafıkları ayırdı hemen 
yukarıdaki ayette, Ģimdi de son olarak af dileyip af olunanlarla, bir 
aĢağıda iĢi Allah‟a kalanları ayırıyor. MuhteĢem bir analiz yapıyor. 
Hepsini birbirinden böyle analiz ediyor, ayırıyor. Devam ediyoruz; 

 
 
103-) Hüz min emvalihim sadakaten tütahhiruhüm ve 

tüzekkiyhim Biha ve salli aleyhim* inne salâteke sekenün lehüm* 
vAllâhu Semiy'un 'Aliym; 

 
Onların mallarından bir sadaka al ki, böylece onları temizleyesin; 

onunla kendilerini arındırasın. Onlara yönel, dua et... Muhakkak ki senin 
salâtın (yöneliĢin) onlar için huzur, güven kaynağıdır. Allâh Semi'dir, 
Aliym'dir. (A.Hulusi) 

 
103 - Bunların mallarından bir sadaka al ki onunla kendilerini hem 

tathir edersin hem tezkiye, bir de haklarında dua ediver, çünkü senin 
duan onların kalplerini yatıĢtırır, Allah semîdir alîmdir.(Elmalı) 



 
 
Hüz min emvalihim sadakaten Onların Allah‟a sadakatlerini ispat 

için, ifade için sundukları malları kabul et. Bakınız sadakayı böyle 
çevirdim. Sadakanın doğru anlamı da budur. Allah‟a samimiyeti ispat için 
sunulan meblağ, bedel, sadaka. Sıtkınızı sadakatinizi, samimiyetinizi, 
dürüstlüğünüzü Allah‟a karĢı ispat için sunduğunuz bedel. Kabul et diyor. 
tütahhiruhüm ve tüzekkiyhim Biha bu sayede onların 
temizlenmelerine, arınmalarına yol açmıĢ olursun. 

 
Bakınız ne demiĢtim ayeti tefsir ederken Rics kelimesini 

yorumlarken pislik manevidir demiĢtim. Burada da temizlik manevi olarak 
geldi. Yoksa sadaka ile yıkanılmaz değil mi deterjan değildir yani. 
Görüyorsunuz, onun için Kuran‟da ki;  Lâ yemessuHU illel 
mutahherun; (Vakıa/79) da ki Taharette dahil bir çok taharetle ilgili 
ayetler mecazidir. Yani düĢünsel ve duygusal bir iç temizliğe delalet 
eder. 

 
ve salli aleyhim ve onlar için dua et. inne salâteke sekenün 

lehüm çünkü senin duan onlar için bir gönül ferahlığıdır, sükûnettir, iç 
huzurudur. vAllâhu Semiy'un 'Aliym; Üstelik Allah tüm duaları iĢiten ve 
kime neyi vereceğini bilendir. Yani sen dua et, hepiniz dua edin. Fakat 
Allah kime neyi vereceğini de bilir. 

 
Buradaki sadaka Hüz min emvalihim sadakaten Yani Allah‟a 

sadakati ispatlama bedeli. Zekat mı diye sorulabilir, bize göre zekattan 
öte bir Ģey, farklı bir Ģey bu. Tevbe sadakası diyebiliriz buna. Ki 
Resulallah döneminde münafıkça iĢ yapan, ya da yaptığı eylem bu 
anlama alınabilecek olan kimseler, sadakatlerini ispatlamak için önce 
tevbe ederler sonra da mallarından bir sadaka verirler. Tıpkı Ka‟b Bin 
Malik‟in Resulallah‟ın huzurunda malını tasadduk etmesi gibi. ĠĢte burada 
o tevbe sadakasından söz ediliyor ve sahabe arasında yaygın bir 
uygulamaydı bu. Sanırım bu günde durumu müsait olan insanlar tevbe 
ettikten sonra bir tevbe sadakası vermeleri bu harikulade uygulamaya 
çok mutabık düĢer, uygun düĢer. 

 
Bunları kabul etmek, aslında Resulallah kabul etmiyordu bazılarını. 

ĠĢte bu da çok ilginç. Hani bu dersin baĢında demiĢtim ki münafık aklı 
atlattım der. Oysa ki elenmiĢtir. Onun için verdim diye bakmayacaksınız, 
acaba kabul buyrulur mu. Kabul edilmezse vermenizin çok fazla bir 
anlamı yok. Hatta verememekten değil, yanacaksanız eğer kabul 
edilmemesine yanın. Yoksa verebilenler kol gücü ile vermiyorlar. Allah 



onlara verme inancını veriyor. Önce yürekleri ile veriyorlar, sonra 
elleriyle.  

 
Bu bir güven iĢidir. KiĢi güvendiğine verir. Allah‟la aralarında bir 

güven iliĢkisi kurulmuĢtur, onun üzerine veriyorlar. Yoksa kolay değil. O 
sebeple alınıyorsa, kabul ediliyorsa ona sevinin. Tıpkı Ġmran‟ın kadını Ġsa 
annesi Meryem‟in annesi gibi. Ne di,yordu Meryem‟in annesi Hane; 
..fetekabbel minniy... Alu (Ġmran/35) Karnındaki doğmamıĢ yavrusunu 
Allah‟a adamıĢtı, çünkü verecek hiçbir Ģey bulamamıĢtı, bir teĢekkür 
etmek istiyordu ömrünün sonunda ama yavrusundan baĢka da bir Ģey 
olmadığını görünce karnındaki yavruyu Allah‟a verdi ve daha sonra da 
dönüp;fetekabbel minniy ne olur benden kabul et. Etmeyebilir de, sizin 
için hediyeniz çok değerli olabilir. Ama unutmayın ki o hediyeyi de yine 
Allah verdi. Allah için çok küçük bir hediye oldu. 

 
 
104-) Elem ya'lemu ennAllâhe HUve yakbelüt tevbete an 

ıbadiHĠ ve ye'huzüs sadakati ve ennAllâhe HUvet Tevvabur Rahıym; 
 
Anlamadılar mı ki Allâh, kullarından tövbeyi kabul eden ve 

sadakaları alan "HÛ"dur! "HÛ" Tevvab, Rahıym Allâh'tır! (A.Hulusi) 
 
104 – Bilmediler mi ki Allah kullarından tevbe yi o, kabul eder de 

sadakaları alır ve hakikaten Allah, tevvab, rahîm o. (Elmalı) 
 
 
Elem ya'lemu ennAllâhe HUve yakbelüt tevbete an ıbadiH 

Bilmiyorlar ki Allah, evet, yalnızca O‟dur kullarının tevbelerini kabul eden. 
ve ye'huzüs sadakat sadakalarını kabul buyuran da O. ve ennAllâhe 
HUvet Tevvabur Rahıym; Zira yalnızca Allah‟tır tevbeleri kabul eden. 
Yani tevbeyi kim kabul ediyorsa sadakayı da o kabul ediyor diyor. Bu çok 
önemli. 

 
 
105-) Ve kulı'melu fe seyerAllâhu ameleküm ve RasûluHU vel 

mu'minun* ve setüreddune ila Alimil ğaybi veĢ Ģehadeti 
feyünebbiuküm Bi ma küntüm ta'melun; 

 
De ki: "ÇalıĢın! Allâh, Rasûlü ve iman edenler sizin yaptıklarınızı 

görecek... Siz algılanmayan ve algılananın (gayb ve Ģehâdetin) Aliym'ine 
döndürülmenin sonuçlarını yaĢayacaksınız! (O) size yaptıklarınızın 
anlamını bildirecektir." (A.Hulusi) 

 



105 - Ve de ki: çalıĢın çünkü amelinizi hem Allah görecek hem 
Resulü hem müminler ve hepiniz mutlaka o, gayb-ü Ģahadeti bilen 
hakkın huzuruna götürüleceksiniz o vakit o size haber verecek: Neler 
yapıyordunuz. (Elmalı) 

 
 
Ve kulı'melu fe seyerAllâhu ameleküm ve RasûluHUvel 

mu'minun De ki; Tekrar de ki hatta. Burada bir tekrar eklememiz 
gerekiyor galiba, çünkü bu ibareye çok yakın bir ibare daha önce de 
geçti.Hatırlayınız hemen arkadaki 94. ayette bu ibarenin çok benzeri 
geçti; De ki durmayın, değer üretin. I‟melu‟yu ben değer üretin diye 
çevirdim. Çünkü amel iĢlemek değer üretmektir. En kapsamlı anlamıyla 
değer üretmektir. Nasıl olsa ürettiğiniz değeri Allah görüyor, O‟nun elçisi 
de görüyor ve müminlerde görüyorlar. 

 
Ġman ve amel değer üretmektir dostlar. Bir iman ki meyvesi yoksa, 

bir değer üretmiyorsa, o imanın olduğunu nasıl ispat edersiniz. Onun için 
imanın ispatı ameldir, değer üretmektir vwe burada da imanın ispatına 
çağırılıyor müminler ve kim görecek diye bakmayın diyor. Bir kez Allah‟ın 
görüyor olması sizin için yetmeli. Gören bir Allah‟a inanıyorsanız eğer, 
değer üretmeye devam edin. Ama unutmayın eğer değer üretirseniz, 
sahici bir değer üretirseniz, mutlaka gök kubbe altında yankılanacaktır. 
Çünkü baki kalan bu kubbede bir hoĢ sadadır. Ve sadanızı avenenizi bu 
cihanda Davud gibi salmıĢsanız eğer, bu kubbede kaybolur mu hiç. 
Onun için değer üretin diyor. 

 
ve setüreddune ila Alimil ğaybi veĢ Ģehadeh en sonunda 

görünemeyeni ve görüneni ayrıntılarıyla bilenin huzuruna 
çıkartılacaksınız. feyünebbiuküm Bi ma küntüm ta'melun; ve O size 
yapıp ettiklerinizi bir bir haber verecektir. 

 
 
106-) Ve aharune mürcevne liemrillâhi imma yuazzibuhüm ve 

imma yetubu aleyhim* vAllâhu Aliymun Hakiym; 
 
(SavaĢ için sefere çıkmayan) diğer bir kısım da Allâh hükmüne 

bırakılmıĢlardır... Ya onlara azap yaĢatır ya da tövbe nasip eder... Allâh 
Aliym'dir, Hakiym'dir. (A.Hulusi) 

 
 
Ve aharune mürcevne liemrillâh bir de durumları Allah‟ın 

takdirine kalmıĢ bir grup insan daha var. Bir ayırım daha yaptı, bir temyiz 
daha yaptı. imma yuazzibuhüm ve imma yetubu aleyhim Allah isterse 



onları cezalandırır, -yuazzibuhum‟un en güzel karĢılığı, en doğru karĢılığı 
budur.- Cezalandırır, dilerse onların tevbelerini kabul eder. vAllâhu 
Aliymun Hakiym; zira Allah her Ģeyi bilir, hikmetle muamele eder. 

 
Bu ayetin, Ka‟b Bin Malik, Hilal Bin Ümeyye, Mürare Bin Rebî gibi 

Tebük‟ten geri kalanlarla ilgili olduğunu söyler Ġbn. Abbas. Fakat Ġbn. 
Abbas‟a dayandırılan bu yaklaĢım ayetin bağlamı ile birlikte 
düĢünüldüğümüz de pekte desteklenmiyor gibi geliyor bize. Bu ayette 
sözü edilenler bir üsttekilerden daha gerideki insanlar. Çünkü açık o. Bir 
üsttekiler tevbe ediyorlar, bunlar tevbe dahi etmiyorlar. Allah‟a kalmıĢ. 
Yani bunların iĢleri Allah‟a kalmıĢ olanlar. Tevbe edenlerin tevbesini 
Allah kabul ediyor çünkü. Onun için bu ayrı bir kategori olarak ele alınmıĢ 
ve Tebük seferi çerçevesinde bize insan manzaraları seyrettirilmiĢ oldu 
bugün iĢlediğimiz ayetlerde. Önümüzdeki ders bu surenin son dersi ve 
yine aynı konu çerçevesinde bize insan manzaraları veren ve insanların 
farklı düĢünme biçimlerinin temelinde yatan illetleri gözümüzün önüne 
seren ayetleri iĢleyeceğiz. Rabbimiz insanı en iyi bilendir. 

 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. TEVBE SURESĠ (107-129)(66) 
 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 

 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Değerli Kuran dostları bugünkü tefsir dersimize tevbe suresinin 

107. ayeti ile devam ediyoruz. Geçen dersimizde iĢlediğimiz ayetleri 
hatırlayacak olursanız, iki yüzlülerin Tebük seferi çerçevesinde ortaya 
koydukları bir takım iki yüzlü davranıĢ modlarıyla ilgiliydi ve bu vahiy bu 
davranıĢların psikolojik arka planlarını çözüyor ve zamanlar ve zeminler 
üstü iki yüzlü davranıĢ kodunu bize öğretiyordu. 

 
ĠĢte Ģimdi yine o sefer çerçevesinde, Tebük seferi çerçevesinde iki 

yüzlü davranıĢ modelinin daha farklı biçimlerini gündeme getiren Ģu 
ayetleri okuyoruz. 

 
 
107-) Velleziynettehazu mesciden dıraren ve küfren ve 

tefriykan beynel mu'miniyne ve ırsaden limen harebAllâhe ve 
RasûleHU min kabl* ve leyahlifünne in eradna illel Hüsna* vAllâhu 
yeĢhedü innehüm le kâzibun; 

 
Bir de iman edenlere zarar vermek, küfür, iman edenler arasında 

ayrılık çıkarmak ve daha önce Allâh'a ve Rasûlüne savaĢ açmıĢ kimseyi 
gözetmek için mescit açmıĢ olanlar var... "Ġyilikten baĢka bir amacımız 
yoktu" diye yemin ederler... Allâh Ģahitlik eder ki, onlar kesinlikle 
yalancılardır. (A.Hulusi) 

 
107 - Bir de Ģunlar var ki tuttular bir mescit yaptılar, inadına ızrar 

için, küfür için, müminlerin arasına tefrika sokmak için, ve bundan evvel 
Allaha ve Resulüne harbeden herife bir pusu yapıvermek için, bununla 
beraber hüsni niyetten baĢka bir muradımız yoktu diye yemin de 
edecekler, fakat Allah Ģahit ki bunlar Ģeksiz Ģüphesiz yalancıdırlar. 
(Elmalı) 

 
 
Velleziynettehazu mesciden dıraren ve küfren ve tefriykan 

beynel mu'miniyne ve ırsaden limen harebAllâhe ve RasûleHU min 
kabl bir de zarar vermek, inkarda direnmek, inananlar arasına ayrılık 
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sokmak ve öteden beri Allah ve O‟nun elçisine savaĢ açan kimseler 
adına gözetleme yapmak amacıyla ibadethane inĢa edenler var. 

 
Bu ayette ki Mescid-i Dırar kalıbını bir yerlerden duymuĢ olanlarınız 

vardır. Aslında bu kalıp isimleĢmiĢ olsa bile bu ayetin indiği dönemde 
böyle bir isimleĢmiĢ kalıp değil, bir fonksiyon, bir iĢleve iĢaret ediyordu bu 
ifade. Yani zarar veren ibadethane, zarar amacıyla kurulmuĢ mabet.  

 
Bir ibadethane nasıl zarar verebilir diye soracak olursanız hemen 

benim cevabım; Ġbadethane, ibadethane olma özelliğini mimarisine veya 
adına değil, kullanılıĢ amacına bakılarak tespit edilir ve kazanır. Onun 
için burada verilen mesajda budur. Bir mekanı mukaddes kılan o mekana 
verdiğiniz isim değil, o mekanın ne amaçla kullandığınızdır. Mimarisi 
değil, minaresi olup olmaması değil, mihrabı olup olmaması değil, orayı 
ne amaçla kullandığınızdır. 

 
Bu aynı zamanda Ģunu gösteriyor; Mescit görünümünde olur, fakat 

Allah‟ın yıkılmasını emrettiği yer olur. Ġçinde Ģeytanların amacına hizmet 
edilir. Fakat mescit görünümünde olmaz, hiç hoĢlanmayacağınız bir 
görünümde bile olabilir, veya sıradan düz bir yapı, düz bir mimari bile 
olabilir, fakat Kabe‟nin Ģubesi olur. Doğrusu Kabe‟nin kendisi, yani 
yeryüzündeki mescitlerin anası olan Kabe de o kadar sade, o kadar tabii 
ve doğal bir yapı değimlidir. Yer yüzünün en sade yapısı belki Kabe dir, 
fakat yeryüzünde rahmetin dağıldığı merkez mekandır. Bunun gibi. 

 
ve leyahlifünne in eradna illel Hüsna Üstelik onlar, amacımız 

daha güzelini ortaya koymaktır diye ısrarla yemin ederler. vAllâhu 
yeĢhedü innehüm le kâzibun; Fakat Allah Ģahittir ki onlar kesinlikle 
yalancıdırlar. 

 
Tabii ki bu ayetin muhtevasına baktığımızda tarihsel bir boyutu var 

ve tarihi bir olaydan söz ettiği açık. Nedir bu olay, bu olayın merkezinde 
Ebu Amir isimli bir Medine‟li, Hazreç kabilesine mensup bir adam 
bulunuyor. Ebu Amir Arap olmakla birlikte sonradan Hıristiyanlığı kabul 
edip hatta keĢiĢ olmuĢ, el Kıssiys diye de bilinen, keĢiĢin Arapça 
söyleniĢidir, keĢiĢ olmuĢ bir Hıristiyan. Yani Hıristiyanlık dininde dahi 
etrafı tarafından kabul görmüĢ bir dini önder. 

 
Uhut‟ta Resulallah‟a karĢı savaĢmıĢ. Ġlginçtir ben Ebu Amir‟i, 

Resulallah‟ın yanında Uhut‟ta savaĢan Yahudi alimi ve zengini 
Muhayrık‟ın tam tersi rolde görürüm. Ġlginç. Gerçekten tarihsel iki olay 
birbirinin tam zıddı olarak yaĢanmıĢ, aynı yerde ve aynı anda, Uhut‟ta. 
Ebu Amir Hıristiyan bir papaz. Fakat Allah inancını bulandıran, Ģirke 



inanan, daha doğrusu vahiy olmayan ve kitap ehli de olmayan 
müĢriklerin safında savaĢıyor peygambere karĢı. Fakat Muhayrık, o da 
bir kitap ehli. Yahudi. Resulallah‟la savaĢıyor onlara karĢı. 

 
Ebu amir bir baktırıma göre Uhut‟tan sonra Suriye‟ye göçtü. Daha 

sonra göçtüğünü nakleden bir baĢka aktarım da var. Suriye‟ye göçtükten 
sonra Gatafan, Hıristiyan Gatafan kabileleri içerisinde sözü dinlenir biri 
olduğu. Oradan Medine‟de ki yandaĢlarına sürekli takviyede bulundu, 
akıl verdi, taktik verdi ve verdiği taktiklerden bir tanesi tarihsel bir hakikat 
olarak Resulallah‟ın Kuba‟da namaz kıldığı ve daha sonra namaz kıldığı 
yere hürmeten yapılan mescidin karĢısına kendi yandaĢlarının karargah 
olarak bir mescit, bir ibadethane yapmaları talimatıydı. Bu talimatı alan 
yandaĢları Kuba mescidinin yakınlarında bir yere liderleri Ebu Amir‟in 
talimatına uyarak bir mescit inĢa ettiler. Mescitlerin meĢrulaĢması için de 
Resulallah‟ı mescitlerine davet ettiler. Ġlginç, fakat onlar orada Allah‟a 
ibadeti değil, orayı peygambere karĢı bir kalkıĢmanın, bir isyanın üssü 
olarak kullanmak istiyorlardı, amaçları buydu. 

 
ĠĢte bu ayet, bu olaydan söz ediyor ve biraz önce de baĢta 

değindiğim gibi mekanların değerini, mekanların mimarisi ya da adı değil, 
o mekanların ne için kullanıldığı, yani amacı belirliyor. Bu ayet bize 
aslında bu değiĢmez ilkeyi veriyor. 

 
 
108-) Lâ tekum fiyhi ebeda* lemescidün üssise alet takva min 

evveli yevmin ehakku en tekume fiyh* fiyhi Ricalün yuhıbbune en 
yetetahheru* vAllâhu yuhıbbul muttahhiriyn; 

 
O mescidin (mescid-i dırar'ın) içinde asla namaza durma! Tâ ilk 

gününden temeli takva üzere tesis edilmiĢ mescid, içinde kıyam etmene 
elbette daha lâyıktır... Orada arınmıĢlığı seven rical vardır... Allâh 
arınanları sever. (A.Hulusi) 

 
108 - Onun için ebedi namaza durma, tâ ilk günden temeli takva 

üzerine kurulan mescit, içinde kıyamına elbette daha lâyık ve 
müstahaktır, onun içerisinde öyle rical var ki çok temizlenmeyi severler, 
Allah da çok temizlenenleri sever. (Elmalı) 

 
 
Lâ tekum fiyhi ebeda asla orada durma. La Tekum; nehyi, yani 

olumsuz emri, aslında aynı zamanda namazda ki kıyam emrinin de 
olumsuzudur, onun için orada ibadet etme, orada namaza durma, 
manasına gelir. Biraz önce de verdiğim bilgide olduğu gibi Resulallah‟ı 



mescitlerine davet etmiĢlerdi meĢrulaĢtırmak için tabii ki. “Peygamber 
bizim mescidimizde namaz kıldı.” Diye hava atacaklar ve yapacakları bir 
takım entrikaları daha kolay yapacaklar. 

 
Vahiy haber vermeseydi eğer, sanırım Resulallah‟ta gelip namaz 

kılacaktı. Tıpkı münafıkların reisinin cenazesinde bulunduğu gibi. Tıpkı 
kendisine gelip de yalan mazeretle izin alan, Tebük‟ten geri kalan 
münafıklar gibi. 

 
 Ama Resulallah tutalım ki gelmiĢ olsaydı ve orada namaz kılmıĢ 

olsaydı; o ihanet merkezinin, ihanet merkezi olma vasfını 
değiĢtirmeyecekti. Aslında buna da bir atıf görüyorum ben bu ayette. 

 
lemescidün üssise alet takva min evveli yevm beri yandan ilk 

günden beri Allah kaygısı üzerine inĢa edilmiĢ olan bir ibadet hane daha 
var. ehakku en tekume fiyh Ġbadete durmana en layık olan da orasıdır. 
fiyhi Ricalün yuhıbbune en yetetahheru burası arınmak için can atan 
adamların yeridir. vAllâhu yuhıbbul muttahhiriyn; Allah ise özünü 
arındıranları pek sever. 

 
Bir önceki dersimizde rics ve taharet sözcüklerini tahlil ederken, 

bunların Kuran‟da genellikle manevi kirlilik ve manevi temizliğe delalet 
ettiklerine iĢaret  etmiĢtik. ĠĢte burada da yine o delaleti görüyoruz ve bir 
takva mescidinden söz ediliyor. Beri yan da olan bir takva mescidinden. 
Takva mescidinin neresi olduğu konusu ilk tefsirlerde ihtilaflı bir konu 
olarak ele alınmıĢ, Kuba mescidi, Resulallah‟ın Hicrette bir miktar kaldığı 
ve namazlarını kıldığı mekanda inĢa edilen Kuba mescidi olduğunu 
söyleyenler var. Fakat bazı hadislere binaen, ki Ahmed Bin Hambel, Ġbn 
Mace bu haberi naklediyorlar, Resulallah‟ın Medine‟de ki merkezi 
mescidinin ismine de takva mescidi adını verdiği rivayetleri var. Ama bu 
ayetler tarihsel değildir. Bu ayetlerin mesajı ebedi olduğu için maksadı 
Allah‟a kulluk ve hayatı güzelleĢtirmek olan her ibadethaneyi içine alır ve 
muhatabı da bu ibadethaneleri inĢa edenlerdir. 

 
 
109-) Efemen essese bünyanehu alâ takva minAllâhi ve 

rıdvanin hayrun emmen essese bünyanehu alâ Ģefa cürüfin harin 
fenhare Bihi fiy nari cehennem* vAllâhu lâ yehdil kavmez zâlimiyn; 

 
Binasını Allâh'tan bir takva ve rıdvan üzere kuran kimse mi 

hayırlıdır yoksa binasını yıkılmaya yüz tutmuĢ uçurumun kenarı üzere 
kurup da onunla Cehennem ateĢinin içine yuvarlanan kimse mi? Allâh 



zâlimler topluluğuna (Ģirk, küfür ve nifak ehline) hakikati yaĢatmaz! 
(A.Hulusi) 

 
109 - O halde binasını Allah korkusu ve Allah rızası üzerine kurmuĢ 

olan mı hayırlıdır, yoksa binasını sel bıçığında sarkan bir yarın kenarına 
kurup da onunla beraber cehenneme yuvarlanan mı? Allah zalimler 
güruhunu hidayete erdirmez. (Elmalı) 

 
 
Efemen essese bünyanehu alâ takva minAllâhi ve rıdvanin 

hayrun ġimdi bir kıyas getiriyor Kuran, diyor ki; Ģimdi yapısını, Allah 
kaygısı ve rızası temelleri üzerine inĢa eden kimse mi daha iyidir, 
emmen essese bünyanehu alâ Ģefa cürüfin harin fenhare Bihi fiy 
nari cehennem Yoksa, ya yoksa yapısını; Suyun altını oyduğu kırılgan 
bir yar kenarına yapıp, sonunda da onunla birlikte cehennem ateĢine 
sürüklenen kimse mi. vAllâhu lâ yehdil kavmez zâlimiyn; Allah zulmü 
içselleĢtiren bir toplumu asla doğru yola iletmez. 

 
Dikkat buyurunuz lütfen, ayet somut bir binadan yola çıkarak soyut 

bir karĢılaĢma yaptı. Aslında kötü amaçla kurulmuĢ olan bir mescit ve 
yine iyi amaçla kurulmuĢ olan bir ibadethaneyi karĢılaĢtırarak hayata 
taĢıdı örneği ve dedi ki; Yapısını, Allah kaygısı diye çevirdim ben onu. 
Takva, Allah kaygısı.  

 
Bir anlamı da budur Takvanın. Sorumluluk bilinci ToĢiko Ġyotsu‟nun 

harika tespitiyle. Sorumluluk bilinci diye çevirebiliriz tabii ki. Ama 
Kuran‟da bu gibi kavramlar her yerde aynı anlamda kullanılmazlar. 
Bağlamına göre anlam zenginliği değiĢir. ÇağrıĢımı değiĢir. Onun için 
burada da Allah kaygısı dedim. Ġnsanın içinde bir kaygı olur ve 
eylemlerini o kaygıya bina eder. Bazen bu kaygı dünya kaygısı olur. 
Bazen bu insan kaygısı olur. Bazen ne diyecekler kaygısı olur. Vitrin 
kaygısı olur, imaj kaygısı olur. Ama Allah kaygısı kaygıların en 
soylusudur. ĠĢte takva odur. Onun için bir insan var Hayat binasını takva 
üzerine bina ediyor. Yani Allah kaygısı o binanın temelini oluĢturuyor. 
Allah ne der diyor bir Ģey yapacakken. Yani her yapacağı iĢin önünde 
sorduğu soru bu ve tabi ki Allah‟ın ne dediğini sorduğu için Allah‟ın 
dediğine de uygun yapıyor.  

 
Bir baĢka insan düĢünün, bunun karĢısında yer alan bir insanı da 

Kuran Ģöyle tarif ediyor. Binasını bir yar kenarına yapmıĢ Kelimeler çok 
çağrıĢımda bulundu. ġefa kenar demektir, kıyı demektir ama cürüf 
kelimesi çok daha çağrıĢımlı zengin çağrıĢımı olan bir kelime. Cürüf‟te 
Ģudur; Sel vura vura altını oymuĢ bir toprak parçası. Böyle boĢlukta 



duruyor. SertleĢmiĢ boĢlukta duruyor. Hemen sonra gelen kelime 
Harin‟de – Har kelimesi de Harin; o boĢlukta duran parçanın kırılgan 
olmasıdır. Kırıldı, kırılacak. Kırılgan bir parça.- ĠĢte Takva üzere 
yapılmamıĢ her eylemi böyle, altını selin oyduğu, boĢlukta duran kırılgan 
bir temel üzerine inĢa yapmak, Bina inĢa etmek olarak niteliyor Kuran. 

 
Tabii buradan yola çıkarak Ģu karĢılaĢtırmayı hemen yapabiliriz. 

Bina; amel, temel; iman. Münafık, imansız amel, temelsiz bina yapar. 
Çok önemli. Münafığın eylemi değerlendiriliyor, iki yüzlünün. Temeli 
olmayan bir bina. Zulüm. Ki ayetin bitiĢi öyle hatırlayın; vAllâhu lâ yehdil 
kavmez zâlimiyn; Allah zulmü içselleĢtiren bir toplumu doğru yola 
iletmez. Zulüm; hakkını vermemek, yani binanın hakkını vermemek, koca 
bir apartmanı çürük bir temel üzerine inĢa etmek. Ne olur? Küçük bir 
sarsıntı da yıkılır. Yıkılırsa ne olur; Ġçindekileri mesut etmek için yapılmıĢ 
olan bina, içindekilere mezar olur. Tıpkı depremde küçük bir sarsıntıyla 
yıkılıp içindekilere mezar olan çürük temel üzerine yapılmıĢ binalar gibi. 

 
 
110-) Lâ yezalu bünyanühümülleziy benev riybeten fiy 

kulubihim illâ en tekattaa kulubühüm* vAllâhu Aliymun Hakiym; 
 
Onların kurdukları mescidleri; kalpleri parçalanmadıkça, içlerinde 

bir kuĢku olarak devam edecektir... Allâh Aliym'dir, Hakiym'dir. (A.Hulusi) 
 
110 - Onların kumaĢ oldukları Bünyanları kalplerinde bir nifak 

ukdesi olup kalacak, meğer ki kalpleri parçalansın, Allah alîmdir, 
hakîmdir. (Elmalı) 

 
 
Lâ yezalu bünyanühümülleziy benev riybeten fiy kulubihim illâ 

en tekattaa kulubühüm yüreklerinde ki kuĢku yarı üzerine bina ettikleri 
hayat binası, ancak yüreklerini param parça edinceye kadar 
dayanacaktır. 

 
Serbest bir Ģekilde çevirdim hedef dile kaynak dil olan Arapçadan, 

hedef dil olan Türkçeye biraz serbest çevirdim. Yukarıdaki örneği 
yansıtmak için. Ki maksadı da budur bu ayetin zaten. Yüreklerindeki 
kuĢku yarı üzerine inĢa ettikleri hayat binası, ancak yüreklerini param 
parça edinceye kadar dayanacaktır. 

 
Bakınız KuĢku kelimesinin metindeki karĢılığı riybe . Aslında riybe, 

sıradan bir kuĢku değil.Yalın kat kuĢku kelimesi Arapça da Ģehk‟ tir. 
Kuranda da var Ģehk. Fakat hiç bu manaya kullanılmaz. Kuran‟da hep 



riybe gelir. Riybe‟yi Ģehk‟ten ayıran anlam; Ġbn. Faris‟in Mekayis-ül 
Lüga‟sında verdiğine göre; kuĢkunun yanında bir de korkudur. EndiĢe. 
Ne endiĢesi; KuĢkumda ya haksız çıkarsam. Münafığın kuĢkusunun 
korkusu. ĠĢte Münafığın yürek halini, ruh fırtınasını bize harikulade bir 
biçimde resmini çeken güzel bir ifade. Korkulu kuĢku. KuĢku duyuyorum 
ama ya kuĢkumda haksız çıkarsam. Bina yapıyorum ama ya bina 
yıkılırsa. Yani yıkılacağını bilerek bina yapmak. Aslında münafığın 
durumu bu. Zor sanat münafıklık. Bu ayet, bir önceki teĢbihe bina 
edilmeden okunmamalı bence. Çünkü temsili bir dil kullanılmıĢ. 

 
vAllâhu Aliymun Hakiym; Allah, hem onların bu halini bilen, hem 

de hikmeti gereği buna izin verendir. 
 
 
111-) ĠnnAllâheĢtera minel mu'miniyne enfüsehüm ve 

emvalehüm Bienne lehümül cennete, yukatilune fiy sebiylillâhi 
feyaktülune ve yuktelune va'den aleyhi hakkan fiyt Tevrati vel Ġnciyli 
vel Kur'an* ve men evfa Bi ahdiHĠ minAllâhi festebĢiru Bi 
bey'ıkümülleziy baya'tüm BiHĠ, ve zâlike hüvel fevzül azıym; 

 
Muhakkak ki Allâh iman edenlerden, karĢılığında onlara cennet 

vermek üzere, nefslerini ve mallarını satın almıĢtır... Allâh uğruna 
savaĢıp, öldürürler veya öldürülürler... Tevrat'ta, Ġncil'de ve Kurân'da, 
üstlendiği Hak vaattir! Kim Allâh'tan daha kuvvetli, ahdini yerine 
getirebilir? O hâlde O'nunla yaptığınız bu alıĢveriĢten dolayı sevinin! 
Aziym kurtuluĢ iĢte budur! (A.Hulusi) 

 
111 - Allah müminlerden canlarını ve mallarını; Cennet muhakkak 

kendilerinin olmak bahasına satın aldı, Allah yolunda çarpıĢacaklar da 
öldürecekler ve öldürülecekler, Tevrat ta da, Ġncilde de Kur'anda da 
hakka taahhüt buyurduğu bir vaat, Allah dan ziyade ahdine vefa edecek 
kim? O halde akdettiğiniz Ģu bîatten dolayı size müjdeler olsun, ve iĢte, o 
fevzi azîm bu. (Elmalı) 

 
 
ĠnnAllâheĢtera minel mu'miniyne enfüsehüm ve emvalehüm 

Bienne lehümül cennete, yukatilune fiy sebiylillâhi feyaktülune ve 
yuktelun Biraz uzun okudum, buna göre de biraz uzun mana vermem 
gerekecek, deneyeyim; Hiç Ģüphe yok ki, kuĢkusuz Allah yolunda 
çarpıĢan, öldüren ve öldürülen müminlerden Allah, karĢılığında cennet 
vaat ederek mallarını ve canlarını satın almıĢtır. 

 



Gene mecazi bir ifade ile karĢı karĢıyayız. Sembolik bir ifade. 
Sembolik, çünkü eĢtera, satın alma fiili, ticaret toplumunun profal, kutsal 
olmayan dilinden ödünç alınıyor, Din diline aktarılıyor. Satın almak o 
güne kadar sıradan malı satın almak iken, Allah‟la insan arasında 
harikulade bir alıĢ veriĢ durumuna dönüĢüyor. Onun için burada bir dil 
değiĢmesi, bir dil transferi var. Sıradan bir kelime, Allah ile insan 
arasında ki iliĢkiyi belirleyen din diline dönüĢüyor. 

 
Tek dünyalı fakat iki yüzlü olanlara, amaç uğruna ölümün, amaçsız 

yaĢamdan daha değerli olduğunu bundan daha güzel nasıl ifade 
edilirsiniz. Ne kadar harika bir ifade. Tek dünyalı olan iki yüzlü bir 
münafığa; Bir amaç uğruna ölmenin, amaçsız yaĢamaktan, tek dünyalı 
yaĢamaktan bin kat değerli olduğunu iĢte böyle harika bir biçimde ifade 
ediyor Kuran. 

 
va'den aleyhi hakkan fiyt Tevrati vel Ġnciyli vel Kur'an bu 

Allah‟ın Tevrat‟ta, Ġncil‟de ve Kuran‟da gerçekleĢtirmeyi üstlendiği bir 
vaattir. Tevrat‟ta benzer bir ibare, çağrıĢım, yani bu ibareyi çağrıĢtıran, 
biraz, çok yakından olmasa da çağrıĢtıran elde ki muharref, Mukaddes 
kitap‟ta tesniyenin 6. babının 3. cümlesi. Ġncil‟de ise Matta incilinde 19. 
babın 21. cümlesi, burada ki ifadeyi andıran manalar içeriyor. 

 
ve men evfa Bi ahdiHĠ minAllâh Hem sözüne Allah‟tan daha 

sadık kim olabilir ki. Yani Allah‟tan daha güzel kim tutabilir ki sözünü. 
festebĢiru Bi bey'ıkümülleziy baya'tüm BiH öyleyse sevinin O‟nunla 
böyle bir alıĢveriĢ yaptığınız için. EstibĢar, müjdelemek, birbirinize 
müjde verin, birbirinizle sevinç paylaĢın. Aranızda sevinci bölüĢün böyle 
bir alıĢveriĢten dolayı diyor. ve zâlike hüvel fevzül azıym; Bu, iĢte budur 
muhteĢem mutluluk. Tam tercümesi böyledir ve bu tercüme gerçekten 
metni yansıtır. Bu, iĢte budur muhteĢem mutluluk. 

 
Geçen ders demiĢtim ki mutluluk tatminle ilgilidir. Ne ile tatmin 

olduğunuza bakın, yüce akıllar yüce değerlerle tatmin olurlar. Deliler ve 
çocuklar Ģekerle tatmin olurlar. Oyuncakla tatmin olmayan cennetten 
aĢağısıyla tatmin olmayanı Allah, cennetle tatmin edecektir demiĢtim. 

 
 
112-) EtTaibunel Abiydunel Hamidunes Saihuner Raki'unes 

Sacidunel Amirune Bil ma'rufi venNahune anil münkeri vel Hafizune 
li hududillah* ve beĢĢiril mu'miniyn; 

 
Tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, seyahat edenler, 

rükû edenler (Azamet-i Ġlâhiyye'yi müĢahede edip eğilenler), secde 



edenler (mutlak kulluğunu itiraf edenler), olumlu olanı emredenler, 
olumsuzdan yasaklayanlar ve Allâh'ın koyduğu sınırları muhafaza 
edenler... Müjdele o iman edenleri! (A.Hulusi) 

 
112 - O tövbekârlar, o Abidler, o hâmidler, o oruç tutanlar, o rükûa 

varanlar, o secdeye kapananlar, o marufu emredip münkirden nehy 
eyleyenler ve Allâhın hududunu muhafaza eyleyenler, müjdele hem o 
bütün müminleri. (Elmalı) 

 
 
EtTaibune “Tevbe edenler,” ġöyle bir tırnak içi baĢlık korsak eğer 

bu. Çünkü geçen ayetin üzerine bir atıf yapmamız lazım, vav bile 
koymamıĢ, o kadar önceki ayetin devamı bir ayet bu. Adeta tek bir ayet 
gibi okumak lazım. Bu yani bu mutluluk kimin mutluluğu; EtTaibune 
Allah‟a yönelenlerin mutluluğu.  

 
Tevbe yöneliĢ demektir. Bir günah iĢlediklerinde hemen Allah‟a 

yönelenlerin. Görüyorsunuz, günah iĢlemeyenlerin demiyor. Suç 
iĢlemeyenlerin demiyor. Günahsız olanların demiyor, yok böyle bir Ģey. 
Ġnsandır, kul kusurludur. Ama günah iĢleyip iĢledikten sonra da ısrar 
etmeden, o günahın affını kimden dileyeceğini bilerek affı dileyeceği zata 
yönelenlerin mutluluğu. Devam ediyoruz; 

 
el abiydune  Yalnız O‟na kulluk edenlerin mutluluğu. el Hamidun 

övgülerin tamamını O‟na hasredenlerin mutluluğu. es Saihun seyyah 
olup Allah rızasının peĢine düĢenlerin mutluluğu. 

 
Buradaki, dikkatinizi çekmiĢse eğer, sadece, tamamen, yalnızca, 

hasreden ibareleri var. Metinde bunlar yok nereden koydunuz diye bir 
soru gelecek olursa, hayır biz koymadık, metinde var. O baĢtaki “el” 
takıları bu anlamı verir. Çünkü o takıların anlamları ahd için, istiğrak için, 
cins için olur el takıları. ĠĢte biz kaynak dilin, Arapçanın bu anlamını, 
hedef dil olan Türkçeye yansıtmak istersek, iĢte böyle anlam vermemiz 
lazım. Yalnızca Allah‟a kulluk edenler, övgülerin tamamını O‟na 
hasredenler, seyyah olup Allah‟ın rızasının peĢine düĢenler.  

 
Fakat burada ki es Saihun tefsirler tarafından oruç tutanlar diye 

anlaĢılmıĢ. Böyle nakledilmiĢ. Ki Ġbn. Abbas Kuran‟da ki tüm esseyahe 
kökünden gelen sözcükler oruç anlamına gelir diye de böyle bir görüĢ 
serdetmiĢ. Ya da Ġbn. Abbas adına böyle bir görüĢ serdedilmiĢ. Yani bu 
demektir ki bu kelime seyahatle ilgili olduğu halde mecaza hamledilmiĢ. 
Oruca kaydırıldığına göre. Ġnsan yemeden içmeden ve cinsi arzulardan 
seyahat eder oruçta, onun için de böyle bir mecazla karĢılamıĢlar. Fakat 



biz kelimenin mecaza hamledilmesini yine koruduk, doğru buluyoruz. 
Ama o anlamdan daha geniĢ olan seyyah olup Allah‟ın rızasının peĢine 
düĢenler anlamını çok daha geniĢ. Kelimenin bize vermek istediği en 
geniĢ çağrıĢım olduğu için daha makul buluyoruz ve böyle çevirdik. 

 
er Raki'un Yalnızca O‟nun önünde eğilen, es Sacidun yalnızca 

O‟nun huzurunda yere kapananların mutluluğu. el Amirune Bil ma'rufi 
venNahune anil münker iyi ve doğru olanı önerip kötü ve yanlıĢ 
olandan alıkoyanların mutluluğu. Emr-i bil ma‟ruf ve Nehy-i anil münker 
ve infak. Nifak‟ın zıddıdır. Ġlginç bir tevafuk değil mi; Ġnfak, nifak. Ġnfak 
Allah için harcamak, harcama yapmak. Nifak ise iki yüzlülük. Neden aynı 
kökten gelmiĢ diye sorar mısınız, SormuĢ kabul ediyor ve cevabını 
veriyorum.  

 
Aslı, kökeni nifak ve infak gibi kelimelerin kökeni, çift delikli 

hücrelere denir. Onun için köstebek yuvasına da “nefak” denir. Hatta 
metrolara Nefak, enfak denir, metro enfak diye kullanırlar. Çünkü iki yüzü 
var. Ġki giriĢ ve çıkıĢı var. Nereden girip nereden çıktığını 
bilemeyebilirsiniz. Fakat neden infak bunun için söylenmiĢ? Nifaka 
düĢmüĢ iki yüzlü, iki yüzlü olduğu için nifak denilmiĢ. Ġnfak ise iki 
dünyaya inandığı için, buradan yollayıp orada geri alacağı için Allah 
yolunda yapılan harcamaya infak denir. Yani tıpkı bir tünelden, bir 
ucundan verip öbür ucundan, ahiret ucundan geri alacağımız için infak 
denilmiĢ. 

 
vel Hafizune li hududillah ve Allah‟ın koyduğu sınırları 

koruyanların mutluluğudur bu mutluluk. ve beĢĢiril mu'miniyn; o halde 
bu evsaftaki tüm müminleri müjdele. 

 
 
113-) Ma kâne linNebiyyi velleziyne amenû en yestağfiru lil 

müĢrikiyne velev kânu üliy kurba min ba'di ma tebeyyene lehüm 
ennehüm ashabül cahıym; 

 
Ne En Nebi'ye ne de iman edenlere, akraba dahi olsalar, ateĢ ehli 

oldukları açıkça belli olduktan sonra Ģirk koĢanlar için bağıĢlanma 
dilemeleri olur Ģey değil (zira "Allâh Ģirki bağıĢlamaz")! ( Açıklaması 
Ģudur: Allâh kiĢinin beyninde öyle bir sistem oluĢturmuĢtur ki; o sisteme 
göre Ģirk düĢüncesi yani bir dıĢsal varlığa tapınma hâli yaĢayan beyin 
kendi yapısında bulunan ilâhî kuvvetleri harekete geçirme yetisinden 
mahrum kalır.) (A.Hulusi) 

 



113 - Ne Peygambere ne iman edenlere, akraba bile olsalar 
Cehennemlik oldukları onlara tebeyyün ettikten sonra müĢrikler için 
istiğfar etmek yoktur. (Elmalı) 

 
 
Ma kâne linNebiyyi velleziyne amenû en yestağfiru lil 

müĢrikiyne velev kânu üliy kurba min ba'di ma tebeyyene lehüm 
ennehüm ashabül cahıym; Ayeti bölecek yer bulamadım, onun için 
tamamına birden mana vermek durumundayız. Küfre saplanarak 
ölenlerin –Ki öyle olduğu mefumdan çıkıyor.- Küfre saplanarak ölenlerin, 
cehennemlik oldukları kendilerine açıklandıktan sonra müĢrikler için 
isterse yakın akrabalık bağları bulunsun Allah‟tan af dilemek ne 
peygambere, ne de iman eden kimselere Ģık kaçmaz. 

 
Evet, Ģık kaçmaz diyor. Ma kâne uygun düĢmez, yakıĢık almaz, 

güzel olmaz. O kadar nazik bir üslûp ki; kim ki isterse yakınları olsun, 
akrabaları olsun Allah‟a Ģirk koĢan bir topluluğa, artık onun Allah‟ı inkar 
ettiği ortaya çıktıktan, kendilerine açıklandıktan sonradan kasıt, iyice artık 
ölüp gitmiĢ ve o hal üzere ölmüĢse. 

 
Gerçi bu tip ayetler ne zaman gelse hemen Ebu Talip‟in ismi 

gündeme getirilir tefsirlerde, bu çok ta tutarlı değildir. Takdir edersiniz. 
Çünkü Tevbe suresini okuyoruz ve hicretin neredeyse 9. yılında inmiĢ bir 
sureyi okuyoruz. Ebu Talip bundan yaklaĢık 12- 13 yıl önce vefat etmiĢ 
biri. 

 
Burada özellikle dile getirilen sebep-i nüzûllerden biri de 

Müslümanlar arasında geçmiĢ gitmiĢ müĢrik anne baba ve yakınlarına 
dua edenler vardı deniliyor. Bir tanesine bu söylendiğinde, ama 
Ġbrahim‟de babasına dua etti diye bir gerekçe ileri sürülmüĢtü onun 
üzerine bu ayetler nazil oldu denilse de bendeniz böyle sebeb-i nüzûllere 
mahsus olmadığını, çok daha genel olduğunu ve hepimizi kapsayan bir 
öğüt içerdiğini görüyorum ve asıl Ģuna dikkat çekmek istiyorum; ġirk 
suçunun bağıĢlanabilir olduğunu düĢünmek, Allah‟a karĢı iĢlenmiĢ bir 
nezaketsizliktir. Ayetin vermeye çalıĢtığı bu. Yani siz müĢrik olduğunu 
bile bile ölüp gitmiĢ birine Allah‟tan af dileniyorsunuz, unutmayın ki 
affedecek olan Allah‟tır. Siz Ģirk zulmünün affedilecek bir suç olduğunu 
düĢünüyorsunuz demektir.  

 
Oysa ki Allah bunun tersini söylüyor. ġirk hariç diyor. ġirk hariç 

Allah dilerse onun dıĢındaki tüm günahları affedebilir diyor Kuran. Ama 
Ģirk hariç. Onun için siz bu noktada Allah‟ın gör dediği yerden 



bakmıyorsunuz, iĢte problem bu, buradadır. Ġfadede ki nezakete yine 
dikkat çekmek istiyorum. 

 
 
114-) Ve ma kânestiğfaru Ġbrahiyme li ebiyhi illâ an mev'ıdetin 

veadeha iyyah* felemma tebeyyene lehu ennehu adüvvün lilhahi 
teberrae minhü, inne Ġbrahiyme le Evvahün Haliym; 

 
Babası için Ġbrahim'in istiğfarı, ancak ona verdiği bir söz yüzünden 

idi... Onun bir Allâh düĢmanı olduğu açıkça kendisine belli olunca, ondan 
uzaklaĢtı... Muhakkak ki Ġbrahim ince kalpli ve hilm sahibiydi. (A.Hulusi) 

 
114 – Ġbrahim‟in babası hakkındaki istiğfarı da sırf ona vermiĢ 

olduğu bir vaatten dolayı idi, böyle iken onun için Allah düĢmanı olduğu 
kendisine tebeyyün edince ondan teberri etti, her halde Ġbrahim çok 
yanık, çok halîm idi. (Elmalı) 

 
 
Ve ma kânestiğfaru Ġbrahiyme li ebiyhi illâ an mev'ıdetin 

veadeha iyyah Ġbrahim‟in babası için Allah‟tan af dilemesinin nedeni 
yalnızca berikinin diğerine hayatta iken verdiği bir söze dayanıyor. 

 
Demek ki sebeb-i nüzûl rivayetlerinde anlatılanların bir doğruluk 

payı olsa gerek, ki böyle bir gerekçe ileri sürene cevap verilmiĢ. Bu söz 
için Hz. Ġbrahim‟in babasının sağlığında verdiği söz için Kuran‟da ki 
Meryem suresinin 47 ve 48. ayetlerine ve Mümtahine suresinin 4. ayetine 
bakılabilir. 

 
Ölmeden önce yani mühürlenmeden önce tabii ki dua edilir. 

Hidayeti için. Herkese dua edilmeli, edilmeliyiz demek ki. Zaten emr-i bil 
ma‟ruf, davet Ġslami bir davet, bir dua değimlidir. Fiili bir duadır. Fakat 
artık Ģirk üzere Allah‟a küfürde isyanda direnerek ölmüĢse Allah‟ın onu 
affetmeyeceğini söylemesine ve açıklamasına, açıkça ifade buyurmasına 
rağmen hala af dilemek, bu nokta da Allah‟ın gör dediği yeri görmemek 
olur. ĠĢte bunu veriyor ayet bize. 

 
felemma tebeyyene lehu ennehu adüvvün lilhahi teberrae 

minhü fakat ona diğerinin Allah düĢmanı olduğu açıklanınca, kime; Hz. 
Ġbrahim‟e babasının, ondan hemen el çek, vazgeç diyor, ısrar etme diyor. 
inne Ġbrahiyme le Evvahün Haliym; Zaten Ġbrahim çok yufka yürekli, 
yumuĢak huylu biriydi. Bunu da övercesine söylüyor Kuran‟ımız. 

 



Ben, sevgili Kuran dostları burada bir noktaya, gözden kaçırılması 
muhtemel bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Af dilemek isabetsizlik 
için sadece Ģık kaçmaz diyor. Yani kötü biri, müĢrik biri, küfür üzerinde 
ısrarla ölmüĢ birinin arkasından Allah‟tan af dilemek Ģık kaçmaz diyor. 
Sadece bu kadar, Ģık kaçmaz. Yani af dileme de yanılırsanız sadece Ģık 
kaçmaz. Ya tekfir de yanılırsanız, iĢte onu ayırıyor. Bakınız, ona Ģık 
kaçmaz falan demiyor. Biliyorsunuz daha önce bununla ilgili birkaç ayeti 
tefsir ettik. Maide suresinin yanılmıyorsam 5 veya 6. ayetinin sonu 
olacak, orada ne diyordu; 

 
ve men yekfür Bil iymani fekad habita amel.. (Maide/5) 

Metinlerini de okuyorum ki verdiği numarada eğer isabet ettiremezsem, 
tutturamazsam metinlerden anahtara bakarsınız, yani sözlüklere Kuran 
sözlüklerine oradan bulabilirsiniz diye.  

 
Ne diyor burada; Kim imanı inkar ederse; ve men yekfür Bil 

iymani fekad habita amel onun ameli boĢa gider. Ġmanı inkar. Küçük 
Ģey mi..! Ġmanı inkar demek. Üstelik bu ayetin nüzûl sebebi de Yahudi ve 
Hıristiyanların kestiklerinin yeneceğini söyleyen ayet pasajı içerisinde yer 
alır bu. 5. ayet olduğunu söylemiĢtim ki doğru. Bu pasaj içerisinde bu 
ayetin sebeb-i nüzûlü olarak ta; “Yahu onların kestiği de yenir mi..!” diyen 
birkaç kiĢiye cevap olarak deforme olmuĢ bir imanı bile kesip 
atamazsınız diyor Kuran. ĠĢte fark. Yani tekfir ederken bin kat daha 
hassas Kuran. 

 
 
115-) Ve ma kânAllâhu liyudılle kavmen ba'de iz hedahüm 

hatta yübeyyine lehüm ma yettekun* innAllâhe Bi külli Ģey'in Aliym; 
 
Allâh bir topluluğu hakikate erdirdikten sonra, saptırmaz; 

korunacakları Ģeyler kendilerine açıkça belli olup, onlardan sapma 
olmadıkça! Muhakkak ki Allâh Bi-küllî Ģey'in Aliym'dir. (A.Hulusi) 

 
115 - Allah bir kavmi hidayete çıkardıktan sonra nelerden 

sakınacaklarını kendilerine beyan etmedikçe onları dalalete düĢürmek 
ihtimali yoktur, hakikat, Allah her Ģeye alîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ve ma kânAllâhu liyudılle kavmen ba'de iz hedahümhatta 

yübeyyine lehüm ma yettekun Hem Allah hiçbir topluluğu, parantez 
içinde bir açıklama yapmak zorundayım; Akıl, irade ve fıtratla doğru yolu 
gösterdikten sonra bile, korunup sakınacakları Ģeyleri kendilerine 
bütünüyle açıklamadan sapıklıkla suçlamaz. Bu ne güzel bir ifade. Yani 



akıl vermiĢ, fıtrat vermiĢ, irade vermiĢ, bir de bunun üzerine vahiy 
göndermiĢ. Peygamber göndermiĢ, onlarla açıklamıĢ neden 
sakınacaklarını. Hudutları sınırları çizmiĢ. Bunu yapmadan Allah 
suçlamaz sapıklıkla diyor. 

 
Aslındaliyudılle yi sapıklıkla suçlamak anlamına çevirdim. Bu 

benim çevirim değil, bu; Taberi, Razi, ZemahĢeri, Suyuti ve diğerleri, 
daha bir çok müfessir burada ki liyudille yi, sapıklıkla itham etmek 
manasına selefi bir tefsir olarak almıĢ ki doğru bir yaklaĢımdır. Hatta 
Razi‟ye göre muhatabı bu ayetlerin hitap ettiği, münafıklar ve müĢrikler 
diyor. Ki bendeniz Razi‟nin bu yorumunu daha isabetli buluyorum ayetin 
muhatabı açısından. Yani bu ayetin muhatabı, iĢte Müslümanların 
yakınlarına rahmet dileyen Müslümanlardır diyenler isabetli değil gibime 
geliyor. Bu ayetler; Münafıklar ve müĢriklere hitap eden ayetler. 

 
innAllâhe Bi külli Ģey'in Aliym; Elbette ki Allah her bir Ģeyi 

bilendir. Yani burada doğru yolu bulmamıĢ, ısrarla küfürde direnen 
insanlara rabbimiz, sizin bir mazeretiniz yok. Zaten Allah sapık, küfür ve 
Ģirk üzere olduğunu söylüyorsa, onun hiçbir mazereti kalmadı da onun 
için söylüyor demektir. Biraz önceki açıklamamın mütemmim cüzüydü. 

 
 
116-) ĠnnAllâhe leHU mülküs Semavati vel Ard* yuhyiy ve 

yümiyt* ve ma leküm min dûnillâhi min veliyyin ve lâ nasıyr; 
 
Semâların ve arzın mülkü Allâh içindir... Diriltir ve öldürür... Sizin 

için Allâh dûnunda ne bir Veliyy ve ne de bir yardımcı vardır. (A.Hulusi) 
 
116 - Hakikat Allah, bütün Göklerin Yerin mülkü onun, diriltir de 

öldürür de ve size ondan baĢka ne bir veliy vardır ne bir nasîr. (Elmalı) 
 
 

ĠnnAllâhe leHU mülküs Semavati vel Ard ve elbette yerin ve gökleri 
hakimiyeti yalnızca Allah‟a aittir. yuhyiy ve yümiyt hayatı da ölümü de O 
takdir eder. ve ma leküm min dûnillâhi min veliyyin ve lâ nasıyr; 
sonuçta sizin için Allah dıĢında ne bir yar, ne de bir yardımcı var. 
 
 

117-) Lekad tabAllâhu alenNebiyyi vel Mühaciriyne vel 
Ensarilleziynettebeûhu fiy saatil usreti min ba'di ma kâde yeziyğu 
kulubü feriykın minhüm sümme tabe aleyhim* inneHU Bihim Raûfun 
Rahıym; 

 



Andolsun ki Allâh, fazlını nasip etti... Hz. Rasûllullah'a da, o güçlük 
saatinde O'na tâbi olan muhacirler ile ensara da; içlerinden bir 
bölümünün kalpleri neredeyse kaymak üzere iken tövbeye 
(yanlıĢlarından dönmeye) muvaffak kıldı. Sonra onların tövbelerini kabul 
etti... O, onlarda Raûf'tur, Rahıym'dir. (A.Hulusi) 

 
 
Lekad tabAllâhu alenNebiyyi doğrusu Allah peygambere, vel 

Mühaciriyn imkanların tükendiği yerden, imkanların üretileceği yere göç 
edenlere, vel Ensarilleziynettebeûhu fiy saatil usre zorluk demlerinde, 
zorluk zamanlarında, yani zor zamanda kendi imkanlarını onlarla 
paylaĢarak din yardımcılarına, evet devam ediyoruz; min ba'di ma kâde 
yeziyğu kulubü feriykın minhüm üstelik içlerinden bir kısmının kalbinin 
kaymaya yüz tuttuğu bir durumun ardından rahmet ve bağıĢıyla yöneldi. 
BaĢa dönüyoruz, Lekad tabAllâh Allah iĢte bunlara rahmet ve bağıĢıyla 
yöneldi. 

 
Görüyorsunuz sevgili dostlar. Allah‟ta tevbe ediyor. Allah‟ın tevbe 

etmesi iĢte bu. Kulun tevbe etmesi Allah‟a yönelmektir. Hata ettikten 
sonra “Ben ettim, sen etme Allah‟ım” demesidir. Ya Allah‟ın tevbesi; 
tabAllâh kendisine yönelen kula yönelmesi ve onu bağıĢlamasıdır. Onun 
için Allah kendisine tevbe edenin tevbesini kabul eder. Burada Tebük‟ten 
mazeretsiz geri kalıpta tevbe eden gruba dikkat çekiliyor. Konusu hiç 
Ģüphesiz ki o dur. 

 
sümme tabe aleyhim evet, onların tevbelerini kabul ettim. 
 
Burada ki sümme‟nin en güzel karĢılığı evettir. Çünkü yukarıda 

yine aynısını söyledi, evet onların tevbelerini kabul etti. Neden derseniz; 
inneHU Bihim Raûfun Rahıym; çünkü O, onları da sınırsız Ģefkatle ve 
merhametiyle kuĢatır. 

 
 
118-) Ve ales selasetilleziyne hullifu* hatta izâ dakat aleyhimül' 

Ardu Bi ma rahubet ve dakat aleyhim enfüsühüm ve zannu en lâ 
melcee minAllâhi illâ ileyh* sümme tabe aleyhim li yetubu* 
innAllâhe HUvetTevvabur Rahıym; 

 
Geride bırakılan o üç kiĢinin de (tövbesini kabul etti)... GeniĢliğine 

rağmen arz onlara dar gelmiĢ, nefsleri kendilerine dar gelmiĢ ve (nihayet) 
Allâh'tan sığınılacak yerin, gene ancak O olduğunu düĢünmüĢlerdi... 
Sonra, dönmeleri için (Allâh) onların tövbesini kabul etti... Muhakkak ki 
Allâh, "HÛ" Tevvab'dır, Rahıym'dir. (A.Hulusi) 



 
118 - O üç kiĢiye de ki geri bırakılmıĢlardı, nihayet o derece 

bunalmıĢlardı ki Yer yüzü bütün geniĢliğiyle baĢlarına dar geldi vicdanları 
da kendilerini tazyik etti ve Allahtan yine Allaha sığınmaktan baĢka çare 
olmadığını anladılar, evet, tam o vakit tövbelerinin kabulü ile tekrar iltifat 
buyurdu ki o tövbekârlar miyanına rucu' etsinler, hakikat, Allah, odur öyle 
tevvab, öyle rahîm. (Elmalı) 

 
 
Ve ales selasetilleziyne hullifu yine geri kalan 3 kiĢi ya da grup 

kimseye de Allah Ģefkat ve merhametiyle yöneldi. 
 
Kim bunlar; KiĢi ya da grup dedim. Ben gruba daha temayüllüyüm 

ama klasik tüm tefsirlerimiz üç kiĢiyi öne çıkarırlar. Ki bu doğrudur. Kimdir 
onlar; Kâb Bin Malik, Mürare Bin Rebiî, Hilal bin Ümeyye. Kâb Bin 
Malik‟in ağzından öğreniyoruz olanları.  

 
Kâb, Medine yerlisi bir Müslüman. Üstelik Medine‟deki tüm 

savaĢlara Resulallah‟ın arkasında iĢtirak etmiĢ sağlam yapılı bir mümin. 
Hem de Ģair üstelik. Medine‟nin ünlü Ģairlerinden. Sözü geçen 
kabilesinde, gerçekten eĢraf sayılan Medine de sözü dinlenir. Hatta civar 
site devletlerinde hatırlı biri. Öyle diyor; Hiç Tebük seferinde ki kadar 
rahat olmamıĢtım madden. Fakat sefer hazırlıkları baĢlayınca; “Biraz 
bekle canım nasıl olsa her Ģeyim hazır.é dedim kendi kendime. Günler 
yaklaĢtı ben hala kendimi ihmallikte böyle avutuyordum. Fakat sefer 
günü geldi, bu sefer kendimi Ģöyle avutmaya baĢladım: “Senin nasıl olsa 
bineğin güçlü, sen onların arkasından yetiĢirsin.” Dedim. Yine unuttum 
kendimi. ġeytan yine beni aldattı.” Diyor. Ve çektiler gittiler. Ama öyle bir 
zaman geldi ki artık arkalarından da yetiĢemezdim. Yerimden 
kalkamadım. 

 
Resulallah seferden döndü fakat ben bu süre zarfında içim içime 

sığmadı. Vicdanım beni rahatsız etti. Baktım yaĢlılar, sakatlar ve bir de 
tescilli münafıklar geride kalmıĢ. “Ben bu adamlarla mı beraberim.” 
Dedim. Vicdanım beni durdurmadı. O kadar rahatsız oldum ki, Resulallah 
dönünceye kadar içim içimi yedi. 

 
Resulallah döndü her zaman yaptığı gibi mescide geldi, ayağının 

tozu ile iki rekat namaz kıldı. Dönünce yaklaĢık 80 kiĢilik münafıklar 
sıraya dizildiler, her biri yemin billah ederek bir yığın mazeret saydılar. 
Onları Resulallah dinliyor, sadece dinliyor, Kendisi; Allah seni affetsin 
senin için istiğfar edeceğim deyip gönderiyordu ve mazeretlerini kabul 
ediyordu. Beni gördü, suçlu suçlu orada oturan beni.  



 
Ya sen niye gelmedin..! dedi. Kafam önüme eğildi. “Ya Resulallah 

dedim. Ben konuĢmasını iyi bilen biriyim. ġairdi. Eğer mazeret uyduracak 
olsam Ģunların hepsinden daha tumturaklı mazeretler uydururdum. Fakat 
Allah biliyor. Seni aldatsam Allah‟ı aldatamam. Onun içinde doğru 
söylemek durumundayım. Hiçbir mazeretim yoktu ya Resulallah. Hiçbir 
dönemde de elim bu kadar rahat olmamıĢtı. Ama tembelliğime yenildim. 
Allah senin hakkındaki hükmü verinceye kadar bekle o halde. Dedi. 
 

Etrafımdaki bir çok adam beni sağımdan solumdan  rahatsız 
ediyordu. Bir mazerette sen uydur. Ama yapamadım. Daha sonra 2 
kiĢinin daha benim yaptığım gibi yaptığını, mazeretleri olmadığını ve 
doğru söylediklerini duydum. Biri Mürare idi, biri de Hilal idi. Biraz olsun 
rahatladım ve evime gittim. 

 
Resulallah kimsenin benimle konuĢmamasını söylemiĢti. Kimse 

konuĢmuyordu. Mescide geliyordum, namaz kılıyordum. Her zaman 
olduğu gibi Resulallah‟a selam veriyor ve onun hemen arkasına 
duruyordum. 

 
BoĢuna bakıyordum Resulallah‟ın dudaklarına. Kıpırdamıyordu 

bile. Ah bir selamımı alsaydı..! Dünyalar benim olacaktı. Fakat hiç 
dudaklarının kıpırdadığını görmedim. Öyle hissediyordum. Resulallah 
beni süzüyordu.Fakat bir den hissetmem doğrumu diye Resulallah‟a 
baĢımı kaldırdığımda çeviriveriyordu hemen kafasını. Günler böyle geçip 
giderken yer yüzü bana dar gelmeye baĢlamıĢtı.  

 
Bir haber daha geldi, eĢinden de ayrılacaksın. BoĢayacak mıyım 

diye sordum, hayır sadece ayrılacaksınız, ayrı duracaksınız. ġimdi eĢimi 
de babamın evine yollamıĢtım. Artık yapayalnızdım. Sabahlara kadar 
rabbimle evimin damında hem namaz kılıyor, hem ağlıyordum. 

 
Amcamın oğluna gittim. Benim can ciğer dostumdu. Evinin 

kapısından değil duvarından atladım kimseye görünmeden. Selam 
verdim, o bile almadı. Ebu Katade. O bile almadı selamımı. Bir daha 
selam verdim, almadı ve dayanamadım dedim ki; “Ey amcamın oğlu ben 
Allah ve resulünü sevmiyor muyum yoksa..!” Bana sadece bir cümle 
söyledi. Allahu ve resulühu alehu alem. Allah ve peygamberi daha iyi 
bilir. Artık tamamen yıkılmıĢtım eve geldim. Ne yiyor ne içiyordum. Yer 
demir gök bakır kesilmiĢ, beni içine sığdıramaz olmuĢtu. 

 
YaklaĢık 50 gün geçtikten sonra yine evimin damında göz yaĢları 

içinde Allah‟a secde halindeyken gür bir ses duydum. 



 
Müjdeler olsun ya Kâb..! diyordu. Gözün aydınlandı, gönlüm 

aydınlandı. GüneĢ doğdu sanki içime. KoĢa koĢa mescide geldim, 
Resulallah‟ın gözlerine baktım, gözleri parıl parıldı. “Müjdelerim seni.” 
Dedi. Ya Resulallah senden mi yoksa Allah‟tan mı. Dedim; Allah‟tan. 
dedi. Ve bu ayetleri okudu. 

 
Resulallah‟ın önünde çıktım; Ya Resulallah tevbemin sadakat 

bedeli olarak malımı bağıĢlamak istiyorum. Çocuklarına bir kısmını bırak. 
dedi. 

 
O halde Hayber‟de kini bırakıyorum ve gerisini bağıĢladım. Vallahi 

ben doğru sözlülüğümün kârını gördüm. Allah‟ın resulünü kandıranlar 
Allah‟ı kandıramadılar. Fakat ben Allah‟ı gözettiğim için Allah‟ta beni 
affetti. Bu sadece kendi çağında yaĢanmıĢ dramatik bir öykü değil, her 
çağa, bir iman inkılabının nasıl bir insan tipi yetiĢtireceğinin en güzel 
örneği. Bugün için bizim de önümüzü, ufkumuzu aydınlatan, imanın 
insanda nelere kadir olduğunu gösteren muhteĢem bir örnek. 

 
hatta izâ dakat aleyhimül' Ardu Bi ma rahubet o kadar ki olanca 

geniĢliğine rağmen yer yüzü onlara dar gelmiĢ, ve dakat aleyhim 
enfüsühüm dahası vicdanları da kendilerini sıkıĢtırmıĢtı. ve zannu en lâ 
melcee minAllâhi illâ ileyh sonunda yalnız Allah‟tan baĢka sığınak 
olmadığını anladılar. Biraz önce anlattığımız öykünün kimi ayrıntılarına 
dikkat çeken ayetler. 

 
sümme tabe aleyhim li yetubu ardından O‟da onlara rahmetiyle 

yöneldi ki tevbe etsinler diye. Yani Allah onlara kendine yöneldikleri için 
yöneldi. Veya Allah onlara yöneldi ki, onlar da Allah‟a yönelsinler. 
innAllâhe HUvetTevvabur Rahıym; iyi bilin ki Allah, evet, yalnızca 
O‟dur tevbeleri kabul eden, rahmetiyle muamele eden.  

 
Ben ayetin baĢ kısmını çevirirken 3 grup diye ikinci bir anlam daha 

söylemiĢtim. 3 kiĢi değil de 3 grup ise nasıl bakacağız; ġöyle 
düĢünebiliriz. ġüpheli mazeret belirtenler ki 43 ile 46. ayetlerde ve 90. 
ayette ifade edilen kiĢiler, Ģüpheli mazeret belirten grup bir. 2.si 
mazeretsiz geri kalıp tevbe edenler. ĠĢte burada görüldüğü gibi bu 3 kiĢi 
örneğinde. 102. ve 105. ayetlerde de bunlardan söz ediliyor. 3. sü ise 
durumları Allah‟a kalmıĢ olanlar. 106. ve 118. ayette ifade edilenler. 

 
119-) Ya eyyühelleziyne amenüttekullahe ve kûnu me'as 

sadikıyn; 
 



Ey iman edenler! Allâh'tan (yaptıklarınızın sonuçlarını kesinlikle 
yaĢatacağı için) korunun ve sadıklarla (Hakk'ı tasdik edenlerle) beraber 
olun! (A.Hulusi) 

 
119 - Ey o bütün iman edenler! Allahtan korkun ve sadıklarla 

beraber olun. (Elmalı) 
 
 
Ya eyyühelleziyne amenü siz ey iman edenler, üttekullahe ve 

kûnu me'as sadikıyn; Allah‟a karĢı sorumluluğunuzun bilincine varın ve 
dürüst kimselerle birlikte olun. Kâb Bin Malik‟in dürüstlüğüne adeta bir 
atıf var sanki. 

 
 
120-) Ma kâne li ehlil Mediyneti ve men havlehüm minel a'rabi 

en yetehallefu an Rasûlillâhi ve lâ yerğabu Bi enfüsihim an nefsih* 
zâlike Bi ennehüm lâ yusıybuhüm zameün ve lâ nesabün ve lâ 
mahmesatün fiy sebiylillâhi ve lâ yetaune mevtıen yağıyzul küffare 
ve lâ yenalune min adüvvin neylen illâ kütibe lehüm Bihi amelün 
salih* innAllâhe lâ yudıy'u ecrel muhsiniyn; 

 
Gerek Medine halkına gerekse çevresindeki Bedevîlere, Allâh 

Rasûlünden geri kalmaları ve kendi nefslerini O'nun nefsine tercih 
etmeleri yakıĢmaz! Onların Allâh yolunda susuzluğa, yorgunluğa, açlığa 
maruz kalmaları, hakikat bilgisini inkâr edenleri öfkelendirecek yerlere 
yerleĢmeleri, düĢmana karĢı bir zafer kazanmaları; kendilerine imanın 
gereği fiiller olarak yazılmıĢtır! Muhakkak ki Allâh muhsinleri mükâfatsız 
bırakmaz. (A.Hulusi) 

 
120 - Ne medenîlerin ne de etraflarındaki bedevîlerin 

Resulallah‟tan tahallüf etmeleri, ve onun nefsinde ne yaptığına bakmayıp 
da kendi nefisleriyle mukayyet olmaları yaraĢmaz, çünkü onların Allah 
yolunda ne bir susuzluk, ne bir yorgunluk, ne bir açlık çekmeleri ve ne 
küffarı gayza getirecek bir mevkii çiğnemeleri ne de düĢmandan bir 
muvaffakıyete nâil olmaları olmaz ki mukabilinde kendileri için mutlak bir 
ameli Salih yazılmıĢ bulunmasın, çünkü Allah Muhsinlerin ecrini zayi' 
etmez. (Elmalı) 

 
 
Ma kâne li ehlil Mediyneti ve men havlehüm minel a'rabi en 

yetehallefu an Rasûlillâhi ve lâ yerğabu Bi enfüsihim an nefsih 
peygamber Ģehrinin halkına ve çevresindeki bedevilere, ne Allah‟ın 



elçisinden geriye kalmak, ne de kendi canlarını onunkinden fazla 
sakınmak yaraĢmaz, Ģık kaçmaz. 

 
Evet, kılavuz, çölde hayat. Kılavuzunuzu çölde kaybetmiĢseniz, 

hayatınızı kaybetmiĢsinizdir. Peygamber hayattır onun için. Peygamberin 
hayatı sizin hayatınızdan daha önce gelmelidir. Kılavuzunuzu kaybetmek 
sadece hayatınızı değil, istikbalinizi, ebedi istikbalinizi de yitirmek 
anlamına geldiği içindir. 

 
zâlike Bi ennehüm lâ yusıybuhüm zameün ve lâ nesabün ve lâ 

mahmesatün fiy sebiylillâh Ģöyle ki, ne zaman onların baĢına Allah 
yolunda bir susuzluk, bir yorgunluk ve açlık gelse, ve lâ yetaune 
mevtıen yağıyzul küffar ne zaman inkarda direnenleri öfkelendiren bir 
hamle yapsalar, bir adım atsalar, ve lâ yenalune min adüvvin neylen 
ve ne zaman mukadder olan sonuca düĢman eliyle ulaĢsalar, Ģehit 
olmak gibi, gazi olmak gibi. illâ kütibe lehüm Bihi amelün Salih 
sonuçta bütün bunlar nedeniyle onların lehine üretilmiĢ bir değer 
yazılmaktadır. Yani boĢa gitmemektedir. 

 
Burada söylenen açık, Allah‟a güvenin siz deniliyor. Çünkü iman 

güvendir. Değer üretmekle peĢin nimetleri, vadeli Ģükür isteyen Allah 
karĢısında, sizde peĢin amel yapıp vadeli cennete neden razı 
olmazsınız. Unutmayın önce bunu Allah yaptı.Göz, kulak, dil, dudak, el 
ayak, yürek, beyin, hava, su. Bedeli vadeli ödenmek üzere peĢin verilmiĢ 
değerler değil mi. Allah size güveniyor da siz niçin Allah‟a 
güvenmiyorsunuz. Gözü verirken bedelini ödediniz mi? Kalbi verirken 
ödediniz mi, havayı solurken ödediniz mi? O halde Allah size peĢin peĢin 
nimetini verip Ģükrünü veresi almakta hiç tereddüt etmedi de; Siz neden 
peĢin amelle vadeli cennet almakta Allah‟ta alacağınız olsun, 
vermeyeceğini mi düĢünüyorsunuz. Kaldı ki size verdiği nimetin Ģükrünü 
bir ömür O‟na hasretseniz yine de heder etmiĢ olmazsınız. Onun için 
güven problemidir. Ġman güven demektir, Allah‟a güven. 

 
innAllâhe lâ yudıy'u ecrel muhsiniyn; Her halde Allah iyilerin 

hakkını zayi edecek değildir. 
 
 
121-) Ve lâ yünfikune nefekaten sağıyreten ve lâ kebiyreten ve 

lâ yaktaune vadiyen illâ kütibe lehüm li yecziyehümullâhu ahsene 
ma kânu ya'melun; 

 
Ne zaman küçük veya büyük bir bağıĢ infak etseler, yeryüzünde 

yolculuk yapsalar; bu onlara kesinlikle yazılmıĢ olduğu içindir... Bu, 



Allâh'ın kendilerini, yapmakta olduklarının en güzeliyle 
mükâfatlandırması içindir! (A.Hulusi) 

 
121 - Ve küçük, büyük bir masraf yapmazlar ve bir vadî kat 

etmezler ki amellerinin daha güzeliyle Allah kendilerine mükâfat etmek 
için hesaplarına yazılmıĢ olmasın. (Elmalı) 

 
 
Ve lâ yünfikune nefekaten sağıyreten ve lâ kebiyreten Yine 

onlar az ya da çok Allah yolunda her ne harcamıĢlar, ve lâ yaktaune 
vadiyen ve herhangi bir vadide ne yol almıĢlarsa, - Bu bir deyimdir, 
aslında yakta kesmek manasıdır ama, kat etmek diye bizim dilimize de 
girmiĢtir. Yol kat etti, yol almak manasına kullanılır.- illâ kütibe lehüm li 
yecziyehümullâhu ahsene ma kânu ya'melun; Allah‟ın onları 
yaptıklarından dolayı ve en güzel bir biçimde ödüllendirmesi için elbet 
O‟da onların lehine kayda geçirilmektedir. 

 
 
122-) Ve ma kânel mu'minune li yenfiru kâffeten, felevla nefera 

min külli firkatin minhüm taifetün li yetefakkahu fiyd diyni ve li 
yünziru kavmehüm izâ race'û ileyhim leallehüm yahzerun; 

 
Ġman edenlerin hepsinin birden sefere çıkmaları yerinde olmaz! 

Onlardan her bir topluluktan bir grubun, arkalarında kalması; Din'i iyice 
anlamaya çalıĢması gerekir. Onlar seferden geri döndüklerinde, belki 
sakınırlar diye, kavimlerini uyarmaları için! (A.Hulusi) 

 
122 - Bununla beraber müminlerin kâffesi birden toplanıp seferber 

olacak değillerdir, fakat her fırkadan bir taife toplansa da dinde fıkıh tahsil 
etseler, ve döndükleri zaman kavimlerini inzar eyleseler, gerek ki 
sakınırlar. (Elmalı) 

 
 
Ve ma kânel mu'minune li yenfiru kâffe fakat müminlerin sefere 

topyekun çıkmaları doğru olmaz. felevla nefera min külli firkatin 
minhüm taifetün li yetefakkahu fiyd diyn Çok önemli, çok önemli bir 
Kuranî ilkeyi Ģu anda öğreniyoruz. Onlar arasından her gruptan birilerinin 
sefere çıkmayıp dinde derin bir anlayıĢ ve ilim elde etmek için çaba 
harcamaları, ve li yünziru kavmehüm izâ race'û ileyhim ve onlar 
yanlarına döndükleri zaman da ait oldukları kitleleri uyarmaları daha 
uygun olacaktır. leallehüm yahzerun; Belki de böylece ileride doğacak 
mahsurlar önceden önlenmiĢ olur. 

 



Kuran, iki dünyayı birbirinden ayırmaz, bıçak sırtı gibi görür. Bir 
realitenin iki yüzüdür Kuran düĢüncesine göre dünya ve ahiret. Onun için 
bilgiyi de ikiye ayırmaz. Uhrevi bilgi, dünyevi bilgi. Ya da dini bilgi, dini 
olmayan bilgiyi de ikiye ayırmaz Kuran. Onun içinde burada verilen 
mesaj bilginin tamamına iliĢkindir. Yeter ki yararlı bilgi olsun. Var oluĢ 
mücadelesi olan top yekun savunma seferberliği durumunda dahi ilmi 
faaliyetlerin durmamasını emrediyor bu ayet. Bu Kuran‟ın kendine bağlı 
insanları mitostan logosa çağırdığının, mahsustan, makule çağırdığının, 
yani efsaneden ve mitolojiden akla çağırdığının bir göstergesidir, hem de 
açık bir göstergesidir. 

 
Sağlam bir bilincin alt yapısı, sağlıklı bir bilgilenmedir. Özellikle bu 

bilgi vaka değil, malumat değil, derin düĢünceyle iĢlenmiĢ rafine bilgi 
olduğu içinli yetefakkahu fiyd diyn diyor. Tefakkuhtan söz ediyor Kuran. 
Nedir bu? Entelektüel derin düĢünce demektir. Yani bilgisayarların data 
bankına giren malumat değil, derin düĢünce. Sadece insanın 
üretebileceği, malumattan düĢünce ile sonuç elde etmek.  

 
O halde buna fıkıh diyemeyiz. Fıkıh okumak baĢka Ģey, tefakkuh 

etmek bam baĢka Ģeydir. Kuran fıkıh okumayı değil, tefakkuhu emreder. 
Fıkh etmeyi yani. Fıkh etmek bir entelektüel eylemdir. Bilgiyi yoğurmak 
ve bilgiden yepyeni bir bilgi üretmektir. Yani bilgiyi üretmektir, tüketmek 
değil. Onun için burada tefakkuh sahibi olmadan fıkıh sahibi olanları, 
insanı kurala feda edenlere de bir öğüt var. Eğer tefakkuh sahibi 
olmadan fıkıh sahibi olursanız, insanı kurala feda edersiniz. ĠĢte bu 
YahudileĢmedir bizce. Çünkü Yahudiler dinin hükümlerini kurallaĢtırdılar, 
insanı kurban ettiler. Onun için de YahudileĢmeye karĢı savaĢ açan, 
savaĢ açmak için gönderilmiĢ olan Hz. Ġsa onlara dönüp Ģu sert 
üslubuyla diyordu ki;  

 
- Ey yılan dölleri, cumartesi yasağı insan içindir. Ġnsan Cumartesi 

yasağı için değildir. 
 
Çok harika bir uyarı. Ġnciller içerisinde geçen Hz. Ġsa‟ya iliĢkin bir 

cümle bu. Ona ait bir cümle. YahudileĢen Ġsrail oğullarını cumartesi 
yasağına uyacağız diye kuyuya düĢen bir canlıyı, bir insanı dahi 
kurtarmadıklarını göz önüne getirirseniz, o zaman dinin emirlerinin 
maksadından nasıl ayrılıp ruhu öldürülerek uyulmaya çalıĢıldığını ve 
nasıl ters bir iĢe alet edildiğini görürsünüz. ĠĢte buradaki da onu söylüyor. 

 
 



123-) Ya eyyühelleziyne amenû katilülleziyne yeluneküm minel 
küffari velyecidu fiyküm ğılzaten, va'lemu ennAllâhe me'al 
müttekıyn; 

 
Ey iman edenler! Küffardan (gerçeği inkâr edenlerden) size yakın 

olanlarla savaĢın! Sizde Ģiddet, aziym, yoğun iman yaĢamını bulsunlar... 
Bilin ki Allâh korunanlarla beraberdir! (A.Hulusi) 

 
123 - Ey o bütün iman edenler! Kâfirlerin size yakın olanlarıyla 

çarpıĢın, hem onlar sizde kalın bir kuvvet görsünler ve bilin ki Allah 
korunanlarla beraberdir. (Elmalı 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû siz ey iman edenler, katilülleziyne 

yeluneküm minel küffar inkarda direnenlerden size gelebilecek en 
yakın tehdide karĢı savaĢın. velyecidu fiyküm ğılzaten ve sizin 
Ģahsınızda sert bir direniĢe Ģahit olsunlar. 

 
Burada söylenmek istenen Ģey sanırım açık. Yakın ve açık 

tehlikeyle savaĢmak emrediliyor. Öncelik sırasını, tehdit sıralamasını 
yanlıĢ yapmayın diyor. Doğru tehdit sıralaması yapın. YanlıĢ yapınca iĢte 
Ģu anda yaĢadığımız gibi, toplumu çözersiniz.YanlıĢ tehditlere karĢı 
savaĢmayın, doğru bir sıralama yapın ve en yakın tehdit, sizin rızkınızı, 
sizin hayat standardını, sizin rahatınızı hedef alan değil, sizin ebedi 
mutluluğunuzu hedef alan tehdittir. Onun için onunla mücadele edin 
mesajı da veriliyor. Direnç göstermek, tehlike yaklaĢınca bir toprak gibi 
çözülmeyip bir kaya gibi sert olmak tavsiye ediliyor burada. 

 
va'lemu ennAllâhe me'al müttekıyn; hem Ģunu iyi bilin ki Allah 

sorumlu davrananların yanındadır. 
 
 
124-) Ve izâ ma ünzilet suretün fe minhüm men yekulü 

eyyüküm zadethü hazihi iymana* feemmelleziyne amenû fe 
zadethüm iymanen ve hüm yestebĢirun; 

 
Bir sûre inzâl edildiğinde, onlardan kimi: "Bu hanginizin imanını 

arttırdı (ne yararı oldu)?" der... Ġman etmiĢ olanlara gelince, onların 
imanını artırmıĢtır, onlar müjdeleĢip seviniyorlar. (A.Hulusi) 

 
124 - Bir Sûre indirildi mi içlerinden biri çıkar «bu hanginizin imanını 

artırdı bakalım?» der, evet, imanı olanların imanını artırmıĢtır ve onlar 
müjdelenip duruyorlar. (Elmalı) 



 
 
Ve izâ ma ünzilet suretün fe minhüm men yekulü eyyüküm 

zadethü hazihi iymana ne zaman Kuran‟dan bir bölüm indirilse hemen 
onlardan birileri; “Bu hanginizin imanını artırdı.” Derler. Alaycı bir tavır 
tabii ki. Vakarıyla bağlantı, yani direniĢin temelinin güçlü bir iman 
olduğuna bir gönderme bu aslında. Yukarıda ki vakarla bağlantılı bir 
ayet. Çünkü burada her ilahi tavsiye imana eklemlenmiĢ bir yakıt gibi. 

 
ġu da ortaya çıkmıyor mu o zaman, aslında Kuran ile alakanız, 

iman ile alakanızdır. Kuran‟a ne kadar vakıfsanız imanınızda o kadar 
güçlü olur. Aslında bu böyle ortaya çıkıyor. Eğer inen her ayet imanı 
güçlendiren bir gönül yakıtı ise, söyler misiniz sizin yüreğinize kaç ayet 
indi. Kuran‟ın Ģu iki kapağı arasındaki ayetlerden kaçını algılamıĢ, 
sindirmiĢ, anlamıĢ ve hayatınızda gerekli yere koymuĢsanız, o kadar 
inmiĢtir. Sanırım buna siz de katılırsınız. 

 
feemmelleziyne amenû fe zadethüm iymanen ve hüm 

yestebĢirun; Evet, bir baĢka kesime geldi Kuran. Ġman edenler var ya, 
bu onların imanlarını tabii ki artırmıĢtır. Elbette artırmıĢtır iman edenlerin 
imanını ve elbet onlar bunun sevincini paylaĢırlar. YestebĢirun ben en 
güzel tercümeyi böyle bulabildim.Bu karĢılığı bu kelimenin en doğru 
tercümesi olarak görüyorum; birbiriyle sevinç paylaĢırlar. Ġman 
paylaĢırlar. Bilgiyi paylaĢmak, imanı paylaĢmak. Aslında emr-i bil ma‟ruf 
nehy-i anil münker bir paylaĢma değil midir. Davet bir iman paylaĢımı 
değil midir. Unutmayınız sevgi gibidir iman, paylaĢıldıkça çoğalır, 
tükenmez artar. 

 
 
125-) Ve emmelleziyne fiy kulubihim meradun fezadethüm 

ricsen ila ricsihim ve matu ve hüm kafirun; 
 
Hastalıklı düĢünce sahiplerine gelince; onların pisliğine pislik katıp 

arttırmıĢ; onlar hakikat bilgisini inkâr edenler olarak ölmüĢlerdir. 
(A.Hulusi) 

 
125 - Kalplerinde bir maraz olanlara gelince: onların da küfürlerine 

küfür katmıĢtır ve kâfir olarak ölüp gitmiĢlerdir. (Elmalı) 
 
 
Ve emmelleziyne fiy kulubihim meradun fezadethüm ricsen ila 

ricsihim bir de kalpleri hastalıklı olan kimseler var ve bu onların 
çirkefliklerinin katmerlenmesine yol açmıĢtır. fezadethüm ricsen ila 



ricsihim ibaresini; çirkefliklerinin katmerlenmesi diye çevirdim ki sanırım 
doğru bir çeviri. ve matu ve hüm kafirun; nihayet onlar inkara 
saplanmıĢ bir halde ölüp giderler. 

 
Hakikatin çift boyutlu etkisini bu ayette hissediyoruz. ġifa, ya da 

hüsran. Görüyorsunuz hani bir baĢka ayeti hatırlarım hemen; 
 
Ve nünezzilu minel Kur'âni ma huve Ģifaun ve rahmetun lil 

mu'miniyne Kur‟an dan öyle Ģeyler var ki inen, müminler için Ģifa ve 
rahmettir. ve lâ yeziyduz zalimiyne illâ hasara; (Ġsra/82) Fakat, herkes 
için mi? Zalimlerin, yani Kur‟an ı doğru yere koymayanların, Kur‟an a 
doğru noktadan bakmayanların, yanlıĢ yere koyanların, ki zulüm bir Ģeyi 
yerinden etmektir, yerine koymamak hüsranını artırır. O ayeti hatırlattı 
bana.  

 
Buradaki rics, taharetin zıddıdır. Temizlik ve pislik. 108. ayeti 

hatırlayın hemen, oradaki tahareti hatırlayın; manevidir burada da iĢte. 
Bu kirlilik elbisenin, bedenin kirliliği falan değil, yüreğin ve zihnin 
kirliliğidir. Unutmayınız ki en, en tehlikeli kirlilik, yüreğin ve zihnin 
kirliliğidir ve din de bu kirliliği arıtmak için gelmiĢtir, gönderilmiĢtir. 

 
 
126-) Evela yeravne ennehüm yüftenune fiy külli 'amin 

merreten ev merreteyni sümme lâ yetubune ve lâ hüm yezzekkerun; 
 
Görmüyorlar mı ki onlar her yıl bir veya iki kere deneniyorlar? 

(Hâlâ) tövbe etmiyorlar; ibret de almıyorlar. (A.Hulusi) 
 
126 - Görmezlerde mi ki her yıl bir veya iki kere fitneye tutulurlar, 

sonra da tevbe etmezler, ibret almazlar. (Elmalı) 
 
 
Evela yeravne ennehüm yüftenune fiy külli 'amin merreten ev 

merreteynher yıl bir ya da iki kez sınandıklarını görmüyorlar mı, sümme 
lâ yetubune ve lâ hüm yezzekkerun; oysa ki ne tevbe ediyorlar ne de 
ders alıyorlar.  

 
Böyle çevirdim hemen ilk etapta görür görmez ama, Ģöyle de 

çevirebilirim bu ayeti; Evela yeravne ennehüm yüftenune fiy külli 
'amin merreten ev merreteyn görmüyorlar mı ki her yıl en az bir ya da 
iki kez tongaya düĢüyorlar. sümme lâ yetubune ve lâ hüm 
yezzekkerun; fakat buna rağmen yine de ne tevbe ediyorlar, ne de ders 



alıyorlar. Sanırım bu çeviri biraz daha güzel oldu, daha isabetli bir çeviri 
oldu. 

 
Ġlk kuĢak müfessirleri bu bir ya da iki kez imtihandan, fitneden farklı 

Ģeyler anlamıĢlar. Açlık ve kıtlık demiĢ bazı ilk kuĢak müfessirleri. Daha 
baĢkaları savaĢ ve gaza demiĢ. Tabii bu yorumlar biraz uzak yorumlar 
gibi geldi bize. Fitne kelime manası olarak, altının hamını hasından 
ayırmak için ateĢte eritilme iĢlemine denilir. Yani saf altını cürufundan 
ayırmak için yapılan iĢlemdir.  

 
Saf imanı, imana karıĢmıĢ bir takım tortulardan ayırmak için kiĢinin 

sınava çekilmesi. Fakat Kur‟an da fitne yaklaĢık 20 yi aĢkın anlamda 
kullanılır ve gerçek bir çok anlamlı kelime ile karĢı karĢıyayız ve bence 
fitne biraz önceki anlamıyla değil, tongaya düĢmek. Tıpkı dilimizde 
kullanıldığı sınırlı manasında olduğu gibi, fitneye düĢmek anlamında, 
hatta hatta,Ģu anda müfessirinin ismini hatırlayamadığım ilk 
tefsircilerinden birinin Mukatil bin Süleyman‟ın tefsir ettiği gibi bunu bir 
fabiha, yani skandal. Her yıl 1 – 2 skandala konu olduklarını görmüyorlar 
mı. Ki gerçekten tarihsel olarak böyle çevirirsek Medine‟de ki her yılda bir 
iki münafık skandalını görüyoruz. Bu skandalla yine maskeleri fora 
ediliyordu. Burada söylenen o olsa gerek. 

 
 
127-) Ve izâ ma ünzilet suretün nezara ba'duhüm ila ba'd* hel 

yeraküm min ehadin sümmensarefu* sarafAllâhu kulubehüm 
Biennehüm kavmün lâ yefkahun; 

 
Bir sûre inzâl edildiğinde: "Sizi birisi görüyor mu?" diye birbirlerine 

bakıp sonra sıvıĢarak gittiler... AnlayıĢsız bir topluluk olmaları dolayısıyla 
da Allâh bilinçlerini (ters) döndürdü. (A.Hulusi) 

 
127 - Bir Sûre indirildi mi sizi birisi görüyor mu? «diye birbirlerine 

göz ederler, sonra» sıvıĢır giderler, Allah kalplerini burkmuĢtur, çünkü 
bunlar Fıkhı istemez kimselerdir. (Elmalı) 

 
 
Ve izâ ma ünzilet suretün nezara ba'duhüm ila ba'd* hel 

yeraküm min ehadin sümmensarefu Bir de ne zaman Kur‟an da bir 
bölüm indirilse; siz görecek birimi var ki der gibi birbirlerine bakıyorlar, 
sonra da dönüp uzaklaĢıyorlar. 

 
Tipik bir iki yüzlü tavırdan söz ediliyor. Ġkği yüzlülüğün en temelinde 

yatan etmen, nedir o; görülmediğine, fark edilmediğine inanmak. Gören 



bir Allah‟a inanarak münafık olunabilir mi. Münafık olabilmesi için en 
azından Allah‟a iman etse bile, Allah‟ın kendisini her an gördüğü 
konusunda tereddüdü olması lazım. Problem de burada yatıyor. Problem 
inanca iliĢkin bir problem olarak gündeme getiriliyor burada. 

 
sarafAllâhu kulubehüm peki sonuç, Allah kendisine böyle 

yaklaĢan birine nasıl yaklaĢır. Allah‟ta onların kalplerini Hakk‟tan 
döndürmüĢtür. Onlar hakikatten nasıl yüz çeviriyorlar, gören bir var mı 
der gibi. Allah‟ta onları hakikatten döndürdü. Yani onlar Allah‟a sırt 
çevirdi ise, Allah‟ta onlara sırt çevirdi gibi bir mecazi mana verebiliriz. 

 
Biennehüm kavmün lâ yefkahun; Bunu nasıl yapar biliyor 

musunuz? Çok sade, çok net; Çünkü onlar Hakk‟kı kavramaktan aciz bir 
topluluktur. Bir insanın bilincini kapattığı zaman artık anlamaz, 
kavrayamaz hale geldi mi iĢte budur. Yani aklını kullanmamaya baĢlarsa 
iĢte budur sonuç.  

 
Onun için, çok ilginç değil mi dostlar, Kur‟an sürekli makule 

çağırıyor, sürekli akla çağırıyor, sürekli akletmeye çağırıyor, bir meseleyi 
kavramaya çalıĢıyor. Nifakın, Ģirkin, küfrün ve her türlü kötülüğün 
temelini, aklı doğru bir biçimde kullanmamaya getirip bağlıyor en son 
burada olduğu gibi. 

 
 
128-) Le kad câeküm Rasûlun min enfüsiküm aziyzun aleyhi 

mâ 'anittüm hariysun aleyküm Bil mu'miniyne Raûfun Rahıym; 
 
Andolsun ki size Rasûl geldi içinizden, Aziyz'dir; sizin sıkıntıya 

uğramanız O'na ağır gelir... Size haristir! Ġmanlılara (hakikatine iman 
edene) Raûf (Ģefkatli) ve Rahıym'dir (hakikatlerindeki kemâlâtlarını 
yaĢatıcıdır). (A.Hulusi) 

 
128 - ġanım hakkı için size bir Resul geldi ki: kendinizden, gayet 

izzetli, zorlanmanız ona ağır geliyor, üstünüze hırs ile titriyor, müminlere 
Raûf, rahîmdir. (Elmalı) 

 
 
Le kad câeküm Rasûlun min enfüsiküm doğrusu ey insanlık; 

Hitabın en geniĢ muhatabı insanlık olsa gerektir. Onun için de ben öyle 
çevirmeyi uygun görüyorum. Doğrusu ey insanlık..! Surenin taç ayetleri 
bunlar... Size kendi cinsinizden bir elçi gelmiĢtir. min enfüsiküm. Bazı 
rivayetlerde yine bazı sahabeye atfedilen bir okuyuĢ türü daha var. 



Enfesiküm yani en iyiniz en güzeliniz. Ama bu birazcık manipülatif bir 
okuyuĢ gibi geliyor. Çünkü Kur‟an ın genel üslubuna uymuyor. 

 
Kur‟an Resulallah‟ın beĢeriliği üzerinde çok sık durur. 18. surenin 

son ayetini hatırlayın, 110. ayet;  
 
Kul innema ene beĢerun mislüküm.. (Kehf/110)De ki ben de 

sizin gibi yalnızca ve yalnızca bir insanım. ĠĢte bunun gibi. Tek değildir 
bu ayet. Bir baĢka ayette daha. Onun için burada da sizin cinsinizden bir 
peygamber. Melek olmayan, olağanüstü niteliklere sahip olmayan, yiyen, 
içen, aranızda gezen, insan olan. Hani efendimizin ifadesi ile Abduhu ve 
resuluh, kulu ve elçisi bir peygamber. 

 
aziyzun aleyhi mâ 'anittüm sizin kurtuluĢu olmayan bir belaya 

uğramanız ona çok ağır gelir. Anite kelimesinin Arap dilinde ki karĢılığı; 
bir kimsenin içinden çıkamayacağı bir belanın, acının, musibetin ortasına 
düĢmesidir. Herhalde buradaki belayı, küçük, dünyevi, gündelik sıkıntılar 
olarak anlamak, bira anlamı küçültmek olur. Resulallah‟ın rahatsız 
olduğu, insanlık için kaygılandığı Ģey; ebedi mutluluğu kaybetme 
arzusudur. O her bir insanın ebedi mutlu olması için varlığını bu yolda 
harcamıĢtır. Davet uğruna saçını değil sadece, ömrünü ağartmıĢtır ve 
tabii ki, yüzü de ağarmıĢtır. 

 
hariysun aleyküm o sizin üzerinize tir tir titrer. Neden; Bil 

mu'miniyne Raûfun Rahıym; “Çünkü” o müminlere karĢı çok Ģefkatlidir 
ve çok merhametlidir. 

 
ġefkat ve merhamet adeta Allah‟ımıza mutlak manada ait olan rauf 

ve rahim, mukayyet olan Resulallah‟a da verilmiĢtir. Hepimize küçük bir 
parça da olsa verilmiĢtir. Her anne evladı için rauf ve rahimdir. Ama bu 
kimsenin garibine gitmez. Annedir, evlattır. Fakat peygamber için tüm 
insanlığa karĢı bir Ģefkat numunesi, bir muhabbet abidesi, bir merhamet 
çeĢmesidir peygamberler.  

 
 
129-) Fein tevellev fekul hasbiyAllâhu, lâ ilâhe illâ HUve, aleyhi 

tevekkeltü ve HUve Rabbül arĢil azıym; 
 
Eğer yüz çevirirler ise de ki: "Allâh bana yeter! Tanrı yoktur sadece 

'HÛ'! O'na tevekkül ettim... ArĢ-ı Aziym'in Rabbi 'HÛ'dur!" (A.Hulusi) 
 
129 - Eğer aldırmazlarsa deki: bana Allah yetiĢir ondan baĢka ilâh 

yoktur, ben ona dayanmaktayım ve o, o büyük ArĢın sahibidir.(Elmalı). 



 
 
Fein tevellev fekul hasbiyAllâh buna rağmen, böyle bir insanlığın 

merhamet çeĢmesi olmasına rağmen peygamber, insanlığın yanmıĢ 
dudaklarına ve kavrulmuĢ yüreğine, ciğerine su akıtmasına rağmen siz 
yine de ona yüz çevirirsiniz. 

 
De ki; lâ ilâhe illâ HU,hasbiyAllâh Allah bana yeter, O‟ndan baĢka 

hiçbir tanrı yok zaten aleyhi tevekkeltü ben hep O‟na güvenmiĢimdir. ve 
HUve Rabbül arĢil azıym; Çünkü O‟dur en yüce hükümranlığı rabbim 
de. 

 
Biz, sevgili efendimiz, yüce önderimiz, aziz rehberimiz, iki cihanda 

mutluluğumuzun yolunu gösteren büyük yol kılavuzumuz. Efendimizin 
bize yaptığı güzelliğin, iyiliğin kadrini bildiğimizi düĢünmüyoruz. Fakat 
rabbimden onun kadrini ve kıymetini, onun bize olan Ģefkatinin 
mukabelesini yapacak bir yürek, bir sadakat, bir iman ve bir ahlak 
dileniyoruz. Umarım bir gün o insanlık ufku ile karĢı karĢıya geldiğimizde 
benim mirasıma hakaret ettiniz dedikleri arasında olmayız ve umarım 
onun Allah‟a  

 
..ya Rabbi inne kavmittehazû hazel Kur'âne mehcura; 

(Furkan/30)Ya rabbi bu toplum senin Kur‟an ını terkedilmiĢ bıraktı 
dedikleri arasında olmayız. Bu dua ile amin diyor, bu sureyi böylece 
bitiriyorum. 

 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. YÛNUS SURESĠ (001-020) (67) 
 
 
"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. 
 
Hz. Musa‟nın dilinden vahyin ölümsüzleĢtirdiği bu duaya amin 

diyerek Kur‟an ülkesinin yepyeni bir sitesine, Ģehrine birlikte giriyoruz. Bu 
sitenin adı Yunus. 

 
Yunus suresi adını 98. ayette geçen Yunus toplumundan alıyor. 

Taberi sure isimlerini verirken, kendi yaĢadığı çağda sure isimlerinin 
oturup oturmadığını ele veren bir üslup kullanır. Bazı sure isimleri için 
aynen mesela taha suresi der. Fakat 310 yılında ölen Taberi‟nin kendi 
çağına kadar surenin adı oturmamıĢsa o konuda mesela Ģöyle der. Es 
sura elleti yüzkeru fiha Yunus. Yunus‟tan bahsedilen sure, söz edilen 
sure der. Biz anlarız ki surenin adı Taberi döneminde henüz daha 
oturmamıĢ, isimleĢmemiĢ. Bazı surelerin ismini ise hiç vermez. Oradan 
da anlarız ki o sureye henüz daha isim konulmamıĢ. 

 
Surenin içerik, üslup ve biçim olarak Mekki surelerin klasik, tipik 

özelliğini yansıttığını görüyoruz. Onun içinde sure Mekke‟de nazil olmuĢ 
bir suredir. Her ne kadar bazı rivayetlerde sure içinde yer alan bir kaç 
ayetin Medine‟de nazil olduğu söylenmiĢse de biz bunları 6. surenin 
baĢında yaptığımız kriterler, ki koyduğumuz 4 ölçü var idi. 

 
1 – Ses kriteri. Yani fasılalara uyuyor mu. Bu Medine de nazil oldu 

denilen Mekki bir sure içinde yer alan ayet aynı fasılayı, aynı sesi veriyor 
mu, vermiyor mu. 
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2 – Bağlaçlar var mı. Siyak ve sibakı bağlamı, arasında bağlaç 
varsa nasıl Mekki surenin içinde o ayet bir baĢka zamanda nazil olabilir. 
Aynı ses varsa o ayeti oradan nasıl alabilirsiniz.  

 
3 - Yine konu Kriteri. Aynı konuyu iĢliyorsa içerik olarak o ayeti 

oradan çıkarınca ora boĢ kalıyorsa, o ayete nasıl bir baĢka zamanda indi 
diyebiliriz. ĠĢte bu kriterleri vurduğumuzda Yunus suresinin içerisinden 
Medine de indi diyeceğimiz herhangi bir ayetin olmadığı kanaatine 
varıyoruz. 

 
Bu sure ittifakla, gerek Hz. Osman, gerek Ġbn. Abbas, gerek Cafer 

Mushaflarında ittifakla Hud suresi ile Ġsra suresi arasında yer alıyor. Bu 
da bize Ģunu gösteriyor; Mekke döneminin 3. bölümünde, yani son 3 ya 
da 4 yıllık diliminde nazil olan sureler arasında görüyoruz biz Yunus 
suresini. 

 
Üslubuna baktığımızda biz Yunus suresinin tipik, belegatı 

anlamdan daha fazla önceleyen Mekke sureleri ile, yine tipik manayı 
belegattan daha fazla önceleyen Medine tipi surelerin arasında orta bir 
form oluĢturuyor. 

 
Konusu ise tabii ki vahiy baĢtan sona bu sure vahiyden söz ediyor. 

Huruf-u Mukadda ile, o kesik harflerle baĢlayan tüm sureler gibi bu sure 
de vahiy konusunu iĢleyerek söze giriyor. Surenin ilerleyen ayetlerinde 
vahyin her türü gündeme getiriliyor. Sadece kavli vahiy değil, fiili vahiy, 
kevni vahiy, ayat-ı hadisat, ayat-ı kainat, ve ayat-ı insan. Hepsi gündeme 
getiriliyor. Onun için adeta Yunus suresi, ayet suresi, ayât suresi, yani 
Allah‟ın varlığına bir atıf. Allah‟ın varlığına, birliğine ve insana vahiyle 
ikramına bir atıf olan sure diyoruz. 

 
Bu kısa giriĢten sonra Ģimdi surenin tefsirine baĢlayabiliriz. Ama 

surenin neden söz ettiğini bize çok iyi veren sondan bir önceki ayetini 
hatırlatmak isterim. Belki sure, sondan bir önceki ayetinde; 

 
Kul ya eyyühenNasu kad caekümülHakku min Rabbiküm de ki 

onlara, ey insanlık, ey beĢer, ey insanoğlu size rabbinizden bir hakikat, 
bir gerçek ulaĢtı. femenihteda fe innema yehtediy linefsih bundan 
sonra, bu hakikatin ulaĢmasından sonra kim doğru yolu bulursa o kendisi 
için doğruyu bulmuĢ olur. Yani sizin hidayete ermenizden Allah‟ın hiçbir 
çıkarı yok, sizin çıkarınız vardır. O halde idrakinizi, iradenizi, aklınızı 
kullanın. Allah‟ın size verdiği akıl nimetinin Ģükrünü eda etmek 
istiyorsanız vahiyle buluĢun. Unutmayın ki akıl; sizin içinizdeki 
peygamber, peygamber; sizin dıĢınızdaki akıldır. ikisini buluĢturun. 



 
ve men dalle feinnema yedıllü aleyha (108) Kim de saparsa, 

Allah‟tan gelen bu gerçeğe sırt dönerse, o kendi aleyhine sapmıĢ olur. 
Yani Allah‟a zarar vermez. 

 
..ve mâ zalemûna ve lâkin kânû enfüsehum yazlimûn; 

(Bakara/57) 
 
Bize zulmetmediler, bize kötülük edemezler, bize zarar vermediler, 

veremezler. Verdikleri tüm zarar kendilerinedir diyen Kur‟an ın söylediği 
gibi iĢte bu sure bu ayetin muhtevasında gördüğümüz leyt motif, bir dip 
akıntısı gibi bu surenin tüm ayetleri boyunca akar gider. 

 
 
“BismillahirRahmanirRahıym”  
 
 
1-) Elif Lâââm Ra* tilke ayatül Kitabil Hakiym; 
 
Eliif, Lââm, Ra... ĠĢte bunlar Kitab-ı Hakiym'in (hikmet dolu hakikat 

BĠLGĠsi kaynağının) iĢaretleridir. (A.Hulusi) 
 
001 - Elif, Lâm, Râ. iĢte bunlar o hakîm kitabın âyetleri. (Elmalı) 
 
 
Elif Lâââm Ra bunlar harfler. Kur‟an da ki bu harflerle, huruf-u 

Mukadda ismi verilen bu kesik harflerle baĢlayan tüm surelerde olduğu 
gibi bu sure de vahiy ile, vahye atıf yaparak söze giriyor. Demek ki bu 
harflerin ne manaya geldiğini tartıĢırken, bu ihtilafa girmeyeceğim. Zaten 
bu konuda ayrıntılı olarak Bakara suresinin baĢında ki Huruf-u 
Mukadda‟yı iĢlerken tüm görüĢleri serdetmiĢtim. Ġsteyen oraya müracaat 
edebilir. Ancak ben burada çok kısa bir hatırlatmada bulunacağım. BaĢta 
Ġbn. Abbas, Mücahit, ZemahĢeri, Razi, Kurtubi ve daha birçokları olmak 
üzere bu harflerin iĢlevinin, - manasının demiyorum.- iĢlevinin vahyin, 
insanın çıkardığı bu seslerle olağan üstü bir mananın, olağan üstü bir 
muhtevanın bu normal seslerle, bu insani, beĢeri seslerle insana 
ulaĢtırıldığını söylüyor ima ediyor. Ama her Ģeyden öte bunlar Kur‟an ın 
sırrıdır. Hz. Ebu Bekir‟in dediği gibi; 

 
- Her kitabın bir sırrı vardır, Kur‟an ın sırrı da huruf-u Mukadda, 

mukaddaat harfleridir. 
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Biz neticede bu harflere bir mana yüklemiyoruz. Ama bir iĢlev ifa 
ettiğini biliyoruz. O iĢlevin de; Ey insan Allah sana, senin konuĢtuğun 
dille konuĢtu. Allah ebedi hakikatleri sana tenezzül buyurdu. Nüzul, 
indirdi. Allah sana tenezzül ediyor ve ikram ediyor. Nüzul; insanoğluna 
misafirin önüne çıkarılan mükellef sofraya denilir Arap dilinde. Nüzüla, 
iĢte budur. Allah sana mükellef bir sofra veriyor, vahiy sofrası, tenezzül 
buyuruyor. Sen Allah‟ın vahyine tenezzül etmiyorsan yazıklar olsun 
manasını taĢır. 

 
tilke ayatül Kitabil Hakiym; Bunlar, hikmetle dolu olan kitabın 

ayetleridir. 
 
Hikmetle dolu olan kitabın ayetleri neler, bunlardan kasıt ne, tilke. 

Tilke neden müennes olarak geldi derseniz, cemiî olana atıf olduğu için 
geldi. Bu ayetler mi kastediliyor bunlarla, yoksa Kur‟an ın tamamı mı diye 
bir soru geliyor aklımıza, daha sonraki ayetlere bakıyoruz Kur‟an ın 
tamamının  kastedildiği sonucuna varıyoruz.  

 
Hikmetle dolu olan kitabın ayetleri. Kitab-ül Hakîm. Eğer hikmet bir 

canlı için kullanılsaydı o zaman diyecektik ki; Hikmetli. Ama bir cansız 
için kullanıldığından dolayı içinde hikmet taĢıyan manasına geldiğini 
anlıyoruz. 

 
 
2-) Ekâne linNasi aceben en evhayna ila Racülin minhüm en 

enzirin Nase ve beĢĢirilleziyne amenû enne lehüm kademe sıdkın 
'ınde Rabbihim* kalel kafirune inne hazâ le sahırun mubiyn; 

 
Ġçlerinden bir ricale: "Ġnsanları uyar ve iman edenlere de kendileri 

için Rableri indînde Kadem-i Sıdk (Esmâ açığa çıkıĢından gelen bir 
Ģekilde tasdik) olduğunu müjdele!" diye vahyetmemiz, insanlar için çok 
ĢaĢkınlık oluĢturacak bir Ģey mi oldu? Hakikat bilgisini inkâr edenler: 
"Muhakkak ki bu (adam) apaçık bir büyücüdür" dediler. (A.Hulusi) 

 
2 - Ġnsanlar için, içlerinden bir ere bütün insanları inzar et ve iman 

edenleri müjdele: kendileri için rablerinin nezdinde bir «kademi sıdık» 
var, diye vahy ediĢimiz hiç iĢitilmedik bir acîbemi oldu? kâfirler her halde 
bu bir sâhır dediler. (Elmalı) 

 
 
Ekâne linNasi aceben en evhayna ila Racülin minhüm en 

enzirin Nase ve beĢĢirilleziyne amenû enne lehüm kademe sıdkın 
'ınde Rabbihim 



 
Biraz uzun oldu ama bölemezdim, manasını uzunca vermeye 

çalıĢayım: 
 
Kendi, aralarından bir kiĢiye Ġnsanları uyar, iman edenlerin ise 

rableri katındaki “dürüstlük yarıĢmasında” diğer herkesten öne 
geçtiklerini müjdele diye vahy etmemiz insanların garibine mi gitti, 
insanları ĢaĢırttı mı..!  

 
Aslında bu ibarenin gramatik yapısı farklı olduğu için farklı 

tercümesi de mümkündür. Özellikle eğer enne nin isim ve haberini 
değiĢtirecek olursak daha farklı bir mana da verebiliriz burada ki o 
zaman; Bizim bunu yapmamız acayip mi oldu manası da verebiliriz. Bu 
ĢaĢkınlık verecek bir Ģey mi manası da verebiliriz. Onun için ben standart 
mana vermiĢ oluyorum burada, ama özellikle bu ibarenin dikkatimizi 
çektiği çok derin bir hakikat var. O da nedir? Ġmanın tanımını yapıyor 
burada bu ayet.  

 
Bakınız ne diyor; kademe sıdkın dürüstlük yarıĢında öne geçmek. 

Bu çok önemi bir Ģey. Demek ki dürüstlük yarıĢında önde olmak, iman o 
dur. Allah‟ın bizden istediği o dur. Onun içinde iman sadakattir. Ġman 
sebkattir. Sadakat gösteren sabık olur. Yani hem kadim olur, hem öne 
geçer. Çünkü sadakat, kalıcı olandır. Ezeli ve ebedi olan sadakattir. 
Onun için; 

 
ve beĢĢirilleziyne amenû enne lehüm kademe sıdkın 'ınde 

Rabbihim iĢte bu. Ġnsanları uyar burada. Ġman edenlerin ise Rableri 
katındaki dürüstlük yarıĢında herkesten öne geçtiklerini müjdele diye 
vahy etmemiz diyor. Demek ki rabbimiz imana böyle bir tanım getiriyor. 
Dürüst olmayanın imanı ne ola ki. Sıddıyk olmadan mümin olunabiliyor 
mu acaba. Aslında Allah‟a iman; sadık olmak, Allah‟a sadakat değil midir. 
Aslında küfür ihanet değimlidir. Küfreden hain olmaz mı. Allah‟a ihanetin 
öbür adı değil mi, burada söylenen o değil mi. ĠĢte Kademe sıdkın kalıbı 
üzerinde ne kadar da durulsa yeridir diyorum ve burada Allah imanın bir 
boyutunu gündeme getiriyor. Sadakat boyutu. 

 
kalel kafirune inne hazâ le sahırun mubiyn; Küfre gömülüp 

gidenler bir de utanmadan, dikkat edin; inne hazâ le sahırun mubiyn; 
dikkat edin bu var ya düpedüz bir büyücüdür dediler. El kafirun‟u; küfre 
gömülüp gidenler dedim. Çünkü birine bir Ģeyi bir vasfı isim olarak 
verebilmeniz için, o vasfın manasıyla dolu olması lazım. O vasıf onda bir 
isim halini alması lazım. O vasıfla muttasıf olması lazım. Onun için birine 
kafir dememiz için onun nankörlüğü bir ahlak haline getirmesi lazım. 



Allah‟a nankörlüğü onun için bu manayı verdim. Ne demiĢler utanmadan; 
bu bir büyücü demiĢler. Kim için; Resulallah için demiĢler.  

 
Bakınız Ġslam vahyine karĢı tüm inkarcı toplumlar 4 tavır alırlar.  
 
1 - Önce suskunluk. Birinci tavır budur. Ġttifakla suskunluk. 

Görmezden gelirler, duymazdan gelirler, aldırmazlık yani mahkum 
ederler. Susmaya mahkum ederler. Onda baĢarılı olamazlarsa; 

 
2 – Ġkinci safhası vardır. O da nedir; Alay. Onda da baĢarılı 

olamazlarsa: 
 
3 – 3. safhaya geçerler. O da nedir ki 3. safha, bu da iftira. ĠĢte bu 

ayet 3. safhanın, 3. taktiğin küfür taktiğinin bir ifadesi. 
 
4 – 4. safha zulüm ve cana kasıt. Artık iĢkence. 
 
ĠĢte burada 3. safhayı görüyoruz. Ġftira ediyorlar. Ne diyorlar; 

Büyücü diyorlar. Sahır diyorlar. Ġlginçtir, herhangi bir büyüsüne rast 
gelmiĢler mi? Çok ilginç Resulallah‟ın herhangi bir büyüsünü görmüĢler 
mi? Veyahut ta neyi örnek gösteriyorlar, birine büyücü demeniz için onun 
epey bir sihir ortaya koyması lazım. Çok ilginç. Neyi örnek gösteriyorlar 
biliyor musunuz? Resulallah‟ın ömrü boyunca olağan üstü bir olayı 
duysalar, Ģahit olsalardı eğer, ona büyü diyeceklerdi. Fakat hiç ne 
duyulmuĢ ne görülmüĢ olsa gerek ki baba ve anneyi evladından ayırıyor 
diyorlar. Tek gösterebildikleri örnek bu. Demek ki olağan üstü bir Ģeye 
rastlamıyorlar. Bu da bu Kur‟an ın Resulün mucizesi en büyük mucizesi 
olduğunu gösteriyor. 

 
ĠĢte ona öyle diyorlar, baba ve anneyi evladından ayırıyor. 19. ayet 

buna bir cevaptır. Bu surenin 19. ayeti onların bu iftiralarına bir cevaptır, 
böyle okunmalıdır. 

 
 
3-) Ġnne Rabbekümullâhulleziy halekas Semavati vel Arda fiy 

sitteti eyyamin sümmesteva alel ArĢi yüdebbirul emr* ma min 
Ģefiy'in illâ min ba'di izniHĠ, zâlikümullâhu Rabbuküm fa'buduHU, 
efela tezekkerun; 

 
Muhakkak Rabbiniz O Allâh'tır ki, semâlar ve arzı altı aĢamalı bir 

süreçte yarattı; sonra ArĢ'a istiva etti (Esmâ'sından yarattığı bu âlemlerde 
gene dileğince hükümran olarak tedbir {idare} etti - {ArĢ; derûnî 
mânâda, tüm varlığın tekillik boyutudur. A.H.}), Hükmü üzere tedbir 



(idare - her an yeni Ģe'nde olarak) oluyor! Hiç kimse bir diğerine Ģefaat 
edemez, Ģefaat edilecek olanın "HÛ"viyetindeki (yaratılıĢ amacına göre 
oluĢmuĢ Esmâ bileĢimi) elvermedikçe! ĠĢte budur Rabbiniz olan Allâh! O 
hâlde O'na kulluğunuzun farkında lığına erin! Hâlâ derinliğine 
düĢünmeyecek misiniz? (A.Hulusi) 

 
3 - Rabbiniz o Allah dır ki Gökleri ve Yeri altı günde olarak yarattı 

sonra ArĢ üzerine istivâ buyurdu emri tedbir ediyor hiç Ģefaatçi yok ancak 
onun izninden sonra, iĢte bu evsafın sâhibi Allah dır rabbiniz, o halde 
ona ibadet ediniz, artık düĢünmez misiniz! (Elmalı) 

 
 
Ġnne Rabbekümullâhulleziy halekas Semavati vel Arda fiy 

sitteti eyyam kuĢkusuz sizin rabbiniz gökleri ve yeri 6 devrede yaratan. 
fiy sitteti eyyam, eyyam‟ı devre diye çevirdim, devre. Aslında Arap 
dilinde gün, bizim bildiğimiz sadece 24 saat için kullanılmaz. Onun içindir 
ki Kur‟an da bazen günün müddetine bin yıl, bazen 50.000 yıl verilir. 
Onun için yevmül kıyam, kıyamet günü deriz. Kur‟an ın kullandığı 
kalıplar böyledir. Gün, nispi bir Ģeydir. Yani görece bir Ģeydir. Onun için 
de Arapça da burada bu bağlamda Allah‟ın yaratıĢının aĢamalarına, 
devrelerine, evrelerine tekabül eder. Yoksa 6 gün eğer mecaz değil de 
hakiki olarak, literal manada alırsak o zaman iĢte Yahudilerin yaptığı gibi 
7. gün dinlenmiĢ mantığına götürür sizi. Onun için burada evre manası 
bu bağlamda doğru anlamdır. 

 
sümmesteva alel ArĢi yüdebbirul emr ve sınırsız güç ve kudreti 

ile, daha doğrusu sınırsız güç ve kudret makamına kurulup varlığı çekip 
çeviren Allah‟tır. 

 
Burada ki arĢ‟ı tefsir etmiyorum. Daha önce müteĢabihat üzerinde 

durmuĢtum. Bu alegorik bir ifade yani temsili ifadeler bunlar. Allah‟ın 
sınırsız güç ve kudretine delalet eden ifadeler bunlar.  Bir dil eğer gaybı, 
insan idrakini aĢan hakikatleri, insan idrakine indirmek istiyorsa, o dilin 
yapabileceği tek Ģey mecazdır. Mecazı olmayan bir dil, dili olmayan bir 
insana benzer. Onun için eğer insanın idrakinin almayacağı 
hakikatlerden bahsediyorsa bir dil, orada baĢka çaresi yoktur, mecazı 
kullanacaktır. 

 
Onun için Allah‟ın kudret ve gücü gibi insanın havsalasının 

almayacağı, idrakinin almayacağı muhteĢem bir hakikati insan bilincine 
ancak böyle indirebilirdi Kur‟an. ĠĢte bu yapılan da budur. 

 



ma min Ģefiy'in illâ min ba'di izniH O‟nun izni olmadan kimse, 
kimseyi kayıramaz. Kimse kayırıcılık yapamaz. 

 
Ġlginçtir dostlar, Kur‟an burada bir Ģeye itiraz ediyor. Mekke 

müĢriklerinin bir inancına itiraz ediyor. Nedir o inanç? ġefaat inancına. 
Mekke müĢrikleri putların kendilerine Ģefaat edeceğine inanırlardı. Ya bu 
putlar neden Allah‟a inanıyorsunuz da putlara neden tapıyorsunuz diye 
sorduğunuzda Kur‟an Ģu cevabı verirler diyor:  

 
..liyükarribûna ilAllâhi zülfâ.. (Zümer/3) Bunlar bizi Allah‟a 

yaklaĢtıran aracılardır. 
 
Buradan bir Ģey anlıyoruz. Mekke‟liler öldükten sonra dirileceklerine 

inanıyorlar. Peki Kur‟an da bir çok ayette öldükten sonra biz tekrar 
diriltilecek miyiz diye soran müĢrikler de var. Evet, Mekke de birkaç 
inancın iç i,çe yaĢadığını görüyoruz. Mekke‟nin reislerinden sayısı onu 
geçmeyen kodamanların mutlak ateist olduklarını görüyoruz. Özellikle iç 
Arabistan dıĢına, Yemen‟e, Suriye‟ye giden tüccarların baĢlarında 
Ümeyye Bin Halef, Ebu Cehil, Ebu Süfyan, Utbe, ġeybe gibi 
kodamanların bulunduğu ve sayısı onu geçmeyen reislerin öldükten 
sonra dirileceğine inanmayan mutlak bir dehri, materyalist olduklarını 
görüyoruz.  

 
Onlar bu inancı dıĢarıdan taĢıyan insanlar. Ama Mekke‟nin sıradan 

insanlarının bozulmuĢ bir Ġbrahimî inancı taĢıdıklarını ve dolayısıyla hem 
bozulmuĢ bir Allah inancına, hem de bozulmuĢ bir ahiret inancına sahip 
olduklarını görüyoruz. 

 
Allah inancını Mekkeli müĢrikler Ģirk ile bozdular. Ahiret inancını 

Ģefaatle bozdular. Onun için Ģirk Mekkelilerin Allah inancına kattıkları bir 
tahrifti, Ģefaat inancı Mekkelilerin ahiret inancına kattıkları bir tahrif.  

 
Kur‟an da 25 tane ayet vardır Ģefaatle ilgili. 23 ü menfi cümledir. 

Nefyeder. ĠĢte burada olduğu gibi. Buradaki cümle de olumsuz cümledir. 
Nasıl baĢlar; ma min Ģefiy‟in, Yok, değil, yok öyle bir Ģey itiraz ederek 
baĢlar, nefy ile baĢlar. Ayetel Kürsi‟de de öyle baĢlamıyor mu. Aslında 
..men zelleziy yeĢfe'u 'ındeHÛ illâ Bi iznih.. (Bakara/255) Men, kimmiĢ 
o bakayım, getirin Ģunu bana. Onun için Kur‟an bu meseleye genelde 
nefiy cümlelerle yaklaĢır. Bir ayetin, bir hitabın, bir metnin ne demek 
istediğini doğru anlamak istiyorsak, neye itiraz ettiğini doğru anlamak 
zorundayız. Önce neyi reddediyor bu metin. 

 



Evet, Kur‟an da ki Ģefaatle ilgili hemen tüm ayetler -ikisi dıĢında- 
iĢte müĢriklerin bu Ģefaat anlayıĢını, yamuk ve sapık Ģefaat anlayıĢını 
reddettiğini görüyoruz. Çünkü onlar Allah‟a inandıklarını söyledikleri 
halde, uzak bir Allah inancına sahip idiler. Uzak bir Allah inancına sahip 
olunca Allah‟la kendi aralarında bir aracıya ihtiyaç duyuyorlardı. ĠĢte bu 
aracıyı da putları olarak gösteriyorlardı. Buna karĢın Kur‟an ın mesajı; 
Allah size Ģah damarınızdan; 

 
..ve nahnu akrebu ileyhi min hablil veriyd; (Kaf/16) Biz ona, yani 

kulumuza Ģah damarından daha yakınız mesajı oldu. 
 
Ve izâ seeleke 'ıbadiy 'anniy feinniy kariyb.. (Bakara/186) 

Kullarım sana beni soracak olurlarsa diyor rabbimiz ben yakınım. Bu 
kadar. Ben yakınım. Yakın bir Allah, Kur‟an ın Allah inancı, yakın bir 
Allah. MüĢriklerin Allah inancı; uzak bir Allah. Uzak olunca araya aracılar 
koyar. Uzak olunca gördüğüne inanmaz, görmeyen bir Allah. Onun 
içinde her istediğini yapar. Mantık böyle kurulmuĢtu. ĠĢte bunu reddediyor 
ve bu mantığın temelinde yamuk Ģefaat anlayıĢı, inancı yer alıyordu. 
Onun için de Kur‟an önce o inanca ateĢ etti, o inancı yıktı. 

 
illâ min ba'di izniHĠ bir istisna var, ancak O‟nun izni ile. Fakat 

istisnayı görüp de nefyi görmeyen mantık, tersinden bakan mantıktır. 
Önce nefyi görmek lazım, çünkü önce nefiy konmuĢ; ma min Ģefiy‟in -
,Ġlla sonra geliyor. O sebeple istisnadan önce olumsuzluk geliyor. 

 
Ancak istisna neyi ispat eder, neyi ifade eder dersek, elbette 

Allah‟ın izni ile mümkün olacağını ifade eder. Fakat Ģefaatin mahiyetini 
bilmeden insan böyle bir inanca saplanırsa, Allah yerine, Allah‟tan 
baĢkasından istemeye baĢlar. Oysa ki Kur‟an a göre Ģefaat aslında 
Allah‟ın ödüle layık gördüğü birine ödülü, onurlandırdığı bir baĢkası 
aracılığı ile takdim etmesidir. Sen verdiğim ödülü tevdi et demesidir. 
Ödülü tevdi edenden ödül istenmez. Ödülü verenden ödül istenir. ġefaat 
Allah‟tan istenir. 

 
zâlikümullâhu Rabbuküm fa'buduHU iĢte cevabı burada. Neden 

derseniz, neden Allah‟tan istenir? Çünkü iĢte bu niteliklere sahip olan 
Allah‟tır, sizin rabbiniz. O halde yalnız O‟na kulluk edin. Yalnız O‟na 
kulluk edin derken dikkat buyurun Allah‟tan baĢkalarını aracılık kabul 
etmeyi, O‟ndan baĢkalarına kulluk iması olarak görüyor olmasın sakın 
Kur‟an. Bu konu çok hassas bir konu. 

 
efela tezekkerun; hala öğüt almayacak mısınız. 
 



 
4-) ĠleyHĠ merci'uküm cemiy'a* va'dAllâhi Hakka* inneHU 

yebdeül halka sümme yu'ıydühu li yecziyellezine amenû ve amilus 
salihati Bil kıst* velleziyne keferu lehüm Ģerabün min hamiymin ve 
azâbün eliymün Bima kânu yekfürun; 

 
Hepiniz topluca O'na rücu edeceksiniz (O'na rücu; mekânsal değil 

boyutsal olur; hakikatinde müĢahede anlamında)... Allâh'ın, kesin 
uygulayacağıdır bu! Muhakkak ki O, halkı ibda eder (Esmâ'sından Mubdi' 
ismi anlamına göre, tüm yaratılmıĢları, muradı doğrultusunda topluca ve 
birimselliksiz yaratır; "ORĠJĠN BENLĠK"), sonra (birimsellik boyutunda) 
iman edip imanın gereği fiilleri açığa çıkaranları (OLUġMUġ BENLĠK) 
hak ettiklerine göre cezalandırmak (yani kendisinden açığa çıkanın 
sonuçlarını yaĢatmak) için onu birimsel kiĢiliğine ("KAF" harfiyle iĢaret 
edilen "OLUġMUġ "BEN"liği {RUHUNU}) iade eder (aslına rücu 
aĢamasından sonra Esmâ'sındaki Muıyd ismi anlamına göre)... Hakikat 
bilgisini inkâr edenlere gelince, küfürlerinin sonucu olarak bir kaynar 
sudan içerler ve acı bir azap yaĢarlar. (A.Hulusi) 

 
4 - DönüĢünüz hep onadır: hakkâ Allahın vaadi, çünkü o iptida halk 

ediyor sonra onu geri çevirecek, iman edip iyi iyi iĢler yapan kimselere 
adâletle karĢılık vermek için, (Elmalı) 

 
 
ĠleyHĠ merci'uküm cemiy'a Hepinizin dönüĢü O‟nadır. va'dAllâhi 

Hakka bu Allah‟ın gerçekleĢmesi kaçınılmaz vaadidir. inneHU yebdeül 
halka sümme yu'ıydühu li yecziyellezine amenû ve amilus salihati 
Bil kıst çünkü O insanı yaratmaya baĢladıktan sonra O‟nun yaratıĢını 
sürdürüyor ki iman edipte değer üretenleri adaletle ödüllendirsin. 

 
Dikkat buyurunuz sümme yu'ıydühu ibaresini, yaratıĢını 

sürdürüyor diye çevirdim. Buna biraz da mecburdum. Buradaki, ayette ki 
yebdeül halka.Hâlk; birkaç manaya birden gelir. Hem yaratılıĢın ilk 
baĢlangıcı manasına gelir, hem de halk deriz, kamu, yani yaratıklar 
manasına gelir. Çok daha özel de tüm insanlar manasına gelir halk.  

 
Dolayısıyla burada yaratıĢı ilk baĢlangıçta yaratıp bırakmıyor. 

Aracıya gerek yok, yaratıyor ve yaratmaya devam ediyor. Yaratıyor; 
sümme yu'ıydühu yaratıĢı tekrar iade ediyor. Yani Hâllak‟tır O 
Yaratmayı meslek edinendir. külle yevmin HUve fiy Ģe'n;.. 
(Rahman/29) dir, her an yaratandır.Her an iĢ baĢındadır. Emekli olmaz, 
yorulmaz, köĢeye çekilmez. Onun için Allah yaratmayı kendisine meslek 
edinendir. Hallâk‟tır. ĠĢte burada da sümme yu'ıydühu yu ben; yaratıĢı 



iade eden, tekrar tekrar yaratan biçiminde çevirdim. Tabii ki bunun 
anlamı, birincil anlamı öldükten sonra diriliĢtir. Ba‟sü Ba‟del mevttir. 

 
velleziyne keferu lehüm Ģerabün min hamiymin ve azâbün 

eliymün Bima kânu yekfürun; inkarda direnenlere gelince, inkarda 
ısrarları nedeniyle yudum yudum içecekleri kavurucu bir piĢmanlık ve 
can yakıcı bir azap onları bekleyecek.  

 
Evet yineĢerabün min hamiymin literal olarak lafzen manası 

yakıcı bir içecektir. Fakat bendeniz burada çok rafine, çok yüksek bir 
mecazi dil kullanıldığından yola çıkarak insanı piĢmanlıktan yakıp 
kavuracak bir ateĢ diyorum, yani insanın içini dağlayacak, içini kavuracak 
bir piĢmanlık ateĢi. 

 
Razi‟ye baktığımızda bu surenin 7. ayetinin tefsirinde Kur‟an da 

geçen Nâr, Hâr gibi sıcaklık, ateĢ ifadelerinin 4 manaya geldiğini söyler. 
Yani ateĢin 4 çeĢidi olduğunu söyler. 

 
1 – ÇeĢit ateĢi, bizzat insanın yakan ateĢ olarak verir. Ama; 
 
2 - Ġkinci madde çok ilginçtir, der ki; Nârun, Ruhaniyyun ve 

akliyyun. Psikolojik ve akli ateĢ, insanın içini kavuran ateĢ. Ġnsanın 
yüreğini dağlayan ateĢ. Ġnsanın piĢmanlıktan içine düĢmüĢ bir kor. Bunu 
göz ardı etmemek lazım. 

 
 
5-) "HU"velleziy ce'aleĢ Ģemse dıyâen vel kamere nûren ve 

kadderehu menazile li ta'lemu adedes siniyne vel hisab* ma 
halekAllâhu zâlike illâ BilHakk* yufassılül âyâti likavmin ya'lemun; 

 
O (Allâh'tır) ki, GüneĢ'i yaĢam ıĢığı (enerjisi) olarak meydana 

getirdi; Ay'ı nûr (insanda duygusal boyutu düzenleyici kıldı, çekim 
gücünün etkisiyle hormonal yapı ve amigdala üzerindeki etkileri), 
senelerin adedini ve hesabı bilesiniz diye Ay'ı menziller sahibi olarak 
takdir etti... Allâh bunları Hak olarak (Esmâ'sındaki özelliklerle) 
yaratmıĢtır. DüĢünebilenler için iĢaretlerini böyle detaylı açıklıyor. 
(A.Hulusi) 

 
5 - O, odur ki GüneĢi bir zıyâ yaptı Kameri bir nur ve buna menzil 

menzil miktarlar tayin buyurdu ki senelerin adedini ve hesabı bilesiniz, 
Allah, bunu ancak hak hikmet ile yarattı, bilecek bir kavim için âyetleri 
tafsil ediyor. (Elmalı) 

 



 
"HU"velleziy ce'aleĢ Ģemse dıyâen vel kamere nûren GüneĢi 

aydınlığın kaynağı ve ay‟ı ıĢık yansıtıcı yapan O‟dur. 
 
Burada güneĢ ve ay‟dan bahsedilirken dıyâe venûr kalıpları 

kullanılıyor, isimleri kullanılıyor. dıyâe venûr. Mesela Kur‟an da dıyâe; 
çok maddi olan aydınlatma için kullanılır. Özü itibarıyla aydınlatan 
demektir. Yani bir baĢkasından ıĢık alıp yansıtan değil, özü itibarıyla 
aydınlatan felemma ebaet ma havle yani bir baĢkasına aydınlık veren. 
Kur‟an da da kullanıldığı gibi Bakara suresinin 17. ayetinde. Fakat Nûr; 
dıyae‟ı da kapsayan, çok daha genel, çok daha manevi, soyut, somut, 
cevher ya da araz olarak tüm ıĢık çeĢitlerine denilir. Dıyae ise sadece 
maddi, sadece somut ıĢık için kullanılır. Onun için bendeniz güneĢ için 
dıyae, ay için Nûr ismini böyle çevirdim. Yani güneĢi aydınlığın kaynağı, 
Ay‟ı ise aydınlığı yansıtan yaptı. 

 
ve kadderehu menazile li ta'lemu adedes siniyne vel hisab 

Yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye ona süreler takdir eden O‟dur. 
ma halekAllâhu zâlike illâ BilHakk* yufassılül âyâti likavmin 
ya'lemun; bunu baĢka değil mutlak hakikate bir atıf olsun için yapan 
Allah, bilmek isteyen bir toplum için varlık ayetlerini ayrıntılı olarak 
açıkladı. Varlık ayetleri..! buradaki de odur zaten yufassılül âyât hangi 
ayetler; Ayat-ı kainat. GüneĢ bir ayet, ay bir ayet, onun için Kur‟an 
burada varlığa, kainata Allah‟ın bir kitabı gibi bakın diyor.  

 
VenNecmu veĢġeceru yescudan (Rahman/6) Çünkü Allah‟a 

boyun eğmiĢtir. Allah‟ın talimine boyun eğmiĢtir. Bunlar Allah‟ın takdiri 
önünde eğilmiĢlerdir. Allah‟ın yasasına tabi olmuĢlardır demektir. 

 
- Ey Ebu Zer güneĢ nereye gitti? 
 
- Allah‟u ve Resulühu alem. Allah ve peygamberi daha iyi bilir. 
 
- Ya Eba Zer, güneĢ secde etmeye gitti.  
 
Yani güneĢ Allah‟ın kanununa tabi olduğu için battı. Ya sen? Ya 

insan..! ĠĢte ders. Resulallah Ebu Zer‟e kainat kitabından ders veriyor. 
Kainat kitabını okutuyor. Eğer doğru okursanız Ayat-ı mestur ile ayat- 
meknun‟un aynı Ģeyi söylediğini görürsünüz. Hep O‟na iĢaret eder. 
Mutlak varlığa iĢaret eder. Hepsinden aynı sonucu çıkarırsınız. inna 
lillahi ve inna ileyhi raciun (Bakara/156) Sonuç bu. Allah‟a aitsiniz. 
Tüm ayetlerden okuyacağımız hakikat aynı kapıya çıkar. 

 



 
6-) Ġnne fiyhtilafilleyli ven nehari ve ma halekAllâhu fiys 

Semavati vel Ardı le âyâtin li kavmin yettekun; 
 
Gece ve gündüzün dönüĢümünde, Allâh'ın semâlar ve arzda 

yarattıklarında, korunmak isteyenlere nice iĢaretler vardır. (A.Hulusi) 
 
6 - Elbette gece ile gündüzün birbiri ardınca değiĢip durmasında ve 

Allahın Göklerde ve yerde yarattığı kâinatta korunacak bir kavim için bir 
çok âyetler var. (Elmalı) 

 
 
Ġnne fiyhtilafilleyli ven Nehar Çünkü gecenin ve gündüzün birbiri 

ardınca geliĢi, ve ma halekAllâhu fiys Semavati vel Ard ve Allah‟ın 
göklerde ve yerde yarattığı her bir Ģey, le âyâtin li kavmin yettekun; 
sorumluluk bilinci taĢıyan bir toplum için hakikate yapılmıĢ birer atıftırlar. 

 
ġimdi de ayeti bu manada çevirdim. Ayet, iĢaret demek, belge 

demek, Ģahit demek. Her iĢaret, bir hakikate iĢaret eder. Eğer parmak 
iĢaret ediyorsa, iĢaret edene değil, edilene bakılır. Ayı gösteriyorsa aya 
bakılır. Cama değil, camdan bakılır. Camdan bakmayıp ta cama 
bakıyorsanız, camdaki buğuyu görürsünüz. Camdan bakıyorsanız arkayı 
görürsünüz.  

 
Bu ayetler, bunlar birer iĢaret, birer parmak, bir Ģeyi gösteriyorlar. 

Onun için Kur‟an yalnızca müfesser değildir. Aynı zamanda müfessirdir. 
Kur‟an varlığı tefsir eder. Kur‟an kainatı tefsir eder. Kur‟an insanı tefsir 
eder ve Kur‟an iĢaret eder, gösterir. Gösterdiği yere gitmek, bakmak ve 
orda olmak..! Kur‟an ın maksadı iĢte budur. 

 
Burada ne diyor, gündüz ve gecenin ihtilafından söz ediyor. Ne 

demek? Varlığı okumak bu iĢte. Varlık ayetini doğru okursanız çeĢitliliğin, 
farklılığın Allah‟ın bir yasası olduğunu görürsünüz. Neden küfür var diye 
soruyorsanız eğer, imanı anladık ta küfür neden var. Ġtaati anladık ta 
isyan neden var. Doğruyu anladık ta yanlıĢ neden var. Hakkı anladık ta 
batıl neden var diye sorarsanız, Ademi anladık ta Ģeytan neden var. 
Sevabı anladık ta günah neden var. Cenneti anladık ta cehennem neden 
var diye sorarsanız; Gece neden varsa bu da ondan var.  

 
Eğer varlığın yasasını çözebilecek bir akla sahipseniz, eğer iyiyi 

anlamak istiyorsanız, mutlaka kötünün olması lazım. Eğer imanın bir 
değer olabilmesi için küfrün olması lazım. Yoksa tek Ģey seçilmez. Ġnsan 
iradesi seçmek için verilmiĢtir. Seçmek için iki Ģey lazımdır. Eğer seçmek 



söz konusu olmasaydı ödül olmazdı. Seçmediğiniz bir Ģeye nasıl ödül 
istersiniz. Aksi mümkün olmayan bir Ģeyin ödülü olmaz. Onun için 
güneĢlerin konulacağı bir cennet yoktur. GüneĢin secdesi ödül hak 
etmez. Çünkü iradeli değildir. SeçmemiĢtir. Statik kadere tabidir. 
Yalnızca insanın cenneti vardır. Çünkü seçebilir. Onun için yalnızca 
insanın gecesi vardır. Yalnızca insan iradeli varlıktır. Onun için isyanı 
cezalandırılır, itaati ödüllendirilir. ĠĢte burada çeĢitliliğin neden Allah 
yasası olduğunun hikmeti anlatılıyor. 

 
 
7-) Ġnnelleziyne lâ yercune Lıkaena ve radu Bil hayatid dünya 

vatmeennu Biha velleziyne hüm an ayatina ğafilun; 
 
Rücu ederek, hakikati olan Esmâ'nın farkındalığı yaĢamına 

ermeyeceklerini sananlar, dünya hayatına razı olup onunla tatmin 
olanlar, kozalarında (beyinlerinde oluĢan dünyalarında) yaĢayıp 
iĢaretlerimizi değerlendiremeyenler var ya... (A.Hulusi) 

 
7 - Onlar ki bizim likamızı arzu (veya Ümit) etmezler ve Dünya 

hayat ile razı olup onunla mutmain olmuĢlardır ve onlar ki bizim 
âyetlerimizden gafildirler. (Elmalı) 

 
 
Ġnnelleziyne lâ yercune Lıkaena Ģu da bir gerçek ki, bizim 

huzurumuza çıkmaya yüzü olmayanlar, ve radu Bil hayatid dünya 
vatmeennu Biha ve dünya hayatı ile yetinip onunla kendini tatmin 
edenler, velleziyne hüm an ayatina ğafilun; üstelik bir de hakikate 
yapılmıĢ söz konusu atıfları fark edemeyenler var. 

 
 
8-) Ülaike me'vahümün naru Bima kânu yeksibun; 
 
ĠĢte onlar kendilerinden açığa çıkanın sonucu olarak yanarak 

yaĢayacaklardır! (A.Hulusi) 
 
8 - ĠĢte bunların kesibleri sebebiyle varacakları yer, ateĢtir. (Elmalı) 
 
 
Ülaike me'vahümün naru Bima kânu yeksibun; iĢleye geldikleri 

bütün bu Ģeylerden dolayı onların son durağı ateĢtir.  
 
Bakınız Allah‟ın huzuruna çıkmaya yüzü olmayanlardan 

bahsediliyor. Ġnnelleziyne lâ yercune Lıkaena bizim huzurumuza 



çıkmaya yüzü olmayanlar. Evet, bu çok önemli, ve daha; ve radu Bil 
hayatid dünyadünya hayatıyla yetinip, bu bana yeter deyip, vatmeennu 
Biha tatmin olanlar. Burayla tatmin olanlar. 

 
Tevbe 100. ayeti tefsir ederken mutluluk, tatminle ilgilidir demiĢtik. 

Küçük akıllar küçük Ģeyle tatmin olurlar. Deliler ve çocuklar bir Ģekerle 
tatmin olurlar. Aklın büyüklüğü tatmin olduğu Ģeyin büyüklüğü ile 
orantılıdır. Büyük akıllar büyük Ģeylerle tatmin olurlar. Aklın 
büyüklüğünün ölçüsü ise Allah‟ı bildiği orandadır. Çünkü Allah‟ın 
büyüklüğüne ne kadar vakıf olursa bir akıl o kadar büyük olur. O‟na vakıf 
olan da cennetten aĢağısıyla tatmin olmaz. Çünkü büyükten büyük 
istenir. Büyüğün büyük olduğunu bilmezseniz nasıl büyük isteyeceksiniz. 
Mümin cennetten aĢağısıyla tatmin olmayan adamdır. Dolayısıyla mümin 
cennetten aĢağısına satılmayan adamdır. Yeryüzündeki hiçbir değer bir 
mümini satın alamaz, mümin budur ve burada da müminin tanımı 
yapılmaktadır.  

 
Dikkatinizi çekti mi, Allah‟la buluĢmaya yüzü olmayan derken 

aslında ahirete imana bir gönderme yapmıyor mu ayet. Neden Allah‟la 
buluĢmaya yüzü olmamakla baĢlıyor tüm kötülükler? Ahirete 
inanmamakla baĢlıyor. Çünkü ahirete iman, adalete imanın öbür adıdır. 
Kitabına uydurduğunuz hiçbir Ģeyden hesap sorulmayacağına 
inanıyorsanız, kitabına uydurarak yapmayacağınız Ģey yoktur. ĠĢte ahiret 
inancı mutlak ahlakın tek garantisidir. Mutlak ahlak dedim, mukayyet 
ahlak değil. Peki ahirete inanmayan ahlaklı olamaz mı? ĠĢte o mukayyet 
ahlaktır. Sadece kendine ahlaklı olur. O ahlakın niyetini de 
sorgulayamazsınız. 

 
Küçük bir kız çocuğunu sokaktan kurtarıp bir ömür beslemek için 

evine alabilir. Siz de dıĢarıdan bakarak bravo dersiniz, ne hayır sever 
adam. Ama eğer yüreğinden geçirdiği o çirkin ve iğrenç niyeti hesaba 
katmazsınız. Onu kim bilecek? Allah bilir. ĠĢte o niyeti gözeterek 
düĢünmek mutlak ahlaktır. 

 
Sadece kendi kavmine ahlaklı olanları görürsünüz. Ġngilizler 

ahlaklıdır denilir, bu bir yere kadar doğrudur. Ancak Hindistan‟da, 
Hindistan‟ı yönetirken Hintlilere karĢı da aynı ahlakı koruyamıyorsa bir 
Ġngiliz valisi, bu ahlak mutlak olmamıĢtır. O kendine ahlaklıdır. Peki, 
mutlak olması için varlığın tamamına karĢı o ahlakı bir standart olarak 
kullanması lazım. Bunun içinde ne gerekli, Allah‟ı görür gibi inanmak.  

 
“Ke inneke terahu fein lem tekün terahu fe innehu yerake.” Her 

ne kadar sen O‟nu görmüyorsan da O seni görüyor. Görür gibi inanan ve 



ahirete de görmüĢ gibi, mutmain bir Ģekilde inanan. Evet, iĢte o zaman 
ahlak, mutlak hale gelir. 

 
Ülaike me'vahümün naru Bima kânu yeksibun; ĠĢte bunlar, 

iĢleye geldikleri bütün bu Ģeylerden dolayı, son durağı ateĢ olan 
kimselerdir. Neden son durağı ateĢ olur? Çünkü hesap vereceğine 
inanmayan, ahlaklı davranmaya da inanmaz. Ahlaklı davranmaz. 
Davranamaz ve sonu ateĢtir. 

 
 
9-) Ġnnelleziyne amenû ve amilus salihati yehdiyhim 

Rabbühüm Bi iymanihim* tecriy min tahtihimül enharu fiy cennatin 
na'ıym; 

 
Ġman edip imanın gereği fiiller ortaya koyanlara gelince; Rableri 

onlara imanlarının sonucu olan hakikati yaĢatır... Naîm cennetlerinde, 
onların altlarından nehirler akar. (A.Hulusi) 

 
9 - Amma iman edip güzel güzel ameller yapan kimseler, onların 

rabbi kendilerini imanları sebebiyle hidayetine irdirir, Naîm Cennetlerinde 
altlarından ırmaklar akar. (Elmalı) 

 
 
Ġnnelleziyne amenû ve amilus salihat Ne ki; Ġman eden ve değer 

üreten kimselere gelince, amelüs salihat‟ı  değer üretmek biçiminde 
çevirdim. Salih amel, değer üretmektir. Usulü meĢru, gayesi meĢru, niyeti 
meĢru bir değer üretmek. Her değer, zaten üretilen bir Ģeyin değer 
olması lazım ki Salih olsun. Eğer kötü bir Ģeyse ona değer denmez. 
Onun için ameli Salih değer üretmektir. 

 
yehdiyhim Rabbühüm Bi iymanihim* tecriy min tahtihimül 

enharu fiy cennatin na'ıym; Rableri onlara imanları sayesinde 
zemininden ırmaklar çağlayan nimetlerle dolu cennetlere ulaĢan yola 
yöneltecektir. 

 
 
10-) Da'vahüm fiyha subhanekellahümme ve tehıyyetühüm 

fiyha Selâm* ve ahıru da'vahüm enil Hamdu Lillâhi Rabbil alemiyn; 
 
Onların ondaki Allâh'a yöneliĢleri: "Subhaneke Allâhümme = 

Subhansın sen Allâh'ım; seni tenzih ve tespih ederiz"dir... Birbirlerine 
yöneliĢleri ise: "Selâm"dır (Selâm ismi mânâsı sürekli açığa çıksın 



bizde)... YöneliĢlerinin sonucunda ulaĢtıkları ise: "El Hamdu Lillâhi Rabb-
ül âlemîn = Hamd Rabb-ül âlemîn Allâh'ındır" noktasıdır. (A.Hulusi) 

 
10 - Orada duaları «subhaneke allahumme» sağlıkları «selam», 

Dualarının sonu da hakikat «elhamdulillahi rabbilalemîn» dir. (Elmalı) 
 
 
Da'vahüm fiyha subhanekellahümme ve tehıyyetühüm fiyha 

Selâm onların orada ünleyiĢleri; “MuhteĢemsin ey Allah‟ım.” Olacaktır 
ve kendilerine mutluluklar size diye mukabelede bulunulacak. 

 
Da'vahüm fiyha subhanekellahümme ve tehıyyetühüm fiyha 

Selâm MuhteĢemsin ey Allah‟ım diye bağıracaklar, çığıracaklar ve onlara 
cevap olarak denilecek ki; Mutluluklar, selâm, mutluluklar size..! 
Cennetten bir manzara. 

 
ve ahıru da'vahüm enil Hamdu Lillâhi Rabbil alemiyn; ardından 

onların son çığlığı gelecek, buna mukabil diyecekler ki; el Hamdu Lillâhi 
Rabbil alemiyn; Alemlerin rabbi olan, tüm varlığın yegane rabbi, hakimi, 
koruyup kollayıcısı olan Allah‟a övgülerin tamamı, senaların tamamı O‟na 
olsun diyecekler. 

 
Ya eyyetühen Nefsül Mutmainneh. (Fecr/27) Ey Allah‟tan 

aĢağısıyla tatmin olmayan nefis, ey cennetten aĢağısına tatmin olmayan 
insan, Ġrci'ıy ila Rabbiki radıyeten mardıyye (Fecr/28) Rabbin senden 
razı, sen de rabbinden razı olmuĢ olduğu halde dön rabbine. Sen ondan 
razı ol,  ki O senden razı olsun. Ben Allah olarak senden razıyıyım ya 
rabbi de. Tıpkı Ali‟nin dediği gibi, öyle de. “Ben Allah olarak senden 
razıyım, sen de kul olarak benden razı ol” de.  

 
Kefeni fahran en teküne li rabben. Senin bana rab oluĢun bana 

iftihar olarak yeter. Ve kefeni izzen en eküne leke abden. Benim de 
sana kul oluĢum bana Ģeref olarak yeter. Ente li keme uhibbu, sen tam 
benim sevdiğim gibi bir Allah‟sın. Ve cealni kema tuhibbu. Sen de bini 
sevdiğin gibi kıl. Dersiniz. (Hz. Ali – Münacat) 

 
 
11-) Velev yu'accilullahu lin NasiĢĢerresti'calehüm Bil hayri 

lekudiye ileyhim ecelühüm* fenezerulleziyne lâ yercune Lıkaena fiy 
tuğyanihim ya'mehun; 

 
Eğer Allâh insanlara, onların hayrı dilemedeki acelelerine göre, 

Ģerri hak etmelerine cevap verseydi; onların ömürleri çoktan bitmiĢ 



olurdu! Rücu ederek hakikati olan Esmâ'nın farkındalığına 
ermeyeceklerini sananları, kendi taĢkınlıkları içinde kör ve ĢaĢkın, 
bocalar hâlde bırakırız. (A.Hulusi) 

 
11 - Eğer Allah, insanlara Ģerri onların hayır ivercesine ivdikleri gibi 

iyvecek olsa idi ecellerini kendilerine yetiriverir idi fakat likamızı arzu 
etmeyenleri bırakırız tuğyanlarında körü körüne giderler. (Elmalı) 

 
 
Velev yu'accilullahu lin NasiĢĢerresti'calehüm Bil hayri 

lekudiye ileyhim ecelühüm imdi, eğer onların hayrı istemede acele 
ettikleri gibi, Allah‟ta insanlar için hak ettikleri Ģer de acele etseydi onların 
sonunu getirecek hüküm hemen infaz edilirdi. Ġstemedi, yani bizim 
hayırda acele ettiğimiz gibi, Allah‟ta bizim hak ettiğimiz Ģerri acele olarak 
vermedi bize. Neden? Çünkü; 

 
..ketebe alâ nefsiHĠr rahme.. (Enam/12) kendisine rahmeti prensip 

yaptı. Rahmeti kendisi için kanun kıldı, yasa kıldı.  
 
Çünkü O, rahiymdir. Çok merhametlidir.  
 
Çünkü O rahmandır. Özü itibarıyla varlığı rahmetle yaratmıĢtır.  
 
Çünkü o Gaffar‟dır çok bağıĢlar.  
 
Çünkü O vedûd‟dur, çok sever ve çok sevilir. Sevilmeyi ister.  
 
Çünkü O Haliymdir, hemen cezalandırmaz, bekler, mühlet verir.  
 
Çünkü O keriymdir. Ġkram etmek ister. Onun için bizim hak ettiğimiz 

Ģerri hemen infaz etmede acele etmedi. 
 
fenezerulleziyne lâ yercune Lıkaena fiy tuğyanihim ya'mehun; 

ġu halde bizim huzurumuza çıkmaya yüzü olmayanları küstahça 
taĢkınlıkları içerisinde debelenmeye terk ederiz. 

 
 
12-) Ve izâ messel Ġnsaneddurru de'âna licenbihi ev ka'ıden ev 

kaima* felemma keĢefna anhü durrahu merre keen lem yed'una ila 
durrin messeh* kezâlike züyyine lil müsrifiyne ma kânu ya'melun; 

 
Ġnsan, sıkıntı veren bir olay yaĢadığında; uzanmıĢ, otururken ya da 

ayaktayken bize yönelip yardım ister! Fakat o olaydan feraha 



çıkardığımızda, sanki kendisini sıkan o olay için bize dua etmemiĢ gibi 
yürür gider! ĠĢte haddi aĢanlara, yapmakta oldukları böylece 
süslendirilmiĢtir. (A.Hulusi) 

 
12 - Ġnsana bir sıkıntı da dokundu mu gerek yan yatarken gerek 

otururken gerek dikilirken bize duâ eder durur derken kendisinden 
sıkıntısını açıverdik mi sanki kendine dokunan bir sıkıntı için bize 
yalvarmamıĢ gibi geçer gider, iĢte o müsriflere yaptıkları ameller böyle 
tezyin edilmektedir. (Elmalı) 

 
 
Ve izâ messel Ġnsaneddurru de'âna licenbihi ev ka'ıden ev 

kaimen hem ne zaman insanoğlunun baĢına bir ziyan gelse, gerek 
yatarken, gerek otururken, ya da ayakta iken baĢlar bize yalvarıp 
yakarmaya. 

 
Tipik bir insan tavrını dile getiriyor Kur‟an. Ġnsan psikolojisinin en 

tipik vasfı bu. BaĢı sıkıĢtığında Allah‟a müracaat eder. Burada ki 
yatarken, otururken, ayaktayken, her durumda demektir. Hayatın her 
anında, yani her an bize yalvarmaya baĢlar. Geceli gündüzlü hiç vakit 
geçirmeksizin bize sürekli yalvarır anlamına gelir. 

 
felemma keĢefna anhü durrahu merre keen lem yed'una ila 

durrin messehu Biz onu baĢına gelen ziyandan kurtardığımız zaman 
ise sanki kendisine dokunan ziyandan kurtarmamız için bize hiç 
yalvarmamıĢ gibi nankörleĢiverir. 

 
Tipik bir nankörlük tavrı çiziliyor burada. Ġnsanın Allah‟a karĢı; 

“Allah‟ım, seni seviyorum.” Neden? “Çünkü sana ihtiyacım var.” Bu tipik 
bir tüccarlık. “Allah‟ım sana muhtacım.” Neden? “Çünkü seni seviyorum.” 
Bu iĢte sevginin zirvesi. Muhabbetullah, mahabbetullah doğru ifadesi ile. 
Ġhtiyacınız olduğunda Allah‟a dönüp, ihtiyacınızı giderir gidermez yüz 
çevirecekseniz ĠĢte rabbiniz buna nankörlük diyor burada olduğu gibi. 

 
kezâlike züyyine lil müsrifiyne ma kânu ya'melun; Değere 

dönüĢebilecek tüm imkanlarını. Bakınız;lil müsrifiyn ibaresini böyle 
çeviriyorum; değere dönüĢebilecek tüm imkanlarını boĢa harcayanlara 
yaptıkları iĢte böylesine cazip görünür. 

 
Kul ya 'ıbadiyelleziyne esrefu alâ enfüsihim (Zümer/53) 

Kendisini bozuk para gibi harcayan kullarım, ey kendini israf eden 
kullarım, hayatını harcayanlar.  

 



Burada da o var. Ġsraf, Müsrif; elindeki değeri hovardaca saçıp 
savurandır. Hayatını harcayandır yani. Bu bir kadir bilmezlik, kıymet 
bilmezlik. Allah‟ın insana verdiği psikolojik imkanlar, Allah‟ın insana 
verdiği güç. Allah‟ın insana verdiği o bitimsiz imkanı insan, har vurup 
harman savuruyor. Ġnanmak bir imkandır, irade bir imkandır, akıl bin 
imkandır, hafıza bir imkandır, muhayyile bir imkandır, insanın aldığı 
nefes bir imkandır. Eli bir imkandır, gözü bir imkandır, ağzı bir imkandır.  

 
Bütün bu imkanları yok edecek olan Ģey ilk defa yürekte baĢlayan 

inkardır. Eğer yürekte nankörlük baĢlamıĢsa, ki nankörlük inkarla aynı 
kökten gelir. Her küfür nankörlüktür ve her nankörlükte fiili bir küfürdür. 
Bir nankörlük ki yürekte baĢlamıĢsa; el ayak, göz kulak, dil dudak 
nankörleĢir. Hep nankör olur insan. 

 
ĠĢte burada insanın kendisini israf etmesi olarak, harcaması olarak 

gözüküyor bu. Öyle tasnif ediliyor ve bu tiplere; züyyine; cazip gelir, 
süslü görünür yaptıkları iĢ. Neden? Çünkü zihin alabora olmuĢtur. Ters 
görmektedir. Büyüğü küçük, küçüğü büyük. Geçiciyi kalıcı, kalıcıyı geçici 
görür. Ahiretin değerini dünyaya, dünyanın değerini ahirete yükler. 
Kısayı uzun, uzunu kısa görür. Değerliyi değersiz, değersizi değerli 
görür. Çünkü zihin ters dönmüĢtür. O zaman süslü gözükür. Kendi 
kötülükleri kendisine cazip gelmeye baĢlar. 

 
 
13-) Ve lekad ehleknel kurune min kabliküm lemma zalemu ve 

caethüm Rusulühüm Bil beyyinati ve ma kânu li yu'minu* kezâlike 
neczil kavmel mücrimiyn; 

 
Andolsun ki, sizden önceki nesilleri, kendilerine Rasûlleri açık 

deliller olarak geldikleri hâlde, zulümleri ve iman etmemeleri nedeniyle 
helâk ettik... Suçlu toplumları iĢte böyle cezalandırırız! (A.Hulusi) 

 
13 - Celâlim hakkı için biz sizden evvelki kurunu, kendilerine 

Peygamberleri beyyinat ile geldikleri halde zulmettikleri ve imana 
gelmeleri ihtimali kalmadığı vakit helâk eyledik, iĢte mücrim kavimleri biz 
böyle cezalandırırız. (Elmalı) 

 
 
Ve lekad ehleknel kurune min kabliküm lemma zalemu doğrusu 

sizden önceki bir çok nesli de kötülük odağı olmaya baĢlayınca yok oluĢa 
mahkum etmiĢ idik. ve caethüm Rusulühüm Bil beyyinat oysaki onlara 
da peygamberleri hakikatin apaçık belgeleri ile gelmiĢlerdi. ve ma kânu 
li yu'minu fakat onlar iman etmediler. Ġnanmamakta direndiler. kezâlike 



neczil kavmel mücrimiyn; günaha gömülüp giden toplumu iĢte böyle 
cezalandırırız. 

 
Sosyal bir yasa bu. Allah‟ın sosyal yasası. Toplumsal çözülüĢ 

baĢladı mı sonucu tarih sahnesinden yok olmak. Aktif özne iken pasif 
nesne haline gelmek. BaĢkalarının yatağında akan çer çöp gibi olmaktır. 
ĠĢte burada söylenen; Tarih tekerrür etmesin diyorsanız, sizden 
öncekilerin yolunu izlemeyin diyor o kadar. 

 
 
14-) Sümme ce'alnaküm halâife fiyl Ardı min ba'dihim li 

nenzure keyfe ta'melun; 
 
Sonra, onların ardından, sizi arzda halifeler olarak meydana 

getirdik, ne tür uygulama içinde olacağınızı görelim. (A.Hulusi) 
 
14 - Sonra onların arkasından sizi Arzda halifeler yaptık ki bakalım: 

nasıl ameller ipliyeceksiniz?. (Elmalı) 
 
 
Sümme ce'alnaküm halâife fiyl Ardı min ba'dihim li nenzure 

keyfe ta'melun; daha sonra ise onların peĢinden sizi mirasçı kıldık ki, 
nasıl davranacağınızı görüp gözetleyelim. 

 
 
15-) Ve izâ tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalelleziyne lâ 

yercune Lıkaene'ti Bi Kur'anin ğayri hazâ ev beddilhu, kul ma 
yekûnü liy en übeddilehu min tilkai nefsiy* in ettebi'u illâ ma yuha 
ileyye, inniy ehafü in asaytü Rabbiy azâbe yevmin azıym; 

 
ĠĢaretlerimiz onlara apaçık deliller olarak okunduğunda, rücu 

ederek hakikatleri olan Esmâ'nın farkında lığına ermeyeceklerini 
sananlar: "Bundan baĢka bir Kur'ân getir yahut Onu değiĢtir" dediler... De 
ki: "Onu nefsim tarafımdan değiĢtirmem benim için olacak Ģey değildir... 
Ben ancak bana vahyolunana tâbi olurum... Eğer Rabbime isyan 
edersem muhakkak ki ben o çok Ģiddetli sürecin azabından korkarım." 
(A.Hulusi) 

 
15 - Böyle iken âyetlerimiz birer beyyine olarak karĢılarında 

okunduğu zaman likamızı arzu etmeyenler «bundan baĢka bir Kur'an 
getir veya bunu değiĢtir» dediler, de ki, onu kendiliğimden değiĢtirmek 
liğim benim için olacak Ģey değildir, ben ancak bana vahyolunana ittiba' 



ederim; ben, rabbime isyan edersem Ģüphesiz büyük bir günün 
azâbından korkarım. (Elmalı) 

 
 
Ve izâ tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalelleziyne lâ yercune 

Lıkaene'ti Bi Kur'anin ğayri hazâ ev beddilhu Bir de ne zaman 
hakikatin apaçık kanıtları olan ayetlerimiz onlara okunsa, huzurumuza 
çıkacak yüzü olmayan o kimseler derler ki; Bundan baĢka bir öğreti, bir 
bildirim getir. Ya da onda değiĢiklik yap derler. 

 
Burada ki Kur‟an ı, Kur‟an diye çevirmedim. Kur‟an bir mastardır. 

Fu‟lan vezninde bir mastar. Hem fail, hem mef‟ul anlamı vermiĢler dilciler. 
Yani okunan, okumaya konu olan demek. Bir bildirimdir, bir okunandır, 
bir öğretimdir Kur‟an. Bu veznin özelliği, Fu‟lan vezninin özelliği Arap 
dilinde; Kendisi için kullanıldığı kimse de, ya da nesne de, taĢıdığı mana 
dolu olmalıdır. Dolu, ağzına kadar. Yani okumanın tüm anlamlarınının 
muhatabıdır Kur‟an. Okumanın her türünün muhatabıdır. Derinliğine, 
yatayına, dikeyine. Her tür okumak, kevni okumak, insani okumak, 
sosyal okumak, akidevi okuma, bireysel okuma, psikolojik okuma. Her 
türlü okumanın konusudur Kur‟an.  

 
Onun için mesela bir adama ğadbağn demeniz için sadece bir kere 

kızması yetmez, onun öfkeyle dolu olması lazım ki ğadbağn diyebile 
siniz. Öfkeyle dolu. Kur‟an demek için okumanın tüm anlamlarını 
bünyesinde barındırmıĢ olması gerekiyor. 

 
Burada isimleĢmiĢ anlamıyla geçmiyor. Çünkü bu cümle 

müĢriklerin dilinden naklediliyor. MüĢrikler Kur‟an a bizim verdiğimiz 
anlamı vermiyorlar. Onun için ben öğretim dedim, öğreti Ģeklinde 
çevirdim, Kur‟an Ģeklinde çevirmedim.  

 
Unutmayınız ki te‟bin çağından sonra Kur‟an la Mushaf birbirine 

karıĢtırıldı. Mushaf Kur‟an ın yerine kullanılmaya, Kur‟an da Mushaf‟ın 
yerine kullanılmaya baĢladı. Onun için Mekke döneminde Kur‟an ismi 
geçen bir çok ayette, aslında bugün kullandığımız manada 
kullanılmamaktadır bu isim. Çünkü o zaman bugün bildiğimiz manada 
elde derli toplu bir kitap yok idi. Bugün oysa biz Kur‟an deyince akla; 
kapakların arasında tüm ayetlerin yer aldığı derli toplu, baĢı sonu belli, 
dizilmiĢ, te‟bin edilmiĢ bir kitabı hatırlıyoruz. Oysa ki Mekke‟nin ilk 
yıllarından itibaren kullanılan bu sözcük, bu manada kullanılmıyordu. O 
halde biz de ilk manada kullanıldığı Ģekli ile burada çevirmeyi daha doğru 
bulduk. Yani kavramsal anlam değil, terim anlamını. 

 



Burada ne diyor müĢrikler; Diyorlar ki bunu değiĢtir, yenisini getir ya 
da onda bir değiĢiklik yap. Bu ne demektir? Kur‟an ın kaynağına bir itiraz 
var burada. Kur‟an ın içeriğine de itiraz ediyorlar. DeğiĢtir diyorlar. Niçin? 
Ġyi ve kötünün belirleyicisi olarak Allah‟ı görmüyorlar. DeğiĢtirme teklifini 
peygambere yapıyorlar. Kur‟an ın kaynağı hakkında tereddütleri var. 
Daha doğrusu inanmıyorlar Allah‟tan geldiğine. Ama daha çok biz 
buradan neyi anlıyoruz? Kur‟an ı onlar çok iyi biliyor ve anlıyorlar. ĠĢlerine 
gelmediğini iyi biliyorlar. Anladıkları bir Kur‟an ı değiĢtir diyorlar.  

 
Neden değiĢtir, çünkü iĢimize gelmiyor. Bu demektir ki müĢrikler 

Kur‟an ın mesajını çok iyi anlamıĢlar. Kur‟an ın nereye vurmak istediğini 
çok iyi biliyorlar. Onların hayat nizamına hayat tarzına bir itirazdı Kur‟an 
ın getirdiği mesaj. Onların bakıĢ açısını, hayat tasavvurlarını alt üst 
ediyordu. Onlar artık iyi ve kötünün üçlüsü olamayacaklarını, onlara 
Kur‟an; iyi ve kötünün ölçüsü sizin yaptıklarınız ya da atalarınızın 
yaptıkları değil. Siz kendinizi kitaba uyacaksınız, kitabı kendinize değil 
diyordu. Onun için onlar bunu değiĢtir diyorlardı peygambere. Yenisini 
getir ya da üzerinde oynama yap, hoĢumuza giden Ģekilde yaz. 

 
ĠĢte burada ki bu ahlaksız teklifin temelinde yatan mantık, müĢrik 

mantığı budur. Cevap aynı zamanda, cevap nasıl geliyordu? 
 
kul ma yekûnü liy en übeddilehu min tilkai nefsiy ey peygamber 

de ki onlara cevap ver; Onu kendiliğinden değiĢtiremem, ya da 
kendiliğinden değiĢtirmem olacak Ģey değil. in ettebi'u illâ ma yuha 
ileyye ben yalnızca bana vahy edilene uyarım. inniy ehafü in asaytü 
Rabbiy azâbe yevmin azıym; Çünkü ben eğer rabbime karĢı gelecek 
olursam, korkunç bir günün azabından korkarım. ĠĢte cevap buydu. 
Cevap aynı zamanda vahyin kaynağına yönelik kuĢkuları da silip 
atıyordu, ret anlamı taĢıyordu. Onlar hayat tarzlarına müdahale eden bir 
Kur‟an istemiyorlardı. Hayat tarzlarını kabul etsin, öyle bir Kur‟an olsa 
kabul edeceklerdi.  

 
Söyler misiniz Kur‟an a iman edenler; MüĢriklerin bakıĢ açısıyla 

bugün kendini Müslüman sayan bir çok insanın Kur‟an a bakıĢ açısı 
arasında bir benzerlik görüyor musunuz. Ġman ediyorum ama hiçbir 
Ģeyimi değiĢtirmesin. Söyler misiniz, bir benzerlik görüyor musunuz. Ben 
fark ediyorum, siz..! 

 
 
16-) Kul lev ĢaAllâhu ma televtühu aleyküm ve lâ edraküm 

Bihi, fekad lebistü fiyküm umüren min kablih* efela ta'kılun; 
 



De ki: "Eğer Allâh dileseydi Onu size okumazdım; Onu size 
bildirmemiĢ olurdu!.. Ondan önce sizin içinizde gerçekten bir ömür 
kaldım... Aklınızı kullanıp bunu anlamayacak mısınız?" (A.Hulusi) 

 
16 - De ki: eğer Allah dilese idi ben onu size okumazdım, hiç bir 

suretle de size onu bildirmezdi bilirsiniz ki ben sizin içinizde bundan evvel 
bir ömür durdum, artık bir kere aklınıza müracaat etmez misiniz? (Elmalı) 
 
 

Kul lev ĢaAllâhu ma televtühu aleyküm ve lâ edraküm Bih De 
ki; eğer Allah öyle dileseydi ben onu size okumazdım, zaten O‟da onu 
size göndermezdi. fekad lebistü fiyküm umüren min kablih hem 
doğrusu Ģu ki ondan önce yıllarımı sizin aranızda geçirmiĢim. efela 
ta'kılun; bu kadarını dahi akıl edemiyor musunuz. Sizin aranızda 
yaĢadım, siz verdiniz bana Muhammed-ül emiyn ismini, el emiyn diyen 
siz değil miydiniz. Hacer-ül esved i bana yerleĢtirten siz değimiydiniz, sor 
onlara diyor Kur‟an, söyle. Sizin aranızda yaĢadı yılları sizin aranızda 
geçti. Nasıl çeliĢki bu.  

 
Hiç Ģiir yazmamıĢtı Ģiir yazdığı Ģair olmadı peygamberin. 

Entelektüel faaliyetine hiç rastlanmamıĢtı 40 yaĢına kadar. Dahası; 
felsefi düĢünce ürettiğine dair herhangi bir delil yoktu. Herhangi bir yazı 
da yazmamıĢtı. O ana kadar bir yazılı belgeye imza atmamıĢtı. 
Entelektüel bir faaliyete katılmamıĢtı. Aralarında yaĢamıĢtı, her gününe 
Ģahitlerdi. O ana kadar böyle bir Ģeyle uğraĢmayan bir insani, birden bire 
yeryüzünde hiçbir insanın yazamayacağı müthiĢ hakikatleri ebedi bir 
biçimde, insandan mutlak bir biçimde bahseden, insan psikolojisini bir 
fotoğraf gibi insanın gözünün önüne seren, ebedi bilgiler veren, hiç 
kimsenin ulaĢamayacağı müthiĢ Ģeyler söyleyen ve bu sözleri söylerken 
de mükemmel bir belagatle söyleyen, bir metni, bir gecede nasıl oldu da 
geldi. Siz bunun arkasını önünü düĢünmüyor musunuz. Yani bu insan, 
aranızda yaĢayan bu insan bir gecede mi değiĢti. Bunu görmüyor 
musunuz. ĠĢte bu bir itirazdı onlara. 

 
 
17-) Femen azlemü mimmeniftera alAllâhi keziben ev kezzebe 

BiâyâtiHĠ, innehu lâ yüflihul mücrimun; 
 
Allâh'a yalan iftira eden yahut O'nun iĢaretlerindeki varlığını 

(Esmâ'sının açığa çıkıĢı olan iĢaretleri) yalanlayandan daha zâlim 
kimdir? Muhakkak ki suçlular kurtuluĢa ermezler! (A.Hulusi) 

 



17 - Artık bir yalanı Allaha iftira eden veya onun âyetlerine yalan 
diyenden daha zâlim kim olabilir? ġüphe yok ki: mücrimler, felâh bulmaz. 
(Elmalı) 

 
 
Femen azlemü mimmeniftera alAllâhi keziben ev kezzebe 

BiâyâtiH hem kendi uydurduğu yalanları Allah‟a yakıĢtırandan daha, ya 
da O‟nun mesajlarını yalanlayandan daha zalim biri olabilir mi. 

 
Burada iki çevreye, iki Ģeye itiraz var; 
 
1 – Eğer biri bir Ģeyler yazıp ta  Allah yazdı, Allah gönderdi derse o 

Allah‟a iftira etmiĢ olur.  
 
2 - Ama Allah‟ın gönderdiği gerçek bir vahyi de inkar ederseniz bu 

sefer siz inkar etmiĢ, siz Allah‟a nankörlük etmiĢ olursunuz. Ġki tür bir 
itiraz var burada. 

 
Mekke de müĢriklerin, vahyin kaynağına olan itirazları aslında 

temelde vahyin hayat tarzlarına getirdiği itiraza redde, bir inkar biçiminde 
ortaya çıkmıĢtı. Yoksa vahiy hayat tarzlarına bir itiraz etmeseydi, onların 
hayat tarzlarına yönelik herhangi bir Ģey söylemeseydi, vahye karĢı 
herhangi bir Ģey söyleyecekleri yoktu onların. 

 
innehu lâ yüflihul mücrimun; gerçek Ģu ki günaha gömülüp 

gidenler asla iflah olmazlar. 
 
 
18-) Ve ya'büdune min dûnillâhi ma lâ yadurruhüm ve lâ 

yenfeuhüm ve yekulune haülai Ģüfe'âuna indAllâh* kul 
etünebbiunAllâhe Bima lâ ya'lemü fiys Semavati ve lâ fiyl Ard* 
subhaneHU ve teâlâ amma yüĢrikûn; 

 
Allâh dûnundakilere tapınırlar; oysa onlar ne zararı ne de faydası 

olmayan Ģeylerdir! Üstelik: "ĠĢte bunlar Allâh indînde bizim 
Ģefaatçilerimiz" derler... De ki: "Siz, Allâh'a, semâlar ve arzda bilmediği 
bir Ģeyi mi haber veriyorsunuz?" Subhan'dır O; onların ortak 
koĢtuklarından münezzeh ve yücedir. (A.Hulusi) 

 
18 – Allah‟ı bırakıyorlar da kendilerine ne zarar, ne menfaat 

veremeyecek Ģeylere tapıyorlar, ve «ha, onlar bizim Allah yanında 
Ģefaatçilerimizdir» diyorlar, de ki: siz Allaha Göklerde ve Yerde bilmediği 



bir Ģey mi haber vereceksiniz? HâĢâ o onların isnat ettikleri ortaklıklardan 
münezzeh sübhan, yüksek çok yüksektir. (Elmalı) 

 
 
Ve ya'büdune min dûnillâhi ma lâ yadurruhüm ve lâ 

yenfeuhüm ve yekulune haülai Ģüfe'âuna indAllâh Bir de Allah 
dıĢında kendilerine ne yararı, ne de zararı dokunmayan Ģeylere kulluk 
edipte, üstelik iĢte Ģunlar Allah katında bizim kayırıcılarımızdır diyenler 
iflah olmaz. 

 
Yukarıdaki ayetle bitiĢtirerek anlamak lazım, bir de onlar iflah 

olmazlar. Daha önce söylemiĢtim, Mekke de iki grup vardı. Ele baĢılar 
dan bir kısmı mutlak ateist idiler. Yani ahirete inanmıyorlardı. Ama genel 
müĢrik kitlesi bozulmuĢ bir ahiret inancına sahipti ve ahiret inancının en 
büyük tahrifi de Ģefaat inancı biçiminde gerçekleĢiyordu. Bu putlar, Allah 
ile aramızdaki aracılardır diyorlardı. ĠĢte bu8rada ona bir itiraz var. 

 
kul etünebbiunAllâhe Bima lâ ya'lemü fiys Semavati ve lâ fiyl 

Ard De ki; Yoksa siz Allah‟a, göklerde ve yerde bilmediği bir Ģey varda 
onu mu haber veriyorsunuz,  subhaneHU ve teâlâ amma yüĢrikûn; O, 
sınırsız yüceliği ve aĢkın varlığıyla onların putlaĢtırdığı her Ģeyden 
beridir. 

 
Aslında burada müĢriklerin Ģefaat inancının da Ģirk olduğuna dair 

bir ima, açık bir ima var. Hem sebebi, hem sonucunun yani müĢriklerin 
Ahiret ve Allah inancını tahrif etmelerinin sebebinin aslında bu yamuk, bu 
çarpık Ģefaat inançları olduğu burada ifade buyruluyor. 

 
 
19-) Ve ma kânenNasu illâ ümmeten vahıdeten fahtelefu* ve 

levla kelimetün sebekat min Rabbike lekudiye beynehüm fiyma fiyhi 
yahtelifun; 

 
Ġnsanlar tek bir ümmetten (Ġslâm fıtratı üzere yaratılma gerçeği) 

baĢka bir Ģey değildi, ayrılığa düĢtüler! (Anlatılmak istenen; var oluĢun, 
zamansallıkla anlaĢılan değil, her an geçerliliği olan olduğu. ġöyle ki: Her 
insanın, yaratılıĢ olarak Ġslâm fıtratı üzere tek bir esasa göre meydana 
geldiği, anne-babasının dinini benlenince ayrılığın oluĢtuğuna iĢaret 
ediliyor. A.H.) Eğer Rabbinden öne geçmiĢ bir söz (kullukların gereğinin 
yaĢanması hükmü) olmasaydı, hakkında ayrılığa düĢtükleri konuda 
aralarında hüküm verilirdi. (A.Hulusi) 

 



19 - Ġnsanlar bir tek ümmetti, sonra ihtilâf ettiler, eğer rabbinden 
ezelde bir kelime sebk etmiĢ olmasa idi o ihtilâf edip durdukları Ģeylerde 
Ģimdiye kadar beyinlerinde hüküm verilmiĢ bitmiĢti. (Elmalı) 

 
 
Ve ma kânenNasu illâ ümmeten vahıdeten fahtelefu Ġmdi, 

insanlık baĢlangıçta müttefik bir toplumdan oluĢuyordu. Fakat sonradan 
ayrı görüĢlere saptılar. 

 
Söz açık, vahdet asli imiĢ, tefrika arizi imiĢ, sonradan olmuĢ.  
 
Vahdet tabii, doğal tefrika sunnidir, Sün‟i dir.  
 
Tevhid asli imiĢ, Ģirk suni imiĢ, sentetik imiĢ. Burada öyle o ima 

ediliyor.  
 
Hakk asli imiĢ, batıl arizi imiĢ, Hakk önce imiĢ, batıl sonradan 

gelmiĢ. 
 
Ġyi asli imiĢ, kötü sonradan gelmiĢ. 
 
Ġman asli imiĢ, inkar sonradan gelmiĢ. 
 
Cennet asli imiĢ, cehennem sonradan gelmiĢ. 
 
Sevap asli imiĢ, günah sonradan gelmiĢ. 
 
Adem asli imiĢ, Ģeytan sonradan gelmiĢ. ĠĢte burada söylenen bu. 

Fakat daha önce tefsir ettiğimiz Allah‟ın; yerlerin ve göklerin, geceyi ve 
gündüzün ihtilafını örnek gösterdiği o ayeti kerimeden yola çıkarsak, 
varlığın iki yüzü var. Kötü olmasaydı iyi, batıl olmasaydı Hakk, küfür 
olmasaydı imanın değeri ve kıymeti bilinmezdi. Seçmekte olmazdı. ĠĢte 
burada bu gerçek dile getiriliyor. 

 
ve levla kelimetün sebekat min Rabbike lekudiye beynehüm 

fiyma fiyhi yahtelifun; ve eğer rabbin tarafından da daha önce bir 
yasaya bağlanmamıĢ olsaydı onların kendi aralarında tartıĢtıkları 
konularda daha baĢından hüküm verilip iĢ bitirilirdi. 

 
Nedir Allah‟ın yasası? Farklılıklar, iman ve küfür Allah‟ın yasasıdır. 

Bir örneklik insan zihninin ahlakının ve toplumsal geliĢmenin önünün 
tıkanması demektir. Onun için alternatifin olmadığı yerde seçimden söz 



edilemez. Seçim yoksa irade ve akıldan söz edilemez. Dolayısıyla ödül 
ve cezadan söz edilemez. 

 
 
20-) Ve yekulune levla ünzile aleyhi ayetün min Rabbih* fekul 

innemel ğaybü Lillâhi fentezıru* inniy meaküm minel müntezıriyn; 
 
"O'nun üzerine Rabbinden bir mucize inzâl edilmeli değil miydi?" 

derler... De ki: "Gayb yalnızca Allâh içindir! Bekleyin! Muhakkak ki ben de 
sizinle beraber bekleyenlerdenim." (A.Hulusi) 

 
20 - Bir de «ona rabbinden bambaĢka bir âyet indirilse ya» diyorlar, 

sen de, de ki: gayb ancak Allaha mahsus, intizar edin ben de sizinle 
beraber muntazır olanlardanım. (Elmalı) 

 
 
Ve yekulune levla ünzile aleyhi ayetün min Rabbih birde diyorlar 

ki; ona rabbinden bir mucize gönderilmeli değil miydi.  fekul innemel 
ğaybü Lillâh buna karĢılık de ki; AĢkın hakikatler yalnızca Allah‟a ait bir 
alandır. fentezıru* inniy meaküm minel müntezıriyn;Ģimdi artık 
bekleyin akıbetinizi. Ġyi bilin ki ben de sizinle birlikte bekliyorum. 

 
Akıbeti cennet olanlardan kılması niyazıyla..! 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. YÛNUS SURESĠ (021-046) (68) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 

 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları bugünkü dersimize Yunus suresinin 21. ayeti 

ile devam ediyoruz. 
 
 
21-) Ve izâ ezaknenNase rahmeten min ba'di darrae 

messethüm izâ lehüm mekrun fiy âyâtina* kulillâhu esra'u mekra* 
inne Rusulena yektübune ma temkürun; 

 
Ġnsanlara, kendilerine dokunmuĢ bir sıkıntıdan sonra bir rahmet, 

güzellik tattırdığımızda, iĢaretlerimiz hakkında hemen bir mekre 
düĢerler... De ki: "Mekr itibarıyla Allâh daha süratlidir... Muhakkak ki 
Rasûllerimiz mekrlerinizi yazıyorlar." (YaĢadıkları sıkıntının, elleriyle 
yaptıklarının sonucu olduğunu kavrayamayıp; ardından gelen rahmetin 
ise, yaptıkları yanlıĢın gerçekte yanlıĢ olmamasının sonucu olduğunu ve 
doğru yolda olduklarını sanırlar. Allâh da onların bu sanılarını bozmaz ve 
yanlıĢta devam etmelerine müsaade ederek, azaplarının daha da 
büyümesine izin verir. ĠĢte onların bu zanları, kendi mekrleri; Allâh'ın 
yanlıĢlarında devama müsaadesi de, karĢı mekridir. A.H.) (A.Hulusi) 

 
21 - Ġnsanlara dokunan bir sıkıntıdan sonra bir rahmet tattırdığımız 

zaman da âyetlerimiz hakkında derhal bir mekirleri vardır, de ki: Allahın 
mekri daha çabuktur, haberiniz olsun: elçilerimiz yaptığınız mekirleri 
yazıp duruyorlar. (Elmalı) 

 
 
Ve izâ ezaknenNase rahmeten min ba'di darrae messethüm izâ 

lehüm mekrun fiy âyâtina ve ne zaman kendilerine dokunan bir 
sıkıntının ardından bu tiplere rahmetimizden bir parça tattırsak derhal 
ayetlerimiz hakkında tuzak tezler tasarlamaya baĢlarlar.  

 
Bu tipler diye çevirdim yaklaĢık bir çeviriyle, kim o tipler; Hemen 

hatırlayacak olursanız geçen dersimizin son ayetinde, yani 20. ayette 
sevgili efendimizden Kur‟an la yetinmeyip bir mucize, bir olağanüstülük 
isteyen. Sanki Kur‟an mucize değilmiĢ gibi gözlerini bu insanoğlunun 
gördüğü en büyük mucizeye kapatıp ta daha farklı ilginçlikler isteyen iĢte 
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bu insanlar. Ki onların bir takım vasıflarından 7- 11- 12- 15- 18. ayetlerde 
de söz edilmiĢti.  

 
Ayette; izâ lehüm mekrun ibaresi; Orada ki Ġzâ ile mekr kelimesi 

birleĢince dil açısından hemen gerçekleĢen bir eyleme delalet eder. 
Ferrâ‟ya göre dilci. Ayetlerimiz diye çevirdim. Âyâtina. Yalnızca hitabi 
ayetler kastedilmiyor burada. Daha önceki dersimizden de hatırlayacak 
olursanız; Göklerdeki ve yerdeki ayetler, yani kevni ayetlerden söz 
edilmiĢti. Gece ve gündüzün birbiri ardınca geliĢinden söz edilmiĢti. ĠĢte 
onlar da birer ayet. Onun için buradaki;fiy âyâtina ibaresinde ki ayetler, 
yalnızca hitabi ayetler, kitabi ayetler değil, varlık ayetleri, olay ayetleri, 
hepsi onun içine giriyor. 

 
Burada tasarım diye çevirdiğim bir ibare var. Mekr. Ben ona tuzak 

diye çevirmeyi doğru bulmayıp tasarım dedim. Bu tasarımı bu tip insanlar 
neye karĢı yapıyorlar? Ya hitaba yönelik yapıyorlar, bu surenin 2. 
ayetinde olduğu gibi. Ne diyorlar? Sihir diyorlar. Bu bir hitaba yönelik tez, 
bir tasarım, daha doğrusu bir peĢin fikir, ön fikir, ön yargı. Önyargı 
insanın ayartıcı güdülerine dayanır. Ön bilgi ise imanına. 

 
Ya hitaba yönelik demiĢtim, ya da varlık ve olayların anlaĢılmasına 

yönelik olur bu tasarım, bu tuzak. Nasıl olur bu tuzak düĢünce; olayları 
ve kainatı Allah‟tan bağımsız değerlendirir. BaĢına gelen olayların 
Allah‟la ilgisinin olmadığını düĢünür, ki yine geçen derse bir atıf yapmak 
durumundayım. Geçen derste baĢlarına gelen kimi hadiseleri, müĢrik bir 
göz, tanrısını seçme, atama, tayin etme hakkının kendisinde olduğunu 
zanneden tiptir müĢrik. ĠĢte bu tip öyle bir düĢünceye sahiptir ki; varlık ile 
Allah arasında bir bağlantı yoktur ona göre. ĠĢte buna tasarım diyor 
Kur‟an. Böyle düĢünürler. 

 
Kur‟an ın gerek kaynağına yönelik olsun, gerek kainatta ki Allah‟ın 

fiili ayetlerine yönelik olsun, ters dönmüĢ bir akıl iĢte böyle bir tuzak kurar 
kendi kendisine. 

 
kulillâhu esra'u mekra De ki Allah hassas tasarımda  daha 

çabuktur. inne Rusulena yektübune ma temkürun; dikkat edin 
elçilerimiz inceden inceye tasarladığınız her Ģeyi kayda alıyorlar. 

 
 
22-) "HU"velleziy yüseyyiruküm fiyl berri vel bahr* hatta izâ 

küntüm fiyl fülki ve cerayne Bihim Bi riyhın tayyibetin ve ferihu Biha 
caetha riyhun asıfün ve caehümül mevcü min külli mekanin ve 



zannu ennehüm uhıyta Bihim, deavullahe muhlisıyne lehüd diyn* 
lein enceytena min hazihi le nekûnenne mineĢ Ģakiriyn; 

 
"HÛ" ki sizi karada ve denizde seyrettirmekte... Hatta siz 

gemideyken; gemiler, içindekileri sakin bir rüzgâr ile akıp götürdükleri 
sırada bundan mutlularken; onlara fırtına gelip çatar, dalgalar her 
taraftan onları vurur! Onlar da dalgalarla kuĢatıldıklarını ve büyük 
tehlikede olduklarını düĢündüklerinde, tüm oluĢumun Allâh'ın kudret 
elinde olduğuna inanmıĢ olarak dua ederler: "Andolsun ki eğer bizi 
Ģundan kurtarırsan, kesinlikle Ģükredenlerden olacağız." (A.Hulusi) 

 
22 - O, odur ki sizleri karada ve denizde gezdirtir, hattâ gemilerde 

bulunduğunuz ve içindekileri alıp hoĢ bir heva ile aktıkları ve tam onunla 
ferahlandıkları sırada ona Ģiddetli bir fırtına gelir çatar ve her yerden 
onlara dalga gelmeğe baĢlar ve zannederler ki tamamen ihata olunup 
bittiler, o vakit Allaha dini halis kılarak dua ederler: «ahdimiz olsun ki, 
derler, eğer bizi bundan halâs edersen, Ģeksiz Ģüphesiz Ģükreden 
kullarından oluruz».(Elmalı) 

 
 
"HU"velleziy yüseyyiruküm fiyl berri vel bahr sizi karada ve 

denizde gezdiren O‟dur. 
 
Aslında bize normal gibi geliyor. Biz insan oğlu nedense her gün 

gördüğümüz mucizeleri görmezden geliriz de, baĢka mucizeler isteriz. 
Aslında suyun kaldırma gücünün, havanın itme gücünün ve eĢyanın tabi 
olduğu tüm yasa ve kanunların Allah tarafından konulmuĢ olduğunu 
unuturuz ve Allah‟tan baĢka deliller bekleriz. 

 
ĠĢte burada da 7. yy. ın akıĢkanlar dinamiğini bilmeyen insanı için 

deniz olağanüstü, olağandıĢı bir yolculuk aracıdır, yoldur daha doğrusu. 
Onun içindenizden örnek veriliyor çölün insanına. 

 
hatta izâ küntüm fiyl fülk dahası, tutun ki sizler gemide 

bulunuyorsunuz, ve cerayne Bihim Bi riyhın tayyibetin tatlı bir 
rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. ve ferihu Biha caetha riyhun asıfün 
ve caehümül mevcü min külli mekan üstelik tam da bunun sevinciyle 
denizde salına salına bir gemide mest olmuĢken, birden bir fırtına 
yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuĢatıyor. ve zannu 
ennehüm uhıyta Bihim onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat 
getirmiĢlerdir. deavullahe muhlisıyne lehüd diyn* lein enceytena min 
hazihi le nekûnenne mineĢ Ģakiriyn; Ne yapıyorlar böyle bir durumda 
olan insanlar; Tüm içtenlikle Allah‟a yönelip yalnız onun dinine sığınarak; 



Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki Ģükredenlerden olacağız 
diye yalvarıp yakarıyorlar.  

 
Ayetin aslında simgesel bir dille tüm insanların baĢına gelebilecek 

bir hadiseyi anlamıĢızdır. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi, siz diye giren 
ayet hemen bir cümle ilerde onlara geçiyor, zamir değiĢtiriyor ve en 
sonunda siz diye bitiyor. Yani zamirler ayet içerisinde metaforik bir 
biçimde dönüĢüyor. 

 
Bundan bendeniz Ģunu anlıyorum; Öz benliğini karĢısına koyup 

muhasebe yapmaya çağırıyor insanı. Sen kendini karĢına koy ve bir bela 
ile, bir felaketle yüz yüze geldiğinde nereye yönelirsin.ĠĢte insanın 
fıtratına bir göndermedir bu. Ġnsan canı yandığı zaman fıtratında yazılı 
olan gerçek zata yönelir. Ġnsan darda kaldığı zaman, insan çıkmaza 
düĢtüğü zaman,tüm kapılar önünde kapandığı zaman açık kapının 
Allah‟ın kapısı olduğunu kendiliğinden bilir. Her insan için bu böyledir. 
Onun için de burada fıtrata dönüĢ dile getiriliyor. 

 
Her felaket insan ruhunun, insan fıtratının üzerine sürülmüĢ 

sentetik boyaları döken bir tinerdir. Sentetik boyalar 
dökülünceSıbgatallah. altından Allah‟ın boyası çıkar. ve men ahsenü 
minellahi sıbğatev..(Bakara/138) Allah‟tan daha güzel boya vuran 
kimdir. ĠĢte bunu o zaman görürüz ve duanın gerçek dilini söylüyor ayet. 

 
Duanın gerçek dili fıtrat dilidir. Duanın gerçek dili, iĢte fıtratın dili. O 

fıtratın dili konuĢmaya baĢladığı zaman kültürlerin, insanın sonradan 
öğrendiklerinin, insana enjekte edilen ideolojik farklılıkların hepsi bir 
yana, sadece Allah‟la insan baĢ baĢa kalıyor ve insan o zor zamanda o 
dar zamanda kıblesini doğrudan Allah‟a çeviriyor. 

 
Bu ayetin tefsirinde müfessir ReĢit Rıza‟nın çok hoĢ bir öyküsünü 

okumuĢtum. Bir denizde giderken fırtınaya tutulan bir geminin yolcuları 
baĢlarlar, bir tanesi; “YetiĢ ya seyit bedevi.”. Öbürü; “YetiĢ ya pirim 
Abdulkadir Geylani.”. Öbürü; “YetiĢ ya falanca hazret”. Öbürü; “YetiĢ ya 
falanca seyyid” diye herkes kendi sevdiğini imdada çağırmaya 
baĢlayınca gemi yolcuları arasından bulunan bir Allah dostu; “Batır 
Allah‟ım batır..!” demiĢ. “Hiç biri de seni hatırlamadılar, bunlar seni 
unuttular, batır bunları.”  

 
YetiĢ Ya Rabbi denilecek yerdir. Onu, burada hikayesi anlatılan 

Mekke‟nin putperestleri dahi diyor. 
 
 



23-) Felemma encahüm izâ hüm yebğune fiyl Ardı Biğayril 
Hakk* ya eyyühenNasu innema bağyüküm alâ enfüsiküm metaal 
hayatid dünya sümme ileyna merciuküm fenünebbiuküm Bima 
küntüm ta'melun; 

 
Ne zaman ki Allâh onları kurtarır, yeryüzünde haksız olarak hemen 

azgınlığa baĢlarlar... Ey insanlar, sizin zulüm ve taĢkınlığınız, sadece 
nefislerinize zarar verecektir! O dünya hayatının geçici zevklerinden 
yararlanırsınız; sonra dönüĢünüz bizedir! (ĠĢte o zaman) yapmıĢ 
olduklarınızı (hakikatini) bildiririz. (A.Hulusi) 

 
23 - Derken vaktâki onları halâs eder, çıkar çıkmaz Yer yüzünde 

haksızlıkla bagye baĢlarlar, ey insanlar, bagyiniz sırf kendi aleyhinizedir, 
o alçak hayatın biraz zevkini sürersiniz, sonra döner bize gelirsiniz, biz 
de bütün yaptıklarınızı size haber veririz. (Elmalı) 

 
 
Felemma encahüm izâ hüm yebğune fiyl Ardı Biğayril Hakk 

sonunda ne olur biliyor musunuz, yukarıda ki hadiseden sonra, 
Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yer yüzünde haksız yere 
azgınlık yapmaya baĢlarlar.  

 
Sanırım anlaĢılıyor. Ġnsan oğlunun nankörce tavrı dile getiriliyor. Bu 

surenin 12. ayetinde de dile getirilmiĢti hatırlar mısınız. Bundan önce 
tefsir ettiğimiz ayetlerde. Orada da aynen insanoğlu rabbi tarafından 
kendisi sınanırken, rabbine söz verdiği halde onun baĢından belayı 
kaldırır kaldırmaz yine eski haline döner, rabbini unutur. ĠĢte bu 
nankörlüğe. 

 
Nankörlük küfrün ahlaki tavrıdır. Ahlaki karĢılığıdır. Yani küfür ahlak 

haline gelirse NankörleĢir. ĠĢte nankörlükle küfür arasında böyle bir bağ 
vardır. Nankörlüğün akidevi olanına küfür, küfrün davranıĢ biçimi olanına 
nankörlük denilir. 

 
ya eyyühenNasu innema bağyüküm alâ enfüsiküm ey insanlık, 

yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Her olumsuz tavrın 
insani bir sonucu var. Yani insan üzerinde bir iz bırakıyor. Her insan ile 
Allah arasındaki olumsuz iliĢki, ruhsal planda insanı yaralıyor ve 
yoksullaĢtırıyor, insanın içini fakirleĢtiriyor. Bu ayet ona bir dikkat çekiĢ. 
Ġnsanın yaptığı her olumsuz davranıĢ, Allah‟ın yapma dediği her 
olumsuzluk, insanı ruhsal açıdan yoksullaĢtıran bir davranıĢ biçimi. Allah 
yoksullaĢmamızı istemiyor. Zengin yarattığı iç dünyamızın yine yem 



yeĢil, yine bitek, yine verimli, yine ürünlü olmasını istediği için kendi 
kendimizi yoksullaĢtırmamıza razı olmuyor. 

 
metaal hayatid dünya Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. 

Veciz bir metin, Kur‟an ın tüm metninde olduğu gibi burada da icaz var. 
En az kelime ile en çok hakikati anlatma icazı. sümme ileyna 
merciuküm fenünebbiuküm Bima küntüm ta'melun; sonunda bize 
döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.  

 
 
24-) Ġnnema meselül hayatid dünya kemain enzelnahu 

minesSemai fahteleta Bihi nebatül Ardı mimma ye'külün Nasu vel 
en'am* hatta izâ ehazetil Ardu zuhrufeha vezzeyyenet ve zanne 
ehlüha ennehüm kadirune aleyha, etaha emruna leylen ev neharen 
fecealnaha hasıyden keen lem tağne Bil ems* kezâlike nufessılül 
âyâti likavmin yetefekkerun; 

 
Dünya hayatı Ģuna benzer... Semâdan inzâl ettiğimiz bir su; onunla 

insanların ve hayvanların yediği, yeryüzünün yetiĢtirdikleri oluĢmuĢtur. 
Nihayet yeryüzü, ürettikleriyle en güzel hâle ulaĢtığında; yaĢayanları da, 
kendilerini kudretli sandıklarında, gecenin ya da gündüzün bir anında, 
hükmümüz açığa çıkıverdi! Onu, sanki bir an öncesinde hiç 
Ģe'nlenmemiĢ gibi biçip atarız! Tefekkür eden bir topluluk için iĢaretleri 
iĢte böyle detaylandırıyoruz! (A.Hulusi) 

 
24 - O Dünya hayatın meseli sırf Ģunun gibidir: bir su, biz onu 

Semâdan indirmiĢiz derken onunla Yer yüzünün otu: insan ve davar 
yiyeceğinden birbirine girmiĢtir, Nihayet Arz, bütün ziynetini takınıp 
süslendiği, ehli de onun üzerine kendilerini kadir zannettikleri bir sırada 
geceleyin veya gündüzün ona emrimiz gelivermiĢ bir lâhzada ona öyle 
bir tırpan atıvermiĢtir ki sanki dün hiç bir Ģenlik yokmuĢ, iĢte düĢünecek 
bir kavim için âyetleri böyle tavsıl ediyoruz. (Elmalı) 

 
 
Ġnnema meselül hayatid dünya kemain enzelnahu minesSema‟ 

mesela bu dünyanın cezp edici hayatı bir su gibidir ki onu gökten biz 
indirdik. fahteleta Bihi nebatül Ardı mimma ye'külün Nasu vel en'am 
derken o insanların ve hayvanların kendisinden beslendiği bitkilerce 
emildi. hatta izâ ehazetil Ardu zuhrufeha vezzeyyenet ve zanne 
ehlüha ennehüm kadirune aleyha 

 
Ġlginç, ayeti kerime gerçekten insanın tüylerini diken diken etmesi 

gerekir. Sonunda toprak yapay bir parlaklık ve baĢtan çıkarıcı bir tezyin 



ile arzı endam edipte sakinleri onun üzerinde tamamıyla egemen 
olduklarını düĢünmeye baĢladıkları zaman; 

 
etaha emruna leylen ev neharen bir gece vakti ya da gündüz 

gözü ile ansızın emrimizin infaz vakti geliverir. 
 
Zuhruf dedi yukarıda. Kur‟an da zuhruf aynı zamanda altın 

anlamına da kullanılır. Bu isimde bir de sure vardır. Sentetik altın 
parlaklığına bir gönderme. Madeni parlaklığa. Dinleyenin aklına hemen 
kurgusal güzelliği getiriyor. Doğal güzellik değil, kurgusal. Ġnsan yer 
yüzünü artık benim egemen diye, orada mutlak egemen oldum diye ele 
geçirir ve yer yüzünde kendisine sahte bir cennet kurar. ĠĢte altının 
madeni parlaklığı, albenisi orada kullanılmıĢ. 

 
Bu insan tabiata emanet diye bakmaz. Böyle bir davranıĢ emanet 

diye bakan bir insandan çıkmaz. Tabiata bir köle, bir cariye bir tutsak gibi 
muamele eder. Onun için tabiat kölesidir. Ona istediği iĢkenceyi yapar ve 
ondan istediğini alır. Onun için de tabiatla dost olmak gibi bir derdi 
yoktur. Çünkü eğer gücü yetiyorsa, kendisi onun efendisi olmak 
isteyecektir. Oysaki onun da, kendisinin de bir efendisi olduğunu, onunda 
Allah olduğunu unutur ve varlık içerisinde her Ģeyin bir rolü olduğunu ve 
bu rollerden bir gün hesaba çekeceğini, soracağını unutur. Onun için 
burada sentetik güzelliğe bir atıf var.  

 
Tabii insan Ģehvet ve iktidar güdüsünü tabiatın sırtından tatmin 

etmeye baĢladığında ne olur? etaha emruna leylen ev neharen Allah‟ın 
bir gece vakti ya da gündüz gözü ile ansızın emri geliverir. Ġnfaz edilir. 

 
Aslında bu bir yasa, kainat yasası. Ġnsan davranıĢları için konulmuĢ 

ilahi bir yasa. Ġnsanlar azgınlaĢınca, insanlar kendilerine emanet 
edilenlere ihanet etmeye baĢlayınca, ihanet ettikleri Ģeylerin cezasını 
görürler. Dünyaya ihanet ederler, tabiata ihanet ederler; Tabiat onlardan 
öç alır. Denize ihanet ederler öç alır. Göle ihanet ederler öç alır. Allah‟a 
ihanet ederler Azizüyntikam olan Allah‟ta onlara yaptıkları ihanetin 
acısını tattırır. 

 
fecealnaha hasıyden keen lem tağne Bil ems Peki sonuç; 

Böylece onu sanki önceden hiç safa sürmemiĢ gibi kökünden sökülmüĢe 
çevirir. Hasat yapar, ama ürünsüz. Allah‟ın bela hasat‟ıdır bu, kökünden 
söker. 

 
Kökünden sökülmüĢtür diye çevirdim çünkü bu ayetlerin indiği 

dünyada hasat biçerek değil, otçul bitkileri otçul bitkileri kökünden 



sökerek yapılırdı. Onun içinde ben indiği andaki manayı vurgulamak için 
kökünden biçme değil de kökünden sökme biçiminde anlam verdim. 

 
kezâlike nufessılül âyâti likavmin yetefekkerun; ĠĢte biz 

düĢünen bir toplum için ayetlerimizi böyle açık ve net bir biçimde dile 
getiririz. 

 
 
25-) VAllâhu yed'u ila DarisSelâm* ve yehdiy men yeĢau ila 

sıratın müstekıym; 
 
Allâh, Selâm Yurduna (bedensel sınırlamalar ötesindeki, 

hakikatinize bahĢedilmiĢ kuvvelerle yaĢam boyutuna) çağırır ve dilediğini 
sırat-ı müstakime hidâyet eder. (A.Hulusi) 

 
25 - Allah, darüsselâma çağırıyor ve dilediğini bir doğru yola 

hidayet buyuruyor. (Elmalı) 
 
 
VAllâhu yed'u ila DarisSelâm* ve yehdiy men yeĢau ila sıratın 

müstekıym; Böylelikle Allah insanı, mutluluk ve güvenlik zeminine 
çağırmakta ve isteyeni dosdoğru bir yola yöneltmeyi dilemektedir. 

 
Eğer dikkat buyurmuĢsanız Dâr kelimesini zemin diye çevirdim. 

Dâr, ev manasına, yurt manasına, hatta dünya manasına, toprak 
manasına gelir. Fakat burada ahiret içinde kullanılır. Dârül ahira. Fakat 
burada sadece ahirete yormamız doğru olmaz Allah‟ın insanı çağırdığı 
mutluluk ve güvenlik zemini hemen bir üstteki ayetle irtibat kurarsak 
aslında öncelikle bu dünya.  

 
Bu dünyada ihanet etmemiĢ, eĢyaya, doğaya, kendi doğasına ve 

Allah‟a ihanet etmemiĢ, kendisi ile, Rabbi ile, eĢya ile, doğa ile barıĢık bir 
mümin tipi elbette bulunduğu zemini de mutluluk yuvası haline getirir. 
Getirmek zorundadır. Onun için burada, bu dünyada insanın rabbi, 
kendisi ve çevresiyle barıĢık bir ortamın oluĢturulması çağrısıdır. Ġnsana 
bu çağrı yapılıyor bu ayette. 

 
Yine;yehdiy men yeĢa‟ ibaresini farklı bir biçimde, daha doğrusu, 

en doğru bir biçimde çevirmeye çalıĢtım; Ġsteyeni dosdoğru bir yola 
yöneltmeyi diler, dilemektedir. Ġsteyeni doğru yola yöneltmeyi diler, çünkü 
men yeĢa‟ da ki yeĢa‟ sözcüğünün iki tane öznesi vardır. Dileyen. Kim; 
hem insana gider, hem Allah‟a gider. Peki hangisine vermeliyiz; ikisine 
de vermeliyiz. Bu tesadüf değil bana göre, bu kasten yerleĢtirilmiĢ bir 



form. “Dileyenin hidayetini diler. Ġsteyenin hidayetini ister.” Hidayeti 
önce siz istemelisiniz. Allah‟ta size bahĢetsin. Ġstiyorsanız verecektir. O 
unutulmaz halk ifadesinde olduğu gibi. “Eğer vermeyi dilemeseydi, 
dilemeyi vermezdi.” 

 
 
26-) Lilleziyne ahsenül Hüsna ve ziyadetün, ve lâ yarheku 

vucuhehüm katerun ve lâ zilletün, ülaike ashabül cenneti, hüm fiyha 
halidun; 

 
Ġhsan ehline, daha güzeli (El Hüsnâ) ve fazlası (Rıdvan) vardır... 

Onların vechlerini (yüzlerini - Ģuurlarını) ne kara toz zerresi (bencillik), ne 
de (hakikatlerinden ayrı düĢmenin getirisi olan) zillet kaplar... Onlar 
sonsuza dek cennet ehlidirler! (A.Hulusi) 

 
26 - Hasenât yapanlara Hüsnâ bir de ziyade var, ve yüzlerine ne bir 

kara bulaĢır ne zillet, onlar ashabı Cennet hep orada muhalledirler. 
(Elmalı) 

 
 
Lilleziyne ahsenül Hüsna ve ziyadeh iyi ve yararlı davranmakta 

direnenlere karĢılık olarak, ondan daha iyisi ve kat kat fazlası var. 
 
Burada ki;ve ziyadeh Türkçeye de geçmiĢ, ziyade, fazla, fazlalık. 

Aslında bu ayetin tefsiri; En‟am suresinin 160. ayeti. Ne diyor orada; Men 
cae Bil haseneti felehu 'aĢru emsaliha (En‟am/160) Kim bir iyilikle 
gelirse ona, onun 10 katı vardır.  

 
Demek ki rabbimiz iyilikleri misli ile ödemiyor. Çünkü Allah.la insan 

farklıdır. Allah‟ın cömertliği farklıdır. Burada ki 10 katta mecazdır. Yani 1 
e 10. değil. Çünkü buradaki on çokluğa delalet eder. Kinayedir. Allah kat 
kat verecek demektir. Sizin yaptığınıza kendisi kat kat güzel karĢılık 
verecek demektir. 

 
ve lâ yarheku vucuhehüm katerun ve lâ zilleh dahası o gün 

onların ne yüzleri kara çıkar, ne de onursuzluktan baĢları yere eğilir. 
 
Bir sonraki ayette ki cehennemliklerin aksine bir tavır bu. Aksine bir 

duruĢ. Cenab-ı hakk yüze ayrı bir önem atfediyor. Aslın da yüz deyince 
dilde insanın vitrini, insanın görüneni, insanın vizyonu anlaĢılıyor. Burada 
da o insanın ruh hali, içinde kopan fırtınalar, yüreğinde ki fırtınalar 
yüzüne yansır. ĠĢte onu söylüyor. Ama burada cennetlik bir insanın yüzü 
var. Bir sonraki ayette cehennemlik bir insanın yüzü.  



 
Burada güzel iĢler yapmıĢ bir insanın yüzüne yüreğinden geçen 

meltemler, yüreğinde ki cennet yansır. O yüzden o insanın içinde ki 
cenneti seyredersiniz. ĠĢte o yüz bakınca insanın içini ferahlatır. Ġnsana 
güven verir. Devamı da var; ülaike ashabül cenneti, hüm fiyha 
halidun; ĠĢte bunlar cennetin sakinleridirler, orada yerleĢip kalmak üzere 
girerler. 

 
 
27-) Velleziyne kesebüs seyyiati cezaü seyyietin Bi misliha, ve 

terhekuhüm zilletün, ma lehüm minAllâhi min 'asım* keennema 
uğĢiyet vucuhuhüm kıta'an minel leyli muzlima* ülaike ashabün 
nari, hüm fiyha halidun; 

 
(Yaptıklarıyla) kötülükler kazanmıĢ olanlara gelince; kötülüğün 

cezası (= karĢılığı = sonucu) onun benzeri olacaktır! Onları zillet bürür... 
Onları, Allâh'ın, yaptıklarının sonucunu yaĢatmasından koruyacak (hiçbir 
kuvveleri) yoktur... Vechleri (Ģuurları) gecenin zifirî karanlığına bürünmüĢ 
gibidir... Onlar sonsuza dek cehennem ehlidirler! (A.Hulusi) 

 
27 - Seyyiat kazananlara gelince kötülüğün cezası misli iledir, ve 

onları bir zillet kaplar, Allah dan kendilerini kurtaracak yoktur, sanki 
yüzleri gece parçalarından kaplanmıĢ kapkaranlık, onlar, ashabı nar, hep 
orada muhalledirler. (Elmalı) 

 
 
Velleziyne kesebüs seyyiati cezaü seyyietin Bi misliha Kötülük 

yapmakta ısrar edenler ise, sadece yaptıkları kötülüğün misli ile 
cezalandırılacaklardır. 

 
ĠĢte geldi.Yine yukarıda ki En‟am 160 ı hatırlamalıyız. O ayetin 

devamı neydi; ve men cae Bisseyyieti fela yücza illâ misleha.. 
(En‟am/160) Kimde bir kötülükle gelirse, bir kötülük yapar getirirse ona 
sadece misli ile, sadece getirdiği kötülük kadar ceza verilir.  

 
ĠĢte rahmet farkı. ĠĢte Allah‟ın kendisi için merhameti, rahmeti ilke 

edinmesi. ..ketebe alâ nefsiHĠr rahme.. (en‟am/12) Kendi zatı için 
rahmeti ilke edindi diyordu ya Kur‟an. ĠĢte böyle bir Allah. Kötülüğe misli 
ile, ama iyiliğe kat kat, sınırsızca. 

 
Peki kötülüğü de hiç cezalandırmasa olmaz mı, rahmetine bu 

yakıĢır dersek, alacağımız cevap açık; suyu getirenle testiyi kıranı bir 
tutar mısınız, o zaman kim su getirir. Ġyi ile kötünün bir olduğu dünyada 



ahlaki davranmanın gerekçesi nedir. Ahlaklı davrananların Hepinizin 
affını istirham ederek  kullanıyorum; “Enayi” sayıldığı bir dünyada neden 
ahlaklı davransın ki insanlar. Onun için Allah‟ın adaleti gereği suyu 
getirenlerle testiyi kıranlar bir olmayacaktır. 

 
ve terhekuhüm zilletün, ma lehüm minAllâhi min 'asım* 

keennema uğĢiyet vucuhuhüm kıta'an minel leyli muzlima ve onlar o 
gün bir aĢağılanmaya mahkum olurlar ki; Allah‟ın adaletinden kaçıp 
sığınacakları biri de olmadığı için; adeta cümle i mutariza, yani iki tire 
içinde bir cümle bu. Bunun için sanki zifiri bir gecenin karanlığı sıvanmıĢ 
gibi yüzleri utanç ve zilletten kapkara kesilir. 

 
Çok edebi bir ifade var.  Tı team minenleyl  sanki yüzlerine 

geceden bir parça sıvamıĢsınız. Böyle olurlar. Simsiyah kesilirler. Neden, 
maskeler düĢmüĢtür de ondan. Ruhun azap ve ezikliği yüze yansımıĢtır. 
Yüreğini fosseptik çukura çeviren insan, dıĢına sürdüğü onca makyaj 
sıyrılınca gerçek değeri ortaya çıkmıĢtır. Nikelaj sıyrılmıĢ, yaldız sıyrılmıĢ 
altından tenekesi görülmüĢtür. Altın sandığınız teneke çıkmıĢtır. ĠĢte bu, 
simsiyah, paslı bir teneke. Yüreğinde biriktirdiği tüm günahlar maskelerin 
fora olduğu, fora edildiği o günde bir bir ortaya çıkmıĢtır. 

 
ülaike ashabün nari, hüm fiyha halidun; iĢte bunlarda ateĢin 

sakinleridirler. Onlar da orada yerleĢip kalmak üzere girerler. 
 
Ne diyordu Kur‟an sevgili dostlar; ..Siymahüm fiy Vücûhihim min 

eseris sücût.. (Fetih/29) Secdenin izi onların yüzlerinde okunur, görülür. 
Ama beri yandan bir baĢka tip içinde yine yüzle ilgili Ģöyle bir ayet 
geçiyordu: Yu‟Araful mücrimune bi siymahüm.. (Rahman/41)  

 
Suçlular yüzlerinden tanınırlar. Aslında burada geçen hep bu yüzler 

için dıĢa döndüğü o sorgu, o hesap gününde dünyada taĢıdığı içidir, 
yüreğidir. Dünyada iken içinde sakladığı, ukbada yüzüne geçmiĢtir, yüz 
olmuĢtur. 

 
 
28-) Ve yevme nahĢuruhüm cemiy'an sümme nekulü lilleziyne 

eĢrekû mekâneküm entüm ve Ģürekâüküm* fezeyyelna beynehüm 
ve kale Ģürekâühüm ma küntüm iyyana ta'budun; 

 
Toplu hâlde onları haĢredeceğimiz süreç... Sonra Ģirk koĢanlara: 

"Siz ve ortak koĢtuklarınız, her biriniz mekânınıza" deriz... Akabinde 
onların aralarını ayırmıĢızdır! Onların ortak koĢtukları ise: "Siz bize kulluk 



etmiyordunuz (kendi kurgu ve hayallerinize tapınıyordunuz)" derler. 
(A.Hulusi) 

 
28 - Ve o gün ki hepsini mahĢere toplayacağız, sonra diyeceğiz o 

Ģirk koĢanlara: yerinize! Siz de Ģerikleriniz de, artık aralarını açmıĢızdır, 
Ģerikleri Ģöyle demektedir: siz bize tapmıyordunuz. (Elmalı) 

 
 
Ve yevme nahĢuruhüm cemiy'an sümme nekulü lilleziyne 

eĢrekû mekâneküm entüm ve Ģürekâüküm ve bir gün onların tümünü 
bir araya toplayacak, ardından da hayatta iken Allah‟a has özellikleri 
baĢkalarına yakıĢtırmakta direnenlere diyeceğiz ki; Siz ve tanrılık 
yakıĢtırdıklarınız haydi yerlerinize marĢ marĢ..! diyeceğiz. 

 
Ġlginç bir ibare mekâneküm, yerlerinize anlamına gelir lafzen. 

Aslında buradaki yer, konum ve makam anlamınadır. Fiziki yer değil. 
Ġnsanın mahluk olduğunu unutup, halıkını tayin edici bir konum ve 
makama tecavüz eden bir insan tipi burada ki. Dikkat buyurunuz lütfen 
Halîkını tayin eden, yani tanrısını tayin eden bir insan. ĠĢte burada ki 
Ģirkten kasıt budur. Aslında Allah‟a ait herhangi bir sıfatı, Allah dıĢında 
birine yakıĢtırmak; KiĢinin tanrısını kendisinin tayin edeceği yetkisi 
olduğuna inanmasıdır.  

 
Korkunç bir Ģeydir. Eğer insan tanrısını kendisi tayin etme yetkisine 

sahipse ona neden ona neden inansın ki. Onun neden sözünü tutsun ki. 
Bu korkunç bir dalaveredir. Onun için Allah‟a iman etmeyenler, 
kendilerine bir tanrı atarlar. Neden; Çünkü Allah‟a iman ederlerse eğer, 
Allah‟ın emrine amade olmak durumundadırlar. Fakat kendileri tanrı 
atarlarsa, onları kendilerinin emrine amade kılarlar. ĠĢte fark bu. Onun 
için bu bir tecavüz, bu bir makam vermek, size ait olmayan, Allah‟a ait 
olan makama, birini geçirmeye çalıĢmak gibi korkunç bir tecavüz.  

 
Bir de Allah‟ın yerine konulmaya çalıĢılan, yani Allah‟a ortak 

koĢulan nesneler, objeler var ki, ortak koĢulanlar mahluktan, halîk 
makamına, konumuna yükseltilmenin bu sefer yanlıĢını yaparlar. Onun 
içinde herkes yerinemekâneküm haydi marĢ marĢ, yerine, yani 
konumlarınıza. Ey tanrılaĢtırılanlar, ey birilerinin kendilerini 
tanrılaĢtırdıkları, haydi bakalım yerinize. Ey tanrılaĢtıranlar, siz de. Siz 
kimsiniz, siz mahluksunuz, yaratıksınız, yaratılmıĢsınız ama yaratıcınızı 
atamaya kalkıyorsunuz. ĠĢte bu, bu korkunç bir suç ve ayette söylenen 
de bu. 

 



Bir anlama probleminden söz edebiliriz bu ayetin tefsirinde, 
özellikle bu mekâneküm ifadesini Ġ. AhfeĢ, bir sözcük taktiri ile, bekleyin. 
Ġn tazırru diye bir sözcük taktir etmiĢ; Mekanınızda bekleyin Ģeklini almıĢ 
cümle. Bu bir takdiri ibaredir, yani ilave bir kelime, bir sözcük ile bu 
manaya geliyor. AhfeĢ‟ten sonraki tüm müfessirler, Taberi, Ġbn. Kesir  ve 
diğerleri dahil, Beydavi dahil hep onu takip etmiĢler. Fakat bir  tek Elmalı 
hariç. Onun için ben bu meali verdikten sonra ne vermiĢler diye dönüp 
baktığımda tüm müfessirlerin verdiği manayı gözden geçirdiğimde Elmalı 
dıĢında hepsinin AhfeĢ‟in verdiği manayı devam ettirdiğini gördüm. 
Devam ediyoruz; 

 
fezeyyelna beynehüm iĢte böylece onların arasını kesip ayırmıĢ 

olacağız. ve kale Ģürekâühüm ma küntüm iyyana ta'budun; ve o 
zaman onların tanrılık yakıĢtırdıkları dönüp kendilerine Ģöyle diyecek; 
Zaten sizin tapınıp durduklarınız gerçekte hiç biz olmadık ki. O kadar 
çıplak bir gerçekle yüz yüzeyiz ki. Zaten sizin tapınıp durduklarınız 
gerçekte hiç biz olmadık ki.  

 
Ne demek isteniyor burada, ne diyor; Aslında siz kendi heva ve 

hevesinize taptınız diyor. Çünkü tanrınızı belirleme hakkı sizin olduğunu 
zannettiniz. Bu bir heva idi, bu bir heves idi. Tanrısını atama yetkisini 
kendisinde gören bir akıl, kendisini tanrılaĢtırmıĢ bir akıldır. Bu bir puta 
tapmaktan bin kat daha büyük bir cürümdür. Onun için siz aslında bir 
baĢkasına değil, kendi ayartıcı güdülerinize, iç güdülerinize taptınız diyor. 

 
 
29-) Fekefa Billâhi Ģehiyden beynena ve beyneküm in künna 

an ıbadetiküm leğafiliyn; 
 
"Bizimle sizin aranızda Allâh, Ģahit olarak yeterlidir... Muhakkak ki 

biz, sizin kulluğunuzun hakikatinden gâfildik!" (A.Hulusi) 
 
29 - ġimdi sizinle bizim aramızda Ģahid olarak, Allah yeter doğrusu 

«sizin ibadetinizden bizim asla haberimiz yoktu»(Elmalı) 
 
 
Fekefa Billâhi Ģehiyden beynena ve beyneküm in künna an 

ıbadetiküm leğafiliyn; ve artık bizimle sizin aranızda Ģahit olarak 
Allah‟ın yeterli olduğu bir hakikat var ki o da Ģu. Biz; sizin bize kulluk 
ettiğinizin farkında dahi değildik. Bu da yine çarpıcı bir ifade. 
Peygamberler, veliler, azizler, yatırlar, evliya, hepsi. Aslında bu ayette 
kastedilenin cansız nesneler değil, kendilerine tanrılık yakıĢtırılan iyi 
ruhlar olduğunu anlıyoruz, hatta melekler ve bilumum tanrılaĢtırılan 



varlıklar. Kendilerine bu misyonu yükleyen kimselere böyle diyecekler. 
Yani biz sizin bizi tanrılaĢtırdığınızdan haberdar bile değiliz. 

 
Hz. Ġsa‟nın ne diyeceğini sanıyorsunuz, kendisini tanrılaĢtıran, 

kendisini tanrının oğlu yerine koyan, yer yüzüne inmiĢ bir tanrı olarak 
gören, tanrının kendisinde tecessüm ettiğini söyleyen değiĢik Hıristiyan 
mezhepleri için ne diyeceği belli. “Onlara bana tapın demedim ki, ben 
onların beni tanrılaĢtırdıklarını bile bilmiyorum ya rabbi.” Diyecektir.  

 
Yine bir çok insanın Allah‟ın sıfatlarından bazılarına verdikleri o 

yatırlar, o evliya, o azizler, o sıddıyklar ne diyecekler. “Ya rabbi ben 
söylemedim ki bunlara. Bunlar kendi kendilerine yakıĢtırdılar. Benim 
haberim bile yok.” Veyahut ta; Allah‟ın huzurunda bizi kurtaracak, bizi 
geçirecek, bizi savunacak, veyahut ta Allah‟tan isteyecekleri bir Ģeyi 
ondan istemeleri, gelip kabirlerinden dilenmelerine ne diyecekler. ĠĢte ne 
diyecekleri burada açık ve net diyecekler ki; 

 
in künna an ıbadetiküm leğafiliyn; sizin bize taptığınızdan bizim 

haberimiz yoktur diyecekler. 
 
 
30-) Hünalike teblu küllü nefsin ma eslefet ve ruddu ilAllâhi 

MevlahumülHakkı ve dalle anhüm ma kânu yefterun; 
 
Orada her nefs, önceden ne gönderdi ise onun getirisi olan 

sonucunu yaĢar! Hak Mevlâları olan Allâh'a döndürülmüĢ; uydurmakta 
oldukları (tapınma objeleri) kendilerinden kaybolup gitmiĢtir! (A.Hulusi) 

 
30 - ĠĢte burada her nefis, geçmiĢte yaptığını deneyecek, hepsi hak 

Mevlâları Allaha reddolunmuĢ ve uydurdukları Ģeyler kendilerinden gaip 
olmuĢ gitmiĢ bulunacaktır. (Elmalı) 

 
 
Hünalike teblu küllü nefsin ma eslefet iĢte o an ve iĢte orada 

herkes geride bıraktıklarından sınav vererek sonucu görür. Teblu, 
burada ki bir okuyuĢta tebdilu, sonucu görür diye çevirdim ama Teblu 
olursa kendi kitabını yani karnesini okur biçiminde anlaĢılmalı. 

 
ve ruddu ilAllâhi MevlahumülHakk en nihayet Allah‟a o yüceler 

yücesi gerçek sahiplerine döndürülürler. 
 
ve ruddu ilAllâh Allah‟a döndürülmek ne demektir Ġrcıi ila rabbine 

dön. Ne demektir; innâ Lillâhi ve innâ ileyhi râci'ûn; (Bakara/156) Biz 



Allah içiniz, Allah adına varız ve yine ona döneceğiz. Ne demektir; Kur‟an 
da bu gibi ibareler ne anlama gelir, rabbe dönüĢ ne anlama gelir. 

 
Aslında zımnen kendi içinde anlamını veriyor. Ġnsanın bozulan 

istikametinin ahirette düzeltileceğine delalettir. Sonunda Allah hakkında 
doğru bir idrake kavuĢacağına delalettir. Fıtratına dönecek ve Allah 
hakkında ki yamuk düĢüncelerinden kurtularak Allah‟ın gerçekte en 
mutlak, en büyük, en yüce ve kendisine sığınılacak tek kapı olduğunu 
görür. ĠĢte Allah‟a dönmesinin anlamı budur. Yani yamuklaĢan insan, 
istikametini bozan insan, yarın rabbinin gücünü açık ve net biçimde 
ahirette gördüğü zaman Allah‟tan baĢka dönecek yer bulamaz. ĠĢte 
dönüĢ budur. Fıtratına döner, mümin bu fıtrattan zaten ayrılmamıĢtır, 
dünyada ayrılmadığı için orada rabbinin belirlediği istikamete döner. Ama 
bu fıtrattan ayrılıp istikametini ĢaĢıranlar da orada dönerler. 

 
Tabii ki o dünyada yabancılaĢmıĢ yani dalalete sapmıĢ kendi asli 

gerçeğine dönme çağrılarını, -zikir diyor ya Kur‟an- bu çağrıları ise kulak 
tıkamıĢ, duymazlıktan gelmiĢ bir insan sonunda Allah‟tan baĢka gidilecek 
bir kapı olmadığını görür. Bunun anlamı iĢte budur. 

 
ve dalle anhüm ma kânu yefterun;ve Kuruntu mahsulü uyduruk 

aracılar kendilerini yüzüstü bırakır. 
 
 
31-) Kul men yerzükuküm mines Semai vel Ardı emmen 

yemliküs sem'a vel ebsare ve men yuhricülhayye minel meyyiti ve 
yuhricül meyyite minel hayyi ve men yüdebbirul emre, 
feseyekulunAllâh* fekul efela tettekun;  

 
(MüĢriklere) de ki: "Sizi semâdan ve arzdan kim rızıklandırıyor? 

Yahut iĢitme ve görme kuvvelerinin sahibi kim? Ölüden (ölü hükmündeki 
kendini sırf beden sanma yaĢamından) diriyi (Hayy olanın Esmâ'sıyla diri 
olduğu bilincini) kim çıkarıyor ve diriden (Hakikati itibarıyla diri iken) ölüyü 
(kendi veya karĢısındakinin hakikatini görememe veya kendini sırf beden 
olarak kabullenip, toprak olup yok olacağını sanma hâlini) kim 
oluĢturuyor? Kim Hükmü tedbir ediyor?"... "Allâh" diyecekler... De ki: "O 
hâlde niye korunanlardan olmuyorsunuz?" (A.Hulusi) 

 
31 - De ki: size Gökten ve Yerden kim rızk veriyor? Ya o sem'u 

ebsar kimin milki bulunuyor? Ve kim o ölüden diri çıkarıyor ve diriden ölü 
çıkarıyor? Ve emri kim tebdil ediyor? Derhal diyecekler ki Allah, de ki, o 
halde sakınmaz mısınız? (Elmalı) 

 



 
Kul men yerzükuküm mines Semai vel Ard ey peygamber de ki 

göğün ve yerin ürünleriyle sizi rızıklandıran kimdir, emmen yemliküs 
sem'a vel ebsar peki, iĢitme ve görme duyularınız üzerinde kim mutlak 
söz sahibidir..! 

 
ĠĢitme ve görme duyuları hemen bir önceki cümlede rızıkla birlikte 

anılıyor. Yani görebilmek, hakikati görebilmek Allah‟ın verdiği en büyük 
rızıktır. Hakkı duyabilmek Allah‟ın verdiği en büyük rızıktır, nasiptir. ĠĢte 
onun için Allah herkese göz verir ama her gözü olan göremez. Allah 
herkese kulak verir ama her kulağı olan iĢitemez, duyamaz. Onun için 
sadece Allah‟tan göz ve kulak değil, o gözle görecek bir basiret ve o 
kulakla hakkı duyacak bir iĢitme vermesini niyaz etmek durumundadır 
mümin. 

 
ve men yuhricülhayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel 

hayyi ve men yüdebbirul emr dahası; kimdir ölüden diriyi çıkaran ve 
diriden ölüyü çıkaran kim. Ya bir düzen içerisinde devinen bütün bir 
varlığa talimatını kim veriyor.  feseyekulunAllâh derhal diyecekler ki, 
elbette Allah. fekul efela tettekun; sende de ki; hala sorumsuzca 
davranmayı sürdürecek misiniz, kim diyecek elbette Allah‟tır diye? ĠĢte 
yukarda Allah‟a ortak koĢtukları söylenenler diyecekler. 

 
Bu ayetlerin ilk muhataplarının yaĢadığı zamana dönecek olursak, 

bu ayetlerin indiği döneme dönecek olursak, Mekke‟nin müĢrikleri 
diyecek. Yani açıkça anlaĢılıyor ki onlar Allah‟a iman ediyorlar, Allah‟ın 
mutlak yaratıcı olduğuna iman ediyorlar, iĢte göğün ve yerin sahibi 
olduğuna iman ediyorlar, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkardığını biliyorlar. 
Peki biliyorlar da niçin böyle yapıyorlar diye sormayacaksınız değil mi, 
çünkü o gün bunu bilenler, bugünde bunu bilenler bu iĢi yapıyorlar. 
Bugün Allah‟tan baĢkalarına Allah‟a ait sıfatları yakıĢtıranlar, aslında 
Allah‟a inanmadıklarından mı yapıyorlar bunu. Hayır. Ġnanıyorlar, o 
günküler de inanıyorlardı.  

 
Aslında müĢrik diye nitelediği Kur‟an ın o insanlar Allah‟tan baĢka 

taptıklarına; Bunlar Allah katında bize yardımcı olacaklar, bunlar bizi 
Allah‟a yaklaĢtırıyorlar diye tapıyorlardı. Onun için ayetin muhatabı 
sadece tarihin belli bir zamanında yaĢamıĢ insanlar değil, ayet bu günün 
insanını da muhatap alıyor ve bugünde devam etmekte olan, bu tür, bu 
tip sapmalara bir cevap teĢkil ediyor. 

 
 



32-) Fe zâlikümullâhu RabbukümülHakk* femazâ ba'del Hakkı 
illedDalal* feenna tusrafun; 

 
ĠĢte Allâh! Hak olan Rabbiniz... Gerçek olan dıĢında 

kabulleneceğiniz, dalâlden (sapık fikirden) baĢka ne olabilir? (O hâlde) 
nasıl saparsınız? (A.Hulusi) 

 
32 - ĠĢte o Allah, sizin hak rabbiniz; haktan sonra da dalâlden 

baĢka ne vardır? O halde nasıl çevrilirsiniz? (Elmalı) 
 
 
Fe zâlikümullâhu RabbukümülHakk halbuki, iĢte bu Allah‟tır sizin 

biricik, gerçek rabbiniz. femazâ ba'del Hakkı illedDalal* feenna 
tusrafun; ve söyler misiniz hakikati çıkarsanız geriye sapıklıktan baĢka 
ne kalır. ġu halde nasıl yüz çevirebiliyorsunuz. 

 
 
33-) Kezâlike hakkat kelimetü Rabbike alelleziyne feseku 

ennehüm lâ yu'minun; 
 
ĠĢte böylece, Rabbinin inancı bozuk olanlar hakkında: "Onlar iman 

etmezler" sözü gerçekleĢmiĢtir. (A.Hulusi) 
 
33 - Öyle büsbütün haktan çıkmıĢ fasıklara rabbinin kelimesi Ģöyle 

Hakk oldu: onlar artık imana gelmezler. (Elmalı) 
 
 
Kezâlike hakkat kelimetü Rabbike alelleziyne feseku ennehüm 

lâ yu'minun; iĢte böylece yoldan iyice sapmıĢ olanlar için rabbinin 
sözünün hakikat olduğu ortaya çıkmıĢ oldu. Nedir bu söz; Onlar 
inanmayacaklar. Bu ortaya çıktı. Neden rabbinin sözü vardı. Aslında bu 
sözü yasa olarak anlayabilirsiniz. Ġnsan psikolojisine iliĢkin ilahi yasa. 
Tanrı atama yetkisini kendisinde görenler inanırlar mı, hiç aĢkın bir 
Allah‟a inanırlar mı. Onlar eĢyaya tanrılık vasfı vermeyi kendi yetkilerinde 
görürken nasıl Allah‟a inanacaklar. Bu muhal bir Ģeydir. ĠĢte Allah‟ın 
sözünden kasıt bu ilahi yasadır. Bu bir insan psikolojisi ile ilgili ilahi bir 
kanundur. 

 
 
34-) Kul hel min Ģürekâiküm men yebdeül halka sümme 

yu'ıydühu, kulillâhu yebdeül halka sümme yu'ıydühu feenna 
tü'fekûn; 

 



De ki: "Ortak koĢtuklarınızdan, tüm yaratılmıĢları ibda edip (açığa 
çıkartıp), sonra onu iade eden (aslına rücu ettiren) kimse var mı?"... De 
ki: "Allâh tüm yaratılmıĢları ibda eder (açığa çıkartır), sonra onu iade 
eder (aslına rücu ettirir)... Nasıl döndürülüyorsunuz?" (A.Hulusi) 

 
34 - De ki: sizin Ģeriklerinizden halkı ilkin yapacak sonra da çevirip 

yapacak var mı? De ki Allah, halkı iptida yapar sonra çevirir yine yapar, 
artık nasıl saptırılırsınız. (Elmalı) 

 
 
Kul hel min Ģürekâiküm men yebdeül halka sümme yu'ıydüh 

sor onlara hayatı yoktan var edipte sonra o yaratıĢı sürekli yenileyen 
kimse ortak koĢtuklarınızdan biri midir..! 

 
Hiçbir müĢrik putuyla, putlaĢtırdığı ile ontolojik bir bağ kuramaz 

sevgili Kur‟an dostları. Yani var oluĢsal bir bağ kuramaz. Hiçbir puta 
tapar, putlaĢtırdığı bir objeyi, kendi ile o obje arasında kendi varlığına 
iliĢkin herhangi bir Ģeyi borçlu olmadığını bilir. Hangi putperest taptığı 
puta var oluĢunu borçlu olduğunu düĢünür ki. Gözünü, kulağını, hayatını, 
yüreğini, nefesini, geçmiĢini, geleceğini, duygusunu düĢüncesini, aklını, 
nesini ona borçlu olduğunu düĢünür ki..! 

 
Peki, aslında kulluk size her Ģeyi verene teĢekkür etme makamı 

değil midir. Eğer hiçbir Ģeyinizi borçlu değilseniz neden tapasınız ki..! ĠĢte 
onun için Allah‟a kulluk etmekten kaçanlar, kendilerine sahte tanrılar 
edinenler, baĢkalarının önünde eğilenler. Allah‟tan baĢka kendilerine 
kapı arayanlar, onlar birkaç sahtekarlığı birden yapmaktadırlar.  

 
1 - Allah‟a olan borçlarını ödememektedirler. 
 
2 – Borçlu olmadıkları birine tapınmaktadırlar. 
 
3 – Tapındıkları Ģeyle kendi aralarında ontolojik, var oluĢsal bir bağ 

olmadığı için tapınmaları göstermelik olmakta, yani hakikatten bir kaçıĢ 
bir kaytarma olmaktadır. 

 
4 – Gerçekte onlar kendi heva, kendi heves, kendi içgüdülerine, öz 

benliklerine tapınmaktadırlar. 
 
Burada sümme yu'ıydüh hayatı yenileyen diye çevirmeyi uygun 

bulduğum ibare. Hallâk olan Allah‟ın bu sıfatına bir gönderme. Varlığı 
sürekli yaratan Allah. Varlığı yoktan var edip ondan sonra yoktan var 
ettiği bu yaratılıĢı sürekli yenileyen, sürekli yaratan rab. 



 
kulillâhu yebdeül halka sümme yu'ıydüh cevap ver, hayatı 

yoktan var edip de sonra o hayatı sürekli yenileyen Allah‟tır de. feenna 
tü'fekûn; gerçek bu iken nasılda savruluyorsunuz. Tü‟fekûn un Türkçeye 
baĢka bir, daha münasip bir kelime ile çevrilebileceğini düĢünmediğim 
için nasıl da savruluyorsunuz diye çevirdim. Gerçekten fikri bir savruluĢ 
bu. DüĢünsel, duygusal bir savruluĢ, kalbi bir savruluĢ, ruhsal bir 
savruluĢ. Öyle bir savrulma ki; zemini yok, tırnağı ile tuttuğu bir yer yok, 
dayanacağı bir yer yok, koordinatları yok bu savruluĢun. Sadece 
savruluĢ, yani kayboluĢ var. Yolunu yitiriĢ var, yok oluĢ var. 

 
 
35-) Kul hel min Ģürekâiküm men yehdiy ilel Hakk* kulillâhu 

yehdiy lil Hakk* efemen yehdiy ilel Hakkı ehakku en yüttebe'a 
emmen lâ yehiddiy illâ en yühda* fema leküm keyfe tahkümun; 

 
De ki: "Ortak koĢtuklarınızdan hangisi Hakk'a erdirebilir?" De ki: 

"Allâh, Hakk'a hidâyet eder... Hakk'a erdiren mi tâbi olunmayı hak eder, 
yoksa kendisi hidâyet bulmakta yetersiz olan mı? Ne oluyor size? Nasıl 
hüküm veriyorsunuz?" (A.Hulusi) 

 
35 - De ki sizin Ģeriklerinizden hakka hidayet eden var mı? Allah de 

ki: hakka hidayet eder, o halde hakka hidayet eden mi ittibaa ehaktır, 
yoksa hidayet olunmadıkça kendi kendine iremeyen mi? O halde ne 
oluyorsunuz? Nasıl hükmediyorsunuz? (Elmalı) 

 
 
Kul hel min Ģürekâiküm men yehdiy ilel Hakk sor onlara, Hakk 

yöne yönelten kimse ortak koĢtuklarınızdan birimidir. 
 
Burada yol göstermek; gücünü putlaĢtırdıkları taĢlar olmadığına 

göre ne olabilir? Yol gösteremez taĢlar. Putlar yol gösteremez. Bunu 
herkes bilir. O halde buradakiler insanlardır. Bu ayette bahsedilen 
gönderme yapılan o obje insanlardır. Kendilerinde ilahi güç vehmedilen 
meleklerdir, velilerdir, peygamberlerdir, azizlerdir. Yani kendilerine ilahi 
bir güç atfedilen kim varsa. Ayet bu imayı bize veriyor onlardır.  

 
Onun için bakınız ne deniliyor burada; Yol göstermek, daha 

doğrusu hidayet etmek. Yoksa her peygamber yol gösterir. Ama buradaki 
özellikle hidayet etme. Hiçbir peygamberin bile elinde değil.  

 
Ġnneke lâ tehdiy men ahbebte ve lakinnAllâhe yehdiy men 

yeĢa'.. (Kassas/56) 



 
Sen sevdiğini doğru yola iletemezsin diyor. Hidayete 

ulaĢtıramazsın. Fakat Allah dilerse O ulaĢtırır. Evet, açık, net. Onun için 
hidayet eğer peygamberlerin elinde olsaydı önce en yakınlarına 
dağıtırlardı. Neden Hz. Ġbrahim babasını mahrum bırak sındı ki, Neden 
Nuh oğlu Kenan‟ı mahrum bırak sındı. Neden Hz. Lut eĢini mahrum 
etsindi ki o hidayetten. Neden Hz. Muhammed A.S. çok sevdiği amcası o 
bir ömür yardım etmiĢ olan amcası Ebu Talip‟i mahrum bırak sındı ki. 
Görüyorsunuz, hidayet Allah‟tandır, ancak Allah, hidayeti dileyeni 
hidayete erdirmeyi diler. Kendi dilemedikten sonra ona Allah hidayet 
etmiyor ki baĢkası edebilsin. 

 
kulillâhu yehdiy lil Hakk Evet, cevap açık; cevap ver, Hakk yöne 

yönelten sadece Allah‟tır de. 
 
Allah yolu nasıl gösterir; Akıl, muhakeme, irade, fıtratla gösterir, 

göstermiĢtir de. Vahiy ile bunu hatırlatır. Aslında Allah insana yol 
gösterici bir mekanizma baĢında yerleĢtirmiĢtir. Onun için Kur‟an hep 
insanı kainatı gözlemeye, gözlemlemeye çağırır. Göğe bakmazlar mı, 
yere bakmazlar mı, ibret almazlar mı, güneĢe, aya, yıldızlara, yere, yer 
yüzüne, bitkilere, ırmaklara. Bunlara bakmamızı ister. Ne var bunlarda? 
Bunların hepsi birer ayettir. Yani iĢaret taĢıdır ve Allah‟a ulaĢan yolu 
gösterirler. Eğer bunları doğru okursa insan Allah‟a ulaĢan yolu 
bulacaktır. 

 
Peki bu yazılı, daha doğrusu hitabi ayetlerin maksadı nedir? Bunlar 

Allah‟ın fıtratındaki mesajı unuttuğumuz için bir hatırlatmadır, bir zikirdir. 
Bir hatırlatma, unutulanı bir anımsatmadır. Hatırlayanlara ne mutlu. 

 
efemen yehdiy ilel Hakkı ehakku en yüttebe'a emmen lâ 

yehiddiy illâ en yühda Peki, Hakk yöne yönelten mi uyulmaya daha 
layıktır, yoksa yol gösterilip kendisine kılavuzluk edilmedikçe, kendi 
baĢına doğru yolu bulamayacak olan mı. Hangisi; Burada ki; yehiddiy, 
yeheddiy, yehtediy, yehedda gibi farklı formlarla da okunmuĢtur bu 
sözcük.  

 
Evet, hangisi uyulmaya daha layıktır diyor. Bir tarafta yol 

göstermedikçe yolu bulamayacak olanlar var. Hepsi; Ve vecedeke 
dâ(aaa)llen feheda; (Duha/7) Rabbin seni yol bilmez olarak bulup ta 
yolu göstermedi mi.  

 
Kur‟an da buna mümasil baĢka ayetlerde var. Kitap nedir, iman 

nedir bilmezdin diyor. Rabbimiz bunu sevgili efendimize buyuruyor. Onun 



için Allah yol göstermezse yolu göremeyecek, yolu kendisi dahi 
göremeyecek olanlardan beni hidayete ulaĢtır, bana hidayet ver demeyin 
diyor Kur‟an açıkça. 

 
fema leküm keyfe tahkümun; ġu halde ne oluyor size ve nasıl bir 

muhakeme taĢıyorsunuz siz..! 
 
 

 36-) Ve ma yettebi'u ekseruhüm illâ zanna* innez zanne lâ 
yuğniy minel Hakkı Ģey'a* innAllâhe Aliymun Bima yef'alun; 
 
 Onlardan çoğunluğunun tâbi olduğu, var sandıklarıdır! Muhakkak ki 
varsayım, gerçeğin yerini tutmaz! ġüphesiz ki Allâh yapmakta olduklarını 
(Esmâ'sıyla hakikatleri olarak) Bilendir. (A.Hulusi) 
 
 36 - Mamafih ekserisi sırf bir zan ardında gider' fakat zan, haktan 
hiç bir Ģey ifade etmez, her halde Allah, onların ne yaptıklarını bilip 
duruyor. (Elmalı) 
 
 
 Ve ma yettebi'u ekseruhüm illâ zanna Bir de onların çoğu sadece 
zannın peĢine takılırlar. innez zanne lâ yuğniy minel Hakkı Ģey'a 
oysaki hiçbir zan insanı hakikatten hiçbir Ģekilde müstağni kılmaz. Ne 
güzel değil mi, manasını tekrar vereyim; Hiçbir zan insanı hakikatten 
hiçbir Ģekilde müstağni kılmaz. Çünkü zan yakıynin yerini tutmaz. Zan 
yakıyn gibi değildir. Onun içinde zan ile iman olmaz. Ġnsan iman etti mi 
zannetmez artık. Dolayısıyla imanda zan olmaz. Bu nedenledir ki Ġbn. 
Hazm gibi bazı büyük Ġslam hukukçuları zanne dayandığı için edille-i 
Ģeriyyeden olan kıyası kabul etmemiĢlerdir, reddetmiĢlerdir ve kıyas 
sonucu, kıyas yapılarak elde edilen hükümleri de dinin temelleri olarak 
kabul etmemiĢler. Yani kendisine din bina edilecek unsurlar, ahkam 
olarak görmemiĢlerdir. Bu, böyle düĢünen Ġslam hukukçularına göre 
dinde zan ile hükmolunmaz. Zan, din olmaz. Onun için bir insan iman 
ettiği anda o konuda zandan berî olmuĢtur. Zannın olduğu yerde iman 
olmaz. 
 

 innAllâhe Aliymun Bima yef'alun; elbette Allah onların 
yaptıklarını çok iyi bilmektedir. 

 
 
37-) Ve ma kâne hazel Kur'anu en yüftera min dûnillâhi ve lâkin 

tasdiykalleziy beyne yedeyhi ve tafsıylel Kitabi lâ raybe fiyhi min 
Rabbil alemiyn; 



 
Bu Kur'ân, Allâh dûnundakilerin uydurusu değildir! Aksine, Rabb-ül 

âlemîn'den olduğu Ģüphe götürmeyen; kendinden öncekini tasdik eden, 
tafsilâtlı, hakikat BĠLGĠsi kaynağıdır! (A.Hulusi) 

 
 37 - Bu Kur'an Allahın mâsivasından uydurulamaz ve lâkin o, 
önündekinin bir tasdiki ve kitabın tafsili olarak rabbül'âlemînden 
indirilmiĢtir, bunda hiç Ģüphe yoktur. (Elmalı) 
 
 
 Ve ma kâne hazel Kur'anu en yüftera min dûnillâh Ģimdi  bu, 
hitabe diye çevirdim, Kur‟an diye çevirdim. hazel Kur'an diyor çünkü. 
Yani bu surenin baĢında da geçmiĢti hatırlayacak olursanız. Orada da 
yine böyle çevirmiĢtim Kur‟an diye çevirmemiĢtim. Çünkü Kur‟an diye 
çevirirsem kavramlaĢmıĢ bir anlam içeriği aklınıza gelecek. Oysa ki bu 
ayet indiğinde bu sözcükle bu ayetin muhataplarına tam da benim 
çevirdiğim Ģey hatırlatılıyordu. Onun için bu hitabe; Allah‟tan baĢkası 
tarafından tasarlanıp ortaya atılmıĢ olamaz. 
 

ve lâkin tasdiykalleziy beyne yedeyhi ve tafsıylel Kitabi lâ 
raybe fiyhi min Rabbil alemiyn; aksine, kendisinden önce gelenlerden 
geriye kalan hakikatleri doğrulayan ve alemlere rabbinden geldiğinden 
kuĢku bulunmayan vahiy öğretisinin ayrıntılı bir açıklamasını yapar bu 
metin, bu hitabe. 

 
Ne diyor bu ayette sevgili dostlar? Tüm vahiylerin özünün bir 

olduğunu söylüyor. Bakınız yukarıda; tasdiykalleziy beyne yedeyhi 
kendisinden önce gelenlerden geriye kalan hakikatleri doğrular. Yani 
kendisinden önceki tüm vahiylerin temelleri üzerine kuruludur. Onları hiç 
inkar etmez, onları kendi bünyesine alır. Neden? Çünkü insanın Allah‟tan 
aldığı tüm vahiyler aynı kaynaktan gelirler, aynı Ģeyi dillendirirler, aynı 
temellere yaslanırlar, aynı ilkeler etrafında birleĢirler. 

 
Burada bir de Ģöyle bir ibare var; ve tafsıylel Kitab ne diyor ve 

tafsıylel Kitab ne demek? Kitabın ayrıntısı, kitabın tefsiri, kitabın 
açıklanması. Oysa ki baĢka bir kitaptan söz ediliyor burada. Çünkü bu 
Kur‟an, kitabın açıklamasıdır. Kur‟an dan baĢka bir kitaptan mı söz 
ediliyor burada. nedir o kitap? Merkezi bellek. Kur‟an da levh-i Mahfuz da 
diye geçen o merkezi, ana kumanda, vahyin ana merkezi, merkez üssü. 

 
Gördüğünüz gibi burada bir Ģeye dikkat çekiliyor. Kur‟an sadece 

tefsirin objesi değildir. Yani müfesser bir kitap değildir sadece tefsir 
edilmez. Aynı zaman da Kur‟an ın kendisi tefsirin öznesidir. Yani 



müfessirdir, tefsir eder. Neyi tefsir eder? Burada iĢte görüyoruz, Ana 
kitabı tefsir eder. Ana kitabın açıklanmasıdır, açıklamasıdır.  

 
Burada ayrıca sadece bu değil, varlık yasalarını, insanlık yasalarını 

tefsir eder Kur‟an. Sosyal yasaları tefsir eder. Tarihin yasalarını tefsir 
eder. Ġnsanlığın yasalarını tefsir eder. Sosyolojik ve psikolojik yasaları 
tefsir eder. Bütün bunlar harici tefsirlerdir Kur‟an ın iĢte ve burada da 
bütün bunlara bir atıf vardır. Kur‟an iĢte bütün bu yasaların baĢta merkezi 
bellek, vahyin merkezi belleği olmak üzere bütün yasaların bir 
müfessiridir Kur‟an. 

 
 

 38-) Em yekulunefterah* kul fe'tu Bi suretin mislihi ved'u 
menisteta'tüm min dûnillâhi in küntüm sadikıyn; 
 

Yoksa "Onu (Muhammed a.s.) uydurdu!" mu diyorlar? De ki: "Hadi 
siz de Onun benzeri bir sûre açığa çıkarın bakalım ve de Allâh dûnunda 
elinizin erdiği kim varsa (onu da yardıma) çağırın! Eğer sözünüzde 
sadıklar iseniz." (A.Hulusi) 

 
38 - Ya, onu uydurdu mu diyorlar? De ki: öyle ise haydin: onun 

misli bir sûre getirin ve Allah dan baĢka kime gücünüz yeterse çağırın, 
eğer sadıksanız bunu yapın. (Elmalı) 

 
 
Em yekulunefterah yoksa onu o uydurdu mu diyorlar. kul fe'tu Bi 

suretin mislihi ved'u menisteta'tüm min dûnillâhi in küntüm 
sadikıyn; Deki; öyleyse haydi Allah‟tan baĢka yardıma çağırabileceğiniz 
herkesi çağırın da, ondakine eĢdeğer bir sure getirin. Tabii ki eğer 
sözünüze sadıksanız. 

 
 

 39-) Bel kezzebu Bima lem yuhıytu Bi ılmihi ve lemma ye'tihim 
te'viyluhu, kezâlike kezzebelleziyne min kablihim fenzur keyfe kâne 
akıbetüz zâlimiyn; 
 
 Hayır! Ġlmini ihâta etmedikleri ve ne olduğu hakkındaki bilgisi henüz 
kendilerine açılmamıĢ bir Ģeyi yalanladılar... Onlardan öncekiler de böyle 
yalanladılar! Zulmedenlerin sonu nasıl oldu bir bak! (A.Hulusi) 
 
 39 - Hayır onlar, ilmini ihata etmedikleri ve tevili kendilerine hiç 
gelmemiĢ olan bir Ģey'i tekzip ettiler, bunlardan evvel geçenler de böyle 
tekzip etmiĢlerdi amma bak zâlimlerin akıbeti nasıl oldu? (Elmalı) 



 
 
 Bel kezzebu Bima lem yuhıytu Bi ılmihi ve lemma ye'tihim 
te'viyluh fakat hayır, aksine onlar özünü kavramaktan aciz kaldıkları, 
üstelik o mesajın ayrıntılı açıklaması da kendilerine ulaĢmamıĢken ne 
yaptılar; Yalanlamayı tercih ettiler. 
 
 Ama ilginizi çekti mi bilmiyorum burada; Bima lem yuhıytu Bi 
ılmihive lemma ye'tihim te'viyluh onun açıklaması kendilerine 
gelmemiĢken diyor. Oysa ki Kur‟an indi, bu ayetler de indi, bu ayetlerin 
indiği zaman belli, Mekke‟nin sonlarına doğru. Kur‟an iniyor, fakat hangi 
açıklama gelecek, ne açıklaması; Demek ki bir de Kur‟an ın dahili, iç 
tefsiri var. Kur‟an demiĢtik ana belleğin tefsiridir bir, kainat yasalarının 
tefsiridir, sosyal yasaların tefsiridir, eĢyanın tefsiridir. Bu dıĢsal tefsir.  
 
 Bir de içsel tefsir var, nedir o; Mekki ayetleri, Medeni ayetler tefsir 
eder. Medine de inecek olan ayetler, Mekke de inen ayetlerin bir 
açıklamasıdır. Ahkâm ayetleri, akait ayetlerinin bir tefsiridir aslında. Onun 
için Kur‟an böyle bir içsel tefsire de bir gönderme yapıyor gibidir burada 
bizce. 
 
 kezâlike kezzebelleziyne min kablihim fenzur keyfe kâne 
akıbetüz zâlimiyn; onlardan öncekiler de iĢte böylesi bir yalanlamaya 
yeltenmiĢlerdi. Fakat onların akıbetini merak ediyorsan dön de zalimlerin 
sonunun ne olduğuna bir bak. 
 
 
 40-) Ve minhüm men yu'minu Bihi ve minhüm men lâ yu'minu 
Bihi, ve Rabbuke a'lemu Bil müfsidiyn; 
 
 Onlardan, Ona (Kurân'a) iman edecekler de vardır, Ona iman 
etmeyecekler de! Rabbin bozguncuları (Esmâ'sıyla hakikatleri olarak) 
daha iyi bilir. (A.Hulusi) 
 
 40 - Ġçlerinden buna inanacak da var, inanmayacak da var, rabbin o 
müfsitlere alemdir. (Elmalı) 
 
 
 Ve minhüm men yu'minu Bihi ve minhüm men lâ yu'minu Bih 
onlar arasında bu mesaja inanacaklar olduğu gibi hiç inanmayacak 
olanlar da var. 
 



 Gelecek zaman kipiyle çevirdim çünkü Taberi, Ġbn. Kesir, Kurtubi 
ve daha bir çok müfessir bu ayeti gelecek zaman kipiyle anlamamız 
gerektiğini düĢünüyorlar. Ben de onlara uyarak gelecek zaman kipiyle 
çevirdim. 
 
 ve Rabbuke a'lemu Bil müfsidiyn; bir de senin rabbin 
bozgunculuğu iĢ edinenleri en iyi bilendir. 
 
 
 41-) Ve in kezzebuke fe kul liy ameliy ve leküm amelüküm* 
entüm beriyune mimma a'melü ve ene beriy'ün mimma ta'melun; 
 
 Seni yalanlamakta ısrarlı olurlarsa de ki: "Benim yaptıklarım bana, 
sizin yaptıklarınız size aittir! Siz benim yaptığımdan uzaksınız ben de 
sizin yaptığınızdan berîyim!" (A.Hulusi) 
 
 41 - Eğer seni tekzipte ısrar ederlerse de ki bana amelim, size de 
ameliniz, siz benim yapacağımdan beri'siniz, ben de sizin 
yapacağınızdan beriyim. (Elmalı) 
 
 
 Ve in kezzebuke fe kul liy ameliy ve leküm amelüküm Ģu 
durumda eğer seni yalanlamaya kalkarlarsa hemen onlara de ki; Benim 
yaptıklarım bana, sizin yaptıklarınız da size aittir. entüm beriyune 
mimma a'melü ve ene beriy'ün mimma ta'melun; siz benim 
yaptıklarımdan sorumlu değilsiniz, ben de sizin yaptıklarınızdan sorumlu 
tutulacak değilim. 
 
 
 42-) Ve minhüm men yestemi'une ileyke, efeente 
tüsmi'ussumme velev kânu lâ ya'kılun; 
 
 Onlardan, dinliyormuĢçasına sana kulak verenler var... Sağırlara 
(algılayamayanlara) duyurtabilir misin? Hele bir de akıllarını 
kullanamıyorlarsa! (A.Hulusi) 
 
 42 - Ġçlerinden seni dinlemeye gelenler de var, fakat akılları da 
yokken sağırlara sen mi iĢittireceksin. (Elmalı) 
 
 
 Ve minhüm men yestemi'une ileyk bir de onlar arsında sana 
kulak verirmiĢ gibi yapanlar var. efeente tüsmi'ussumme velev kânu lâ 



ya'kılun; iyi ama eğer akıllarını kullanmıyorlarsa sen sağırlara 
dinlettirebilir misin? 
 
 
 43-) Ve minhüm men yenzuru ileyke, efeente tehdil 'umye velev 
kânu lâ yubsırun; 
 
 Onlardan sana bakanlar da vardır... Körlere doğru yolu gösterebilir 
misin, basîretten yoksunlarsa? (A.Hulusi) 
 
 43 - Ġçlerinden sana bakanlar da var, fakat basiretleri de yokken 
körlere sen mi hidayet edeceksin? (Elmalı) 
 
 
 Ve minhüm men yenzuru ileyk yine onlar arasında sanki 
görürmüĢ gibi sana bakanlar var, efeente tehdil 'umye velev kânu lâ 
yubsırun; iyi de eğer basiretleri bağlı ise sen böyleleri, böylesi körlerin 
görmesini sağlayabilir misin. 
 
 Aslında tefsiri içinde ayetler. Aslında bu ayetler gerçek kör ve 
gerçek sağırların durumunu tefsir eden ayetler. ġimdi ben neyi tefsir 
edeyim. Sadece Ģunu diyebilirim; Bu iki ayet Türkçe de ki iĢitmek, 
dinlemek, bakmak, görmek farkına dikkat çekiyor. Her iĢiten dinlemez. 
Her bakan görmez. Bakıyor olması, görüyor olmasının garantisi değildir. 
ĠĢitiyor olması da dinliyor olmasının garantisi değildir. Ġnsanlar 
birbirlerinin söylediklerinin %65 ini dinlemiyorlarmıĢ, sadece 
iĢitiyorlarmıĢ. Yapılan bir araĢtırmaya göre. Ġnsanlar birbirlerini dinlerken 
dahi, iĢitirken dahi bu kadar kayba uğruyorsa, ya yüreğe söylenen Ģeyler 
yüreğin kulakları sağır gözleri körse ne kadar kayba uğrar. 
 
 Birde Kur‟an hayat- ölüm, temizlik- pislik, kazanç- kayıp, kar –zarar 
gibi anlam çiftlerini hep manevi alanda kullanır. ĠĢte burada da görmek-
körlük, duymak-sağırlık çiftlerini maddi alanda değil yine manevi alanda 
kullanıyor. Çünkü Kur‟an bizim ruhumuzu arındırmak için, ruh pisliğini 
temizlemek ister. Onun için de pislik ve temizlikten söz ederken, ruhun 
kirlenmesinden söz eder.  
 
 Kur‟an ölüm derken fiziki ölümü kastetmez. Kur‟an a göre Allah‟a 
yabancılaĢmıĢ bir insan dik sürünen bir ölüdür, sürüngendir. Kur‟an kâr 
derken nasıl olursa olsun, kese dolsun kastetmez. Kur‟an ın kâr dediği 
Ģey ahirette insanın boynuna bir madalya olarak takılacak olan eylemdir. 
Onun için Kur‟an ın dili ebedi hayatı görerek kullanılan bir dildir. 
 



 
 44-) ĠnnAllâhe lâ yazlimunNase Ģey'en ve lakinnenNase 
enfüsehüm yazlimun;  
 
 Kesinlikle Allâh, insanlara zerrece zulmetmez! Ne var ki, insanlar 
kendi nefslerine zulmederler! (A.Hulusi) 
 
 44 - Her halde Allah insanlara zerrece zulmetmez ve lâkin insanlar 
kendilerine zulmediyorlar. (Elmalı) 
 
  
 ĠnnAllâhe lâ yazlimunNase Ģey'en ve lakinnenNase enfüsehüm 
yazlimun; Hiç kuĢku yok ki Allah insanlara hiçbir Ģekilde kötülük etmez. 
Fakat insanlar kötülüğü kendi kendilerine ederler. 
 
 23. ayetin ilk cümlesini hatırlayalım; ..innema bağyüküm alâ 
enfüsiküm.. ne diyordu orada; sizin taĢkınlığınız, sizin zararınızadır, 
kendi aleyhinizedir diyordu değil mi. ĠĢte onu çağrıĢtıran bir ayet bu. Siz 
var oluĢunuzu günah üzerine bina etseniz Allah‟ın hiçbir zararı olmaz. 
Sonunda zararlı çıkacak olan sizsiniz. Çünkü Allah‟ın emir ve yasakları 
hiç kendi çıkarı için konulmamıĢtır, çünkü Allah‟ın buna ihtiyacı yoktur. 
Allah‟ın tüm emir ve yasaklarından çıkarı olan siz insanlarsınız. Onun için 
aslında Allah‟a isyanınızın her biri kendi kalenize gol atmaktan farksızdır. 
Kendi kendinize kötülük etmiĢ olursunuz. 
 
 Ne olur; Her aykırı duruĢ insanı ruhsal açıdan yoksullaĢtırır, insanın 
içini karartır. Ġnsanın içinde yaralar açar. Ruhunda onulmaz yaralar açar. 
Rabbimiz ruhumuzun yaralanmasını istemiyor. Çünkü biz ruhumuzun 
yaralarına Allah‟tan bağımsız merhemler üretmekten aciziz. Bedenimizin 
yaralarını gösterecek doktorlar bulabiliriz. Ama ruhumuzun yaralarını 
Allah‟ın tedavi merkezinden baĢka hiçbir yerde tedavi ettiremeyeceğiz. 
 
 
 45-) Ve yevme yahĢuruhüm keen lem yelbesû illâ sa'aten 
minennehari yetearefune beynehüm* kad hasirelleziyne kezzebu 
Bilıkaillâhi ve ma kânu mühtediyn; 
 
 Onları haĢredeceği süreçte, sanki (dünya yaĢamında) günün bir 
saatinden fazla yaĢamayıp bu arada tanıĢmıĢlarcasınadır... Allâh'a likâyı 
(hakikatleri olan Esmâ'nın farkındalığına ermeyi) yalanlamıĢ olanlar, 
gerçekten hüsrana uğramıĢtır... (Onlar) hidâyete elveriĢli değillerdi. 
(A.Hulusi) 
 



 45 - Sanki gündüzün bir saatinden baĢka durmamıĢlar gibi hepsini 
mahĢere sevk edeceği gün beyinlerinde tanıĢacaklar, Allahın karĢısına 
çıkacaklarını tekzip edip de doğru yolu tutmamıĢ olanlar hakikat hüsrana 
düĢmüĢ bulunacaklar. (Elmalı) 
 
 
 Ve yevme yahĢuruhüm keen lem yelbesû illâ sa'aten 
minennehari yetearefune beynehüm ve o gün Allah onları bir araya 
topladığı zaman onlara öyle gelecek ki dünyada sanki birbirleri ile 
tanıĢmalarına yetecek kadar, yalnızca gündüzün bir saatinde kalmıĢlar 
gibi gelecek. 
 

 Taha suresi 104 e bir atıf görüyorum ben burada. Ahirete kıyasla 
tabii ki buradaki gün, en akıllısı diyor Taha suresinde en akıllısı, en akıl 
danesi; 1 gün kaldınız diyecek orada, bir gün. Bir ömrün ahirette sahibi 
tarafından biçilen süresi, bir ömre. Hem de sahibi tarafından. Neden; 
Ahiretin o dehĢetini gördükten sonra dünya hayatı bir an gibi geçecek. 
Oysa peygamberler bize söylememiĢler miydi. 

 kun fiddünya garibün ev abirussebil Dünyada bir yolcu gibi ol 
diyen peygamber değimliydi. Kutsal kitaplar, vahiy bize söylememiĢ 
miydi. SöylemiĢti ama dinlemedik diyecekler her halde. 

 kad hasirelleziyne kezzebu Bilıkaillâhi ve ma kânu mühtediyn; 
doğrusu Allah‟ın karĢısınız çıkarılacakları gerçeğine yalan gözüyle bakan 
ve doğru yola yönelmemekte ısrarlı davranan kimseler, o gün hepten 
kaybetmiĢ olacaklar. 

 
 
 46-) Ve imma nüriyenneke ba'dalleziy naıdühüm ev 
neteveffeyenneke feileyna merciuhüm sümmAllâhu Ģehiydün alâ 
ma yef'alun; 
 
 Onlara yaĢayacaklarını vadettiklerimizin bazısını hayatında sana 
göstersek yahut seni vefat ettirsek de göremesen (onlar yönünden bir 
Ģeyi değiĢtirmez), yine onların dönüĢleri bizedir... Sonra, Allâh yaptıkları 
üzerine Ģahittir. (A.Hulusi) 
 
 46 - Onlara vaat ettiğimizin bazısını sana behemehal göstersek de 
veya seni tamamen alsak da her iki takdirde onların nihayet dönümü 
bizedir, sonra Allah ne yapacaklarına da Ģahittir. (Elmalı) 
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 Ve imma nüriyenneke ba'dalleziy naıdühüm ev 
neteveffeyennek ve sana onlara vaat ettiklerimizden bir kısmının 
gerçekleĢtiğini ya bu dünyada gösteririz, ya da senin canını alır “Ahirette” 
gösteririz. Ne diyor burada; Vaat, hesap sorumluluğundan kaçanların 
ödeyeceği bedel yani. Yasa bu. Dünyada bu bedeli ödemeyenler, 
ahirette mutlaka ödeyecekler, iĢte o. 

 
feileyna merciuhüm sümmAllâhu Ģehiydün alâ ma yef'alun; 

nasıl olsa en sonuçta dönüĢleri bizedir. Dahası; Allah onların yaptıkları 
her Ģeye Ģahittir. Varlıkla ya da yoklukla sınanma yasasının çoğu zaman 
insanı ĢaĢırtan, insana garip gelen yapısına dikkat çekiyor, diyor ki; 
Yeryüzünde bazılarını görürsün, Allah‟a isyan içinde yaĢadığı halde 
nimetler içinde yüzer. Aslında bu varlıkla ya da yoklukla sınanmanın, 
sınavın sahibi için, sınanan kimse için iyi mi kötü mü olduğuna bağlıdır. 
Eğer sınanan kimse elindeki varlıkla yoldan çıkmasını hızlandırıyorsa, 
Allah‟a karĢı yabancılaĢması daha da artıyorsa söyler misiniz onun 
nesine imrenilir. 

 
Biz rabbimizden dünyada da güzellik, ahirette de güzellik diliyoruz. 
 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Ġslamoğlu Tef. Ders. YÛNUS SURESĠ (047-077) (69) 
 
 
 "Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
 “BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
 Sevgili Kur‟an dostları Yunus suresinin 47. ayeti ile dersimize 
devam ediyoruz. Hatırlayacağınız gibi daha önceki dersimizde iĢlediğimiz 
ayetler, dünya ve ahiret, vahiy ve nübüvvetiyle bütün bir Allah – insan 
iliĢkileri çerçevesine giren ayetlerdi. Söz konusu ayetlerde Allah - insan 
iliĢkilerinin bozulması durumunda ne gibi sonuçlar doğuracağı ifade 
buyruluyordu. Aslında bugün iĢleyeceğimiz ayetler de yine vahiy ve 
nübüvvetiyle, dünya ve ahiretiyle Allah – insan iliĢkilerine mütealli kıl. 
 
 
 47-) Ve likülli ümmetin Rasûl* feizâ cae Rasûlühüm kudiye 
beynehüm Bil kıstı ve hüm lâ yuzlemun; 
 
 Her ümmet için (Hakk'ı bildiren) bir Rasûl vardır... Rasûlleri geldiği 
vakit aralarında adl üzere (hak ettiklerine göre) hükmolunur... Onlar 
zulme uğratılmazlar. (A.Hulusi) 
 
 47 - Her ümmet için bir Resul vardır, o Resulleri geldiği vakit 
aralarında adâletle hüküm verilir, hiç birine zulmedilmez. (Elmalı) 
 
 
 Ve likülli ümmetin Rasûl her ümmet için bir elçi vardır. Bir elçi ola 
gelmiĢtir. feizâ cae Rasûlühüm kudiye beynehüm Bil kıstı ve hüm lâ 
yuzlemun; ve onlara elçileri geldikten ve tabii ki hakikati tebliğ ettikten 
sonra ancak o zaman aralarında adil bir yargıda bulunulabilir ve onlara 
asla zulmedilmez haksızlık yapılmaz. 
 
 Bu ayeti kerime 2 ebedi yasayı hatırlatıyor. 
 
1 – vahyin sürekliliğini. Peygamber ve vahiy aslında birbirinden ayrı 
değerlendiril memesi gereken iki gerçek. Peygamber Allah – insan 
iliĢkisini düzeltmek için gönderilen bir araç. Hakikatin kaynağına iĢaret 
eden bir rehber. Ġnsanlığı istikamet açısından sapmıĢ olan insanı ve 
insanlığı yeniden istikamet açısını gösteren bir kılavuz. 
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Burada ayeti kerime Ģu ebedi yasayı hatırlatıyor. Bir toplum hakikatsiz, 
hakikatin kaynağından habersiz ilelebet kalmamıĢtır. Buradaki ümmet en 
geniĢ anlamıyla uygarlık, en geniĢ anlamıyla medeniyet. O zaman tarihte 
hiçbir medeniyetin hiçbir uygarlığın baĢtan sona ilahi hakikatten habersiz 
kalmadığı gerçeğini anlıyoruz. 
 
2 - Ve ayetin ifade ettiği 2. yasa; Allah‟ın bir toplumu hakkı onlara 
ulaĢtırmadan cezalandırmayacağı gerçeği. Bu da ilahi adalet yasası 
gereğidir. Hakikatin ulaĢmadığı bir toplumdan dolayı o toplum 
cezalandırılmaz. Aslında tarih boyunca medeniyetler ve toplumlara 
verilen ilahi cezalar, o toplumun Allah‟la iliĢkisini bilinçli bir biçimde 
koparması ve kendisine gelen hakikati ısrarlı bir biçimde inkar etmesi 
sonucunda gerçekleĢmiĢtir. ĠĢte bu ayette de bize bu 2 yasa hatırlatılıyor. 
 
Aslında güzel bir nüktesi de var ayetin; Dünyada Resul olanlar, ahirette 
Ģahit olurlar. Her peygamber dünyada elçi, ukbada ise Ģahittir, Ģehiyttir. 
Yani kendisinin gönderildiği insanların hakikate karĢı tavırlarına Ģahitlik 
yapacaktır. 
 
Bu ayeti kerime eğer ahirete müteallik olarak anlaĢılırsa, ki ben hem 
dünyevi, hem de uhrevi anlamıyla almayı doğru buluyorum ayeti. 
Dünyaya müteallik anlaĢıldığında biraz önce yaptığım açıklamalar kafi. 
Ahirete müteallik anlaĢıldığında kıyamet günü, hesap günü tüm 
uygarlıklar, tüm toplumlar, yani ümmetler hesabını vermek için hizaya 
girdiğinde o ümmetlerin Ģahidi, onlara gönderilen peygamberler olacaktır 
ve elbette son peygamber de kendisine ümmet olanların Ģahidi olacaktır 
kıyamete dek, yer yüzünün son nefesine dek. 
 
 
 48-) Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn; 
 
 "Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu vaat (haĢr) ne zaman?" derler. 
(A.Hulusi) 
 
 48 - Ne zaman bu vaat? Sadıksanız diyorlar. (Elmalı) 
 
 
Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn; buna rağmen bir 
de kalkıp; bu tehdit ne zaman gerçekleĢecek. Eğer doğru söylüyorsanız 
cevap verin diyorlar. Küstahça kalkıp diyorlar ki bu tehdit, yani kıyamet, 
yani hesap ne zaman gerçekleĢecek. 
 



Buradaki tehdidin, yani el vaa‟d, ayetteki orijinal ifadesi ile tehdidin 
kıyamete iliĢkin bir tehdit olduğunu, özellikle Razi, ZemahĢeri ve diğer 
müfessirlerin beyanına tabi olarak ben de o görüĢü nakletmiĢ oldum. Ki 
zaten hemen aĢağıda gelecek pasajlar içerisinde 52. ayetteki;  zûku 
azâbel huld tadın bitimsiz azabı ifadesinden biz bu pasajın bu ayette 
dahil kıyamete iliĢkin bir haber taĢıdığını anlıyoruz.  
 
Onlar bu tehdidin ne zaman geleceğini sorarken aslında inkari bir 
biçimde soruyorlar. Yani öğrenmek kastıyla değil, inkar etmek kastıyla 
soruyorlar. Gelmeyeceğini sanıyorlar, ya da düĢünüyorlar. Hiç 
bitmeyeceğini düĢünüyorlar. Sanırım bir inkarcının en büyük aldanıĢı, ki 
inkarın bütünü de bir aldanıĢtır, fakat bir inkarcının kendi kendisine 
yaptığı en büyük kötülük, bir gün hesap vereceğini aklına getirmemesidir. 
Zaten inkarı sürdürmek baĢka nasıl mümkün olabilir ki. Sonuna kadar 
Allah‟la iliĢkiyi koparmıĢ bir biçimde yaĢamak, “Allahsız bir hayata” 
mahkum olmak baĢka nasıl mümkün olabilir ki. 
 
 
 
 49-) Kul lâ emlikü linefsiy darren ve lâ nef'an illâ ma ĢaAllâh* 
likülli ümmetin ecel* izâ cae ecelühüm fela yeste'hırune saaten ve lâ 
yestakdimun; 
 
De ki: "Nefsim için Allâh'ın dilediği haricinde bir zarar ve bir faydaya 
malîk değilim... Her ümmetin bir ömrü vardır... YaĢam süreleri tamam 
olduğunda, ne bir saat geri kalırlar ve ne de ileri giderler." (A.Hulusi) 
 
 49 - De ki: ben kendi kendime Allahın dilediğinden baĢka ne bir 
menfaate ne de bir mazarrata malik değilim, her ümmet için bir ecel 
vardır, ecelleri geldiği vakit artık bir saat geri de kalamazlar, ileri de 
gidemezler. (Elmalı) 
 
 
Kul, bu akla cevap ver, bu akılsız akla, lâ emlikü linefsiy darren ve lâ 
nef'an illâ ma ĢaAllâh Allah dilemedikçe ben kendim için dahi ne yarar 
sağlayacak, ne de zararı önleyecek bir güce sahibim de onlara. Böyle 
söyle. 
 
Tabii ki bunun zımnında o vaat edilen cezanın zamanını da bilemem, 
onu da söyleyemem, ben onun bilgisine de sahip değilim. Kur‟an ın 
baĢka bir çok yerinde geçen ayeti kerimede ifade buyrulduğu gibi. Ben 
kıyametin zamanını da bilecek güce sahip değilim. Tabii ki kendime dahi 
fayda ya da zararı önleyecek bir gücüm yoksa ben size gelecek bir zararı 



da önleyemem demektir. Yani belki de Ģöyle bir nükte, Ģöyle bir imâda 
söz konusu. Eğer aranızda peygamber yaĢıyor diye içinizin gizli 
taraflarında farz edelim ki böyle bir tehdit gerçekleĢecek. Fakat eğer bu 
zat Allah‟ın gerçek bir peygamberi ise bizim aramızda durduğu sürece bu 
tehdit gelmez diye düĢünmeyin. Ben eğer böyle bir tehdit gelecek olsa 
onu bile önleyecek bir güce sahip değilim imâsını içerse gerektir. 
 
likülli ümmetin ecel her ümmet için belirlenmiĢ bir süre vardır. Kur‟an 
da ecelin kesin olarak ifade edildiği 4 ayet var. Bu 4 ayetin 3 ünde birey 
eceli değil, sanıldığının tam tersine toplum ecelinden söz edilir. ĠĢte bu 
ayette de her ümmetin belirlenmiĢ bir eceli, yani bir süresinin olduğu 
ifade buyrulmakta. izâ cae ecelühüm fela yeste'hırune saaten ve lâ 
yestakdimun; süreleri dolduğunda artık onu ne bir an erteleyebilirler ne 
de öne alabilirler. 
 
likülli ümmetin ecel cümlesinin formuyla hemen yukarıdaki 47. ayette 
yer alan likülli ümmetin Rasûl cümlesinin formu arasındaki benzerliğe 
dikkat. Adeta 2 ayrı yasaya dikkat çekilmekte. Nasıl her bir medeniyetin, 
uygarlığın bir peygamberi, bir yol göstericisi, bir ilahi rehberi varsa, ilahi 
vahyi onlara taĢıyacak rehber, yine her toplumun aynen bu yasa gibi bir 
yasası daha var ki o da toplumlar bir canlı organizma gibi doğarlar, 
geliĢirler, büyürler, yaĢlanırlar ve ölürler. 
 
Tabii vahyin 1. muhatabı Mekke toplumuna bir imâ var, bir gönderme var 
burada; siz içinde bulunduğunuz bu refahın ebediyen süreceğini mi 
sanıyorsunuz. Siz, sizden önceki toplumların, uygarlıkların baĢından 
geçenleri ve onların tarihin çöplüğüne diktiğini ve tarihin tozlu sayfaları 
arasında kaldığını görmüyor musunuz imâsı. 
 
Toplumsal ecel, tabii ki toplumsal bir takım yasalara bağlı. Toplumsal 
değiĢmenin Kur‟an da bahsedilen, Kur‟an da geçen bir baĢka yasası da 
Ģu ayet; innallahe Muhakkak Allah bir toplumu, o toplum kendi elinde, 
kendi nefsinde olanı değiĢtirmeden o toplumun halini değiĢtirmez. lâ 
yuğayyiru ma Bi kavmin hatta yuğayyiru ma Bi enfüsihim (Ra‟d/11) 
bir toplum kendi öz benliğini değiĢtirmeden Allah o toplumun halini 
değiĢtirmez. 
 
Bu müspet değiĢim ya da menfi, olumlu ya da olumsuz fark etmez. Bu 
toplumsal değiĢimin yasası. ĠĢte bu yasalarla birlikte bu ayeti 
düĢündüğümüzde, okuduğumuzda bir toplumun eceli, ancak o toplumun 
fertlerinin Allah‟a karĢı duruĢuna bağlıdır. Eğer bir toplum çözülme, 
ahlaki bir çözülme yaĢıyorsa, eğer bir toplum Allah‟la iliĢkisini 
koparmıĢsa, eğer bir toplum kendi kendisine yabancılaĢmıĢ bireylerden 



oluĢuyorsa, o toplumun eceli gelmiĢ demektir. Çünkü bir toplum bir 
organizmaya benzer, toplumu oluĢturan bireyler hücre gibidir. Tıpkı bir 
insanın bedeninin hücresi. Ölüm hücrelerden baĢlar. Eğer hücreler 
ölmüĢse o hücrelerin oluĢturduğu bütününden oluĢan toplum diri 
kalmayacaktır. Onun için bir toplumun diriliĢi yine bireylerden baĢlar. O 
toplumun hücreleri olan bireylerden.  
 
O sebeple vahiy, eğer ecelinizi geciktirmek istiyorsanız, ya da yeniden bir 
diriliĢe geçmek istiyorsanız o zaman dirilmeniz lazım. Birer birer, teker 
teker dirilmeniz lazım diye imâ ediyor. 
 
 
 50-) Kul eraeytüm in etaküm azâbuHU beyaten ev neharen ma 
zâ yesta'cilü minhül mücrimun; 
 
 De ki: "Gördünüz mü (düĢünün bakalım), Ģayet O'nun azabı gece 
veya gündüzün bir anında gelmiĢ olsa, (söyleyin) suçlular neyi acele 
isterler?" (A.Hulusi) 
 
 50 - De ki: söyleyin bakayım Ģayet size onun azâbı yatarken veya 
gündüzün gelecekse mücrimler bunun hangisini istical ediyorlar? (Elmalı) 
 
 
 Kul eraeytüm in etaküm azâbuHU beyaten ev nehara De ki; 
Baksanıza, tutun ki O‟nun azabı bir gece, ya da bir gündüz çıka geldi. 
ma zâ yesta'cilü minhül mücrimun; 
 
 Soru çok çarpıcı; Günaha gömülüp gitmiĢ olanlar ne elde 
edeceklerini umarak onu çabuklaĢtırmak istiyorlar. Boyuna kadar günaha 
batmıĢ olanların akıbetlerini istemesinde ki hikmet ne ola ki diye soruyor. 
 
 Bir insanın sonunu istemesi belki hesabını kolay verecek bir hayat 
yaĢadıysa anlaĢılabilir bir Ģey. Gideyim de rahat edeyim diye ister belki. 
Fakat ya hesap veremeyecek bir ömür yaĢamıĢ, boyuna kadar günaha 
gömülmüĢ, suç küpü olmuĢ birilerinin akıbet ve ahiretlerini çabucak 
istemelerinde ne hikmet olsa gerektir ki. Neden isterler, neden acele 
ederler? Kur‟an bunu soruyor. Alttan alta bir tehdit ve tabii ki bir istihza 
demeyeyim de ona yakın bir ironi ile. 
 
  
 51-) E sümme izâ ma vekaa amentüm Bihi, âl'ANe ve kad 
küntüm Bihi testa'cilun; 
 



 (Azap) baĢınıza geldikten sonra mı iman edeceksiniz? ġĠMDĠ mi? 
(Oysa) onu acilen yaĢamayı istiyordunuz! (A.Hulusi) 
 
 51 - Ya sonra vaki' olduğu zaman mı ona iman edeceksiniz? Ya..! 
Ģimdi ha? hani siz bunu acele istiyordunuz, a? (Elmalı) 
  
 
E sümme izâ ma vekaa amentüm Bih tehdit gerçekleĢtikten sonra mı 
ona inanacaksınız. âl'ANe ve kad küntüm Bihi testa'cilun; ancak Ģimdi 
haa.? ġimdiye kadar inanmadınız, Ģimdi Kur‟an sahneyi kıyametten açtı. 
Projektörlerini o tarafa çevirdi ve bize kıyametten mücrimlerin, boyuna 
kadar suça gömülmüĢ olanların bir sahnesini açıyor gözümüzün önüne 
ve onlara sesleniyor diyor ki; Tehdit gerçekleĢtikten sonramı ona 
inanacaksınız? âl'AN ancak Ģimdi ha?ve kad küntüm Bihi testa'cilun; 
oysaki siz asla gelmez diye meydan okuyor, onun çabuk gelmesinde 
ısrar ediyordunuz..! Haydi bakalım. ĠĢte geldi.  
 
Kıyametten bir sahneyi, tüyler ürpertici bir sahneyi gözler önüne seriyor. 
Sanki olmuĢ gibi. Ġnsana ahiret ve akıbetini hatırlatıyor. Bu ayetler 
gerçekten insana görür gibi imanı kazandırmıyorsa, insan Kur‟an la 
irtibatı doğru kuramıyor demektir. Ayetin canlandırdığı sahneye bakınız, 
insan görse ancak bu kadar canlı ifade edebilir. Kur‟an bir mümine 
bundan daha ne gibi bir iyilik yapabilir ki. Ona hesap gününü görür gibi 
imanını sağlıyorsa, ona ahiretini görür gibi bir iman kazandırıyorsa 
bundan büyük ikram mı olur. Vahyin bundan daha büyük kazandıracağı 
bir Ģey mi aranır. Aslında eğer insan bunu kazanırsa her Ģeyi kazanmıĢ 
olur. Ömrünü kazanmıĢ olur. Kendini kazanmıĢ olur. Dahası ebedi 
hayatını cennetini kazanmıĢ olur. 
 
 
 52-) Sümme kıyle lilleziyne zalemu zûku azâbel huld* hel 
tüczevne illâ Bima küntüm teksibun; 
 
 Sonra zulmedenlere: "Sonsuz azabı tadın!" denildi... "Sadece 
yapmıĢ olduklarınızın getirisi olarak sonuçlarını yaĢamıyor musunuz?" 
(A.Hulusi) 
 
 52 - Sonra denilecek o zulüm edenlere ki tadın bakalım huld 
azâbını, vakti ile kazandığınızdan baĢka bir sebeple cezalandırılacak 
değilsiniz? (Elmalı) 
 
 



 Sümme kıyle lilleziyne zalemu zûku azâbel huld sonra bilinci 
ters dönmüĢ kimselere denilecek ki; tadın bitimsiz azabı. hel tüczevne 
illâ Bima küntüm teksibun; kazanıp durduğunuz Ģeyler dıĢında bir 
karĢılık mı bekliyordunuz. Ne yani, beklediğiniz karĢılık 
kazandıklarınızdan baĢka mı olacaktı. 
 
 Ayette ki;elleziyne zalemu yu, bilinci ters dönmüĢ kimseler diye 
çevirdim. Zulüm bir Ģeyi yerinden etmektir. Bilincin ters dönmesi 
sonucunda ancak insan hakikati ters algılayabilir. Hakikati ters algılarsa, 
bilinç ters dönerse hakikati ters algılar. Hakikati ters algılarsa ne mi olur? 
Geçici; kalıcı gibi gözükür, kalıcı; geçici gibi. Yüce; alçak gözükür, alçak; 
yüce. Adi; değerli gibi gözükür, değerli; adi. Ebedi olan; geçici olan gibi 
gözükür, geçici olan; ebedi. Onun için bilinç ters dönmeye görsün; dünya 
ile ahireti takas eder insan. Ebedi mutluluğu geçici hazza takas eder. 
Geçici hazzı ebedi mutluluğa tercih edecek kadar ahmaklaĢır. Onun için 
burada ki zulmü, yani bilinci ters dönmüĢ olanları. Zulmü böyle çevirdim 
ki daha iyi anlaĢılsın diye. Zaten zulüm sözcüğünün kök anlamı da 
budur. 
 
 
 53-) Ve yestenbiuneke ehakkun hu* kul iy ve Rabbiy innehu 
lehakkun ve ma entüm Bi mu'ciziyn; 
 
 "O (azap) gerçek midir?" diye senden haber isterler... De ki: "Evet, 
Rabbim hakkı için o elbette gerçektir! Siz bundan kaçıp kurtulamazsınız!" 
(A.Hulusi) 
 
 53 - Sahih doğru mu bu? Diye senden istifsar ediyorlar, de ki: evet, 
rabbime kasem ederim ki o, dosdoğru, ve siz bundan yakayı 
kurtaramazsınız. (Elmalı) 
 
 
 Ve yestenbiuneke ehakkun huve tutup bir de seni; “Ģimdi bu 
gerçek mi yani.” Diye sorguluyorlar. kul iy ve Rabbiy innehu lehakkun 
ve ma entüm Bi mu'ciziyn; De ki; Kesinlikle, kesinlikle, rabbim hakkı 
için gerçeğin taa..! kendisidir bu. Üstelik sizler büyük sorgulamayı asla 
atlatamayacaksınız. 
 
 Bir ima var,  Ve yestenbiuneke seni sorguluyorlar diye çevirdim. 
Buradan böyle çevirimin maksadı biraz da ayetin sonuna uysun diye. 
Sana soruyorlar, senden cevap istiyorlar diye de çevrilebilir. Fakat 
sorgular gibi bir soru bu. Yani sıradan öğrenmek için bir soru değil, yani 
bu Ģimdi gerçek mi diye soruyorlar. Ġnkar etmek için, belki biraz da alaya 



almak için soruyorlar. Fakat vahiy onlara diyor ki; siz peygamberi 
sorgulamayı bırakın, yarın büyük sorguda ne cevap vereceğinizi 
hazırlayın, asıl ona hazırlanın. Çünkü bir gün geliyor ki o sorguyu asla, 
ve ma entüm Bi mu'ciziyn asla atlatamayacaksınız. O büyük 
sorgulamayı. Dünyaları vermek isteyeceksiniz, fakat yine de beni geçin 
diyemeyeceksiniz. Sizi kimse geçmeyecek, görmezden gelemeyecek, 
rüĢvet sunamayacaksınız. Buyurun, hemen arkadaki ayet bunu söylüyor; 
 
 
 54-) Velev enne likülli nefsin zalemet ma fiyl Ardı leftedet Bih* 
ve eserrun nedamete lemma raevül azâb* ve kudiye beynehüm Bil 
kıstı ve hüm lâ yuzlemun; 
 
 (Kendine) zulmetmiĢ her nefs (bilinç), eğer yeryüzünde bulunan her 
Ģeye sahip olsaydı, elbette onu fidye olarak vermek isterdi! Azabı 
gördüklerinde piĢmanlıklarını göstermeye hâlleri kalmaz! Aralarında hak 
ettikleriyle hükmolunmuĢtur... Hak ettiklerinin dıĢında bir Ģey yaĢamazlar! 
(A.Hulusi) 
 
 54 - ZulmetmiĢ olan her nefis bütün Arzdakine malik olsa idi, azâbı 
gördükleri vakit hepsi içten içe nedamet ederek kendini kurtarmak için 
onu fedâ ederdi, fakat beyinlerinde kaza, adalet ile imza edilmiĢtir, hiç 
birine zulmedilmez. (Elmalı) 
 
 
 Velev enne likülli nefsin zalemet ma fiyl Ardı leftedet Bih bilinci 
ters dönmüĢ her birey, likülli nefsin zalemet bilinci ters dönmüĢ her 
birey, nefsi; birey olarak çevirdim. Bugünkü modern birey tam da nefse 
tekabül ediyor çünkü. Bilinci ters dönmüĢ her birey. Eğer yer yüzünde ki 
her Ģey kendisinin olsa, onun hesap günü kurtuluĢ akçesi olarak vermek 
isterdi. 
 
 Evet, geldi. Biraz önceki ayetin devamı olan bir ibare bu. Müstakil 
bir ayet ama mana devam ediyor. Adeta onun bir cevabı gibi. 
Kaçamayacaksınız, atlatamayacaksınız demiĢti. Sorguyu, hesabı. 
Neden, kiĢi neden hesap vermekten çekinir ki, neden kaçar ki hesaptan. 
Hesabını veremeyecek bir hayat yaĢayanlar hesap vermekten kaçarlar. 
Fakat hesap vermekten kaçmak için ne büyük fedakarlıklara 
katlanacağını bu ayet söylüyor. Eğer dünya kendilerinin olsaydı, tüm 
dünyaların hazineleri onların olsaydı yine de hesaptan kaçmak için bunu 
vermekten çekinmezlerdi. 
 



 Ġyi de burada Ģöyle bir soru sormak gerekmiyor mu. Yer yüzünün 
tüm hazinelerini vermeniz gerekmiyor yaĢarken, küçük Ģeyler 
vereceksiniz ve hesabı kolay vereceksiniz. Küçük Ģeyler, sahip 
olduğunuzun bir kısmını. Hayatınızın bir kısmını, çoğunu kendinize 
ayırıyorsunuz. Servetinizin bir kısmını, zamanınızın bir kısmını, bilginizin 
bir kısmını. Bakınız, kocaman sınırsız bir mutluluğu satın alacaksınız. 
Ama yarın, zaten sahibi değilsiniz de, sahip olsanız dahi, yeryüzünün 
hazinelerini verseniz yine alamayacağınız Ģeyler bunlar.  Onun için 
ahirette ki büyük piĢmanlığı bundan daha güzel ifade etmek mümkün 
değil. 
 
 ve eserrun nedamete lemma raevül azâb asıl onlar en derin 
nedameti, en derin piĢmanlığı, azabı görünce taa..! Ġçlerinde 
yaĢayacaklar.  
 
 Bir de daha ötesi varmıĢ, ayet iki bölümden oluĢuyor; 
 
 1 – Hesabı vermemek, daha doğrusu sorguya çekilmemek için 
çaba gösteren bir zulmetmiĢ kiĢilik duruyor,  
 
 2 - Bir de sorguya girmemeyi beceremedi, ama sorgudan 
kaybederek çıktı. Artık mahkûm oldu. asıl piĢmanlığı o zaman 
yaĢayacağını öğreniyoruz.  
 
 Eserra kelimesi ve eserrun nedamete asıl piĢmanlıklarını, en 
derin piĢmanlığı içlerine gömecekler diye de çevirebiliriz. Eserra; sır, yani 
gizlemek kökünden gelen bir kelime. Razi ve Beyzavi‟ye göre zıt anlamlı 
müĢterek bir kelime imiĢ. Onlar da Ebû Ubeyde Ma‟mer b. el-
Müsennâ‟dan naklederler bunu. Fakat büyük dilcimiz Ferra, Ebu 
Übeyde‟ye ciddi bir itiraz yöneltir ve der ki; Bu kelimenin zıt anlamlı 
müĢterek bir kelime olduğu gerekçesi olan Ģiir yanlıĢ okunmuĢtur, hatalı 
okunmuĢtur der. Dolayısıyla bu kelime; hem gizlemek, hem açıklamak 
anlamına gelmez, yani onlar piĢmanlıklarını açıklayacaklar manası 
veremeyiz der. 
 
 Ben burada ki eserra yı yanlıĢ anlamayı önlemek için ille gizlemek 
ya da açıklamak manasına değil, derin bir piĢmanlık, yani piĢmanlığı 
taa..! iliklerine kadar duymak anlamı verdiğimizde bu problemin kalktığını 
düĢündüğüm için öyle anlam verdim. Taa..! iliklerine kadar piĢman 
olmak. Yoksa bilinçli bir gizleme değil ama, iki ayaklı piĢman olmak. Öyle 
bir piĢmanlık ki, hani Kur‟an da Furkan suresinde olacak yanlıĢ 
hatırlamıyorsam ..yevme ye'adduzzâlimü alâ yedeyhi yekul.. 
(Furkan/27)  



 
 Öyle bir piĢmanlık tanımlıyor ki Kur‟an, tasvir ediyor ki bu tasvir 
müthiĢ. O piĢmanlık sahibine diĢlerini elinin kemiğine geçirtecek diyor. 
Bu tasvir müthiĢ. ĠĢte bu piĢmanlık. DiĢini piĢmanlıktan dolayı elinin 
kemiğine geçirmiĢ biri hangi piĢmanlığı açıklayacak, bu aslında 
açıklamak değil midir. Daha nasıl açıklayabilir ki. Ağzın konuĢmadığı bir 
yer orası, orası ağızların susup eylemin konuĢtuğu, ellerin konuĢtuğu, 
ayakların Ģahitlik yaptığı bir yer. Onun için burada ki piĢmanlık ille de 
açıklanması, sözle açıklanması gerekmeyen fakat çok derinlerde 
yaĢanan bir piĢmanlık.  
 
 ve kudiye beynehüm Bil kıstı ve hüm lâ yuzlemun; ne ki onların 
aralarında tam bir adaletle hükmolunacak ve onlara hiç haksızlık 
yapılmayacak. 
 
 Niçin haksızlık yapılsın ki zaten onlar zulmetmiĢ olanlar değiller 
miydi. Onlar kendi kendilerine kötülük ettiler. Allah onlara kötülük etmez, 
Allah onlara azap etmedi, onlar kendi kendilerine etti. Peygamber 
Rabbini böyle okuyor. 
 
 - Hakkul ibad alellah ella yüazzibehum.  
  
 Ya Muaz diyor, Ya Muaz Allah‟ın kulları üzerinde ki hakkı nedir 
biliyor musunuz..! Uzun bir sükut, yine bir sükut, yine bir sükut.  
 
 - O‟na ortak koĢmamaları, O‟nun olan bir vasfı baĢka bir Ģeye 
yakıĢtırmamaları.  
 
Bu sefer tersini soruyor.  
 
- Ya Muaz, ya kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? 
 
- Allahu ve Resulühu alem..! Allah ve resulü en iyisini bilir diyen Muaz‟a 
uzun bir sükutun arkasından gelen peygamberi cevap, nebevi cevap Ģu; 
 
- Ella yüazzibehum. Onlara azap etmemesi. 
 
Oysa Kur‟an da bir çok azap ayeti okuyoruz. ĠĢte peygamber bunları 
böyle okuyor, böyle yorumluyor. Allah‟ın azabı geçen ayetlerin hiç birisi 
böylesine doğrudan bir azap olarak anlaĢılmaz. Onlar kendi kendilerine 
azap edenlere Allah‟ın müdahale etmeyeceği Ģeklinde anlaĢılır. Yani 
eğer kendinize ille ve ısrarla azap etmek istiyorsanız, kötülük etmek 



istiyorsanız o zaman ben önünüze durmayacağım Ģeklinde anlaĢılır, 
anlaĢılmalıdır. 
 
ve hüm lâ yuzlemun; hiç zulmedilmeyecek onlara. Çünkü onlar zaten 
kendi kendilerine zulmetmiĢ olanlardır. 
 
 
 55-) Ela inne Lillâhi ma fiys Semavati vel Ard* ela inne 
va'dAllâhi Hakkun ve lakinne ekserehüm lâ ya'lemun; 
 
 Kesinlikle bilin ki, semâlar ve arzda ne varsa, muhakkak ki Allâh 
içindir (O'nun Esmâ'sının iĢaret ettiği mânâların açığa çıkıĢıdır). 
Kesinlikle bilin ki Allâh'ın bildirimi Hak'tır... Fakat onların çoğunluğu 
bilmezler. (A.Hulusi) 
 
 55 - Uyan Göklerde ve Yerde ne varsa Allah‟ındır, uyan Allahın 
vaadi muhakkak haktır ve lâkin ekserisi bilmezler. (Elmalı) 
 
 
 Ela inne Lillâhi ma fiys Semavati vel Ard unutmayın ki göklerde 
ve yer yüzünde bulunan her Ģey Allah‟a aittir. ela inne va'dAllâhi 
Hakkun unutmayın ki Allah‟ın vaadi kesinlikle gerçekleĢecektir. ve 
lakinne ekserehüm lâ ya'lemun; ve fakat onları çoğu bunun bilincinde 
değildir. Onların çoğu bu gerçeği göz ardı ederler. Zaten inkarda direnen 
insan eğer bu gerçeği göz ardı etmese Allah‟a asi olmaz. Ġnkarında 
direnmezdi. Kendi kendisine yabancılaĢmayan Allah‟a nasıl 
yabancılaĢsın. Kendi kendine yabancılaĢan Allah‟la nasıl tanıĢsın. Onun 
için onlar hakikate karĢı da yabancılaĢtılar. Onun için var oluĢun en kesin 
yasalarına karĢı bile yabancılaĢıyorlar. Görmezden geliyorlar. Örneğin 
her doğanın  öleceği kesin bir yasadır. Fakat nedense ölümsüzmüĢ gibi 
davranırlar. ĠĢte yabancılaĢmanın en kesin ve keskin hakikate karĢı 
yabancılaĢmak demeye geldiğinin çok tipik bir örneği bu. 
 
 
 56-) HUve yuhyiy ve yümiytü ve ileyHĠ turce'un; 
 
 "HÛ"! Diriltir ve öldürür! O'na rücu edeceksiniz (Hakikatinizin, 
Esmâ'sıyla yaratılmıĢ olduğunu Hakk-el yakîn yaĢayacaksınız)! 
(A.Hulusi) 
 
 56 - O hem diriltir hem öldürür ve hep döndürülüp ona 
götürüleceksiniz. (Elmalı) 
 



 
 HUve yuhyiy ve yümiyt O‟dur hayatı ve ölümü yaratan. Evet, 
O‟dur hayatı ve ölümü yaratan ve ileyHĠ turce'un; ve sonunda dönüp 
dolaĢıp varacağınız yer O‟nun huzurudur. Hayatı ve ölümü yaratana, 
sonunda O‟nun huzuruna varacaksanız neden, neden kayıtsız Ģartsız 
teslim olmayasınız ki, Bunun makul bir gerekçesini bulabilir misiniz.  
 
 
 57-) Ya eyyühen Nasu kad caetküm mev'ızatün min Rabbiküm 
ve Ģifaün lima fiys suduri ve hüden ve rahmetün lil mu'miniyn; 
 
 Ey insanlar! Size, Rabbinizden bir öğüt, içinizde olan (Ģuur) için bir 
Ģifa (sağlıklı düĢünme ilacı), iman edenler için bir hüda (hakikatlerine 
erdirici rehber) ve rahmet gelmiĢtir. (A.Hulusi) 
 
 57 - Ey insanlar iĢte size rabbinizden bir mev'ıza ve gönüller 
derdine bir Ģifa, ve müminler için bir hidayet ve rahmet geldi. (Elmalı) 
 
 
 Ya eyyühen Nasu kad caetküm mev'ızatün min Rabbiküm ve 
Ģifaün lima fiys suduri ve hüden ve rahmetün lil mu'miniyn; Ey 
insanlık, Yeni bir pasaj, ey insanlık, hitaba bakın, hitabın genelliğine 
bakın. Ancak ilahi bir vahiy bu kadar kapsamlı bir hitapta bulunabilir. Ey 
insanlık rabbinizden size bir öğüt ve kalplerde oluĢabilecek her tür 
manevi hastalık için bir Ģifa ve inananlar içinde bir yol haritası ve bir 
rahmet gelmiĢtir. 
 
 Ne gelmiĢ dostlar, ne gelmiĢ Kur‟an ın güzel dostları; Ġnsanlığın 
tamamı için iki sıfat kullanılıyor bakın vahye iliĢkin iki nitelik. Hitap tüm 
insanlığa 
 
 1 - Vahyin 1. vasfı, Allah‟ın öğüdü olması; mev‟ıza. Evet bu vaazın 
vaizi Allah‟tır. Allah‟ın öğüdü sıradan bir vaizin öğüdüne benzemez. Tabii 
ki Allah‟ın öğüdünü reddetmekte sıradan bir vaizin, öğütçünün öğüdünü 
reddetmeye benzemez. Çünkü Allah Hayatı ve ölümü yaratandır, biraz 
önceki ayeti hatırlayın. Hayatınızı ve ölümünüzü yaratan Allah‟ın öğüdü, 
hayatınız ve ölümünüz hakkındadır. Yani eğer reddederseniz ebedi ölüm 
olur. Eğer teslim olursanız ebedi hayatı bulursunuz. Bu, bu imadır. 
 
 2 - Duygu ve düĢünce hastalıklarına bir Ģifadır vahiy. Bu da tüm 
insanlık için.  
 



 Ve son ikisi sadece müminler, inananlar için. Hidayet ve rahmet, 
yol haritası, kılavuz. Vahyin kılavuzluğu, insanın istikamet açısını 
tutturması için tek çıkıĢ yol ve sonuç; tabii ki rahmet, tabii ki mağfiret, 
tabii ki toplumsal, bireysel, duygusal, düĢünsel, her türlü yaralara bir 
merhemdir vahiy. 
 
[Ek bilgi; ZĠKĠR NĠÇĠN ÇOK ÖNEMLĠ? 
Kesin olarak bilinmelidir ki; DĠN tamamıyla, bilimsel gerçekler üzerine 
oturtulmuĢ, günün Ģartları içindeki sembolik anlatımdır.  
Ġslâm Dini'nde, -sadece Kur'ân-ı Kerîm ve Hadîs-î ġerîf- mevcut olan 
bütün hükümler, insanın gerek bugünü ve gerekse ölüm ötesi yaĢamı için 
zorunlu olarak ihtiyaç duyacağı Ģeyleri temin gayesiyle gelmiĢtir. Ayrıca, 
insanın bu önerilere uyması, onun gelecekte kendisine zarar verici birçok 
Ģeyden korunmasına da vesile olacaktır. Ġnsanın yaĢamı ise, bilindiği 
üzere BEYĠN ile düzenlenir. Ġnsan'da ortaya çıkan her Ģey, BEYĠN 
aracılığıyladır. Ölüm ötesi yaĢam bedeni olan RUH dahi beyin tarafından 
"yüklenir!" 
Allâh'ın isimlerinin iĢaret ettiği mânâlar, insan beyninde açığa çıkar. 
Ġnsan Ģuuru, Allâh'ı, ancak beyin kapasitesi kadar tanıyıp "yakîn" elde 
eder. 
ĠĢte böyle olunca, ZĠKĠR olayının önemini kavrayabilmek için, önce 
beynin çalıĢma sistemini kavramak, sonra da zikir hâlinde beyinde nasıl 
bir iĢlem oluĢtuğunu idrak etmek zorunda kalırız. 
Milyarlarca hücreden oluĢan beyin, esas itibarıyla biyoelektrik enerji 
üretip, bunu ıĢınsal enerjiye çeviren ve kendisinde oluĢan mânâları, bir 
yandan RUH dediğimiz yapıya yükleyen ve diğer yandan da dıĢarıya 
yayan bir organik cihazdır. Genelde, doğuĢtan alınan ilk tesirlerle yüzde 
beĢ, yüzde on kapasiteyle çalıĢan beyin, aldığı çeĢitli etkilerin de 
aracılığıyla, sıradan bir yaĢam türü geçirir, bildiğimiz herkes gibi...! 
Oysa beyindeki bu kapasitenin arttırılması mümkündür!  
 Zikrin önemi, bizim bu konuda yaptığımız açıklamalardan on sene sonra 
bilim dünyasında ilk defa olarak tespit edilmiĢtir. 
Yapılan her zikirde, ne kelime olursa olsun, beyinde belirli bir frekansta 
dalga boyu üretilerek, beynin görev dıĢı olan hücreleri, o frekansla 
programlanır. Ġster inançlı olun, ister inançsız, bu hiç fark etmiyor! (A. 
Hulusi - Dua ve Zikir. )(Bu bizzat tarafımdan uygulanmıĢ, sigarayı 
bırakabilmemi sağlamıĢtır. (A. Hulusi – Zikir niçin çok önemli)] 
 
 
 58-) Kul Bi fadlillâhi ve Bi RahmetiHĠ fe Bi zâlike felyefrahu* 
huve hayrun mimma yecme'un; 
 
 De ki: "Allâh fazlı olarak ve O'nun rahmetiyle, iĢte onunla (yukarıda 
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sayılanlarla) sevinip ferahlasınlar (boĢ ve geçici zevklerle değil)!.. O 
(rahmet ile yaĢanası Ģeyler), onların topladıklarından (dünyalıklardan) 
daha hayırlıdır." (A.Hulusi) 
 
 58 - De ki: Allahın fadlıle, rahmetiyle, ancak onunla artık ferahlanın, 
o onların toplayıp durduklarından hayırlıdır. (Elmalı) 
 
 
 Kul Bi fadlillâhi ve Bi RahmetiHĠ fe Bi zâlike felyefrahu o halde 
de ki; Söyle onlara daha doğrusu böyle çevirmek gerekir; söyle onlara 
Allah‟ın ihsanı ve rahmetiyle, evet evet, iĢte bunlarla sevinsinler artık. 
 
 Ġnsan sevinecekse en büyük sevinç ne olmalı sorusuna vahiy 
cevap veriyor. Eğer sevinecekseniz, eğer bir sevinç vesilesi arıyorsanız, 
ebedi değerleri elde etmek için uğraĢın ve ona sevinin. Sevinmek için 
aradığınız vesile, sizin ebedi kaybınıza, ziyanınıza yol açmasın. Öyle bir 
Ģeye sevinin ki sevindiğinize değsin. Çocuk gibi olmayın. Çocuk akıllı 
olmayabilir. Aklınız kemale ermiĢ olursa, kamil bir sevince ulaĢırsınız. O 
da ebedi mutluluk müjdesi olan vahye teslim olmaktır. ĠĢte bu sevinci 
yaĢayın. 
 
 huve hayrun mimma yecme'un; ki bu onların biriktirdiği her 
Ģeyden hayırlıdır. 
 
 Fatihayı hatırlayın dostlar; ĠhdinasSıratal'müstakıym; Fatihada ki 
dua kısmı bu cümleyle baĢlıyor. Bizi dosdoğru yola ilet. Ondan üstü, 
isteyeceğimiz zata iliĢkin bilgiler içeriyor. Önce bir duaya hazırlık 
yapıyoruz. Fatihada ki bu ayete kadar duanın giriĢi, hazırlık. Fakat duaya 
girince ilk istediğimiz Ģey bizi dosdoğru yola, kılavuza yönelt.  
 
 Demek ki insan Allah‟tan bir tek Ģey isteyecek olsa eğer, tek bir 
hakkı olsa, bir tek Ģey isteme hakkı olsa, o hakkını hidayet isteyerek 
kullanmalı. Kur‟an ın öğüdü iĢte budur. ĠĢte onun için bu ayette diyor ki; 
Eğer bir Ģeye sevinecekseniz vahye sevinin. Allah‟ın sizi muhatap almıĢ 
olmasına, Allah‟ın size tenezzül buyurmasına sevinin. Ya rabbi, tenezzül 
buyurdun, bize ikram etini, gök sofrasını önümüze serdin, mutluluğun 
yolunu gösterdin, sen göstermeseydin biz nasıl görürdük ya rabbi..! Diye 
sevinin.  
 
 ġeker bulamazsanız, helva yersiniz, Ģeker kamıĢı yersiniz. 
Pancardan elde edemezseniz, Ģeker kamıĢından elde edersiniz. Fakat 
vahiy bulamazsanız Kur‟an ınız olmazsa neylersiniz. Neye sevinirsiniz. 
Vahyin yerini ne tutar. Ekmek bulamazsanız pasta yersiniz. Kur‟an 



bulamazsanız neylersiniz. ĠĢte vahiy, alternatifsiz olandır. Çünkü tek 
Allah‟ın tek kanaldan gelen mesajıdır. 
 
  
 59-) Kul eraeytüm ma enzelAllâhu leküm min rizkın fecealtüm 
minhü haramen ve helâla* kul Âllahu ezine leküm em alAllâhi 
tefterun; 
 
 De ki: "DüĢündünüz mü, Allâh'ın sizin için rızıktan inzâl ettiğini ki 
ondan bir kısmını haram, bir kısmını da helal kıldınız"... De ki: "Allâh size 
izin mi verdi, yoksa Allâh'a iftira mı ediyorsunuz?" (A.Hulusi) 
 
 59 - De ki baksanıza a: Allah sizin için rızk olarak neler indirdi de 
siz ondan bir haram, bir helâl yaptınız, size, de: Allah mı izin verdi? 
Yoksa Allaha iftira mı ediyorsunuz? (Elmalı) 
 
 
 Kul eraeytüm ma enzelAllâhu leküm min rizkın fecealtüm 
minhü haramen ve helâla Sor onlara Ya Allah‟ın sizin yararlanmanız 
için ikram ettiği ve sizinde keyfi olarak bir kısmını haram, bir kısmını helal 
saydığınız rızıklar hakkında ne dersiniz. 
 
 Evet, sözü bir baĢka alana getirdi ama yukarıyla bire bir bağlantısı 
var. Ayette ki rızk ilk akla geldiği gibi maddi kazanımlar değil. Kur‟an da 
rızk kavramı salt maddi kazanımlar için kullanılmaz. Rızk kavramının 
alanı çok geniĢtir. Ġnsanın elde edebileceği her iyi Ģey ilahi bir rızktır. 
Muhabbet ilahi bir rızktır. Ġman en büyük rızktır. Meveddet, ülfet, izzet, 
Ģeref, onur, hilkat rızktır, hem de büyük rızklardır bunlar. Bu rızklarla 
merzuk olmayan, bu rızklardan nasibi olmayan insanlar, elbette biraz 
önce verdiğim misallerde olduğu gibi Ģekerle avunurlar. Onun için rızk 
deyince aklına Ģeker, rızk deyince aklına ekmek gelenlerin aklına 
nereden gelsin imanın rızk olduğu, vahyin rızk olduğu, hidayetin rızk 
olduğu. Onurun, izzetin ve hikmetin, bilginin, ilmin rızk olduğu nereden 
gelsin. 
 
 Burada eĢyada asıl olanın serbestlik olduğu dile getiriliyor: 
makâsıdü'Ģ-Ģerîa diye de bilinen Ģeriatın maksatları arasında sayılan 
Ģeriatın 3 vasfı, 3 ana sütunu olarak nitelenen unsurlardan bir tanesine 
iĢaret ediyor bu ayet. Nedir onlar; 
 
 1 - Mubahlık asıldır. ĠĢte bu ayetin iĢaret ettiği gerçek. Ġslam 
Ģeriatında mubahlık asıldır. Yani asıl olan serbestliktir. El asl-ı fil eĢya 
ibahatun asıl olan serbestliktir. Yasaklık arizidir, lokaldir. Bir Ģeyin 



serbestliğine delil atanmaz onun için Ġslam Ģeriatında. Eğer yasaklığına 
delil yoksa serbestliğinin delili odur. Onun içinde Kur‟an çok güzel bir 
biçimde Ģu kaideyi koyar. Kul  
 
 Kul men harrame ziynetellahilletiy ahrece li ıbadiHĠ.. (Araf/32) 
 Sor onlara Allah‟ın kullarının yararına yarattığı, halk ettiği, ihsan 
ettiği güzellikleri kim yasaklıyormuĢ bakalım sor onlara, evet, onun için 
her zaman Ģu gerçeği vurgulamaya çalıĢırım; Cahil sofular dine zam 
yaparlar, cahiller dinden ıskonto yaparlar. Dine zam yapmakla dinden 
ıskonto yapmak aynı Ģeydir ve tüm vahye sırt çeviren toplumlar aslında 
noksan inandıkları için değil, inanmamaları gereken Ģeylere de 
inandıkları için suçlanmıĢlardır. Allah‟a inanıyorlar, O‟nun yanında 
putlarına da inanıyorlar.  
 
 Meleklere inandıklarını biliyoruz, çünkü melek peygamber istiyor 
tüm sapmıĢ toplumlar. Kur‟an da ki tüm sapmıĢ toplumların ortak 
özelliklerinden biridir bu.  
 
 Unutmayın onlar peygamberlik kurumuna da inanıyorlar aslında. 
Eğer inanmasalar bir insanın veya hiç kimsenin Allah‟tan mesaj 
getiremeyeceğini iddia edeler. Fakat böyle bir iddiaları yok. Hz. 
Ġbrahim‟in ulviyetine, yüceliğine inanıyor ve saygı duyuyorlar. Dolayısıyla 
görüyoruz ki burada da eĢyaya serbest olduğu halde yasaklık damgası 
vuranlar lanetleniyorlar. Yani Allah‟ın çizdiği sınırları daha da, yasakları 
daha da abartmak. Allah‟ın insana helal kıldıklarını yasaklar içine 
katmak. 
 
 Peki, neden bu konuda Kur‟an bu kadar duruyor diye soracak 
bunun bir çok cevabı, bir çok nedeni bulunabilir fakat 1. nedeni; Eğer 
kesin vahyin içerisinde bulamıyorsanız bir yasağı, vahyin dıĢında 
buluyorsanız, bu kez o yasağı koyan bir zümre oluĢur. O zümre artık 
Ġnsanla Allah arasına gerilerek yasaklar koyma yöntemiyle kendilerine bir 
sektör oluĢtururlar. Dini ticarete tahvil ederler. Ġnsanlar Allah‟ın vahyine 
bakarlar ve onda bulamazlar o yasağı. O sektöre baĢ vururlar. Sektör ise 
siz anlamazsınız derler. Bize geleceksiniz. ĠĢte böylece Allah‟ın 
vahyinden insanları soğutur ve uzaklaĢtırırlar.Bunun bir çok nedeninin 
belki baĢında bu gelir. 
 
 Ama daha farklı nedenleri de sıralamak mümkün, özellikle ve 
öncelikle yasak koymak Allah‟ın hakkıdır. Allah‟ın haram kılmadığı bir 
Ģeyi insana haram kılmak; Allah‟a ait bir hakkı bir baĢkasına ya da 
kendisine almak, istemek demektir. Ki Allah‟a ait bir vasfın bir baĢkasına 
yakıĢtırılması neyse bu da odur. 



 
 2 - Ġkincisi, Ġslam Ģeriatının 3 vasfı demiĢtim, birincisi eĢyada asıl 
olan mubahlıktır. Ġkincisi zorluğun yokluğudur. Ne diyordu Kur‟an;  
..yuriydullâhu Bikümül yüsra ve lâ yuriydu Bi kümül 'usr.. 
(Bakara/185)  Allah sizin için kolaylık diler. Güçlük, zorluk dilemez. 
 
 3 - Tedric, yani Ġslami hükümlerin aĢama aĢama hayatın içerisinde 
yedirilerek, alıĢtırılarak, basamak basamak insanlara ulaĢtırılması ve 
insanların güç yetiremeyeceği bir ahkam yığınıyla, silsilesi ile karĢı 
karĢıya kalıp Allah‟tan ve onun vahyinden uzaklaĢmamaları. 
 
 kul Âllahu ezine leküm em alAllâhi tefterun; De ki; Size Allah‟mı 
izin verdi, yoksa siz Allah‟a iftira mı ediyorsunuz. Bu yasağı koyarken 
kimisini helal addediyorsunuz, kimisini haram. Peygamberimiz kendisine 
gelen bir kabileye Ģöyle ilginç bir Ģart koĢmuĢtu. “Yürek yemezseniz 
imanınız olmaz.” DemiĢti. 
 
 Tabii onlar yürek yemekle iman arasındaki bağlantıyı hemen 
kuramadılar.  Fakat tabii ki düĢününce anladılar. O kabile aslında helal 
olan, helal olarak kesilmiĢ hayvanların yüreklerini haram kabul 
ediyorlarmıĢ. Küçük gibi gözüken bir Ģey ama bir helalin haram sınıfına 
dahil edilmesi peygamber nazarında imanın kabulünün önünde bir pürüz 
olarak nitelendiriyordu. 
 
 
 60-) Ve ma zannülleziyne yefterune alAllâhil kezibe yevmel 
kıyameti, innAllâhe lezû fadlin alenNasi ve lâkinne ekserehüm lâ 
yeĢkürun; 
 
 Allâh hakkında yalan söyleyerek iftira edenler, kıyamet sürecini ne 
sanıyorlar? Muhakkak ki Allâh insanlara lütuf sahibidir... Fakat onların 
çoğunluğu Ģükretmezler (bunu Allâh nimetine lâyık Ģekilde 
değerlendirmezler). (A.Hulusi) 
 
 60 - Yalanı Allaha iftira edenler kıyamet gününü ne zannediyorlar? 
Her halde Allah insanlara karĢı bir lütuf sahibidir, lâkin ekserisi bilmezler. 
(Elmalı) 
 
 
 Ve ma zannülleziyne yefterune alAllâhil kezibe yevmel kıyame 
imdi, uydurdukları bu yalanı Allah‟a isnat edenler kıyamet günü ne cevap 
vereceklerini düĢünüyorlar acaba. innAllâhe lezû fadlin alenNasi ve 



lâkinne ekserehüm lâ yeĢkürun; ġu kesin ki Allah insanları sınırsız 
lütfuna muhatap kılmıĢtır ve fakat onların çoğu Ģükretmezler. 
 
 Sınırsız lütfuna muhatap kılmıĢtır, sınırsız nimetlerini vermiĢtir ve 
onların önünü açmıĢtır. Onlara yasakları değil, serbestliği esas kılmıĢtır. 
Yasaklamadıklarını serbest kılmakla lütfetmiĢtir onlara. Sadece yasakları 
saymıĢtır. Serbestleri saymaya kalksaydık baĢ edemezdik. Ama Allah‟a 
iftira sadedinde bu daracık alanda çok sınırlı olan yasakları çiğneyenlere 
ne demeli ya. Allah‟ın hiçbir yasaktan çıkarı olmadığını bile bile. Oysa ki 
Allah yasakları kendisi için koymaz, insan için, insanın mutluluğu için, 
insanın çıkarı için ve bir de onu sınamak için, imtihan için koyar. 
 
 
 61-) Ve ma tekûnü fiy Ģe'nin ve ma tetlu minhü min Kur'anin ve 
lâ ta'melune min amelin illâ künna aleyküm Ģühuden iz tüfiydune 
fiyh* ve ma ya'zübü 'an Rabbike min miskali zerretin fiyl Ardı ve lâ 
fiys Semai ve lâ asğare min zâlike ve lâ ekbere illâ fiy Kitabin 
mubiyn; 
 
 Hangi Ģe'nde (hâl) olursan ol; o hâlin ister Kur'ân okumak, ister bir 
Ģeyler yapmak olsun, onunla meĢgulken, hep sizin üzerinize Ģahitlerdik... 
Arzda (bedende) veya semâda (bilinç boyutunda) olsun zerre ağırlığınca 
bir Ģey Rabbinden gizli kalmaz! (Hatta) ondan daha küçüğü veya daha 
büyüğü bile, Kitab-ı Mubiyn'dedir (tüm varlığın ĢekillenmemiĢ, varlıklara 
dönüĢmemiĢ orijinali olan dalga okyanusu - DATA planı)! (A.Hulusi) 
 
 61 - Her hangi bir Ģeinde bulunsan, Kur'an dan her ne okusan ve 
her hangi bir amel yapsanız, siz ona dalıp coĢarken mutlak biz 
üzerinizde Ģahit bulunuruz, rabbinden ne Yerde ne Gökte zerre miskali 
ve ondan ne daha küçük ne daha büyük hiç bir Ģey kaçmaz hepsi bir 
kitabı mübîndendir. (Elmalı) 
 
 
 
 Ve ma tekûnü fiy Ģe'nin ve ma tetlu minhü min Kur'anin ve lâ 
ta'melune min amelin illâ künna aleyküm Ģühuden iz tüfiydune fiyh 
Biraz uzun bir ibare ama, anlam vermeye çalıĢayım; Ve sen ey 
peygamber, hangi konumda bulunursan bulun, Kur‟an da hangi mesajı 
gündeme getirirsen getir ve sizlerde ey insanlar, hangi iĢe el atarsanız 
atın ona giriĢtiğiniz her an ve mekanda biz sizin üzerinizde bir Ģahidizdir. 
 
 Evet, ġühuda, çoğul gelmiĢ, Ģahidin çoğulu. Aslında öznenin 
yüceltme ve saygı amaçlı olarak çoğul gelmesine mukabil çoğul gelmiĢ. 



Burada ki özne, Nâ öznesi, orijinal metne bakacak olursanız orada biz 
var. Saygı ve yüceltme iĢareti olarak. Ona uyumlu olması için Ģuhud 
biçiminde çoğul gelmiĢ. Ne diyor burada bu ayeti kerime, bitirelim de öyle 
kısaca açıklayalım; 
 
 ve ma ya'zübü 'an Rabbike min miskali zerretin fiyl Ardı ve lâ 
fiys Sema nitekim ne yerde ne gökte zerre miktarı Ģeyler bile, ölçüye 
tartıya gelmeyen Ģeyler bile rabbinden gizli kalmaz. ve lâ asğare min 
zâlike ve lâ ekbere illâ fiy Kitabin mubiyn; ne bundan daha küçüğü ne 
de büyüğü yoktur ki açık ve net bir yasayla kayıt altına alınmıĢ olmasın. 
 
 Bu yeminin Kur‟an tilavetine vurgu yapılarak edilmesi ilginç 
gelmiyor mu size. Bakınız yukarıda buyruluyor ki; ve ma tetlu minhü 
min Kur'anin  Kur‟an da hangi mesajı gündeme getirirsen getir, bir tek 
örnek veriliyor o da o. Daha aĢağıdaki örnekler hep hayatın içinden. Ama 
burada bir tek dine iliĢkin örnek Kur‟an ın tebliği, okunması. Vahyin; 
insan Allah iliĢkisinde ki doldurulmaz yerine bir atıftan baĢka bir Ģey 
değil. Vahyin insan Allah iliĢkisini kurmak için ne muhteĢem bir imkan 
olduğuna bir atıf bu. Biraz önceki ayetlerden beri hep bunu açıklamaya 
çalıĢıyoruz. 
 
Allah tanıktır diyor bu ayet, tamamıyla, satırlar boyunca. Allah tanıktır, 
yetmez mi. Allah Ģahitse baĢka Ģahit gerekir mi. Allah‟ın Ģahit olduğuna 
iman eden biri için baĢka bir jandarma, baĢka bir koruyucu ya da hesap 
yazıcı, baĢka bir muhasebeci, defter tutucu gerekir mi diyor. Bir Allah 
bilincine dikkat çekiyor ayet. Ġman ve takvanın tanıklığa güvenmek 
olduğunu söylüyor. Allah‟ın tanıklığına iman etmiĢ bir insan da iĢte iman 
ve takva, bilinç ve iman yerleĢir. Onun için Allah Ģahitse, her Ģeyi biliyor, 
her Ģeyi görüyorsa, küçük ve büyük her Ģeyi hesaba katıyorsa senin için 
baĢka bir muhasebeci gerekmez diyor. 
 
 
 62-) Ela inne evliyaAllâhi lâ havfün aleyhim ve lâ hüm 
yahzenun; 
 
 Kesinlikle bilin! Allâh Veliyy'lerine korku yoktur ve onlar mahzun da 
olmazlar. (A.Hulusi) 
 
 62 - Uyan! ki Allahın evliyası ne üzerlerine korku vardır ne de onlar 
mahzun olurlar. (Elmalı) 
 
 



 Ela inne evliyaAllâhi lâ havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenun; 
unutmayın ki Allah‟a dost olanlar, gerçekten Allah‟a dost olanlar, hakiki 
dost olanlar, yani Allah‟a yakıyn olanlar. Dost diye çevrilebilir. ArkadaĢ, 
veli bu anlamada gelir. Veli dost anlamına gelir. Fakat edeben, rabbimize 
edeben Allah‟a yakıyn olanlar diye çevirmeyi daha uygun buluyorum. 
Allah‟a yakıy n olanlar gelecekten dolayı kaygı, geçmiĢten dolayı keder 
duymayacaklar. 
 
 Bu Havf sözcüğünün geleceğe iliĢkin kullanıldığını Arap dilinde 
Hüzn, yani üzüntü sözcüğünün de geçmiĢe iliĢkin kullanıldığı bilinen bir 
lügavi gerçektir. Onun için evliyaullah geçiyor bu ayette. Allah‟a yakıyn 
olanlar diye çevirmeyi edebe daha uygun buluyorum dedim. Tabii ki 
Allah‟a karĢı edebe. Kimin veli olduğunu bir önceki ayetle birlikte 
düĢünürseniz, Allah‟ın bileceği, Allah‟ın tanıklığı ile sabit olacağı 
söyleniyor aslında. Bir önceki ayetle bu ayetin arasında ki irtibat bu. 
 
 ġahitti Allah değil mi, ġühud‟du, biz Ģahidiz diyordu. Kimin veli 
olduğuna da Allah tanıklık edecek. Allah‟ın kendisine yakıyn olduğuna 
tanıklık etmediği bir kimseyi veli ilan etmemiz sadece bizim zannımızdan 
öte gitmeyecektir. Onun için burada bir önceki ayetle bu ayet arasındaki 
bu gizli bağlantı bana çok ilginç gelir hep. Havf, geleceğe iliĢkin korku 
duymayacak diyor. 
 
 Kur‟an da korku ile ilgili birden fazla sözcük kullanılır, biri havf‟tir. 
En çok kullanılanlardan biride haĢyettir. Allah‟tan korkmak için kullanılır 
bu. Fakat ikisi arasındaki fark çok keskindir. Havf; korkanın 
güçsüzlüğüne, haĢyet ise korkulanın büyüklüğüne delalet eder. Onun için 
burada gelecekten dolayı korku duymayacaklar derken aslında Ģunu 
söylüyor; Güçsüz olmayacak, onun için korkmayacak. Neden güçsüz 
olmayacak; çünkü gücü Allah olacak. 
 
 Hüzn, o da geçmiĢten dolayı üzüntü keder, geçmiĢten dolayı 
üzüntü de duymayacak diyor. Neden; Çünkü Allah‟ın vaadi var. 
..lekefferna anhüm seyyiatihim.. (Maide/65) Onların günahlarını silip 
süpürüp üzerini örteceğim diyor. Onun için kaygı duymayacak. Allah siler 
süpürür ve üzerini örterse lekefferanne, iki tane te‟kit var., ısrar var. 
Hem lâm, hem nun. Leukeffiranne, yani inkar edeceğim diyor. Yapmadı 
diyeceğim. Allah silerse kim yazar. Onun için geçmiĢten dolayı hüzün de 
duymayacak diyor inĢallah. 
 
 
 63-) Elleziyne amenû ve kânu yettekun; 
 



 Onlar ki iman etmiĢler ve korunmayı gerçekleĢtirmiĢlerdir. 
(A.Hulusi) 
 
 63 - Onlar ki Allaha iman etmiĢlerdir ve hep takvâ ile korunur 
dururlar. (Elmalı) 
 
 
 Elleziyne amenû ve kânu yettekun; Kim olacak, bunların 
özellikleri ne? Ġki özelliği var. Onlar iman da sebat gösteren ve 
sorumluluk bilincine sahip olan kimselerdir. Demek ki evliyaullah ın iki 
özelliği, ĢaĢmaz özelliği bu. Ġmanda sebat ve bilinç. Daha doğrusu en 
asgari kelimeye indirelim; iman ve bilinç sahibi olanlar. Ġman ve bilinç. 
 
 Ġman; insanın aĢkınla olan bağlantısı. Bilinç; insanın içkinle olan 
bağlantısı. Daha doğrusu biri bilgiye tekabül eder, biri inanca tekabül 
eder. Biri aklın, diğeri kalbin fonksiyonudur. Demek ki buradan Ģunu 
anlayabiliriz; Evliyaullah‟ın özelliği akıl ve kalpli, kafa ve kalpli, duygu ve 
düĢüncenin ikisini birden tam kapasite kullanmasıdır. Böyle anlamak 
gerekir. 
 
 
 64-) Lehümül büĢra fiyl hayatid dünya ve fiyl ahireh* lâ 
tebdiyle likelimatillâh* zâlike hüvel fevzül azıym; 
 
 Dünya hayatında da sonsuz gelecekte de müjde vardır onlara... 
Allâh sözleri için asla değiĢme söz konusu değildir! ĠĢte bu aziym 
kurtuluĢtur! (A.Hulusi) 
 
 64 - Müjde onların Dünya hayatta da Âhirette de, Allahın keli 
matına tebdil yok o iĢte fevzil azim o. (Elmalı) 
 
 
 Lehümül büĢra fiyl hayatid dünya ve fiyl ahireh onlar için hem 
bu dünya hayatında, hem de öte dünyada müjdeler vardır. lâ tebdiyle 
likelimatillâh Allah‟ın vaatlerinde bir değiĢiklik olmayacaktır. zâlike 
hüvel fevzül azıym; bu, ĠĢte budur muhteĢem zafer. 
 
 Ben tam tercüme ettim. Kendimden hiçbir Ģey katmamaya 
çalıĢıyorum. Zâlike, bu Hüve, iĢte bu el fevzül azıym. ĠĢte udur büyük 
zafer, muhteĢem kazanç. 
 
 Aklıma buradaki fevz sözcüğünü görünce aklıma Âmir Bin 
Füheyre‟nin hani o pusuya düĢürülüp de, Hz. Peygamberin gönderdiği 70 



öğretmen içerisinde haince Ģehit edilen, Hz. Ebu Bekir‟in azatlı çobanı, 
hicrette Resulallah‟a süt getiren o güzel insanın Ģahadetinde söylediği 
sözcük geldi. Onun da bu kelimeyi kullandığı nakledilir kaynaklarımızda. 
Tabii kelime bazında bir tahlil eğer doğru ise.  
 
 Legat füztüvallahi..! DemiĢ. Sırtından hançeri yemiĢ göğsünden 
çıkınca: ĠĢte, iĢte Ģimdi kurtuldum, iĢte Ģimdi baĢardım vallahi..! demektir. 
 
 Fevz hem kurtuluĢ hem baĢarı anlamına gelir. Neden kurtulmuĢ 
Âmir‟e sormak lazım. Bizim kurtuluĢa yüklediğimiz anlam çok farklı. Ey 
Âmir, seninki çok farklıymıĢ ve biz tıpkı senin sırtına hançer saplayan 
Cebbar gibi düĢünüyoruz, onun için o nasıl seni anlamadıysa biz de 
anlamakta zorlanıyoruz. 
 
 
 65-) Ve lâ yahzünke kavlühüm* innel 'ızzete Lillâhi cemiy'an, 
HUves Semiy'ul Aliym; 
 
 Onların sözü seni mahzun etmesin... Muhakkak ki izzet tümüyle 
Allâh'ındır... O Semi'dir, Aliym'dir. (A.Hulusi) 
 
 65 - Ötekilerin lâfları seni mahzûn etmesin, çünkü izzet, hep 
Allâhın‟dır, o hepsini iĢitiyor, hepsini biliyor. (Elmalı) 
 
 
 Ve lâ yahzünke kavlühüm* innel 'ızzete Lillâhi cemiy'a Ģu halde 
onların lafları seni üzmesin, çünkü Ģeref ve itibarın kaynağı bütünüyle 
Allah‟a aittir. 
 
 Kavl, yukarıda 64. te ki kelimatın zıddıdır. Kelimat; tesir eden söz, 
vaat demektir. Kelime, muhatabına etki eden kesin söz demektir. Kelime 
ile Kavl arasındaki fark bu. Kavl ise etkisiz olan laf demektir. Hiçbir tesiri 
olmayan, etkisi olmayan, adeta rabbimizin yukarıda ifade edilen; lâ 
tebdiyle likelimatillâh(64) Allah‟ın kelimelerinde bir değiĢiklik 
olmayacaktır sözüne karĢılık tam zıddında nedir; Ve lâ yahzünke 
kavlühüm onların lafları seni üzmesin. innel 'ızzete Lillâhi cemiy'a 
çünkü Ģeref ve itibarın tamamı Allah‟a aittir, onların kaynağı Allah‟a aittir, 
onların lafları senin Ģerefini, itibarını zedeleyemez ki. Demek isteniyor 
burada. 
 
 HUves Semiy'ul Aliym; O her Ģeyi iĢitendir, her Ģeyi bilendir. 
 
 



 66-) Elâ inne Lillâhi men fiys Semavati ve men fiyl Ard* ve ma 
yettebi'ulleziyne yed'une min dûnillâhi Ģürekâ'* in yettebi'une 
illezzanne ve in hüm illâ yahrusun; 
 
 Kesinlikle bilin! Semâlarda ve arzda ne varsa muhakkak ki Allâh 
içindir (Allâh'ın, El Esmâ ül Hüsnâ'sının iĢaret ettiği özelliklerini ilminde 
seyretmesi içindir; bunun için de her Ģeyi Esmâ'sından Esmâ 
özellikleriyle yaratmıĢtır)... (O hâlde) Allâh dûnunda ortak koĢtuklarına 
dua edenler (bu gerçek dolayısıyladır ki) onlara tâbi olamazlar... (Onlar) 
ancak (vehmederek) varsaydıklarına tâbi oluyorlar ve onlar sadece yalan 
söylüyorlar. (A.Hulusi) 
 
 66 - Uyan: Göklerde kim var, Yerde kim varsa hep Allahın‟dır, 
Allah‟tan baĢkasına tapanlar dahi, Ģeriklerin tebaası olmazlar, ancak 
zanna teba'ıyyet ederler ve ancak kendi mızraklarıyla ölçer yalan 
söylerler. (Elmalı) 
 
 
 Elâ inne Lillâhi men fiys Semavati ve men fiyl Ard unutmayın ki 
göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah‟a aittir. 
 
 Men; canlı ve Ģuurlu varlıklar için kullanılan bir ilgi zamiridir. 62. 
ayetle birlikte düĢünüldüğünde veliy, ya da Ģeytan. Peygamber ya da 
firavun fark etmez, kime tanrılık yakıĢtırılırsa ona da zulmedilmiĢ olur, 
kendisine de zulmetmiĢ olur. Onun için ben Ģeytana, veya firavuna 
tanrılık yakıĢtırmayı kabul etmem de, peygambere yakıĢtırılırsa bundan 
bir Ģey lazım gelmez diyemez hiç kimse. Aynı Ģey olur. 
 
 Elâ inne Lillâhi men fiys Semavati ve men fiyl Ard* ve ma 
yettebi'ulleziyne yed'une min dûnillâhi Ģürekâ' dahası, Allah‟tan 
baĢkasına tanrısal nitelik yakıĢtırarak yalvarıp yakaran kimseler, 
gerçekte O‟na uymuĢ olmuyorlar. in yettebi'une illezzanne ve in hüm 
illâ yahrusun; sadece kendi zanlarının peĢinden gidiyor ve yalnızca 
sürü güdüsüyle hareket ediyorlar. Yani her putperest, gerçekte kendisini 
putlaĢtırır. Çünkü tanrı atama yetkisini kendisinde görmeden putperest 
olamaz insan. Allah‟a ait bir vasfı, bir sıfatı, Allah dıĢındaki bir varlığa 
atfediyorsa bir insan bu Ģu anlama gelir. Ben tanrımı belirleyebilirim. 
Tapınacağım varlığı ben tercih eder ya da seçebilirim demektir ki iĢte 
bunun için gerçekte Allah dıĢında ki bir varlığa tapınan ya da Allah‟a ait 
bir vasfı O‟na atfeden kimse, gerçekte kendini tanrılaĢtırmıĢ olur. 
 
 



 67-) "HU"velleziy ce'ale lekümül leyle liteskünu fiyhi vennehare 
mubsıra* inne fiy zâlike leâyâtin li kavmin yesme'un; 
 
 "HÛ" ki sizin için, sükûn bulasınız diye geceyi, gerekenleri görüp 
değerlendirmeniz için de gündüzü oluĢturdu... Muhakkak ki algılayabilen 
bir topluluk için iĢaretler vardır. (A.Hulusi) 
 
 67 - O, odur ki içinde durup dinlenesiniz diye sizin için geceyi yaptı, 
gündüzü de göz açıcı, elbette bunda dinleyecek bir kavim için bir çok 
âyetler var. (Elmalı) 
 
 
 HU"velleziy ce'ale lekümül leyle liteskünu fiyhi vennehare 
mubsıran sizin için kollarında dinlenesiniz diye geceyi ve iĢlerinizi 
gözetesiniz diye gündüzü takdir eden O‟dur. inne fiy zâlike leâyâtin li 
kavmin yesme'un; zira bunda hakkı iĢitecek topluluk için ayetler vardır. 
 
 
 68-) KalüttehazAllâhu veleden subhaneHU, "HU"vel Ğaniyy* 
leHU ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard* in 'ındeküm min sültanin Bi 
hazâ* etekulune alAllâhi ma lâ ta'lemun; 
 
 "Allâh oğul edindi" dediler. Subhan'dır O! (Zira) "HÛ" El Ğaniyy'dir 
(yarattıklarıyla kayıtlanmaktan ve sınırlanmaktan berîdir)... Semâlarda ve 
arzda ne varsa, O'nun içindir ("El Esmâ"daki mânâların açığa çıkması 
için)... Ġndînizde bununla (iftiranızla) ilgili bir kanıt yoktur! Allâh hakkında, 
ilminiz olmayan bir Ģeyi konuĢuyorsunuz! (A.Hulusi) 
 
 68 - «Dediler ki: Allah, velet edindi» hâĢâ o sübhâne, ganiy o, 
Göklerdeki ve Yerdeki hep onun elinizde ona dair hiç bir burhan yoktur, 
Allaha karĢı ilim ile ispat edemeyeceğiz Ģey mi isnat ediyorsunuz? 
(Elmalı) 
 
 
 KalüttehazAllâhu veleden subhaneH bu gerçeklere rağmen Allah 
bir oğul edindi iddiasında bulundular. Ne münasebet, SübhaneH, bu ne 
demek, bu ne ağır söz, bu ne cür‟et demektir aslında. Yani iĢlevi odur, O 
aĢkın bir hakikattir. "HU"vel Ğaniyy O mutlak anlamda kendi kendine 
yeten bir zattır. leHU ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard göklerde ve 
yerde ne varsa hepsi ona aittir. in 'ındeküm min sültanin Bi hazâ sizin 
ise elinizde bu tür bir iddiada bulunmak için hiçbir deliliniz yoktur. 
etekulune alAllâhi ma lâ ta'lemun; Buna karĢın Allah‟a bilmediğiniz bir 
Ģeyi mi isnat ediyorsunuz. 



 
 MüĢriklerin, Hıristiyanların Ģirkine bir atıf bu ayet. Gerçekte Allah‟ı 
tanımlama cür‟eti reddir. Biraz önceki ayeti tefsir ederken söylemiĢtim, 
kiĢi kendi tapınacağı varlığı tanımlama hakkına sahip değildir. Ancak 
tanıma hakkına sahiptir. Yani O‟nu tanımalıdır, fakat tanımlamaya 
kalkmamalıdır. Mutlak aĢkınlığı zedeleyen her inanç inkar olarak 
nitelendiriliyor. 
 
 
 69-) Kul innelleziyne yefterune alAllâhil kezibe lâ yüflihun; 
 
 De ki: "Allâh hakkında yalan uyduranlar elbette kurtulamazlar!" 
(A.Hulusi) 
 
 69 - De ki: elbette yalanı Allaha iftira edenler felâh bulmazlar. 
(Elmalı) 
 
 
 Kul innelleziyne yefterune alAllâhil kezibe lâ yüflihun; De ki; 
kesinlikle kendi yalanlarını Allah‟a isnat edenler baĢarıya 
ulaĢamayacaklar. 
 
 
 70-) Metaun fiyd dünya sümme ileyna merciuhüm sümme 
nüziykuhümül azâbeĢ Ģediyde Bima kânu yekfürun; 
 
 Dünyadan geçici bir yararlanma; sonra dönüĢleri bizedir! Sonra 
hakikati inkâr etmeleri nedeniyle Ģiddetli azabı onlara yaĢatacağız. 
(A.Hulusi) 
 
 70 - Dünyada cüz'î bir zevk, sonra dönüĢleri bizedir, sonra biz 
onlara o küfürlerinden dolayı azâbı tattıracağız. (Elmalı) 
 
 
 Metaun fiyd dünya sümme ileyna merciuhüm yalnızca dünya ile 
sınırlı, geçici bir haz. Meta‟u, geçici bir haz. Sonunda onların dönüĢü bize 
olacak. sümme nüziykuhümül azâbeĢ Ģediyde Bima kânu yekfürun; 
en nihayet ısrarlı inkarlarından dolayı onlara Ģiddetli bir azabı 
tattıracağız.  
 
 Allah‟ın insan üzerine olan kaygılarını anlamak için sevgili dostlar, 
hayata; hayatın ötesinden bakmayı bilmek gerek. Bir de insanlık tarihinin 
tümüne kuĢ bakıĢı bakmak gerek. ĠĢte insanlık tarihinin tümüne eğer kuĢ 



bakıĢı bakmayı denerseniz, Kur‟an önünüze insanlık tarihinden birkaç 
örnek sunuyor, al karĢılaĢtır da benim söylediğim hakikatler tarihte nasıl 
doğruymuĢ gör diye. 
 
 
 71-) Vetlü aleyhim nebee Nuh* iz kale li kavmihî ya kavmi in 
kâne kebüre aleyküm mekamiy ve tezkiyriy Bi âyâtillâhi fe alAllâhi 
tevekkeltü feecmiu emreküm ve Ģürekâeküm sümme lâ yekün 
emruküm aleykum ğummeten sümmakdu ileyye ve lâ tunzırun; 
 
 Onlara Nuh'un haberini anlat... Hani kavmine: "Ey kavmim! Eğer 
konumum ve Allâh iĢaretleriyle sizi uyarmam size ağır geldiyse, (artık 
ben) Allâh'a tevekkül (hakikatimdeki El Vekiyl isminin gereğini yerine 
getireceğine iman) ettim! Siz ve ortaklarınız toplanıp, ne isterseniz yapın; 
sonra yaptığınızdan endiĢe duymayın! Sonra da hiç vakit geçirmeden, 
hakkımdaki kararınızı uygulayın." (A.Hulusi) 
 
 71 - Hem onlara Nuh‟un kıssasını oku, bir vakit kavmine demiĢti ki: 
ey kavmim: eğer benim duruĢum ve Allahın âyetlerini ihtar ediĢim size 
ağır geliyorsa, bilin ki ben, Allaha dayanmıĢım, artık siz ve Ģerikleriniz 
her ne yapacaksanız toplanıp bütün azminizle karar verin, sonra 
yapacağınız, size hiç bir gam da teĢkil etmesin, sonra hükmünüzü bana 
icra edin ve elinizden gelirse bana bir lâhza göz de açtırmayın. (Elmalı) 
 
 
 Vetlü aleyhim nebee Nuhin onlara Nuh‟un kıssasını aktar. Makro 
plandan insanlık serüvenini ilahi kelamın gözü ile okumak denir bu 
örneklere. Nuh kıssasının ayrıntılı anlatımı burada değil. Burada çok kısa 
anlatılıyor. Asıl bir sonraki sure olan Hud suresinin 36. ve 48. ayetleri 
arasında en ayrıntılı olarak anlatılır  bu kıssa. 
 
 iz kale li kavmihî ya kavmi in kâne kebüre aleyküm mekamiy ve 
tezkiyriy Bi âyâtillâhi fe alAllâhi tevekkeltü Hani bir zamanlar o 
kavmine demiĢti ki; Ey kavmim eğer benim konumum ve Allah‟ın 
ayetlerini size hatırlatmam zorunuza gidiyorsa Ģunu iyi bilin ki ben 
yalnızca Allah‟a güvendim. feecmiu emreküm ve Ģürekâeküm Haydi 
sizde yapacağınız eylemi kararlaĢtırmak için ortak koĢtuklarınız da dahil 
bir araya toplanın. sümme lâ yekün emruküm aleykum ğummeten Ki 
kararlaĢtırdığınız eylem sizi riske sokmasın.  
 
 Çok ilginç, yine alttan alta bir ironi var. Ne diyor burada; ki diye 
çevirdim sümme‟yi onun için bu bağlaçla çevirdim. Ġronik bir çağrı bu. 
Ortaklarınızı neden çağırın, neden? Çünkü siz Allah‟ın vahyine karĢı 



tedbir almakla, karĢı bir plan hazırlamaya kalkıĢmakla Allah‟a savaĢ 
açtınız. Allah‟a savaĢ açmanın bir riski var. Allah‟ın da size savaĢ 
açması. O zaman bir tedbir alın da riske girmeyin diyor. “Becerebilirseniz 
tabii”. Biz ünlem görüyoruz orada. 
 
 sümmakdu ileyye ve lâ tunzırun; en sonunda bana karĢı 
aldığınız kararı infaz edin hem de hiç göz açtırmaksızın. 
 
 
  
 
 
  
 72-) Fein tevelleytüm fema seeltüküm min ecr* in ecriye illâ 
alAllâhi ve ümirtü en ekûne minel müslimiyn; 
 
 "Eğer (bu yüzden) yüz çevirirseniz (çevirin; zaten) sizden bir 
karĢılık istemedim... Benim ecrim (yaptığım iĢin getirisi) ancak Allâh'a 
aittir... Teslimiyeti yaĢayanlardan olmakla emrolundum." (A.Hulusi) 
 
 72 - Eğer aldırmazsanız ben de, sizden bir ecir istemedim â, benim 
ecrim ancak Allah‟a dır, ve ben onun birliğine boyun eğen müslimînden 
olmakla emr olundum. (Elmalı) 
 
 
 Fein tevelleytüm fema seeltüküm min ecr* in Ģunu da iyi bilin ki 
eğer yüz çevirirseniz hatırlayın ki ben zaten sizden davetime bir karĢılık 
talep etmemiĢtim. in ecriye illâ alAllâh her peygamberin dediğini ben de 
demiĢtim diyor Hz. Nuh. Benim ücretimi takdir etmek yalnızca Allah‟a 
düĢer size değil. Onun için ben Allah‟tan bekliyorum ücretimi. ve ümirtü 
en ekûne minel müslimiyn; zira ben Allah‟a kayıtsız Ģartsız teslim 
olanlar arasında olmakla emr olundum.  
 
 Hz. Nuh‟un dini Ġslam‟mıĢ sevgili dostlar. Nuh Müslüman‟mıĢ yani. 
Buradan teslimiyetin öbür adı, Ġslam‟ın da teslimiyetin öbür adı olduğunu 
anlıyoruz ve tüm peygamberlerin ortak tek dininin Ġslam olduğunu 
anlıyoruz. 
 
 
 73-) Fekezzebuhu fenecceynahu ve men me'ahu fiyl fülki ve 
ce'alnahüm halâife ve ağraknelleziyne kezzebu Bi âyâtina* fenzur 
keyfe kâne akıbetül münzeriyn; 



 
 (Yine de) Onu yalanladılar... Biz de Onu ve gemide onunla beraber 
olanları kurtardık ve onları halifeler kıldık... ĠĢaretlerimizi yalanlamıĢ 
olanları ise boğduk! Uyarılanların sonu nasıl oldu bir bak! (A.Hulusi) 
 
 73 - Bunun üzerine yine onu tekzip ettiler. Biz de onu ve 
beraberindekileri gemide necâta çıkarıp bunları Yer yüzünün halifeleri 
kıldık, âyetlerimizi tekzip edenleri ise gark ettik, bak iĢte inzâr olunanların 
âkıbeti nasıl oldu. (Elmalı) 
 
 
 Fekezzebuhu derken onu yalanladılar. fenecceynahu ve men 
me'ahu fiyl fülk bunun üzerine biz onu ve onunla birlikte gemide 
bulunanları kurtardık. ve ce'alnahüm halâif be onları yer yüzünün 
varisleri kıldık. ve ağraknelleziyne kezzebu Bi âyâtina ayetlerimizi 
ısrarla yalan sayan kimseleri ise boğulmaya terk ettik. fenzur keyfe kâne 
akıbetül münzeriyn; Dön de bir bak, “uyarılan ama uyanmayan” 
kimselerin akıbeti nice olurmuĢ. 
 
 
 74-) Sümme be'asna min ba'dihi Rusulen ila kavmihim 
fecauhüm Bil beyyinati fema kânu li yu'minu Bima kezzebu Bihi min 
kabl* kezâlike natba'u alâ kulubil mu'tediyn; 
 
 Ondan (Nuh'tan) sonra nice toplumlara, apaçık deliller (muhtevası 
özel Esmâ mânâları) olan Rasûller bâ'settik... Daha önceden yalanlamıĢ 
oldukları Ģeye (gene) iman etmediler... ĠĢte haddi aĢanların kalpleri 
üzerine böyle mühür vururuz (Ģuurları kilitlenir)! (A.Hulusi) 
 
 74 - Sonra onun arkasından bir çok Peygamberleri kavimlerine 
gönderdik, onlara açık mucizelerle vardırlar, fakat önce yalan dediklerine 
bir türlü inanmak istemediler, iĢte biz tecavüzü ı'tiyad edenlerin kalplerini 
böyle tabederiz. (Elmalı) 
 
 
 Sümme be'asna min ba'dihi Rusulen ila kavmihim sonra onun 
izinden her birini kendi toplumuna olmak üzere daha baĢka elçiler de 
gönderdik. fecauhüm Bil beyyinati fema kânu li yu'minu Bima 
kezzebu Bihi min kabl ve onlar hakikatin apaçık belgeleri ile geldiler, 
fakat berikiler bir kez yalanlamıĢ bulundukları hakikate inanmamakta 
ısrar ettiler. Hani bir kez yalanladık, bu saatten sonra nasıl dönelim 
dercesine. 
 



 Önceki peygamberlerin son peygamberden farkını ima ediyor aynı 
zamanda bu ayet.  
 
 Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil 'alemiyn; (Enbiya/107) 
deniyordu sırf peygamberimiz için kullanıyordu. Seni baĢka bir Ģey için 
değil, tüm alemlere, tüm insanlara rahmet olarak gönderdik.  ..illâ 
kâffeten linNas.. (Sebe‟ /28) diyordu Kur‟an tüm insanlığa gönderildiğini 
beyan sadedinde. Ama diğer peygamberler kendi kavimlerine 
gönderilmiĢ, biz onu anlıyoruz.  
 
 Mekke‟lilere de aslında Ģu vurgulanıyordu, siz ilk değilsiniz tüm 
geçmiĢte ki isyankar kavimler aslında sizin yaptığınızı yaptı. Nasıl ki 
peygamberler birbirlerinin devamı ise kafirler de birbirlerinin devamıdır. 
Mesajı var burada. kezâlike natba'u alâ kulubil mu'tediyn; iĢte biz 
haddi aĢanların kalplerini böyle mühürleriz. 
 
 
 75-) Sümme be'asna min ba'dihim Musa ve Harune ila fir'avne 
ve meleihi Bi âyâtina festekberu ve kânu kavmen mücrimiyn; 
 
 Sonra, bunların ardından Musa'yı ve Harun'u, iĢaretlerimiz olarak 
bâ'settik, Firavun'a ve ileri gelenlerine... (Onlar ise) kibirlendiler ve 
suçlular toplumu oldular. (A.Hulusi) 
 
 75 - Sonra bunların arkasından Musâ ile Harun‟u Firavun ve 
cemaatine âyetlerimizle gönderdik, imanı kibirlerine yediremediler ve 
mücrim bir kavim idiler. (Elmalı) 
 
 
 Sümme be'asna min ba'dihim Musa ve Harune ila fir'avne ve 
meleihi Bi âyâtina sonra onların izinden Musa ve Harun‟u ayetlerimizle 
firavun ve onun etrafındaki yöneticilere gönderdik. festekberu ve kânu 
kavmen mücrimiyn; Fakat büyüklük tasladılar, zira onlar günaha batmıĢ 
bir topluluktular. 
 
 
 76-) Felemma caehümül Hakku min ındina kalu inne hazâ 
lesıhrun mubiyn; 
 
 Ġndîmizden onlara Hak geldiğinde: "Muhakkak ki bu apaçık bir 
sihirdir" dediler. (A.Hulusi) 
 



 76 - Tarafımızdan kendilerine hak geldiği vakit her halde bu açık bir 
sihir dediler. (Elmalı) 
 
 
 Felemma caehümül Hakku min ındina kalu inne hazâ lesıhrun 
mubiyn; ġöyle ki katımızdan hakikatin ta kendisi geldiği zaman dediler ki 
iĢte bu kesinlikle apaçık bir büyüdür. 
 
 Evet, peygamberimize de bu surenin 2. ayetinde müĢrikler aynı 
ithamı yapmıĢlardı.  
 
 
 77-) Kale Musa etekulune lil Hakkı lemma caeküm* esıhrun 
hazâ* ve lâ yüflihus sahırun; 
 
 Musa dedi ki: "Size Hak geldiğinde böyle mi değerlendirirsiniz! Bu 
bir sihir midir? Sihirbazlar asla iflah olmazlar." (A.Hulusi) 
 
 77 - Musâ, ya! dedi: size hak gelince böyle mi diyorsunuz? Bu sihir 
mi? Halbuki sihirbazlar felâh bulmazlar. (Elmalı) 
 
 
 Kale Musa etekulune lil Hakkı lemma caeküm Musa dedi ki; Siz 
ayağınıza gelen hakikat hakkında hep bu tarz mı düĢünürsünüz, esıhrun 
hazâ ne, bu da sihir ha..! Bu da büyü ha..! ve lâ yüflihus sahırun; ama 
sihirbazlar bunu baĢaramaz ki..! Musa‟nın cevabı bu oldu. Aynı zamanda 
Musa‟nın Firavuna cevabı Ey Mekkeliler, Muhammed‟in size cevabıdır. 
Çünkü siz firavunun torunları gibi davranıyorsunuz. Muhammed ise 
Musa‟nın. Onun için herkes vahye karĢı aldığı tavra baksın, kimin 
devamı olduğuna karar versin.  Kıssanın devamını gelecek ders iĢlemek 
üzere, 
 
 

“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. YÛNUS SURESĠ (078-109) (70) 
 
 
 "Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
 “BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
 Sevgili Kur‟an dostları geçen dersimizde hatırlayacak olursanız 
Yunus suresindeki Hz. Nuh peygamberin kavmine gönderiliĢ öyküsünü 
okumuĢ ve tefsir etmiĢtik. Yine hemen onun ardından Hz. Musa AS. ın 
firavuna gönderiliĢ öyküsünü okumuĢ ve yarısına gelmiĢtik. Kısmen 
geçen dersimizde iĢlediğimiz Hz. Musa‟nın firavuna gönderiliĢ hikayesi, 
kıssasının kaldığımız yerinden bugün devam edeceğiz. 78. ayetiyle 
Yunus suresinin dersimize baĢlıyoruz. 
 
 
 78-) Kalu eci'tena litelfitena amma vecedna aleyhi abaena ve 
tekûne lekümel kibriyau fiyl Ard* ve ma nahnü leküma Bi 
mu'miniyn; 
 
 Dediler ki: "Sen bizi, atalarımızın inancından çevirip ve yeryüzüne 
beraberce tahakküm etmek için mi geldin? Biz size (Musa ve Harun'a) 
iman edici değiliz." (A.Hulusi) 
 
 78 - Sen, dediler: bizi, atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan 
çeviresin de bu yerde Devlet ikinizin olsun diye mi geldin? Biz ikinize de 
inanamayız. (Elmalı) 
 
 
 Kalu eci'tena litelfitena amma vecedna aleyhi abaena ve 
tekûne lekümel kibriyau fiyl Ard o firavun‟un etrafında ki yönetici 
seçkinler, mevcut sistemin ekmeğini yiyerek, mevcut sistemin beslediği o 
seçkinler dediler ki; Sen bizi atalarımızın üzerinde bulup izlerini takip 
ettiğimiz yoldan çevirmeye ve bu Ģekilde her ikinize ülke de iktidarın 
yolunu açmaya mı geldin. 
 
 Hatırlarsanız hemen bir üstteki ayette Musa AS. ın sözü 
naklediliyordu. Onun da üzerinde Firavun ve avenesinin, Hz. Musa‟nın 
vahyine, mesajına, tevhid çağrısına karĢı itirazı naklediliyordu. ĠĢte bu 
nakillerin ardından Musa peygamber 77. ayette demiĢti ki; etekulune lil 
Hakkı lemma caeküm siz ayağınıza gelen hakikat hakkında hep bu tarz 
mı düĢünürsünüz, böyle mi davranırsınız, böyle mi söylersiniz. Ne 
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demiĢti onlar; Yine mi sihir demiĢlerdi.  Bu da sihir demiĢlerdi ve apaçık 
sihir demiĢlerdi. Tıpkı bu surenin ikinci ayetinde sevgili efendimiz vahyi 
Mekkelilere tebliğ ettiğinde yine aynı kesim, Mekke‟nin ileri gelenleri, 
Mekke‟nin eĢrafı. Yani Mekke‟de ki ticaretin kaymağını yiyenler. 
Fransızca ibaresiyle Krem dö la Krem itiraz etmiĢti. Vahye ilk karĢı çıkan 
ve sonuna kadar da direnen onlar olmuĢtu. Tıpkı firavunun etrafına 
kurdukları sistemin, soygun sisteminin ekmeğini yiyerek geçinen ve 
bütün bir halkın omuzlarına oturan ve onların kanlarını emen o seçkinler 
gibi. 
 
 ĠĢte bu ayette onlar, Hz. Musa‟nın bu sözüne karĢı iki Ģekilde 
savunma yapıyorlar, ya da saldırı yapıyorlar. Ġki unsur kullanıyorlar 
saldırılarında. Ġmana karĢı direniĢ sergilerken. Ya da mevcut soygun 
sistemini sürdürmek için söylemlerini iki temel üzerine bina ediyorlar. 
 
 1 - Tanesi litelfitena amma vecedna aleyhi abaena babalarımızı 
üzerinde bulduğumuz, izlerini takip ettiğimiz yoldan çevirmeye mi 
çalıĢıyorsun. Yani atalarının takipçileri olduklarını ifade ediyorlar. Hz. 
Musa‟nın getirdiği ilahi vahiye karĢı çıkarken referans olarak atalarını 
gösteriyorlar. Yani burada Allah‟ın davetinin tam karĢısına ataların 
yolunu koyuyorlar. Allah‟ın dininin tam karĢısına ataların “Dinini” 
koyuyorlar. Dini bir hayat tarzı, bir inanç sistemi, bütünsel bir öğreti 
olduğunu hatırlayacak olursak ataların dininden neyi kastettiğimiz daha 
iyi anlaĢılır. 1. si bu. Allah‟ın vahyinin karĢısına referans olarak atalarının 
yolunu koymuĢ olmaları. Ya Allah‟ın dini, ya ataların dini dercesine. 
 
 Birincisi sosyolojik idi. Sosyolojik bir putperestlik tabir caizse. Yani 
ataları putlaĢtırma, geçmiĢi kutsama, hakikatin hakikat olma değerini 
kıdeminden, yıllanmıĢlığından aldığına dair bir sahte düĢünce, bir 
sapma. Hakikat, hakikat olma değerini ne yeniliğinden alır, ne de 
eskiliğinden. Yani zaman hakikate hiçbir değer katmadığı gibi, hiçbir 
değer de çıkarmaz. Onun için modern ve çağdaĢ olmak hakikate hiçbir 
Ģey eklemez. Eski olmakta hakikat için bir zül değildir. Bu bugünün 
modern mantığına bir cevaptır.  
 
 Fakat kadim mantık bunun tam tersi idi. Onlar da eski olmayı 
hakikate bir değer katan unsur olarak niteliyorlar, daha doğrusu eski 
olanı hak olan olarak niteliyorlardı. Onun için bit pazarına nur yağdığını 
düĢünmüĢ oluyorlardı böylece. 
 
 Bu ikisi de, iki sapma da hakikatin hakikat olma niteliğini zamana 
bağlayan bu iki sapma da aslında birbirinin eĢ değeridir. Aynı mantığa 
dayanır. Hakikat zamana bağlı olarak hakikat oluĢunu ispat etmez, ya da 



hakikatin hakikat oluĢu zamana bağlı olarak yalanlanamaz. Hakikat 
bizatihi, özü itibarı ile gerçektir, ister eski olsun, ister yeni keĢfedilmiĢ 
olsun. Yeni olmaz hakikat zaten daimidir, El Hakk‟tan alır referansını. Bu 
sosyolojik itirazları. Ataları putlaĢtırıyorlardı. 
 
 2 - ikincisi ise siyasal bir zemine dayandırıyorlardı. Hz. Musa‟nın 
vahyine karĢı çıkarken. O da ayette Ģöyle geçiyor; Sen, ve tekûne 
lekümel kibriyau fiyl Ard her ikinize bu ülkede iktidarın yolunu açmaya 
mı geldin. Ġkinci itirazları bu. Daha doğrusu ikinci referansları. Ġktidar. 
KarĢılarındakileri iktidarı ellerinden almakla, iktidara sahip olmakla, sahip 
çıkmakla, iktidarı istemekle suçluyorlar.  
 
 Ġlginç değil mi, iktidarı istemek suçsa kendilerinin suçüstü olduğunu 
unutuyorlar. Sizin iktidarda olmanızı nasıl açıklayacağız o zaman. Eğer 
iktidarı istemek Musa ve Harun AS. ın iktidarı istemesi suçsa, ki bunu en 
büyük cinayet olarak gösteriyorlar firavun ve avenesi, siz suç üstüsünüz. 
Ġktidar sizin doğal hakkınız mı. Öyle görüyorlar. Toplumun tepesine 
oturmuĢ tüm kan emiciler iktidarı babalarından kalmıĢ bir miras olarak 
görürler ve onun içinde iktidara alternatif olarak çıkan her düĢünceyi, her 
görüĢü suç olarak, cinayet olarak nitelerler. Bu ellerindeki iktidar ve gücü 
zulme alet ederek despotluklarının devamı için kullanmak anlamına gelir. 
 
 Onun için Hz. Musa‟nın mesajına karĢı firavun ve etrafındaki 
seçkinlerin, yönetici seçkinlerin itirazı iki temele dayanıyordu; biri 
babaların yolu üzerinde olduklarını iddia ediyorlar ve babalar dinine atıf 
yapıyorlardı. Yani kendi meĢruiyetlerinin referansı babalar idi. Ġkincisi ise 
siyasal idi. Siyasal argümanları da siz ikinize bu ülkede iktidar yolunu 
açmayı mı düĢünüyorsunuz diyorlardı. Sanki iktidar kendilerine zimmetli 
gibi. 
 
 ve ma nahnü leküma Bi mu'miniyn; fakat biz ikinize de asla 
inanacak değiliz diyorlardı. 
 
 
 79-) Ve kale fir'avnü'tuniy Bi külli sahırin 'aliym; 
 
 Firavun: "Bütün bilgili sihirbazları bana getirin!" dedi. (A.Hulusi) 
 
 79 - Firavun da, bana bütün bilgiç sihirbazları getirin dedi. (Elmalı) 
 
 



 Ve kale fir'avnü'tuniy Bi külli sahırin 'aliym; Bunun ardından 
firavun Ģu emri veriyordu etrafındakilere; Tüm uzman sihirbazları toplayıp 
bana getirin. 
 
 
 80-) Felemma caes seharetü kale lehüm Musa elku ma entüm 
mulkun; 
 
 Ne zaman ki sihirbazlar toplandı, Musa onlara: "Atacağınızı atın" 
dedi. (A.Hulusi) 
 
 80 - Bunun üzerine sihirbazlar geldiği vakit Musâ onlara ne ortaya 
atacaksınız siz atın dedi. (Elmalı) 
 
 
 Felemma caes seharetü kale lehüm Musa elku ma entüm 
mulkun; sihirbazlar gelince Musa onlara dedi ki; ne hazırlamıĢsanız 
ortaya, sizin hakikat üzerinde olduğunuzu gösteren belgenizi, delilinizi 
atın dedi. 
 
 Bu hadise Hz. Musa ile Firavun ve yönetici seçkinleri arasındaki  bu 
olay Kur‟an da bir çok yerde anlatılır. Aslında bu olayın Kur‟an da bunca 
sık anlatılmasının sebebi sadece Resulallah‟ın içinde bulunduğu duruma 
ve Resulallah‟ın getirdiği mesaja karĢı çıkan Mekkelilerin içinde 
bulunduğu duruma tarihten bir ibret ya da örnek göstermek değil. Bunun 
yanında onunla beraber gelecekteki tüm mücadelelerde mutlaka 
firavunların olduğu yerde Musa‟ların da olacağı ve geleceğin firavun ve 
Musa‟larının arasındaki mücadelenin de mutlaka buna benzer, yani her 
iki tarafında elindeki gücü, elindeki imkanı ortaya koyarak kimin daha 
hakikati temsil ettiği daima icra edile geleceği yolunda bir ima içerse 
gerektir. Bu ayetler ve bu olay.  
 
 Onun içindir ki bu mücadele imanla küfrün mücadelesi her çağda 
mutlaka sürecek ve her çağın kendi imkanları içerisinde iman 
mücadelesini sürdürenler, küfürde direnenlere karĢı elindeki tüm imanı 
imkanlarını kullanacaklarına bir ima, bir atıftır. 
 
 
 81-) Felemma elkav kale Musa ma ci'tüm Bihis sihr* innAllâhe 
seyubtıluh* innAllâhe lâ yuslihu amelel müfsidiyn; 
 
 Ne zaman ki attılar, Musa: "Sizin ortaya koyduğunuz sihir 



kuvvenizdir! Muhakkak ki Allâh onu geçersiz kılacaktır! ġüphesiz ki Allâh 
bozguncuların yaptığı iĢi olumlu sonuçlandırmaz!" (A.Hulusi) 
 
 81 - Vaktâ ki attılar, Musâ bu, sizin yaptığınız dedi: sihir, her halde 
Allâh, onu iptâl edecek, her halde Allah, müfsitlerin ameline salah 
vermez. (Elmalı) 
 
 
 Felemma elkav kale Musa ma ci'tüm Bihis sihr (onlar göz 
bağcılık düzeneklerini,) böyle bir parantez içi açıklama Ģart burada; 
Atınca Musa dedi ki sizin karĢıma çıkardığınız sadece sihir, ma ci'tüm 
Bihis sihr yani, belki de buraya müstakil olarak ma ci‟tüm Bihi illa sihr 
demek, bir illa istisnası koymak gerekir. Yani siz Ģimdi çıkara çıkara 
benim önüme sihirden baĢka bir Ģey çıkarmadınız.  
 
 Bunun altında Ģöyle bir ima da yatıyor; beni sihirle suçlayan 
adamlara bakın, benim karĢıma sihirle çıkıyorlar. Ben sihirbaz olmadığım 
halde bunu da iyi bildikleri halde, kendilerini ayna da seyreden bu 
adamlar kendi suçlarını bana atmaya çalıĢıyorlar. Eğer sihir kötü bir 
Ģeyse önüme niçin sihir çıkarıyorsunuz demeye getiriyor Hz. Musa. Asıl 
siz sihirle çıkıyorsunuz. Göz bağcılık yapıyorsunuz. 
 
 Kur‟an da sihir hem sihrin nesnesinin üzerindeki değiĢiklikler yolu 
ile sihrin muhatabında bir etki uyandırmaya çalıĢan düzenek olsun, hem 
de sadece sihrin nesnesi üzerinde hiçbir değiĢiklik olmadığı halde sihrin 
muhatabında değiĢiklik yapan çeĢidi olsun, ki birincisine göz bağcılık 
diyoruz. Sihrin nesnesi aslında illüzyonistlerin yaptığı bir takım alet ve 
edevatların bilmediğimiz düzeneklerine dayanıyor. Yani göz bağcılık. 
Göz yanıltmaya dayalı bir el çabukluğu. Bu çeĢidi var. Bu aletli sihir. Ki 
buna illüzyon deniliyor Ģimdilerde. 
 
 Bir de eĢyanın bir takım tabiatından yararlanarak o eĢyada değil, 
eĢyayı izleyen insanlarda bir takım psikolojik değiĢiklikler yapmak. O 
insanlar üzerinde eĢyanın bir takım saptırıcı, psikolojik etkiler ortaya 
çıkarmasını, meydana getirmesini temin etmek Ģeklinde gerçekleĢebilir. 
 
 Kur‟an bu ikisini isim olarak ayırmıyor, hepsine sihir diyor. Yani 
Kur‟an sihir aracının ne olduğuna hiç bakmıyor. Asıl insanda bıraktığı 
etkiye bakıyor. Dolayısıyla burada da biz tarihsel hakikatlerden anlıyoruz 
ki yapılan bir göz bağcılık, bir illüzyon ve Musa AS. da getire getire 
karĢıma sihir getirdiniz diyor.  
 



 innAllâhe seyubtıluhu fakat bir Ģeyden emin Hz. Musa; Elbette 
Allah bunu boĢa çıkaracaktır. innAllâhe lâ yuslihu amelel müfsidiyn; 
Çünkü Allah fesatçıların iĢini verimli kılmaz. Böyle bir imanı var. 
Böylesine sağlam bir güveni var Allah‟a. Çünkü birazdan kendine iman 
eden müminlere de Allaha güvenmelerini tavsiye edecek, vasiyet 
edecek. Öncelikle Allaha tam bir güvene sahip olan bir insanın 
baĢkalarını Allaha güvene davet etmeye hakkı vardır. Onun için Hz. 
Musa oldukça emin. Rabbinden emin, getirdiği hakikatten emin ve 
karĢısındakilerin batıl olduğundan emin. Bu eminlikle diyor ki;  innAllâhe 
lâ yuslihu amelel müfsidiyn; Allah fesatçıların iĢini sonuca erdirmez. 
 
 
 82-) Ve yuhıkkullahul hakka Bi kelimatiHĠ velev kerihel 
mücrimun; 
 
 Allâh, Kelimeleri olarak, Hakk'ı gerçekleĢtirecektir! Suçluların hiç 
hoĢuna gitmese de! (A.Hulusi) 
 
 82 - Allah, kelimatıyle hakkı ihkak edecek, isterse mücrimler 
hoĢlanmasınlar. (Elmalı) 
 
 
 Ve yuhıkkullahul hakka Bi kelimatiHĠ velev kerihel mücrimun; 
Ne ki etkili müdahalesiyle Allah hakikatin üstünlüğünü gerçekleĢtirir. 
Ġsterse günaha batmıĢ olanlar bundan hoĢlanmasın. 
 
 Bi kelimatiHĠ ibaresini etkili müdahale olarak çevirdim. 
Kelimeleriyle demektir lafzen. Fakat bu kelimelerin kavli değil, fiili 
olduğunu biliyoruz. Allah‟ın burada, bu noktada, bu olay içinde 
müdahalesi Hz. Musa‟nın elinde yarattığı mucize ile gerçekleĢti. 
Dolayısıyla biz kelimelerin burada sözel değil, sözlü kelimeler değil, fiili, 
etkili bir müdahale olduğunu biliyoruz. Onun için Firavunun sihirbazları 
bu müdahalenin etkisi sonucunda teslim olmuĢlar ve imanlarını itiraf 
etmiĢler. 
 
 
 83-) Fema amene li Musa illâ zürriyyetün min kavmihî alâ 
havfin min fir'avne ve meleihim en yeftinehüm* ve inne fir'avne 
lealin fiyl Ard* ve innehu leminel müsrifiyn; 
 
 Firavun ve ileri gelenlerinin baĢlarına belâ olacağı korkusuyla, 
Musa'ya, kendi halkından genç bir gruptan baĢka kimse iman etmedi... 



Muhakkak ki Firavun yeryüzünde zorba hükümran idi! Muhakkak ki o, 
israf edenlerdendi! (A.Hulusi) 
 
 83 - Hasılı Firavun ve cemiyetinin belâsı korkusundan iptîdâ 
Musâ‟ya kavminin bir zürriyetinden baĢka iman eden olmadı, çünkü 
Firavun o yerde çok üstün idi ve çok aĢırı giden müsriflerden idi. (Elmalı) 
 
 
 Fema amene li Musa illâ zürriyyetün min kavmihî alâ havfin 
min fir'avne ve meleihim en yeftinehüm firavun ve onların önde 
gelenleri kendilerine iĢkence ederler korkusuyla Musa‟ya, onun 
kavminden sadece bir avuç insan etti. 
 
 Burada, bu ibarede tefsir aĢamasına geçmeden daha meal 
aĢamasında bir takım ifadelerin birkaç anlama geldiğinden dolayı bir 
vuzuha kavuĢturma ihtiyacı var. Öncelikle min kavmihî onun kavminden, 
onun toplumundan. Kimin toplumundan? O kim? Ġbn. Abbas diyor ki; 
Onun toplumundan ibaresi firavunun toplumundan anlamına gelir. Onun 
büyük öğrencisi Mücahit tam tersini söylüyor. Musa‟nın toplumundan 
diyor. 
 
 Bizce bu iki tefsir devinin arasındaki bu ihtilafta biz, Ġbn. Abbas‟ın 
görüĢünün, yani onun kavminden ibaresi firavunun toplumundan 
anlamına geleceğini düĢünüyoruz. Çünkü Zaten Musa‟nın önderliğini 
Ġsrail oğulları benimsemiĢlerdi. Onun için burada çok az bir grup Allah‟ın 
müdahalesiyle olan bu mucizenin ardından çok az bir grup, Firavun ve 
önde gelenlerin korkusundan dolayı çok az bir grup dıĢında Musa‟ya 
kimse iman etmedi diyor.  
 
 Dolayısıyla biz anlıyoruz ki Ġsrail oğulları değil bu. Ġsrail oğulları 
zaten Hz. Musa‟ya Ġman etmiĢti. Ondan öte, Ġsrail oğulları öteden beri 
muvahhit idiler. Ataları Ġbrahim, Ġshak, Yakup ve Yusuf‟un tek olan 
rabbine iman ediyorlardı. Hatta daha sonra da gelecek bir ayette 
göreceğimiz gibi o ana kadar bu tevhitte ihtilaf etmezken, Musa‟ya vahiy 
gelince ihtilaf etmeye baĢlamıĢlardı. Onun için bu birincisi. 
 
 Ġkincisi, Ġsrail oğulları öteden beri baskı görüyorlardı o andan 
itibaren baskı görmediler ki. Bu Kur‟an da da ifade edilir. Öteden beri 
baskı gördükleri. 
 
 Üçüncüsü; Enbiya suresinin 20. Ayetinde olacak gösteri bir bayram 
günü düzenlenmiĢti. (Taha/59 u kastediyor sanırım.) Bu olay Hz. 
Musa‟nın isteği üzerine bir bayram günü gerçekleĢti. Hz. Musa‟nın 



bundan amacı yerlilere de tevhidi anlatabilmek ve ilahi vahyi onların da 
gönlüne sokabilmekti. Onlar arasından da müminler çıkarabilmekti. Ki 
Hz. Musa‟nın bu amacı kısmen de olsa böylece bir avuç insanın imanı ile 
gerçekleĢmiĢ oldu.  
 
 Dahası meleihim de ki “Hüm” zamiri firavunun adamlarına gider, 
öyle olması çok daha uygundur, yani onların ileri gelenleri, meleihim, 
onların ileri gelenleri. Ġsrail oğullarının ileri gelenleri neden Hz. Musa‟ya 
karĢı çıksınlar. Zaten Mısır‟dan çıkıĢta Ġsrail oğullarının tamamı Hz. 
Musa‟nın arkasına dökülüp çıktılar. Onların ileri gelenlerinden maksat 
firavun toplumunun ileri gelenleri idi. 
 
 Bir baĢka nedenimiz Hz. Musa ile bir kısım Mısır‟lının mısır‟dan 
çıkarken beraber olduğunun tarihi bir hakikat olması. Yani Mısır yerlileri 
de vardı Hz. Musa Mısır‟dan toplumunu çıkarırken, firavunun zulmünden 
bir gece yürüyüĢü ile kurtarırken, bu topluluğun içinde az da olsa Mısır 
yerlileri de bulunuyordu. 
 
 Yine bir baĢka delilimizzürriyyeten ibaresi var burada Zürriyeten 
aslında nesil demektir. Fakat bir avuç insan diye çevirdim ben, Hz. 
Musa‟ya inanan ve onun arkasından gelen Ġsrail oğulları bir avuç değildi. 
Biliyoruz ki Ġsrail oğullarının tüm boyları, tüm kabileleri onun ardından 
geldiler. Onun içinde biz burada ki Min kavmihi ibaresini Firavunun 
kavminden bir avuç insanın Hz. Musa‟ya iman ettiği Ģeklinde anlıyoruz. 
 
 ve inne fir'avne lealin fiyl Ard çünkü Firavun ülkede gerçekten de 
otorite ve baskı sahibi idi. ve innehu leminel müsrifiyn; dahası o 
kontrolsüzün, ölçüsüzün, hesapsızın teki idi diyor Kur‟an. Müsrifiyn, 
kontrolsüz bir adamdı. Müsrif deyince ekmek israfı aklınıza gelmesin 
yalnızca, asıl büyük israf, insanın hakikat israfıdır. Ġnsanın, Allah‟ın 
verdiği aklı israf etmesidir. Ġnsanın; Allah‟ın içine yerleĢtirdiği fıtratı israf 
etmesidir. En büyük israf akıl israfıdır. 
 
 
 84-) Ve kale Musa ya kavmi in küntüm amentüm Billâhi 
fealleyhi tevekkelu in küntüm müslimiyn; 
 
 Musa: "Ey kavmim! Eğer Esmâ'sıyla sizi yaratmıĢ Allâh'a iman 
etmiĢ ve teslim olmuĢlardansanız, O'na tevekkül (hakikatinizdeki El 
Vekiyl isminin gereğini yerine getireceğine iman) edin" dedi. (A.Hulusi) 
 



 84 - Musâ da, ey kavmim: siz gerçekten Allaha iman ettinizse, onun 
birliğine ihlâs ile teslim olmuĢ Müslimler iseniz artık ona itimât edin dedi. 
(Elmalı) 
 
 
 Ve kale Musa ya kavmi in küntüm amentüm Billâhi fealleyhi 
tevekkelu in küntüm müslimiyn; Musa ise inananlara dönerek dedi ki; 
Ey topluluk eğer Allah‟a inanıyorsanız o halde yalnızca O‟na güveniniz.  
 
 Biraz önce buraya atıf yapmıĢtım. Bir peygamber çağrısı. Aslında 
peygamberlerin yolunu izleyen her öncünün çağrısı bu olmalı. Eğer 
hakikat üzerinde direnmenin bedelini ödüyorlarsa Hakk ehli, ıstırap 
çekiyorlarsa, egemenlerin zulmüne muhatap oluyorlarsa, onların baskı, 
Ģiddet ve terörüne muhatap oluyorlarsa ne yapmalılar, önderler onlara ne 
söylemeli sorusunun tarihteki en güzel cevabı iĢte burada veriliyor. Ne 
diyor Hz. Musa; 
 
 “Ey topluluk, eğer Allah‟a inanıyorsanız o halde yalnızca O‟na 
güveniniz. Yalnızca O‟na güvenmeniz gerekir. Tabii ki siz O‟na teslim 
olmuĢsanız.” 
 
 O da biliyor ki Allah‟a kayıtsız Ģartsız teslim olmayanlar Allah‟a 
güvenmezler, Allah‟a güvenmeyenler Allah‟a teslim olmazlar. Bunlar 
birbirlerini getiren Ģeyler. Ġslam Allah‟a güvenmektir. Müslüman Allah‟a 
teslim olan insandır. Allah‟a güvenmeyen Allah‟a neden teslim olsun. Ya 
da Ģöyle bir önerme de yapabilir miyiz, kime teslim olmuĢsanız onun 
kulusunuz. Sanırım bu da doğru. Eğer bir insan Allah‟a teslim olmamıĢsa 
Allah‟a güvenmiyor demektir. Allah‟a güvenmeyene Allah neden 
güvensin ki.  
 
 Allah‟a güvenmeyen insan, aslında Allah‟ın kendine güvenine 
ihanet, hem de en büyük ihaneti etmiĢ değil midir. Çünkü insanoğlu 
öncelikle Allah‟tan alacaklı değil, Allah‟a borçludur. Allah insana 
güvenerek vermiĢtir tüm verdiklerini. Aklı, yüreği, duyguyu, düĢünceyi, eli 
ayağı, gözü kulağı, dili dudağı ve daha sayamayacağımız sınırsız 
nimetleri. Bunlar Allah‟ın insanoğluna güveninin eseridir. Bedelini 
ödemeden almıĢtır insan bunları Allah‟tan. Eğer insan Allah‟a güvensizlik 
beslerse, Allah‟ın kendisine olan güvenine ihanet etmiĢ sayılır. ĠĢte bu 
nedenle böyledir. 
 
 
 85-) Fekalu alAllâhi tevekkelna* Rabbena lâ tec'alna fitneten lil 
kavmiz zâlimiyn; 



 
 (Onlar da) dediler ki: "Biz Allâh'a tevekkül ettik (El Vekiyl isminin 
özelliğine iman ettik, vekîlimiz O'dur)... Rabbimiz, bizi onların zulmüne 
alet etme!" (A.Hulusi) 
 
 85 - Onlar da, biz Allâha itimat ettik, ya Rabbenâ bizi o zalim 
kavmin fitnesine düĢürme. (Elmalı) 
 
 
 Fekalu alAllâhi tevekkelna bunun üzerine dediler ki, o müminler 
Hz. Musa‟nın bu tavsiyesini alınca itiraz etmediler. Dikkat buyurursanız 
Kur‟an da Ġsrail oğullarının ve Ġsrail oğulları ile birlikte iman eden 
Mısır‟lıların, yani tüm bir iman eden, Musa AS. a iman eden tüm bir 
müminler topluluğunun Mısır‟dan çıkıncaya kadar çok müstakim, 
istikamet üzere olduğunu görüyoruz. Fakat nedense Hz. Musa‟ya mesaj 
verilir verilmez bu adamların tavrı değiĢiveriyor. alAllâhi tevekkelna 
onlar ne diyor, yalnız Allah‟a güvendik. 
 
 Rabbena lâ tec'alna fitneten lil kavmiz zâlimiyn; Rabbimiz 
diyorlar, ey rabbimiz bizi bu zalim kavmin zulmüne muhatap kılma. 
Kelime kelime çevirecek olursam; bizi bu zalim topluluğun elinde fitne 
kılma. Tabii ki çok fazla anlaĢılır olmuyor böyle bir çeviri. Onun için bu 
zalim kavmin zulmüne, Burada fitnenin inanca yönelik zulüm ve baskı 
olduğunu düĢündüğüm için bu çevirinin daha doğru olduğunu 
düĢünüyorum. 
 
 
 86-) Ve neccina Bi rahmetiKE minel kavmil kafiriyn; 
 
 "Rahmetini bizde açığa çıkararak, hakikat bilgisini inkâr edenler 
topluluğundan kurtar." (A.Hulusi) 
 
 86 - Ve rahmetinle bizi o kâfir kavimden kurtar dediler. (Elmalı) 
 
 
 Ve neccina Bi rahmetiKE minel kavmil kafiriyn; ve bizi, inkarda 
ısrar eden toplumun elinden lûtfu kereminle kurtar. 
 
 Evet, Hz. Musa‟nın verdiği taktik sonucunda Hz. Musa‟ya iman 
eden o bir avuç Mısır yerlisinin tavrı, imanı burada ortaya çıkıyor. 
Musa‟nın taktiği neydi, dua. Bir peygamber müntesiplerine, iman ehline 
dua tavsiye ediyor. Tevekkül tavsiye ediyor. Tabii ki fiili tevekkül tavsiye 
ediyor. Ama bu tevekkülün fiili olanı hemen arkadan geliyor. NeymiĢ, 



tevekkül nasıl yapılırmıĢ, Allah‟a güvenme akıllı bir kulda, mümin bir 
insanda fiili olarak nasıl tezahür edermiĢ onu müteakip ayetten 
öğreniyoruz. 
 
 
 87-) Ve evhayna ila Musa ve ahıyhi en tebevveâ likavmiküma 
Bi mısra buyuten vec'alu buyuteküm kıbleten ve akıymus Salâte, ve 
beĢĢiril mu'miniyn; 
 
 Musa ve erkek kardeĢine: "Mısır'da halkınız için evler hazırlayın... 
Evlerinizi ibadethane yapın ve salâtı ikame edin... Ġman edenleri müjdele" 
diye vahyettik. (A.Hulusi) 
 
 87 - Biz ise Musâ‟ya ve kardeĢine Ģu vahyi verdik: kavminiz için 
Mısırda bir takım evler ihzar edin, ve evlerinizi kıble tarafına yapın ve 
namaz kılın, hem de müminleri tebĢir eyle. (Elmalı) 
 
 
 Ve evhayna ila Musa ve ahıyhi en tebevveâ likavmiküma Bi 
mısra buyuten Evet, bu çok önemli dostlar. Hepimizi birebir yakından 
ilgilendiren bir ayetle karĢı karĢıyayız. Allah‟a tevekkül nasıl fiili olarak 
icra edilir derken Musa ve kardeĢine Ģöyle vahyettik; ġehirde toplumunuz 
için bazı evleri karargah edinin. en tebevveâ likavmiküma Bi mısra 
buyuten ikiniz ey Musa ve Harun ikiniz, Ģehirdeki bazı evleri. Her ev 
karargah olmaz. Bazı evleri merkez edinin. Ġman merkezi, eğitim 
merkezi. Tıpkı bir okul gibi. Bir insan fabrikası kurun. Bazı merkezler 
insan yetiĢtirsin. 
 
 Resulallah‟ın hayatında bu nasıl tezahür etmiĢti çok iyi bildiğinizi 
sanıyorum Erkam‟ın evi. Erkam Bin Ebi‟l Erkam diye genç bir sahabi ilk 
Müslüman olanlar arasında bulunuyordu. Kaynakların bize verdiği bilgiye 
göre 16 - 18 yaĢında evli bir sahabe idi.  
 
 Daha ilginci Hz. Peygamberin onca yaĢlı, onca tecrübeli ve hatta 
onca varlıklı sahabi dururken neden Erkam‟ın evini karargah olarak seçti, 
bu ilginç. Çünkü Erkam HaĢimoğullarının, Resulallah‟ın mensubu 
bulunduğu ailenin kadim rakibi ve düĢmanı olan bir aileye mensup, 
Mahzum oğullarından. Yani Ebu Cehil‟in de müntesibi olduğu o büyük ve 
Mekke‟nin güçlü ailelerinin baĢında gelen Mahzum oğulları. Hep rekabet 
halindeler haĢimoğulları ile, peygamberimizin ailesiyle. 
 
 Mahzum oğullarından, rakiplerinden birinin evini seçmekle 
Resulallah, aslında insanların o ilk üç yıldaki gizlilik döneminde, insan 



eğitimi döneminde Resulallah‟ın ve dostlarının nerede eğitim 
yaptıklarının Mekkeliler tarafından anlaĢılmaması için seçtiği bir strateji 
idi. Harika bir yöntemdi. Akıllarına Resulallah‟ın aile rakibi olan birinin 
evinde konuk olduğunu, onun evini karargah edindiği gelmiyordu. Onu 
son ihtimal olarak dahi düĢünmüyorlardı. 
 
 Dahası Erkam Bin Ebi‟l Erkam‟ın karargah olarak kullanılan evi 
öyle bir yerde idi ki eve birkaç yoldan giriĢ ve çıkıĢ imkanı vardı. O eve 
girip çıkarken müminleri gözleme ihtimaline, gözetleme ihtimaline karĢı 
alınmıĢ bir tedbir di aynı zamanda. 
 
 Hatta hatırlıyorum siyerden Küçük Ali, Daha çocuk, küçümencik bir 
çocuk, belki 9, belki 10 yaĢında. Belki daha küçük. Ġlk defa Resulallah‟ı 
duyup ta Mekke‟ye gelen ve Resulallah‟la buluĢmak isteyen Ebu Zer‟in 
Bir aylık aç susuz Kabe‟nin yanında o acıklı serüvenin ardından, 
kalıĢının ardından Resulallah durumu öğrenince Küçük Ali‟yi yollamıĢ, 
Ali; Amca sen beni Ģu kadar mesafeden takip edeceksin. Ben bir kapının 
önüne geldiğimde nalinim ayağımdan çıkmıĢ gibi yapacağım, 
eğileceğim, sen o kapıya girersin, ben devam edeceğim. 
 
 ĠĢte çocuğu bile böylesine eğitilmiĢ bir karargah idi Dar_ül Erkam. 
Dar-ül Erkam bir iman okulu idi. Orada müminler besleniyorlardı, 
ruhlarıyla besleniyorlardı. Duygu ve düĢünceleri besleniyordu. Orada 
vahyin eğitiminden geçiriliyorlardı. Orada öğretmeni peygamber olan bir 
okul kurulmuĢtu Dar-ül Erkam‟da. Ve siz sanıyor musunuz ki o tarihin 
gördüğü en büyük iman hamlesi olan o büyük inkılap, iman inkılabı, 
sıradan insanların omzlarında öylesine yüceldi. Hayır o insanlar Dar-ül 
Erkam üniversitesinin rektörü Hz. Muhammed olan bu üniversitenin 
mezunları idiler, öğrencileri idiler. 
 
 Dahası; vec'alu buyuteküm kıbleten ve akıymus Salâ Ġkinci 
tavsiye geliyor, ilahi tavsiye Hz. Musa‟nın Ģahsında tüm müminlere. 
Kendi evlerinizi ise ibadethaneye dönüĢtürerek ibadetinizi eda edin. Bu 
da ikinci tavsiye. Karargah edinin bir okul, bir eğitim müessesesi, bir 
insan fabrikası olacak karargahlarınız olsun, bir de herkes kendi evini 
ibadethaneye dönüĢtürsün. O zaman kim engelleyebilir iman hamlesini. 
Eğer evler bir ibadethaneye dönüĢürse, birer okula dönüĢürse kim 
kapatabilir o okulları. Hangi güç kapatabilir. 
 
 Ruhsal eğitim burada her evin bir ibadethaneye, bir okula dönüĢme 
ilahi emri, ilahi tavsiyesi, aslında ailenin diriliĢine bir yol gösterme değil 
midir. Ailenin diriliĢine yol açacak bir tavsiye bir emir değil midir. Ahzap 
33. ayet geliyor aklıma. Ne diyordu; 



 
 Ve karne fiy buyutikünne Hz. Peygamberin doğrudan eĢlerine 
yönelik bir hitap idi Ahzap 33. Oturun evlerinizde diyordu. Fakat bu eve 
kapanın emrine gelmiyordu. Aslında biz bu oturunun gerçek anlamını 
hemen bir sonraki, 34. ayette buluyoruz. 
 
 Vezkürne ma yütla fiy buyutikünne min âyâtillâhi vel 
hıkmeti..(Ahzap/34) Sizin içinde oturacağınız evler, içinde Allah‟ın 
ayetlerinin düĢünüleceği ve hikmeti öğrenileceği evler olmalıdır. Yoksa 
oturup ta dedikodu yapın, oturup ta onu bunu didikleyin, çekiĢtirin, ya da 
oturup ta oya örün demiyordu. Yani içinde Allah‟ın ayetlerinin öğrenildiği, 
hikmetin öğrenildiği bir okula dönüĢtürün, hikmet evine, Beytül Hikme‟ye 
dönüĢtürün, Dar-ül Hikme olsun, Dar-ül zikr olsun, Dar-ül Kur‟an olsun, 
Kur‟an evi olsun, Hikmet evi olsun diyordu.Onun için bu Hz. Musa‟ya 
yapılmıĢ ilahi tavsiye ile Ahzap suresinin 34. ayeti çok güzel çakıĢıyordu. 
 
 ve beĢĢiril mu'miniyn; eğer böyle olursa ne mi olurdu, Müminleri 
zaferle müjdele. ĠĢte zafer; evleri dirilmiĢ, evleri dev olmaktan çıkıp okul 
olmuĢ, hikmetin karargâhı olmuĢ bir toplumda iman zafere ulaĢabilirdi. 
 
 
 88-) Ve kale Musa Rabbena inneKE ateyte fir'avne ve meleehu 
ziyneten ve emvalen fiyl hayatid dünya, Rabbena li yudıllu an 
sebiyliKE, Rabbenatmis alâ emvalihim veĢdüd alâ kulubihim fela 
yu'minu hatta yeravül azâbel eliym; 
 
 Musa dedi ki: "Rabbimiz! Muhakkak ki Firavun ve ileri gelenlerine, 
dünya hayatının zinet ve mallarını sen verdin... Rabbimiz, (halkı) senin 
yolundan saptırsınlar diye mi? Rabbimiz mallarını sil-süpür; içlerini 
bunalt! Zira onlar acı azabı görmedikçe iman etmezler." (A.Hulusi) 
 
 88 - Musâ, ya rab! Dedi, sen Firavuna ve cemiyetine, Dünya 
hayatta bir ziynet ve haĢmet ve nice nice mallar verdin, yolundan 
saptırsınlar diye mi ya rab, ya rab! Mallarını sil süpür ve kalplerini 
Ģiddetle sık ki o elîm azâbı görmedikçe iman etmeyecekler. (Elmalı) 
 
 
 Ve kale Musa Rabbena inneKE ateyte fir'avne ve meleehu 
ziyneten ve emvalen fiyl hayatid dünya ve Musa Rabbimiz dedi. ġu bir 
gerçek ki sen firavun ve onun yakın çevresine bu dünya hayatında göz 
kamaĢtırıcı bir saltanatı ve malı verdin. Mal verdin, saltanat verdin.  
 



 Hz. Musa‟nın vakıayı okuyuĢu, ilginç bir tahlil. Bir peygamber tahlili. 
Neden bunlar azıyorlar sorusunu soruyor kendi kendine ve düĢünürken 
bu sonuca ulaĢıyor ve sonucu da rabbine açıyor. Ben böyle 
düĢünüyorum, acaba doğru mu düĢünüyorum dercesine rabbine 
düĢüncesinin sonuçlarını böyle dile getiriyor. Ve devam ediyoruz; 
 
 Rabbena ey rabbim, ey rabbimiz, dua ediyor Musa peygamber. li 
yudıllu an sebiyliK iĢte bu yüzden senin yolundan insanları 
saptırıyorlar. Bu “lam”, lam-ül akıbe ise eğer, akıbet, sonuç lamı ise, 
neticede, sonuçta insanlar iĢte böylece sapıyor anlamı verebiliriz buna. 
 
 Rabbena ey bizim güzel rabbimiz, Rabbenatmis alâ emvalihim 
veĢdüd alâ kulubihim onların servetlerini kökünden kazı ve yüreklerine 
bunun acısını oturt. 
 
 Hz. Musa böyle bir peygamber. Onlara beddua etmiyor, dikkat 
buyurun lütfen. Onların hayatına beddua etmiyor. Onların servetleri 
ellerinden alınınca Allah‟a yöneleceklerini düĢünüyor. Yani servetlerini 
Allah ile aralarında bir engel olarak görüyor. Ki öyle. Hz. Musa‟nın 
bedduası onlara değil, onları imandan uzaklaĢtıran unsurlara. Öyle 
gördüğü unsurlara. Onun için mallarını yere geçir diyor ve acısını da 
içlerine oturt. Oturt ki senin gönderdiğin ilahi hakikate karĢı bunca 
direniĢin bedeli olsun, kefareti olsun. 
 
 fela yu'minu hatta yeravül azâbel eliym; Devam ediyor; Belli ki 
onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmeyecekler. Hz. Musa‟nın 
okuyuĢu bu, duası bu. 
 
 Duanın adabını da görüyoruz ve tabii ki kulun gücünün bittiği yerde 
duanın bir imkan olduğunu da görüyoruz. ĠĢte bir peygamberle karĢı 
karĢıyayız. Bir peygamber duasıyla karĢı karĢıyayız. Nasıl bir tükenmiĢlik 
hissi var ise, yani artık zirveye gelmiĢ, bunalmıĢlık. Aslında bir bu 
ayetlerin indiği zamanda Resulallah‟ı da bu bunalmıĢlık içinde görüyoruz. 
Artık Mekkeliler onun canına kastetmeye kalkıĢıyorlar. Unutmayalım bu 
ayetler Mekke‟nin son döneminde, 3. döneminde nazil olan ayetlerdir. 
Adeta Resulallah‟ın hayatını da tasfiye ediyor ve Resulallah‟a Hz. 
Musa‟yı örnek göstermekle; “Senin baĢına gelmedi bu sadece daha 
önceki peygamberler de iĢte böylesine bunalmıĢlardı. Bunalınca onların 
yaptığı bu oldu.” DemiĢti. Fakat Resulallah bu bedduayı bile etmedi, 
ettiğine dair bir bilgiye sahip değiliz. 
 
 



 89-) Kale kad ücıybet da'vetüküma festekıyma ve lâ tettebianni 
sebiylelleziyne lâ ya'lemun; 
 
 (Allâh) dedi ki: "Ġkinizin duasına gerçekten icabet edildi... O hâlde 
dosdoğru olun... Cahillerin yoluna tâbi olmayın!" (A.Hulusi) 
 
 89 - Peki buyurdu: duanız kabul olundu, siz yine istikamette devam 
edin ve kendini bilmeyenlerin meslekine uymayın. (Elmalı) 
 
 
 Kale kad ücıybet da'vetüküma Allah buyurdu ki; Doğrusu her 
ikinizin de dileği kabul olunmuĢtur. 
 
 Evet, demek ki kulun gücünün bittiği yerde Allah‟ın yardımı 
baĢlıyor. Eğer görevinizi tam yapmıĢsanız, artık yapacak bir Ģeyiniz 
kalmamıĢsa ve Allah‟a havale etmiĢseniz, Allah o andan itibaren 
doğrudan devreye giriyor. ĠĢte böyle, ve duanız yerini buluyor. Dua ile, 
kulu ile Allah arasında hiçbir Ģey kalmıyor. Çağrı anında cevabını 
buluyor. Davet, icabet buluyor. 
 
 ve lâ tettebianni sebiylelleziyne lâ ya'lemun; Bundan böyle 
doğru yolda sebat gösterip cehalete gömülmüĢ kimselerin yoluna 
uymayın. Yeter ki bu hak üzerinde sebat edin ikinizin duasını da kabul 
ettim. Buyuruyor Cenab-ı Hakk. 
 
 
 90-) Ve cavezna Bi beniy israiylelbahre feetbeahüm fir'avnü ve 
cünudühu bağyen ve adva* hatta izâ edrekehül ğareku kale amentü 
ennehu lâ ilâhe illelleziy amenet Bihi benu israiyle ve ene minel 
müslimiyn; 
 
 Ġsrail oğullarını denizden geçirdik. Firavun ve ordusu haddi aĢtı ve 
düĢman olarak onları izledi. Tâ ki boğulma hâli ona eriĢince: "Ġman ettim 
ki tanrı yoktur, ancak Ġsrail oğullarının kendisine iman ettiği vardır. Ben 
Müslimlerdenim" dedi. (A.Hulusi) 
 
 90 - Derken Benî Ġsraîl‟i denizi geçirdik, derhal Firavun askerleri ile 
takip ve taarruz için arkalarına düĢtü, nihayet gark kendini derdest edince 
«inandım hakikat Benî Ġsrail‟in iman ettiğinden baĢka ilâh yok, ben de 
ona teslim olanlardanım, dedi. (Elmalı) 
 
 



 Ve cavezna Bi beniy israiylelbahr ve Ġsrail oğullarını denizden 
geçirdik. Tabii bunların ayrıntıları Kur‟an da bir çok yerde anlatıldığı için 
burada sadece olayın, firavun‟un akıbetine onunla ilgili akıbete dikkat 
çektiğini anlıyoruz. 
 
 feetbeahüm fir'avnü ve cünudühu bağyen ve adven hemen 
ardından Firavun ve ordusu kin ve nefretle onların peĢini takip etmeye 
baĢladı. Hz. Musa kendisine iman eden toplumla birlikte Mısır‟dan bir 
gece yürüyüĢü ile çıkınca Firavun ve askerleri kendilerine saldırmayan, 
sadece çıkmaktan baĢka bir talepleri olmayan bu insanların üzerine 
saldırdı. Saldırmak için peĢlerini takip etti. ġuna bakınız, bırakın gitsin, 
gidecekler zaten, gitmek için izin istiyorlar. Fakat bırakmıyor.  
 
 Kendisini ne kadar güçlü gördüğünü düĢünebiliyor musunuz. Yani 
nasıl bir sahte tanrılık edası takındığını..! Onun için gelecek bela da iĢte 
böylesine büyük oluyor. 
 

hatta izâ edrekehül ğareku kale amentü ennehu lâ ilâhe 
illelleziy amenet Bihi benu israiyle ve ene minel müslimiyn;Evet, iĢte 
firavunun akıbeti. Nihayet boğulacağını anladığında bende Ġsrail 
oğullarının inandığından baĢka tanrı olmadığına inandım. Artık ben de 
ona kayıtsız Ģartsız teslim olanlardanım. Yani ben de Müslüman oldum 
dedi. Hakikate karĢı kör ve sağır davranmanın, dahası iktidar ve güç her 
Ģey demenin, iktidar ve gücü her Ģey sanmanın fena akıbeti bundan 
daha güzel nasıl anlatılabilir. 

 
Ġbn. Arabi Fususul Hikem‟in Musa faslında Firavun için çok farklı 

Ģeyler söyler. Ġslam düĢünce tarihinde ki en eksantrik, en çizgi dıĢı görüĢ 
ona aittir. Firavunun Müslüman olarak öldüğünü, tertemiz olarak Allah‟a 
kavuĢtuğunu tam söylediği cümleyi Türkçeye aktaracak olursak; Maddi 
ve manevi felaha ulaĢtığını söyler. Hatta Musa‟yı denizde bulduklarında 
senin de benim de gözümü aydın eder deyiĢine Kur‟an ın naklettiği, bu 
ifade den yola çıkarak; ĠĢte sonuçta imana ulaĢarak gözü aydın oldu gibi 
hiç alakasız bir te‟vil de bulunur. Kaldı ki firavunu ve Musa‟yı denizde 
bulan yani bebek Musa‟yı denizden kurtaran ve onu büyüten Firavun, 
ayrı biri idi. Boğulan ise daha farklı biri idi. Bu tarihen sabit bir hakikattir. 
Ama Ġbn. Arabi‟nin bu uçuk yorumuna tabii ki Ģatahat gözü ile bakmak 
doğru olur. Burada ve Kur‟an ın birçok yerinde Firavunun cezalandırıldığı 
ve bu imanın bir Firavun imanı olarak kabul görmediği ima ve ihsas 
edilmektedir.  

 
Onun içinde Firavun imanı artık kurtulamayacağını anlayınca 

ısıramadığı eli öpmek deyimini hatırlatırcasına Yeis halinde imandır. En 



ve Yeis hali Ġslam kelamcılarınca küfür olarak nitelenir. Yani artık 
Allah‟tan ümit kesmiĢ, ümit kesince Ġsrail oğullarının tanrısına yöneliyor. 
Aslında bu baĢka çıkıĢ yolunun olmadığı, belki artık öldüğü hükmen, 
belki fiilen değil, belki organizma olarak değil ama hükmen, zihnen ölüm 
sonrasına iliĢkin bir eylem olarak değerlendiriliyor. Çünkü artık hükmen 
ölüdür. O ortamda Firavun. 

 
 

 91-) Âl'ANe ve kad asayte kablü ve künte minel müfsidiyn; 
 
 "ġĠMDĠ mi? Daha önce gerçekten isyan etmiĢ ve bozgunculardan 
olmuĢtun!" (A.Hulusi)  
 

91 - Ya..! Ģimdi ha? Halbuki bundan evvel isyan etmiĢtin, 
müfsitlerden idin. (Elmalı) 

 
Âl'ANe Ne? Ancak Ģimdi ha..! ġimdi mi aklın baĢına geldi diyor 

Kur‟an. ve kad asayte kablü ve künte minel müfsidiyn; oysaki sen 
daha önce isyanda ısrarcıydın ve bozgunculuk yapmayı iĢ edinmiĢ biri 
idin. 

 
 
 92-) Felyevme nünecciyke Bi bedenike li tekûne limen halfeke 
ayeten, ve inne kesiyren minen Nasi an âyâtina le ğafilun; 
 
 Bu gün senin cesedini karaya vuracağız ki arkandan gelen kimseler 
için bir ibret olasın! Ne var ki, insanlardan birçoğu iĢaretlerimize karĢı 
kesinlikle kozalıdırlar! (A.Hulusi) 
 
 92 - Biz de, bu gün seni bedeninle bir tepeye atacağız ki arkandan 
geleceklere bir ibret olasın, mamafih insanların bir çoğu âyetlerimizden 
cidden gafildirler. (Elmalı) 
  
 
 Felyevme nünecciyke Bi bedenike li tekûne limen halfeke 
ayeten artık bugün senden sonrakilere bir ibret vesikası olsun diye senin 
yalnızca bedenini kurtaracağız. Evet, burada ilginç bir Ģey söyleniyor. 
Bedenini kurtaracağız. Gelecektekilere ayet olsun, iĢaret olsun diye. 
 
 ġu bir gerçek ki Kur‟an da Firavun ismi özel isim değildir. Cins 
isimdir. Yani hakan gibi, kral gibi, sultan gibi cins isimdir. Eski Mısır 
yöneticilerine verilen ortak isimdir, cins isim. Bunların özel ismi vardır 
elbette. Kimdir peki bu Firavun denilecek olursa konunun uzmanları, 



Kitab-ı Mukaddes araĢtırmacıları ve yine eski Mısır uzmanlarına göre bu 
2. Ramses‟tir. Eğer eski Mısır uzmanlarının ortaklaĢa söylediği gibi bu 2. 
Ramses ise, ki o MÖ. 12. yy.da, yani Hz. Musa‟ya çağdaĢ, onunla aynı 
zamanda yaĢamıĢ bir Mısır Firavunudur. Eğer 2. Ramses ise; 2. 
Ramses‟in Ģu anda mumyası Kahire de eski meclis binası, Tahir 
meydanına bakan eski meclis binasında sergilenmektedir. Giden 
görebilir mümkündür. Ama bunun baĢka Firavun olduğu da söyleniyor ki 
3. Tutmosis olduğunu söyleyen ender de olsa bazı araĢtırmacılar var.  
 
 Yine Tutankamon olduğunu söyleyen araĢtırmacılar var. Ama 
Tutankamon 2. Ramses‟ten hemen sonra geldi, bu mümkündür. Fakat 3. 
Tutmosis ondan 300 sene evvel yaĢadı çok fazla makul değil. Menfitah 
olduğunu söyleyenler var ki, Menfitah bunlardan birinin lakabı olabileceği 
gibi bir baĢka Firavun da olabilir. Menfitah olma ihtimalide bence yüksek, 
ki bu firavunun sargıları, bandajları açılırken onun bandajını açan batılı 
mumyabilimci bilim adamları bir tuz tabakasına rast geldiklerini rapor 
etmiĢlerdir. Yani Ģu anda dahi denizden bir firavun cesedinin çıktığı yer 
Mısır‟lılarca bilinmektedir. Bendeniz o yeri Ebu zenin adlı o yeri bizzat 
gitmiĢ ve görmüĢ idim. ġu anda dahi gidenler tarafından bölge halkına 
gösterilmektedir. Firavunun cesedinin kıyıya vurduğu yer. Malum yakın 
zamanlarda bu olay vuku buldu ve firavunun cesedi kıyıda bulundu. 
Suyun dıĢına vurmuĢ bir Ģekilde. Devam ediyoruz: 
 
 ve inne kesiyren minen Nasi an âyâtina le ğafilun; Zira Ģu bir 
gerçek ki insanlardan bir çoğu ibret vesikalarımıza karĢı ısrarla aldırmaz 
bir tavır içindedirler. 
 
 
 93-) Ve lekad bevve'na beniy israiyle mübevvee sıdkın ve 
razaknahüm minet tayyibat* femahtelefu hatta caehümül 'ılm* inne 
Rabbeke yakdıy beynehüm yevmel kıyameti fiyma kânu fiyhi 
yahtelifun; 
 
 And olsun ki biz, Ġsrail oğullarını seçkin ve emin bir bölgeye 
yerleĢtirdik... Onları temiz, saf Ģeylerle rızıklandırdık... Kendilerine ilim 
gelinceye kadar ayrılığa düĢmediler (ilim geldiğinde yorum farkları 
yüzünden ayrılıklar meydana geldi)... Muhakkak ki Rabbin, kıyamet 
sürecinde, ayrılığa düĢtükleri konularda hükmünü bildirecektir. (A.Hulusi) 
 
 93 - Filhakika Benî Ġsrail‟i cidden güzel bir yurda yerleĢtirdik ve hoĢ 
nimetlerden merzuk kıldık, nihayet ihtilâf etmeleri de kendilerine ilim 
geldikten sonra oldu, Ģüphe yok ki o ihtilâf edip durdukları Ģeylerde 
rabbin kıyâmet günü aralarında hükmünü verecek. (Elmalı) 



 
 
 Ve lekad bevve'na beniy israiyle mübevvee sıdkın ve 
razaknahüm minet tayyibat sonunda Ġsrail oğullarını verimli ve güvenli 
bir yere yerleĢtirmiĢ olduk ve onlara temiz ve helal rızklar ihsan ettik. 
Daha sonraki Ġsrail oğullarına verilen nimetler dile getiriliyor. Yani böyle 
korkunç bir badireden nasıl bir açıklığa, mutluluğa çıkartıldı Allah 
tarafından ve onlar daha sonra Allah‟a nasıl asi oldular ve ihanet ettiler, 
onun hikayesi de bakara suresi baĢta olmak üzere diğer surelerde 
anlatılıyor. Neden Medine de anlatılıyor o; Çünkü burada Mekke de inan 
ayetlerle karĢı karĢıyayız ve müĢrikler firavun ve onun etrafındaki 
seçkinlere benzetilerek vahye karĢı nasıl durdukları Resulallah‟a bir 
teselli olsun diye geçmiĢten bir örnek olarak nakledilmekte.  
 
 Ve lekad bevve'na beniy israiyle mübevvee sıdkın ve 
razaknahüm minet tayyibat* femahtelefu hatta caehümül 'ılm 
durdular durdular da kendilerine hakikatin bilgisi geldikten sonra ihtilaf 
ettiler. Biraz önce atıf yaptığım gerçek. Vahiy gelinceye kadar Ġsrail 
oğulları tek bir millet, Razi‟nin ifadesi ile Milletün vahide idiler. Fakat 
vahiy emirler vermeye baĢlayıp onları terbiye etmek isteyince baĢladılar 
ihtilaf etmeye, bölük pörçük olmaya ve gelen vahyi algılamada farklılıklar 
göstermeye. 
 
 Aslında bu ilginç bir yasayı dile getiriyor. Razi‟nin de söylediği gibi 
isabetle, Tevrat gelince fırkalara bölündüler. Bunun anlamı; farklı 
düĢünmenin insan tabiatının ayrılmaz bir parçası olduğudur. Yani farklı 
düĢünenler her zaman olacaktır. Eğer tek bir çeĢit düĢünmenin bir tek 
garantisi olsa o da vahiy olurdu demek istiyor Kur‟an. Vahiy bile bu 
garantiyi vermediğine göre o zaman insanların farklı farklı düĢünmeleri, 
farklı bölükler halinde olmaları Allah‟ın bir yasasıdır. Buna karĢı çıkmanın 
Allah‟ın yasasına karĢı çıkmak demeye geldiği, ya da böyle bir dünyada 
böyle bir Ģeyi bahane ederek mücadeleden çekilmenin doğru olmadığı 
dile getiriliyor. 
 
 inne Rabbeke yakdıy beynehüm yevmel kıyameti fiyma kânu 
fiyhi yahtelifun; Elbette senin rabbin Kıyamet günü hakkında 
anlaĢmazlığa düĢtükleri konuda aralarında hüküm verecektir. 
 
 
 94-) Fein künte fiy Ģekkin mimma enzelna ileyke fes'elilleziyne 
yakreunel Kitabe min kablike* lekad caekel Hakku min Rabbike fela 
tekûnenne minel mümteriyn; 



 
 Eğer sana inzâl ettiğimizden Ģüphen varsa (ey insanoğlu), senden 
önce âlemlerdeki iĢaretlerimizi "OKU” yanlara sor! And olsun ki, sana 
Rabbinden gerçek gelmiĢtir... O hâlde sakın kuĢku duyanlardan olma! 
(A.Hulusi) 
 
 94 - ġimdi Ģu sana indirdiğimiz Ģeylerde bilfarz Ģekk edecek 
olursan senden evvel kitap okuyanlara sor, kasem olsun ki sana 
rabbinden hak geldi, (Elmalı) 
 
 
 Fein künte fiy Ģekkin mimma enzelna ileyke fes'elilleziyne 
yakreunel Kitabe min kablik Döndü hitap Resulallah‟ı doğrudan 
muhatap aldı, artık kıssa burada hisseye dönüĢüyor. Resulallah‟ı 
doğrudan muhatap alan bir ilahi hitapla karĢı karĢıyayız. Bütün bunların 
ardından, hatta hatta Resulallah‟ı dedim amma, değil, bu hitabın 
muhatabı olan herkesi, belki Resulallah‟tan daha fazla onları, ki ben 
Resulallah‟ın bu hitabın tek muhatabı olduğu görüĢünü gerçekten de 
doğru bulmuyorum. Ey bu hitabın muhatabı, bunu, bu ayeti böyle 
anlamak çok doğru anlamaktır gibime geliyor. Ey bu hitabın muhatabı, 
bütün bunların ardından sana bildirdiğimiz mesajın doğruluğundan 
kuĢkudaysan dön de senden önce ilahi kelamı okuyanlara bir sor, bir 
bak. 
 
 lekad caekel Hakku min Rabbike fela tekûnenne minel 
mümteriyn; ey bu hitabın muhatabı olan insan, doğrusu rabbinden sana 
hakikatin ta kendisi gelmiĢtir. Hakikatin ta kendisi. Artık asla kuĢku 
duyanlardan olma. Evet, muhatap nebi değil kesinlikle. Her bu ilahı hitabı 
okuyan kiĢidir. 
 
 
 95-) Ve lâ tekûnenne minelleziyne kezzebu Bi âyâtillâhi 
fetekûne minel hasiriyn; 
 
 Açığa çıkmıĢ olan Allâh iĢaretlerini yalanlayanlardan olma! (Bunu 
yaparsan) hüsrana düĢenlerden olursun. (A.Hulusi) 
 
 95 - Sakın Ģüphe edenlerden olma ki hüsrâna düĢenlerden 
olmayasın. (Elmalı) 
 
 
 Ve lâ tekûnenne minelleziyne kezzebu Bi âyâtillâhi fetekûne 
minel hasiriyn; 



 
 Devam ediyor aynı ifadeler. Dahası Allah‟ın ayetlerini yalanlayan 
kimselerden olmaktan Ģiddetle sakın. Sonra büsbütün kaybedenlerden 
olursun. 
 
 
 96-) Ġnnelleziyne hakkat aleyhim kelimetü Rabbike lâ yu'minun; 
 
 Muhakkak ki haklarında Rabbinin sözü (ezelî hükmü) gerçekleĢmiĢ 
kimseler iman etmezler! (A.Hulusi) 
 
 96 - Hakikat aleyhlerinde rabbinin kelimesi Hakk olmuĢ olanlar 
imana gelmezler. (Elmalı) 
 
 
 Ġnnelleziyne hakkat aleyhim kelimetü Rabbike lâ yu'minun; 
Hakikat Ģu ki rabbinin kararı ile mahkumiyeti, kesinleĢen kimseler asla 
iman etmezler. 
 
 Burada bir ilahi yasa hatırlatılıyor. Resulallah‟ın Ģahsında herkese, 
hepimize bu ilahi hitabın muhatapları olan herkese bir ilahi yasa 
hatırlatılıyor. Nedir o ilahi yasa Rabbin mahkum ettiği hiçbir kimse doğru 
yola ulaĢtırılamaz. Allah birini mahkum etmiĢse o imana ulaĢmaz. Fakat 
buradan iradenin ne olduğunu sormayacak mıyız. Yani irade boĢa mı 
çıkmakta, o zaman suçu ne denilmeyecek midir diye soracak olursak, bu 
ayeti tek baĢına anlamaya çalıĢmanın yanlıĢ anlamaya yol açacağı 
cevabını vermek durumundayım. Ne diyordu Kur‟an; 
 
 ..ve ma yudıllu Bihî illel fasikıyn; (Bakara/26) Evet, Allah hiç 
kimseyi saptırmaz, sadece fasıkları saptırır. Bunun anlamı nedir; fasık 
zaten sapmıĢ olan demektir. Bu Ģu demektir. Sapanları saptırır. Yani 
sapmak isteyip sapmada ısrarcı olanların önüne engel olmaz demektir. 
Onun tercihine de Allah müsaade eder, izin verir demektir. Bunun anlamı 
budur. Yani bunun anlamı, Allah insanın iradesine o kadar hürmetlidir ki, 
insan bu iradeyi kendi aleyhine kullanmak istemesi halinde bile Allah ona 
engel olmaz. Ama isteseydi engel olma gücü vardı, fakat yarattığı ve 
bahĢettiği iradeye Allah‟tan daha fazla kim hürmet edebilir. ĠĢte budur. 
 
 
 97-) Velev caethüm küllü ayetin hatta yeravül azâbel eliym; 
 
 Ġsterse onlara bütün mucizeler gelsin (yine de iman etmezler)... Acı 
azabı görünceye kadar! (A.Hulusi) 



 
 97 - Velevse kendilerine her âyet gelmiĢ olsun, tâ o elîm azâbı 
görecekleri âna kadar. (Elmalı) 
 
 
 Velev caethüm küllü ayetin hatta yeravül azâbel eliym; isterse 
hakikatin her tür belgesi ayaklarına kadar gelmiĢ olsun ta ki can yakıcı 
azabı görünceye kadar “Ġman” etmezler. YabancılaĢma inkarla 
sonuçlanınca dönüĢü mümkün olmayan bir sürece girilmiĢ olur ki bu 
ayetlerde dile getirilen Ģey, yüreğin ölümüdür. Yüreğin ölümü..! Yürek 
ölürse artık diriliĢi mümkün olmayacaktır. 
 
 
 98-) Felevla kânet karyetün amenet fenefeaha iymanuha illâ 
kavme Yunus* lemma amenû keĢefna anhüm azâbel hızyi fiyl 
hayatid dünya ve metta'nahüm ila hıyn; 

 
 Bir Ģehir halkı çıkıp iman etmiĢ olsaydı da, sonuçta bu imanlarının 
yararlarını görseydi! Yunus'un kavmi hariç! (Kavmi, Yunus'un aralarından 
ayrılıp gitmesinden sonra kendilerine azabın geleceğini hissedip toptan 
iman ve tövbe ettiler)... Ġman edince de, dünya hayatındaki aĢağılanma 
azabını onlardan kaldırdık; onları muayyen bir süre (nimetlerimizden) 
yararlandırdık.(A.Hulusi) 
 
 98 - Fakat o vakit iman edip de imanları kendilerine fayda vermiĢ 
bir memleket olsa idi? Ancak Yunus‟un kavmi iman ettikleri vakit Dünya 
hayatta o rüsvalık azâbını kendilerinden açmıĢ ve bir zamana kadar 
onları müstefit etmiĢ idik. (Elmalı) 
 
 
 Felevla kânet karyetün amenet fenefeaha iymanuha illâ kavme 
Yunus ġu da var, keĢke olsaydı fakat, ne yazık ki Yunus‟un toplumu 
dıĢında azabı hak ettikten sonra iman edipte imanının gününü gören 
baĢka hiçbir belde, hiçbir memleket, hiçbir toplum olmadı. 
 
 Ġlginç bir tarihsel örnek dile getiriliyor burada. MÖ. 860-784 
arasında yaĢayan Hz. Yunus‟un kıssası, aslında enbiya suresi ve Saffat 
surelerinde çok ayrıntılı anlatılmıĢ. Burada sureye adını veren ayet bu. 
Yunus suresinin adını veren ayet iĢte bu ayet. 
 
 Hz. Yunus bilindiği gibi Asurluların baĢkenti Ninova‟ya gönderilmiĢti 
ve gönderildiği toplum çağrısına ısrarla karĢı çıkınca o onlara kızmıĢ ve 
Kur‟an ın ifadesi ile ne demiĢti; 



 
 Ve Zênnuni iz zehebe muğadıben.. (Enbiya/87) Kızarak çekip 
gitmiĢti diyor. KızmıĢ ve çekip gitmiĢti. Balık sahibi Yunus. ĠĢte Hz. 
Yunus‟un baĢka yerlerde anlatılan öyküsüne bir atıf var burada ama bu 
atıfta vurgu farklı. Bu vurgu onun toplumu dıĢında hiçbir toplum inkar 
etmiĢken topluca daha sonra inkarlarının tevbesini yapıp tekrar imana 
girmedi. Yani eğer girseydi bunun anlamı bu. Allah diğer toplulukları da 
affederdi ve onlara da ayetin devamında geliyor bu; 
 
 lemma amenû keĢefna anhüm azâbel hızyi fiyl hayatid dünya 
ve metta'nahüm ila hıyn; Onlar iman edince biz de onları dünya 
hayatında onursuzluk cezasına çarptırmaktan vazgeçtik ve bir müddet 
daha onları nimetlerimizden yararlandırdık. Eğer ey Mekke‟liler ve ey 
modern muhatapları sizde ısrarınızdan ve inkarınızdan vazgeçerseniz 
Allah azap edipte ne yapacak. Yunus‟un kavminin yaptığını yapın, 
Allah‟ta yasalarını sizin için makul ve mümkün olan o ilahi yasalarını 
Yunus‟un kavmine olduğu gibi sizinde geleceğinizi saadet ve müreffeh 
olarak yaratsın. Yani bu noktada sizden de cezayı kaldırsın anlamına 
gelir. 
 
 
 99-) Velev Ģâe Rabbüke leamene men fiyl Ardı küllühüm 
cemiy'a* efeente tükrihün Nase hatta yekûnu mu'miniyn; 
 
 Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde kim varsa, elbette hepsi toptan 
iman ederdi... Olayın gerçeği bu iken; sen, iman etmeleri için insanları 
zorlayacak mısın? (A.Hulusi) 
 
 99 - Eğer rabbin dilese idi Yer yüzünde kim varsa hepsi top yekûn 
iman ederlerdi, o halde insanları hep mümin olsunlar diye sen mi ikrah 
edeceksin? (Elmalı) 
 
 
 Velev Ģâe Rabbüke leamene men fiyl Ardı küllühüm cemiy'a 
eğer rabbin dileseydi yeryüzünde bulunan herkes iman ederdi fakat 
dilemedi demektir bu. Bunu dilemedi. Ya neyi diledi? Seçmeyi diledi. 
Kaderi seçmektir insanın. Ġnsan iradesine Allah iĢte böylesine hürmet etti 
ve seçmeyi diledi. Onun için Allah‟ın dilemediğini kimse dilemeye 
kalkmasın, ya da Allah‟ın dilemediğini dilemeye kalkarak kendisini zora 
ve imkansıza sokmasın demektir bu. 
 
 efeente tükrihün Nase hatta yekûnu mu'miniyn; Ģimdi kalkıpta 
sen mi onları iman edinceye kadar zorlayacaksın. Buna gerek yok diyor. 



 
 
 100-) Ve ma kâne li nefsin en tu'mine illâ Biiznillâh* ve 
yec'alürricse alelleziyne lâ ya'kılun; 
 
 Kendisini yaratan Allâh Esmâ'sının bileĢimi elvermedikçe, bir nefs 
için iman etmek mümkün değildir! (Allâh) aklını değerlendirmeyenlerde 
(düĢünsel) pislik meydana getirir! (A.Hulusi) 
 
 100 - Allâhın izni olmadıkça hiç bir nefis için iman edebilmek yoktur 
ve akıllarını husni isti'mal etmeyenleri o pislik içinde bırakır. (Elmalı) 
 
 
 Ve ma kâne li nefsin en tu'mine illâ Biiznillâh* ve yec'alürricse 
alelleziyne lâ ya'kılun; Üstelik Allah‟ın izni olmadıkça hiçbir insanın 
iman etmeyeceği ve onun aklını kullanmayanları iğrençleĢtireceği 
ortadayken, ortada durup dururken..! 
 
 ġu ibareye dikkat dostlar; Aklını kullanmayanları pisliğe mahkum 
edeceğim. Evet, aynen böyle diyor. ve yec'alürricse alelleziyne lâ 
ya'kılun; 
 
 Bu surenin belki de en dikkat çekici ayeti, özeti budur. Aklını 
kullanmayanları pisliğe mahkum eder. Yukarıda iradeye dikkat çekmiĢti 
bir üstteki ayet. Burada da iradenin nasıl kullanılacağına dikkat çekiyor 
ve aklını kullanmayanların pisliğe, bir murdarlığa ve iğrençliğe mahkum 
edileceğini söylüyor. Aslında küfür aklını kullanmamanın bir sonucudur. 
Ġman ise aklını kullananların varacağı mutlu sondur. 
 
 
 101-) Kulinzuru ma zâ fiys Semavati vel Ard* ve ma tuğnil 
ayatü vennüzüru an kavmin lâ yu'minun; 
 
 De ki: "Semâlar ve arzda ne oluyor, bir bakın!"... O iĢaretler ve 
uyarılar, iman etmeyen topluluğa yarar sağlamaz! (A.Hulusi) 
 
 101 - De ki: bakın, Göklerde Yerde neler var, fakat o âyetler, o 
inzarlar iman etmeyecek bir kavme ne fâyda verir. (Elmalı) 
 
 
 Kulinzuru ma zâ fiys Semavati vel Ard De ki; göklerde ve yerde 
nelerin bulunduğuna bir bakınız, ve ma tuğnil ayatü vennüzüru an 



kavmin lâ yu'minun; Ne ki iman etmemekte direnen bir topluma ne 
ayetlerin ne de uyarıların hiçbir yararı olmaz. 
 
 
 102-) Fehel yentezırune illâ misle eyyamilleziyne halev min 
kablihim* kul fentezıru inniy meaküm minel müntezıriyn; 
 
 Onlar kendilerinden önce geçmiĢtekilerin devirlerindeki (azap veren 
olayların) benzerini mi bekliyorlar? De ki: "O hâlde bekleyin... Ben de 
sizinle birlikte bekleyenlerdenim." (A.Hulusi) 
 
 102 - Onun için onlar sırf kendilerinden evvel geçenlerin günleri gibi 
bir gün gözlerler, de ki: gözleyin ben de sizinle beraber 
gözleyenlerdenim. (Elmalı) 
 
 
 Fehel yentezırune illâ misle eyyamilleziyne halev min kablihim 
Ģu durumda diyor Kur‟an. ġu durumda kendilerinden önce gelip geçmiĢ 
kimselerin yaĢadığı felaket günlerinin benzerini mi gözlüyorlar. Bu vahyin 
ilk muhatabı olan Mekkelileri bir tehdit ve tabii ki tüm zamanlardaki 
muhataplarını. 
 
 kul fentezıru inniy meaküm minel müntezıriyn; De ki o halde 
gözleyin. ġunu iyi bilin ki ben de sizinle birlikte gözleyenlerdenim. 
 
 
 103-) Sümme nünecciy Rusülena velleziyne amenü kezâlik* 
Hakkan aleyna nüncil mu'miniyn; 
 
 Sonra (azap geldiğinde) biz Rasûllerimizi ve iman etmiĢleri 
kurtarırız... Ġman edenleri kurtarmamız, üzerimize bir haktır. (A.Hulusi) 
 
 103 - Sonra Resullerimizi ve iman edenleri kurtarırız, biz böyle 
uhdemizde bir Hakk olarak müminleri kurtarırız. (Elmalı) 
 
 
 Sümme nünecciy Rusülena velleziyne amenü kezâlik sonuçta 
elçilerimizi, berikilerin baĢına gelecek bir beladan kurtarırız. Yani ey 
belasını bekleyen toplumlar, ey belasını bekleyen Mekkeliler, içinizde 
Muhammed varken bize bela gelmez gibi içinizden bir Ģey tutuyorsanız, 
aklınızdan çıkarın. Kurtarırız onu, aynı Ģekilde iman edenleri de 
kurtarırız. 
 



 Hakkan aleyna nüncil mu'miniyn; ĠĢin gerçeği müminleri 
kurtarmak en çok bize düĢer. Belki bir baĢka ifadesi ile, müminleri 
kurtarmak bizim görevimizdir. 
 
 Evet, ayetin baĢındaki sümme, zarf bağlacı, bir toplumun Allah‟ın 
azabına, gazabına uğrama sürecinin tamamını içerdiği için orada çok 
uzun bir, tırnak içi kullanmak lazım, yani belasını bekleyen toplum 
belasını bulur, bela gelir, belaya çarptırılır ama sonuçta peygamber ve 
müminlerde kurtarılır. 
 
 
 104-) Kul ya eyyühenNasu in küntüm fiy Ģekkin min diyniy fela 
a'budülleziyne ta'budune min dûnillâhi ve lâkin a'budullahelleziy 
yeteveffaküm* ve ümirtü en ekûne minel mu'miniyn; 
 
 De ki: "Ey insanlar! Eğer benim Din'imden kuĢku içindeyseniz, (bilin 
ki) ben sizin Allâh dûnundaki taptıklarınıza tapınmam! Sadece, sizi vefat 
ettirecek Allâh'a kulluk ederim! Ben iman edenlerden olmakla 
hükmolundum." (A.Hulusi) 
 
 104 - De ki: ey insanlar, eğer benim dinimde bir Ģekk ediyorsanız 
haberiniz olsun ki ben sizin Allah dan baĢka taptıklarınıza tapmam ve 
lâkin ben sizin canınızı alacak olan Allaha kulluk ederim ve ben Ģöyle 
emr olundum ki: müminlerden olayım. (Elmalı) 
 
 
 Kul ya eyyühenNasu in küntüm fiy Ģekkin min diyniy fela 
a'budülleziyne ta'budune min dûnillâh Ey Muhammed de ki; ey 
insanlar, ey insanlık eğer benim dinimden kuĢku duyuyorsanız Ģunu iyi 
bilin ki Allah dıĢında sizin kulluk ettiğiniz varlıklara asla kulluk etmem, ve 
lâkin a'budullahelleziy yeteveffaküm ne ki ben yalnızca sizin canınızı 
alacak olan Allah‟a kulluk ederim. 
 
 Evet, can acıtıcı bir hitap bu. Sizin canınızı Allah almayacak mı..! 
Onlar öldürenin Allah olduğuna inanırlardı. Aynı zamanda peygamberin 
bu ifadesi Ģu anlama geliyor, ilahi hitaba alınmıĢ bu ifadesi. Canınızı 
alacak olanın Allah olduğuna inanıyorsunuz da neden O‟ndan 
baĢkalarına da kulluk ediyorsunuz. Bu nasıl çeliĢki diyor. 
 
 ve ümirtü en ekûne minel mu'miniyn; Zira ben inananlardan 
olmakla emr olundum. Ve daha neyle; en can alıcı yeri geldi; 
 
 



 105-) Ve en ekım vecheke lid diyni haniyfa* ve lâ tekûnenne 
minel müĢrikiyn; 
 
 (ġununla da emrolundum): "Vechini hanîf olarak Din'e tut (mânâ 
yüzünü, hakikati Esmâ bileĢimi olan Ģuurunu, tanrı kavramsız, âlemler 
olarak algılanan sistemin hakikati olan soyut Esmâ mertebesine 
yönlendir) ve sakın Ģirk koĢanlardan (Allâh dûnunda dıĢsal bir tanrı 
vehmederek onu ortak koĢanlardan) olma!" (A.Hulusi) 
 
 105 - Hem sırf hakka müteveccih hanîf olarak dine yüz tut ve sakın 
müĢriklerden olma. (Elmalı) 
 
 
 Ve en ekım vecheke lid diyni haniyfa indi ey bu hitabın muhatabı 
olan her insan, her mümin; Sen de varlığına istikamet ver ve onu her 
türlü sapmadan uzak tutarak tümüyle gerçek dine ada. 
 
 Kısa bir ibare ama, ancak bu kadarla çevirebildim. Çünkü daha az 
kelime ile bu hakikat ifade edilemiyor. ekım vechek..! vech, yüz 
demektir. Fakat bir Ģeyin yüzü o Ģeyin varlığının tamamına delalet eder. 
Cüz ile Kül kastedilmiĢtir. Kur‟an da Allah için geçen yüz ifadelerinden de 
Allah‟ın zatı anlaĢılır. Onun için yüzünü bir Ģeye çevirmek, varlığını 
çevirmektir. ekım vechek, istikametini kontrol et diyor yani. Ġstikametini 
yeniden kontrol et. Esas duruĢunu takın, esas duruĢunu bozma. 
Ġstikamet açısını doğru tayin et, baĢlangıçta 1 milimlik sapma sonuçta 
kilometrelerce sapmaya yol açar demek istiyor. 
 
 ve lâ tekûnenne minel müĢrikiyn; eğer baĢlangıçta küçük bir 
sapma ile baĢlarsan sonunda müĢrik olursun demeye getiriyor yani. 
Onun için ve sakın müĢriklerden olayım deme. 
 
 
 106-) Ve lâ ted'u min dûnillâhi ma lâ yenfe'uke ve lâ yedurruke, 
fein fealte feinneke izen minez zâlimiyn; 
 
 Allâh dûnundaki sana fayda ve zarar vermeyecek Ģeylere yönelme! 
Eğer böyle yaparsan, o zaman muhakkak ki sen nefsine zulmedenlerden 
olursun!" (A.Hulusi) 
 
 106 - Ve Allahın mâsivasından sana kendi kendine ne menfaat ve 
ne mazarrat yapamayacak Ģeylere perestiĢ etme, eğer edersen o halde 
sen Ģüphesiz nefsine zulmedenlerden olursun. (Elmalı) 
 



 
 Ve lâ ted'u min dûnillâhi ma lâ yenfe'uke ve lâ yedurruk ve 
Allah‟tan ayrı olarak sana ne yararı dokunan, ne de senden zararı 
gideren varlıklara yalvarıp yakarma. Böyle baĢlar Ģirke açılan kapı 
demek istiyor. Onlara yalvarıp yakarma, onlardan bir Ģey isteme, ĠyyaKE 
na'budu VE iyyaKE nesta'iyn (Fatiha/5) Onun için bu kadar tekrar 
ederiz. 
 
 fein fealte feinneke izen minez zâlimiyn; zira eğer böyle 
yaparsan iĢte o zaman sem kendi kendisine kıyanlardan olursun. 
 
 
 107-) Ve in yemseskellahu Bidurrin fela kâĢife lehu illâ HU* ve 
in yüridke Bihayrin fela radde li fadliHĠ, yusıybu Bihi men yeĢau min 
ıbadiHĠ, ve "HU"vel Ğafûrur Rahıym; 
 
 Allâh sende bir sıkıntı açığa çıkarırsa, onu O'ndan baĢka 
kaldıracak yoktur! Eğer sende bir hayır irade ederse, O'nun lütfunu geri 
çevirecek de yoktur! O, lütfunu kullarından dilediğine nasip eder... O 
Ğafûr'dur, Rahıym'dir. (A.Hulusi) 
 
 107 - Ve eğer Allah sana bir keder dokunduracak olursa onu ondan 
baĢka açacak yoktur ve eğer o sana bir hayır murad ederse o vakit de 
onun fadlını reddedecek yoktur, o, onu kullarından dilediğine nasip eder, 
o öyle gafûr, öyle rahîmdir. (Elmalı) 
 
 
 Ve in yemseskellahu Bidurrin fela kâĢife lehu illâ HU yine 
unutma ki ey bu hitabın muhatabı olan insan eğer Allah sana bir darlık 
musallat ederse, onu O‟ndan baĢka kimse savuĢturamaz. ve in yüridke 
Bihayrin fela radde li fadliH fakat eğer senin için bir hayır dilerse O‟nun 
lütûf ve kereminin önüne de kimse gerilemez, kimse geçemez. Bunu da 
unutma ey insanoğlu. Ġman ettiğini Allah‟a, böyle iman et, bu vasıflarıyla 
iman et. yusıybu Bihi men yeĢau min ıbadiHĠ, ve "HU"vel Ğafûrur 
Rahıym; O lütûf ve keremini kullarından dilediğine bağıĢlar. Zira O çok 
bağıĢlayandır, O çok merhamet edendir. Merhametin kaynağıdır. Tüm 
merhametlilerin merhametleri O‟ndan fıĢkırır, her merhametli 
merhametini O‟na borçludur. Onun için eğer birine yöneleceksen, eğer 
birinden isteyeceksen, eğer birine arz edeceksen ihtiyacını o biri Allah 
olsun. En merhametli olan olsun. Merhametin kaynağı olsun. 
 
 Ayetin sonunda ki iki sıfat isim öncesini takyit ediyor, sınırlıyor, 
açıklıyor hatta. Allah kimseye zarar vermeyi dilemez demektir bu. Çünkü 



demiĢti ki, Ve in yemseskellahu Bidurrin fela kâĢife lehu illâ HU eğer 
Allah sana bir darlık, bir zarar dokundurmak istese bunu kim 
engelleyebilir ki O‟ndan baĢka demiĢti ya. Daha sonra ayetin el ğafur, el 
rahim ile bitmesinin anlamı Allah kimseye zarar vermez demektir. Bunu 
dilemez. Fakat tırnak içinde biz ne anlayacağız; “Eğer sizin baĢınıza bir 
zarar geliyorsa kendi yüzünüzdendir. Siz kendi kendinize zarar 
verirsiniz ve Allah sizin kendinize zarar vermenizi önlemek ister.” Bu 
vahiyler, gönderdiği tüm peygamberler, verdiği akıl, verdiği irade hep 
buna matuftur iĢte. 
 
 
 108-) Kul ya eyyühenNasu kad caekümülHakku min Rabbiküm* 
femenihteda fe innema yehtediy linefsih* ve men dalle feinnema 
yedıllü aleyha* ve ma ene aleyküm BiVekiyl; 
 
 De ki: "Ey insanlar... Gerçek ki size Rabbinizden hakikat bilgisi 
gelmiĢtir! Artık kim hakikate yönelirse yalnızca kendi nefsi için yönelmiĢ 
olur; kim de saparsa sadece kendi nefsi aleyhine sapmıĢ olur! Ben sizin 
Vekiyliniz (hakikatinizin Ģuurunuzdaki yönlendiricisi) değilim." (A.Hulusi) 
 
 108 - Ey insanlar! iĢte rabbinizden size hak geldi, artık hidayeti 
kabul eden kendi nefsi için kabul etmiĢ olur, sapkınlık eden de kendi 
aleyhine sapmıĢ olur: ve ben sizin üzerinize vekil değilim, de. (Elmalı) 
 
 
 Kul ya eyyühenNasu kad caekümülHakku min Rabbiküm ey 
Muhammed de ki; Ey insanlar iĢte size rabbinizden hakikatin ta kendisi 
gelmiĢtir. femenihteda fe innema yehtediy linefsih artık kim doğru yolu 
tercih ederse hiç Ģüphesiz ki O bu tercihi kendisi için yapmıĢ olacaktır. ve 
men dalle feinnema yedıllü aleyha kim de yoldan saparsa hiç Ģüphesiz 
o kendi aleyhine bu tercihi yapmıĢ olacaktır. Ama yine kendi tercihidir. ve 
ma ene aleyküm BiVekiyl; Ey peygamber onlara Ģunu açıkça söyle. 
Ama sizin tercihinizden dolayı sorumlu tutulan asla ben olmayacağım, siz 
olacaksınız. Kimseye mazerette bulamayacaksınız. 
 
 ĠĢte insan iradesine Allah‟ın hürmeti bu ayette tecelli ediyor. ĠĢte 
tüm dini hareketlerin temelini oluĢturması gereken, insanın inanç 
dünyasına iliĢkin değiĢmez gerçekler bu ayette dile getiriliyor. 
 
 
 109-) Vettebı' ma yuha ileyke vasbir hatta yahkümAllâh* ve 
HUve hayrul hakimiyn; 



 
 (Rasûlüm) sana vahyolunana tâbi ol ve Allâh hükmü açığa çıkana 
kadar sabret... O, en hayırlı Hükmedendir. (A.Hulusi) 
 
 109 - Ve sana ne vahiy olunuyorsa ona tâbi' ol ve sabret ta ki Allah, 
hükmünü versin, hâkimlerin en hayırlısı odur. (Elmalı) 
 
 
 Vettebı' ma yuha ileyke vasbir hatta yahkümAllâh sen ise ey 
Muhammed, sen sana indirilen vahyi izle ve Allah‟ın hükmünü verinceye 
kadar sabret. Yani Allah onlar hakkında hüküm verinceye kadar hakikat 
üzerinde direnmeye bak, görevini yap, baĢka bir Ģeye karıĢma. ve HUve 
hayrul hakimiyn; zira hüküm verenlerin en hayırlısı O‟dur. Tüm risalet 
mirasına sahip çıkacak olan, vahyi insanlara duyurma görevi ile 
görevlendirilen, ya da bu görevi omuzlarına alan tüm müminlere aynı 
zamanda bir hitap bu. Onlara; vazifenizi yapın, vahyi taĢıyın insanlara ve 
hakikat üzerinde direnin. Eğer vahye karĢı kör ve sağır davranıyorlarsa 
unutmayın ki onların hesabını sizden sormayacak Allah. Siz kendi 
hesabınızdan sorumlusunuz. 
 
 

“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye 

Ģükretmek olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tefsir ders. HÛD SURESĠ (001-024)(71) 
 
 
"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. Allahümme Amin..! Diyerek bu güzel dua ile Musa 
peygamberin ağzından Kur‟an ın naklettiği bu güzel dua ile Kur‟an ın 
yepyeni bir sitesine, Hud suresine giriyoruz. 

 
Hud suresi adını, içinde geçen Hud peygamberin kıssasından 

alıyor. Aslında bu kıssa Kur‟an da bu sure dıĢında iki surede daha 
aktarılır. Fakat bu kıssanın en ayrıntılı olarak aktarıldığı sure 50–60. 
ayetler arası olmak üzere Hud suresidir. Adını da bu kıssadan 
almaktadır. Resmi sıralamada, Hz. Osman sıralamasında 11. sırayı alan 
Hud suresi, nüzul sıralamasında Yunus suresinin hemen ardından gelir. 
Ki bunda vahiy kronolojisi üzerine çalıĢan hiçbir uzmanın, otoritenin 
ihtilafı yoktur. Hepsi, Ġbn. Abbas, Hz. Osman, Ġmam Cafer, Ġmam Zühri ve 
diğer tüm vahiy kronolojisi yapan kiĢilere göre Hud suresi, Yunus 
suresinden sonra, Yusuf suresinden ise önce nazil olmuĢtur. Bu 
durumda bu surenin Mekke‟de indiği de sabit olmuĢtur. 

 
Yunus suresi ..vasbir hatta yahkümAllâh.. (Yunus/109)    Allah 

hükmünü verinceye kadar sabret. Ayeti ile son buluyordu. ..ve HUve 
hayrul hakimiyn; Çünkü O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Adeta Hud 
suresi, Yunus suresinin bittiği yerden baĢlarcasına Allah‟ın geçmiĢte 
vahye karĢı gelen, vahye direnen, ilahi mesaja karĢı kendisini kapatan, 
Vahyi tebliğe memur olan peygambere karĢı gelen toplumlar için ne 
hükmettiğini gösterircesine bu surede Nuh peygamberin kavminin, Hud 
peygamberin, Salih peygamberin, Lut peygamberin, ġuayp peygamberin 
ve Musa peygamberin gönderildiği toplumların vahye karĢı gelince nasıl 
bir cezaya çarptırıldıklarını açıkça gözler önüne sermekte. 
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Gazaba uğrayanlar arasında bu surede çok ilginç bir biçimde 

peygamber yakınları da anlatılmakta. Nuh kıssası anlatılırken Hz. Nuh‟un 
oğluna özel bir vurgu yapılmakta, davetinden kaçan, vahyi kabul 
etmeyen oğluna, asi oğluna. Ve yine bu surede Lut kıssası anlatılırken 
Hz. Lut‟un eĢine özel bir vurgu yapılır ve inkarcı eĢ müminlerden 
ayrılarak ibret-i alem olmak üzere Kur‟an ın muhataplarına takdim edilir. 

 
Kur‟an ın ilk muhatabı olan sevgili efendimiz, yüce önderimiz, 

peygamberimiz elbette bu mesajları çok daha farklı algılıyordu. Farklı 
algıladığı için bir keresinde akrabalarını etrafına toplamıĢ, en 
yakınlarından baĢlayarak; 

 
“Kızım Fatıma, nefsini Allah‟ın elinden satın al, Vallahi yarın 

senin içinde bir Ģey yapamam.” Diyerek sıralamıĢtı, tüm yakınlarını 
uyarmıĢtı. Dahası Hud suresindeki bu mesajı çok iyi alan sevgili 
efendimiz Hz. Ebu Bekir‟in bir keresinde saçlarına bakarak; 

 
“GadĢipte ya Resulallah. Ġhtiyarlıyorsun, çabuk ihtiyarladın ya 

Resulallah.” Demesine karĢı Resulallah Ģu itirafta bulunacaktı. “ġey'e 
bepni surete hudün ve ahavatuha. Beni hud suresi kocattı, saçlarımı 
Hud suresi ve onun gibi onunla birlikte gelen sureler ağarttı.” Diyecekti.
  

 
Neden ağartmıĢtı sevgili efendimizin saçlarını bu sure, bu surede 

ne vardı. Onun saçını ağartan bu sure bırakın bizlerin saçını ağartmayı, 
tüylerimizi diken diken dahi etmiyorsa o zaman bize nazil olmuyor 
demektir. Henüz bize nazil olmamıĢ. Henüz Kur‟an yüreğimize iĢlememiĢ 
demektir. Onun için bu sureyi okurken çok özel bir ihtimam göstererek 
okuyacağız ve satırların arasında Resulallah‟ın saçlarını acaba bu ayet 
mi ağarttı, Resulallah nasıl algıladı bu ayeti, Resulallah bu kıssayı nasıl 
algıladı, Ģu aktarılan tarihi olayı nasıl anladı diye anlamı arayacağız. 
Anlamı bulursak sebebi de bulmuĢ olacağız. Anlamı bulursak haddi 
zatında hakikati bulmuĢ olacağız. Ve belki onda uyandırdığı his, bizde de 
uyanacak. Ve belki bize, bizim kalbimize de Kur‟an nazil olacak. Ter-ü 
taze, ilk günkü gibi, sıcak, buğusu üstünde.  

 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
Rahman, Rahim olan Allah‟ın adıyla. Rahmetini insanoğluna vahiy 

biçiminde tenezzül buyurarak gösteren Allah‟ın adıyla. Ġnsana olan 
merhametini, insanın kendisine yabancılaĢmasını önlemek için vahiy 
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göndererek ispat eden Allah‟ın adıyla. Ġnsanı yaratıp sahipsiz, çayıra 
salmayan, yarattıktan sonra onu görüp gözeten, koruyup kollayan, 
yetiĢtiren, terbiye eden, onu kapasitesinin sınırlarına çıkaran, ondaki 
cevheri gerçekleĢtirmek, yani kendi kendisini gerçekleĢtirmesi için 
insanın önünü açan ve insana yol haritası sunan Allah‟ın adıyla. 

 
 
Elif Lâââm Ra Tüm mukattaat harfleri için yaptığımız tefsir, bu 

surenin giriĢinde ki bu harfler içinde geçerli. Bakara suresinde ve ondan 
sonra gelen ve mukattaatla baĢlayan surelerin giriĢinde yaptığımız tefsire 
müracaat edilirse bu harflerin anlamı üzerinde yapılan yorumlar görülmüĢ 
olur. Fakat bir Ģeyi hatırlatmadan geçmeyeyim;  

 
Mukattaat harfleri, bu kesik ve mücerret harfler bir çok manaya 

gelebilir. Bir çok yorum yapılmıĢtır, tek bir yorumu yoktur. Ama bu 
yorumların tamamını birkaç baĢlık altında toplamak mümkünse eğer 
Bunlardan bir tanesi Bu harflerle baĢlayan tüm surelerin giriĢindeki 
içerikten yola çıkarak Ģu olmak durumundadır.  

 
1 - “Vahyin ihtiĢamına dikkat çekmek.” Çünkü Kur‟an da 

mukattaat harfleri ile baĢlayan hemen tüm sureler vahye doğrudan ya da 
dolaylı dikkat çekerek baĢlar. 

 
2 - Ġkincisi, Mukattaat harfleri Kur‟an ın sırrıdır. Tıpkı Hz. Ebu 

Bekir‟in söylediği gibi, yorumladığı gibi. “Her kitabın bir sırrı vardır diyor. 
Bu Kitap‟ın sırrı da bu harflerdir.” 

 
3 – Belki bir üçüncü yorum Ģu olabilir; Ey insan bakın, bu harfler 

sizin konuĢtuğunuz harfler, sözlerinizin yapı taĢları, bildiğiniz söz yapıları. 
Fakat bu bildiğiniz bu insani, bu beĢeri harflerden ilahi vahiy, bunları 
kullanarak Allah size mesajını gönderiyor. Yani yerden biten harflere 
gökten gelen mana giydiriliyor. Dikkat edin vahyin ayağını yerden, baĢını 
gökten kesmeyin. Vahyi; bu iki kutupluluğu, bu iki boyutluluğun içerisinde 
algılayın ve anlamaya çalıĢın anlamına gelse gerek. 

 
Kitabun uhkimet âyâtuhu sümme fussılet min ledün Hakiymin 

Habiyr; Biraz önce Mukattaat harflerinin anlamlarından birincisine iĢaret 
ederken demiĢtim ki; Kur‟an da ki tüm mukattaat harfleri ile baĢlayan 
sureler içerik olarak vahye vurgu yaparlar. Burada da bu ayet vahye 
vurgu yaparak söze girdi ve dedi ki;  

 



Bu sonsuz hikmet sahibi ve her Ģeyden haberdar olan Allah 
tarafından ayetleri açık, net ve hikmetli kılınmıĢ. Dahası ayrıntılandırılmıĢ 
bir kitaptır. 

 
Evet, bu dediği kendisi, yani Kur‟an. uhkimet âyâtuhu ayetleri 

muhkem kılınmıĢ, sağlamlaĢtırılmıĢ, sabitleĢtirilmiĢ. Bu baĢına delalet 
eder tabir caizse vahyin. Vahyin üstüne delalet eder. Vahyin kaynağı ile 
olan iliĢkisine delalet eder. Bu kaynağına sadık bir vahiydir. Bu 
kaynağından aynen gelen bir vahiydir. Yani bu vahyi saptırmak, bu 
vahye dıĢardan bir Ģey katmak, bu vahyin kaynağını çarpıtmak, bu 
vahyin kaynağı ile olan iliĢkisini koparmak mümkün değildir. 
SağlamlaĢtırılmıĢtır. Kaynağına nispeti sağlam ve doğrudur, hakikattir. 
uhkimet âyâtuhu ibaresi bana, Ali Ġmran suresinin 7. ayetinde ki; 

 
..minhu ayatun muhkematun hünne Ümmül Kitab.. (Ali Ġmran/7) 

Ġbaresini hatırlattı. Kur‟an kendisini ikiye ayırıyor Ali Ġmran 7 de. 
 
Birincisi muhkem ayetler, yani sağlam, sabit, oturmuĢ, karıĢtırılması 

mümkün olmayan, açık, net ayetler. Söylemek istediğini ilk anda ve tek 
bir anlamla söyleyen ayetler. Belki buradaki tahkiym ile orada ki tahkiym 
ya da ihkam arasında bir nüans var, fark var. Oradaki MüteĢabih‟in zıddı, 
Ali Ġmran suresinde ki. Dolayısıyla ilk bakıĢta manası net ve açık olmayıp 
manası baĢka karinelerle anlaĢılan ayetlerin zıddı, yani tek anlamlı, açık 
ve net anlamlı ayetler manasında gelmiĢ Ali Ġmran 7 de. 

 
Kitabın anası diyor bu ondan sonra müteĢabihat‟tan söz ediyor. 

..ve uharu müteĢabihat.. (A.Ġmran/7). Geri kalanı ise muhkemat gibi 
kitabın anası olmayan O ananın tabir caizse çocukları hükmünde olan, o 
aslın fer‟i hükmünde olan, o özün devamı ve açıklaması hükmünde olan 
ayetler diyor. 

 
Burada da çok büyük benzerlik iĢte burada; uhkimet 

âyâtuhusümme fussıletadeta ve uharu müteĢabihat‟a denk 
düĢercesine onunla mutabakat halindesümme fussılet daha sonra 
ayrıntılandırılmıĢ, açıklanmıĢ, iyice ayrıntılandırılmıĢ bir kitaptır diyor bu. 
Demek ki Kur‟an ın iki özelliği, Kur‟an ayetlerinin kendi tasnifine göre iki 
boyutu var. 

 
1 – Öz ana olan ayetler grubu, 
 
2 – O anadan türeyen, çoğalan ve o anayı açıklayan ayetler grubu 
 



Kur‟an derim her zaman hem müfesser bir kitaptır, hem de 
müfessir bir kitaptır. Yani Kur‟an sadece tefsire konu değildir, tefsirin 
nesnesi değildir. Kur‟an aynı zamanda tefsirin öznesidir. Yani 
müfessirdir. Sadece Kur‟an ı biz tefsir etmeyiz. Kur‟an kendisi tefsirdir. 
Peki neyi diye soracaksınız, tek bir Ģeyin değil ki. Bir kez Kur‟an vahyi 
tüm vahiylerle birlikte kendi ifadesi ile Levh-i mahfuz, korunmuĢ ana 
bellek. KorunmuĢ ilahi bellek olan vahyi hakikatlerin kendisinden neĢ‟et 
ettiği, doğduğu o merkezin, o merkezdeki anlamların tefsiridir. Yani bu 
manada kendisinin kaynağının tefsiridir.  

 
Ama sadece bu kadar değil, Kur‟an hepsinden önce, her Ģeyden 

öte varlığın tefsiridir. Vücudun ve vücudun tefsiridir. Sadece mevcudun 
değil, yani gördüğümüz, dokunduğumuz mahiyetiyle algıladığımız 
eĢyanın değil, aynı zamanda vücudun, var oluĢun, bu eĢyanın gerisinde 
yatan özün, bütün bu varlığa, var oluĢunu kazandıran mutlak var‟ın, El 
Hakk‟ın tefsiridir. 

 
Yetmedi ve bitmedi, dahası Mekki ayetlerin tefsiri Medeni 

ayetlerdir. Medine‟de adeta Mekke tefsir edilmiĢtir. Mekke de gelen 
akide, Medine de amele dönüĢmüĢtür. Mekke de bir hayatın inĢası 
emredilmiĢ, Medine de yeni bir hayatın nasıl inĢa edileceği bizzat 
gösterilmiĢtir. Ġnsanoğlunun amelleri de düĢüncesinin tefsiri değil midir. 
Ġnsanoğlunun düĢüncesi inancının tefsiri değil midir. Ġnsanoğlunun inancı 
bilincinin tefsiri değil midir. Ġnsanoğlunun bilinci tasavvurunun tefsiri değil 
midir.  

 
Allah‟a karĢı duruĢ gördüğünüz gibi tasavvurdan bilince bilinçten 

inanca, inançtan eyleme, amele doğru akan bir tefsir hareketi, bir, 
birbirini açıklayan silsileler. Tıpkı bunun gibi. 

 
ĠĢte Kur‟an ayetleri de, daha doğrusu insanlığın değiĢmez değerleri 

olan vahyi hakikatler önce tahkim edilmiĢ, daha sonra ayrıntılandırılmıĢ. 
Önce ana hatlarıyla ifade edilmiĢ daha sonra o ana hatlar insan anlasın, 
kapalı bir Ģey kalmasın, mazereti olmasın, Allah‟a karĢı bahane bulmasın 
diye ayrıntılandırılmıĢ. 

 
Tabii uhkimet aynı zamanda bir baĢka manaya daha gelir. O da 

ZemahĢeri üstadımızın çok güzel iĢaret ettiği gibi; Hikmetli kılınmıĢ, 
hikmetlendirilmiĢ.  

 
Nasıl bitiyordu ayet? Ġki sıfatla bitiyordu; Hakiymun Habiyr hakim 

olanın sözü hikmetli olmaz mı hiç, Hakim olan konuĢunca hikmetli 
konuĢur. Zaten aynı noktaya varır. Biraz önce söylediklerimle aynı 



sonuca varır. Hikmetli kılınmıĢtır Kur‟an ın ayetleri, vahyin ayetleri. Yani 
hiç biri hikmetsiz, illetsiz, nedensiz, sadece söz ola, beri gele diye 
gönderilmemiĢtir. 

 
Niçin böyle girdi, çok önemli. Niçin böyle girdi bu sureye sorusunun 

cevabını bu surenin içeriğinde aranmalı. Bu sure büyük bir bölümüyle 
kıssalardan oluĢan bir suredir. Size Ey bu ayetlerin, ey bu vahyin 
muhatabı olan insan, sana hikaye anlatmıyorum diyor. Hikaye dinler gibi 
dinleme. Nuh Kıssasını, Lut kıssasını, Hud kıssasını, ġuayb kıssasını, 
Musa kıssasını hikaye dinler gibi dinleme. Hikmetini düĢün. Bunun 
altında derin hikmetler var. O hikmeti düĢünürsen masal dinler gibi 
dinlememiĢ olursun. Hikmetini bulursan Kur‟an ın; geçmiĢin masallarını 
anlatmadığını görürsün. Onun için uhkimet hikmetli kılınmıĢ bir kitabın 
ayetleri bunlar. 

 
 
2-) Ella ta'budu illAllâh* inneniy leküm minhu neziyrun ve 

beĢiyr; 
 
Yalnızca Allâh'a kulluk etmekte olduğunuzun farkındalığına erin, 

diye (bu BĠLGĠ inzâl olundu). "Muhakkak ki ben, size 'HÛ'dan bir uyarıcı 
ve bir müjdeleyiciyim." (A.Hulusi) 

 
2 - ġöyle ki Allah dan baĢkasına kul olmayın, ben size onun 

tarafından tebĢir ve inzar için gönderilmiĢ bir Peygamberim. (Elmalı) 
 
 
Ella ta'budu illAllâh 
 
Devamındaki ayet, aslında 1. ayete bitiĢik bir anlam taĢıyor. Adeta 

orada; “Neden böyle derseniz eğer, bundan amaç nedir derseniz eğer Ģu 
sebepten ki, Allah‟tan baĢkasına kulluk etmeyin.” Diye. Yani neden diye 
sormadan rabbimiz nedenini de açıklıyor. “Ben öyle diyorsam öyledir” 
demiyor. Öyledir ama O öyle demiyor ve bize de bir usul öğretiyor. 
Vahyin muhatabı olan müminlere; “Tezinizi karĢınızdakine aktarırken 
Allah‟ın üslubundan örnek alın.” Dercesine ben söylüyorsam öyledir 
demiyor.  

 
Neden ya rabbi hem kaynağına tahkim ettin, sağlamlaĢtırdın, 

kaynağına nispetini sağlamlaĢtırdın vahyin, hem de ayrıntılandırdın, 
açıkladın. Böyle iki boyutlu bir anlamı var diye sorarsanız; Ella ta'budu 
illAllâh Allah‟tan baĢkasına kulluk etmeyin diye.  

 



Aslında sevgili dostlar bu kısacık cümle var ya müthiĢ bir var oluĢ 
hakikatini dile getiriyor. Vahyin amacı nedir sorusunun cevabıdır bu. 
Allah neden insanla konuĢtu biliyor musun ey insan, Allah neden sana 
tenezzül etti biliyor musun, akıl vermiĢken, akılla yetinmeyip irade 
vermiĢken, iradeyle yetinmeyip fıtrat vermiĢken bir üstüne neden vahiy 
gönderdi biliyor musun ey insan. Bir tek sebebi var; Senin için. Çok 
önemli. Burada seni kula kulluktan kurtarmak için manası çıkar. Kula 
kulluktan kurtulasın diye Çünkü; 

 
Ella ta'budu illAllâh‟ın nefyi budur. Bu ispatıdır. Allah‟a kulluk 

edesiniz, kula kulluk etmeyesiniz diye. Asıl söylemediğine dikkat çekmek 
lazım bu ayetin. Söylediği açık, söylediği fussılet ama bir de uhkimet‟i 
var. Evet, iĢte o söylemediği o nedir, hikmet; Kula kulluk etmeyesiniz. 

 
Allah‟a kulluk etmenizden Allah‟ın hiçbir çıkarı yok, bu kesin. Peki 

kimin çıkarı var; senin ey insan. Kula kulluk edersen eğer, kendi elinle 
kendi hayatını mahvedersin. Varlığını harcamıĢ olursun. Kendine 
yapabileceğin en büyük kötülüğü yapmıĢ olursun. ĠĢte Ella ta'budu 
illAllâh vahyin amacı nedir diye soran olursa ona söyleyin kula kul 
olmaktan insanı korumak için. Kula kul olan adam olur mu, kula kul olan 
kendi kendisini gerçekleĢtirebilir mi, kula kul olan kapasitesinin sınırlarına 
çıkabilir mi, kula kul olan insan olur mu. Bunu sorgulamak lazım. Onun 
için biz kul olmasak ta Allah, Allah‟tır. 

 
..Aziyzün Hakiym; (Enfal/49) Azizdir, Ģereflidir, yücedir. Herkes 

inkar etse yine yücedir. Fakat kaybedecek olan insandır. Onun için 
rabbimiz insana olan merhamet ve Ģefkatini iĢte vahiy suretinde tecelli 
ettirmiĢtir. Biz bunu görüyoruz. 

 
inneniy leküm minhu neziyrun ve beĢiyr; Ey Muhammed A.S. 

De ki; hiç Ģüphesiz ben de O‟nun katından size gönderilmiĢ bir uyarıcı ve 
müjdeciyim. Yani biraz önceki ibarenin devamı olduğu için Ģunu 
söylemek zorundayız, bana kul olun demiyorum, açılımı bu, bu ibarenin. 
Ban kul olun demiyorum size. Ben sadece bir uyarıcı ve muĢtucuyum. 
Neye karĢı; köleliğe karĢı uyarıyorum, özgürlüğü muĢtuluyorum size. 
Felakete karĢı uyarıyorum, size saadeti, hem de sonsuz saadeti 
müjdeliyorum, tercihinizi yapın. 

 
 
3-) Ve enistağfiru Rabbeküm sümme tubu ileyHĠ yümettı'küm 

metaan hasenen ila ecelin müsemmen ve yü'ti külle ziy fadlin 
fadlehu, ve in tevellev fe inniy ehafü aleyküm azâbe yevmin kebiyr; 

 



"(YanlıĢ ve kusurlarınız için) bağıĢlanma isteyin Rabbinizden! 
Sonra O'na tövbe edin ki, ömrünüz tamamlanana kadar sizi güzel bir 
Ģekilde yaĢatıp, her erdemli kiĢiye lütfunu (ilim ve irfanlarının hak ettiğini) 
versin... Eğer yüz çevirirseniz, sizin için o büyük sürecin azabından 
korkarım." (A.Hulusi) 

 
3 - Hem rabbinizin mağrifetini isteyin sonra ona tevbe edin ki sizi bir 

müsemmâ ecele kadar güzel bir surette yaĢatsın ve her Fadıl sahibine 
fadlını versin ve eğer yüz çevirirseniz haberiniz olsun ki ben size büyük 
bir günün azâbından korkarım. 

 
 
Ve enistağfiru Rabbeküm sümme tubu ileyH o halde ne 

yapmanız gerekiyor, veya soruyor musunuz. Hani Kur‟an sümme 
fussılet idi, yalnız Allah‟a kulluğa çağırdı. Peki Allah‟a kulluk ne ile 
baĢlar, nasıl baĢlar diye soruyor musunuz; Alın onu da açıklıyorum Ve 
enistağfiru Rabbeküm sümme tubu ileyH yapmanız gereken ilk Ģey 
budur. Haydi rabbinizden kusurlarınız için af dileyin ve bilincinizi 
yenileyerek, -dikkat buyurunuz lütfen, tevbeyi böyle de 
anlamlandırıyorum. Bilinci yenilemek.- sümme tubu ileyH ve bilincinizi 
yenileyerek ona yönel. Ġlk yapmanız gereken budur. 

 
Kulun kulluk yürüyüĢüne çıkarken ilk yapması gereken istikamet 

tespitidir. Tevbe budur. Ġstiğfar;ağırlıklardan kurtulmak, yola çıkarken 
yürek yıkamaktır istiğfar. Çünkü yola çıkıyorsunuz, bir yürek abdesti 
almanız lazım. Ġstiğfar ederek, yüreği arındırarak, temizleyerek, geçmiĢin 
tortularını bir kenara atarak, af dileyerek, özür dileyerek çıkmalısınız. 
Ondan sonra sümme tubu ileyH istikamet açısını ayarlamalısınız. 
Çünkü çıkıĢtaki bir milimlik bir sapma, yol aldıkça sizi maksadınızdan 
kilometrelerce uzağa düĢürecektir. Onun için tevbe; yöneliĢ demektir, 
dönmek demektir. Onun için istikamet açısını iyi tutturun. Allah‟a, Allah 
yolunda hakikat üzere yürürken baĢlangıçta iyi tevbe edin. Yani tam 
tutturun istikamet açısını. ĠleyH, O‟na doğru. Sapma olmasın. 

 
yümettı'küm metaan hasenen ila ecelin müsemmen ve yü'ti 

külle ziy fadlin fadleh Peki bunun karĢılığında ne verecek, Allah size 
neyi vaat ediyor, ne alacaksınız? O da size; Yasa ile belirlenmiĢ süre 
doluncaya kadar ila ecelin müsemme yasa ile belirlenmiĢ süre diye 
tercüme ettim, doğrusu da budur. Sonu yasa ile belirlenmiĢ süre. Yani 
ecel, ölümüm yasaları.  

 
Ölüm Allah‟ın koyduğu yasalarla gerçekleĢir. Ölü diyebilmemiz için 

bu yasanın ortaya çıkması, gerçekleĢmesi lazım. Onun için buradaki; Ġla 



ecelin müsemme sonu yasa ile belirlenmiĢ süre doluncaya kadar akıbeti 
güzel bir hayat bahĢetsin Allah size ve erdem sahibi herkese erdemin 
karĢılığını versin. Vaat bu. Süre doluncaya, yani sonu yasa ile belirlenmiĢ 
ömür süresi doluncaya kadar. Buradaki yasa ile belirlenmiĢ olan zaman 
değil. Ölümün kendisi, ölümüm yasası yani. ĠĢte o gelinceye kadar güzel 
bir hayat bahĢetsin.  

 
Ben buraya akıbeti diye bir sözcük ilavesini zorunlu buluyorum, 

akıbeti güzel bir hayat. Güzel bir hayattan kastı Kur‟an ın yer yüzünde 
vur patlasın çal oynasın hayatı değil. Kur‟an ın güzel bir hayattan kastı; 
Firavun gibi diĢi ve baĢı ömrü boyu hiç ağrımamıĢ bir hayat değil. Elini 
sıcak sudan soğuk suya vurmadığı bir hayat değil. Güzel hayat; Güzel 
sonuçlu hayattır, sonu güzel olan hayattır. Ebedi mutluluğu getiren hayat, 
güzel hayattır. Yoksa anlık bir haz için bir ömrünü yakan, bir ömürlük 
mutluluğunu feda eden ahmak ve aptal insanlar durumuna düĢeriz Allah 
korusun.  

 
Onun için burada güzel bir hayattan kasıt, akıbeti güzel bir hayat ve 

ayetin devamında erdem sahibi herkese erdeminin karĢılığını versin 
bunun sonucunda diyor. ve yü'ti külle ziy fadlin fadleh..! 

 
ve in tevellev fe inniy ehafü aleyküm azâbe yevmin kebiyr; ama 

eğer yüz çevirecek olursanız iyi bilin ki benkorkunç bir günün azabının 
üzerinize kopmasından korkuyorum. 

 
 
4-) ĠlAllâhi merciuküm* ve HUve alâ külli Ģey'in Kadiyr; 
 
"Allâh'a rücu edeceksiniz; 'HÛ'; her Ģeye Kaadir'dir. (A.Hulusi)" 
 
4 - Hep dönümünüz Allaha dır, o ise her Ģey'e kadîrdir. (Elmalı) 
 
 
ĠlAllâhi merciuküm er geç dönüĢünüz Allah‟adır. ve HUve alâ 

külli Ģey'in Kadiyr; ve O, her Ģeyi yapmaya muktedirdir. Yani ömrünüzü 
kötü de geçirebilirsiniz, fakat unutmayınız, güzel veya kötü mutlaka 
sonunda hesap vereceksiniz. KaçıĢ yok. Allah sız bir ahiret yok. Dünya 
hayatında Allah ile iliĢkini keserek yaĢayabilirsin, Allah‟a karĢı 
yabancılaĢabilirsin, tercihini Allah‟tan arındırılmıĢ bir hayat lehine 
kullanabilirsin. Ama ötede öyle bir imkanın olmayacak, Allah sız bir ahiret 
olmayacak. O zaman Ģimdiden hesabını iyi yap diyor. DönüĢ ona. 

 
 



5-) Ela innehüm yesnune sudurehüm liyestahfu minHU, ela 
hıyne yestağĢune siyabehüm ya'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun* 
inneHU Aliymun BiZatis sudur; 

 
Kesinlikle bilin ki! O'ndan gizlemek için, içlerindekini dürüp bükerler 

(gerçek düĢüncelerini baĢka fikirlerle örtüp gizlerler)! Kesinlikle bilin ki! 
Onlar elbiselerine büründüklerinde (iç dünyalarındakini örttüklerinde), 
onların sırlarındakini ve açığa vurduklarını da bilir! Çünkü O, sadırların 
(beyinlerindeki dünyalarının) zâtı olarak Aliym'dir. (A.Hulusi) 

 
5 - Bak amma onlar ondan gizlenmek için göğüslerini büküyorlar, 

evet amma onlar ondan örtülerine bürünürlerken o onların neyi 
gizlediklerini ve neyi açığa vurduklarını bilir çünkü o, bütün sinelerin 
künhünü bilir. (Elmalı) 

 
 
Ela innehüm yesnune sudurehüm liyestahfu minH Allah‟tan 

arındırılmıĢ, yani Allah ile iliĢkisi koparılmıĢ bir hayat yaĢayanların içinde 
bulunduğu çıkmazdan bir sahne getirdi gözümüzün önüne bakın. 
Baksanıza bu tipler diyor Kur‟an; onlar, ondan kaçırmak için yüreklerini 
kat be kat örtüyorlar.  

 
Bu ayeti çevirirken çok düĢündüm. Burada anlatılan iki yüzlüler 

değil, münafık değil bunlar. Çünkü Mekke‟deyiz ve bu ayetler Mekkeli. 
Zaten ayetin devamında da anlatılanların inkarcılar olduğu görülüyor. O 
zaman yesnune sudurehüm göğüslerini iki büklüm yaparlar, bükerler 
diyor. Böyle çevirmedim, Yüreklerini Allah‟tan kaçırırlar diye çevirdim. 
Neden; Yüreklerini Allah‟tan kaçırmak, yüreklerini Allah‟tan sakınmak..! 
insanın yapabileceği en büyük ahmaklık. Yüreği Allah‟tan sakınmak.. 
düĢünebiliyor musunuz. 

 
Allah‟tan yüreğini niçin sakınır bir insan, Allah yüreğe ne yapar ki. 

Tecelli ederse Allah yüreğe ıĢık verir, iman verir, hidayet verir. Çünkü 
Mukallib‟ul Kulub olan odur, kalpleri evirip çevirir. Onun için sevgili nebi; 
sebbik kalbî âlâ dinik diyordu. Kalbimi dinin üzerinde sabitle. Yürek 
Allah‟a verilirse Allah o yüreği hiç zayi eder mi. En güzel Ģekilde 
donatmaz mı, imanla donatmaz mı. Peki söyler misiniz bir insan yüreğini 
Allah‟tan kaçırmakla aslında ne büyük bir ziyana uğramıĢ oluyor.  

 
Onun için burada söylediği yüreklerini Allah‟tan sakınırlar, Allah‟tan 

kaçırırlar. Allah‟tan kaçıran kime verecek o yüreği. Eğer bir yürek ki 
Allah‟a ait değilse, Allah‟a teslim olmazsa kime teslim olur. Elbette 
Ģeytana teslim olur. Vay gele o yüreğin baĢına. Bir yüreği mahvetmenin 



adresi değil midir bu, yöntemi değil midir. ĠĢte burada onlar diyor 
baksanıza, bakın Ģunlara, görün Ģunları âlâ uyarısı ile gelmiĢ. Ondan 
kaçırmak için yüreklerini kat be kat örtüyorlar.  

 
Belki burada bir nükte daha olabilir, yüreklerinin üzerine – ki 

buradaki sudur, sadece yürek değil aynı zamanda vicdanı da kaplayan 
bir Ģey, vicdanlarının üzerine örtü örterler. Niçin, Vicdanlarının çığlığını 
duymamak için. Zavallı aĢağıda sahibine seslenir; Öldürüyorsun beni, 
boğuyorsun der. Vicdan fıtratın sesidir. Fıtratın belki kendisidir hatta. Bu 
manada fıtratın sesini susturmaya çalıĢır. Susmazsa üzerini örter, kat kat 
örter. Li vicdanın sesini duyup ta rahatsız olmayayım, yani günah 
iĢlerken rahatsız olmayayım, Allahsız bir hayat tasarlarken rahatsız 
olmayayım. Allah‟tan uzaklaĢırken rahatsız olmayayım. Kendi kendime 
ihanet ederken rahatsız olmayayım diye üstünü örter. 

 
Vahiyden tabii ki etkileniyorlardı bu ayetlerin ilk muhatapları olan 

inkarcılar. Bilinçli bir körlük ve sağırlığı tercih ediyorlardı. Bu surenin 20. 
ayetinde söylendiği gibi. Bilinçli bir körlük ve sağırlık, yani farkın dalardı 
onlar. Farkında olarak sağır ve kör davranıyorlardı. Onun içinde iĢte 
böyle yüreklerini Allah‟tan kaçırmak, vicdanlarının üzerini kat kat örtmek 
gibi bir cinayet iĢliyorlardı. 

 
ela hıyne yestağĢune siyabehüm ya'lemü ma yüsirrune ve ma 

yu'linun unutmayın ki onlar kat kat örtülere sarınıp büründüklerinde dahi 
O, yani Allah, onların gerçeği gizlediklerinde bilir, yalanı açığa 
vurduklarını da. O ”gerçek ve yalan”, bir açıklama babından bendeniz 
ifade ediyorum. Yani onların gerçeği gizlediklerini ve yalanı açığa 
vurduklarını. Gizledikleri gerçektir onların. Nedir o; Fıtrat, hilkat, vicdanın 
sesi, dıĢarı vurdukları da yalandır. Batıl yalandır zaten. Yalanın adresidir 
batıl. Onun için dıĢarı vurdukları o küfür, o davranıĢ, o Allah‟tan kaçıĢ 
aslında bir yalan. Onlar yalanın çocukları, yalana teslim olmuĢ, gerçeği 
yalana tercih etmeyen, ama yalanı gerçeğe tercih eden yalanın evlatları 
onlar. 

 
inneHU Aliymun BiZatis sudur; Nitekim O göğüslerin en mahrem 

sırlarını bilendir. Evet, tefsire gerek var mı, O göğüslerin en mahrem 
sırlarını bilendir. Onun için kendisinden neyi kaçırdıklarını, niçin 
kaçırdıklarını da çok iyi bilir. 

 
 
6-) Ve ma min dabbetin fiyl Ardı illâ alAllâhi rizkuha ve ya'lemu 

müstekarreha ve müstevdeaha* küllün fiy Kitabin mubiyn; 
 



Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki, onun yaĢam gıdası 
(rızkı) Allâh'a ait olmasın! Bilir onun karar kılacağı hâli de (sonunu) ve 
geçici olarak yaĢamakta olduğunu da... Hepsi apaçık bir BĠLGĠdir! 
(A.Hulusi) 

 
6 - Yerde hiç bir debelenen de yoktur ki rızkı Allaha ait olmasın, o 

onun karar ettiği yeri de bilir, emanet bulunduğu yeri de, hepsi açık bir 
kitaptadır. (Elmalı) 

 
 
Ve ma min dabbetin fiyl Ardı illâ alAllâhi rizkuha Yeryüzünde 

hiçbir canlı yoktur ki rızk açısından Allah‟a bağımlı olmasın.  
 
Evet dostlar, açlık ve kıtlık rızkın yetersizliğinden değildir. Yani 

Keynes doğru söylemiyor. Kapitalistler doğru söylemiyor. Açlık evrensel 
değildir. Rızk evrenseldir. Fakat insanoğlunun hırsı, aç gözlülüğü ve adil 
olmayan paylaĢımda ısrarı, açlığın ve kıtlığın sebebidir. Varlığa rızk 
yetesiye iner, fakat insanoğlu hırsından ve aç gözlülüğünden gasp eder 
ve Allah‟ın kendisini sınamak için fazla fazla verdiklerinden diğer 
insanların,i yoksulların hakkını vermez ve sınavı kaybeder. Varlıkla 
sınanır ve kaybeder. Varlık onun için bir cehenneme dönüĢür. O sebeple; 
illâ alAllâhi rizkuha ne varsa, hangi canlı varsa rızkı Allah‟a aittir. Bu 
manada Allah rızkı yetesiye vermiĢtir. 

 
Hani ne diyordu sevgili Nebi; “Eğer sizler kuĢlar kadar Allah‟a 

mütevekkil olsaydınız rızkınız, kuĢların ağızlarına konduğu gibi gelir 
ağzınıza konardı.” Ama tabii ki biz insanız ve iradeli varlıklarız.  

 
Ve en leyse lil Ġnsani illâ ma se'a; (Necm/39) Ġnsan için ancak 

çalıĢtığının, çalıĢmasının, çabasının karĢılığı vardır diyen Kur‟an dır. 
 
ve ya'lemu müstekarreha ve müstevdeaha zira o her canlının 

konup eğleĢeceği yeri de, göçüp yerleĢeceği yeri de bilir. küllün fiy 
Kitabin mubiyn; Bütün bunlar belirli bir yasayla kayıt altına alınmıĢtır. 
Yani tesadüf yoktur. Var oluĢ içinde tesadüfe yer yoktur. Varlık nizam ve 
intizam ile yaratılmıĢtır. ĠĢte bu ayetin söylediği büyük hakikat bu, ispatı, 
kader budur. ĠĢte kader tesadüfün zıddıdır. Ölçüsüz yasasız hiçbir Ģey 
yoktur. EĢyanın kaderi onun tabi olduğu ilahi yasadır. 

 
Burada hemen biraz önce her canlının konup eğleĢeceği, göçüp 

yerleĢeceği yeri bilir ibaresi birkaç Ģeye tekabül edebilir. Bir baĢka ayette 
daha gelir buna benzer bir ibare. Ġnsanın öncesine iliĢkin yani sulbüne 
iliĢkin, kimin sulbünden gelecek ve nerede konup yerleĢip rızıklanacak. 



Ya da akıbetine iliĢkin konup eğleĢeceği yer yüzünde ne yapacak, nasıl 
bir hayat yaĢayacak ve ondan sonra da akıbeti ne olacak. Sonuçta 
nereye gidecek, o Allah‟ın bilgisi, külli bilgisi içindedir. Mutlak bilgisi 
içindedir. Fakat bu bilgi kulun iradesini yok sayan bir Ģey değildir. Kulun 
iradesi Allah‟ın bizzat yarattığı verdiği Ģeydir. Allah kendi verdiği ihsan ve 
in‟am ına kendisi hürmet eder. 

 
 
7-) Ve HUvelleziy halekasSemavati vel Arda fiy sitteti eyyamin 

ve kâne ArĢuHU alelMâi li yeblüveküm eyyüküm ahsenü amela* ve 
lein kulte inneküm meb'usûne min ba'dil mevti le yekulennelleziyne 
keferu in hazâ illâ sıhrun mubiyn; 

 
"HÛ" ki semâlar ve arzı altı aĢama sürecinde yaratmıĢtır (enfüsî 

mânâda altı bilinç kademesindeki Ģuuru {semâ} ve bedeni {arzı}); O'nun 
ArĢı (hükümranlığının açığa çıktığı Esmâ mertebesi) Su (evrenin hakikati 
olan dalga {wave} okyanusundaki ĠLĠM - DATA olarak); (insan için 
değerlendirirsek: Esmâ'nın iĢaret ettiği özellikler kiĢinin Ģuuru ve bedeni 
{yüzde 80 SU yapısı - sudaki hafızanın çeĢitli dalgalarla programlanması 
sonucu} üzerinde hükümrandır, anlamı düĢünülebilir. A.H.) fevkindedir! 
Sizin hanginizin davranıĢ olarak daha güzel Ģeyler açığa çıkaracağınızı 
belirlemek için... Andolsun ki: "Kesinlikle siz ölümden sonra bâ's 
olunacaksınız" desen; hakikat bilgisini inkâr edenler kesinlikle: "Bu 
apaçık bir sihirdir (olmayanı var göstermek)" derler. (A.Hulusi) 

 
7 - Hem o odur ki Gökleri ve yeri altı günde yarattı, ArĢı, su üstünde 

idi, hanginiz daha güzel amel yapacaksınız diye sizi imtihan meydanına 
çıkarmak için, böyle iken alimallah, «siz öldükten sonra ba's 
olunacaksınız» dersen küfredenler mutlak Ģöyle derler: «bu apaçık bir 
aldatmadan baĢka bir Ģey değil».(Elmalı) 

 
Ve HUvelleziy halekasSemavati vel Arda fiy sitteti eyyamin ve 

kâne ArĢuHU alelMâi Ve O‟dur gökleri ve yeri 6 aĢamada yaratan. 
 
6 aĢama dedim. 6 gün..! Gün Kur‟an da izafidir. Hem de zamana 

bağlı değildir. Onun için aĢamalılığa, daha doğrusu Allah‟ın var oluĢu 
yine bir yasaya bağlı olarak yer yüzünü, gökleri, yani mahlukatı bir 
yasaya, bir nizama bağlı olarak yarattığına delalet eder bu. Evet devam 
ediyoruz; 

 
fiy sitteti eyyamin ve kâne ArĢuHU alelMâi Kudret makamının en 

büyük tecellisi olan hayatı su üzerine bina eden de o idi. 
 



Aslında bu ibarenin harfiyen çevirisi; O‟nun kudret makamı tahtı 
suyun üzerinde idi. Manasına gelir tam motamot çevirisi. Ama açılımı bu 
ibarenin mecazi bir ibare olduğunu, eliptik bir ibare olduğunu, çok veciz 
bir ifade olduğunu biliyoruz. Bunu açtığımızda; ve ce'alna minelMai 
külle Ģey'in hayy (Enbiya/30); Biz her bir canlıyı sudan kıldık ayetini 
hatırlayıveriyoruz. Yani o kudret makamını, o tüm canlı hayatı sudan 
yarattığını böylesine mecazi ve sıkıĢtırılmıĢ bir kalıpla ifade buyuruyor 
bizlere. Canlıların elementer birliğine delalet ediyor bu aslında. Tıpkı; 
Allah nasıl bir ise yarattığı canlıları da bir elementten var etmiĢtir. Yani 
geriye doğru gittikçe kesrette vahdeti bulursunuz. Çokluğun arkasında bir 
tekliği bulursunuz dercesine. 

 
li yeblüveküm eyyüküm ahsenü amela Bu çok önemli, peki niçin 

yarattığını sormaz mısınız, neden yarattığını anladık. Tüm canlıları 
sudan yarattı, peki neden insanı yarattı derseniz; Bütün bunları 
hanginizin değer üretmede daha iyi olduğunuzu sınamak için yaptı. Yer 
yüzünün yaratılıĢ amacı iĢte bu ayette ifade ediliyor. Yani yer yüzünün 
yaratılıĢ amacı insandır deniliyor bir üstte. Burada ise insanın yaratılıĢ 
amacı kendi kendisini en güzel bir biçimde gerçekleĢtirmektir. ĠĢte onu 
görüyoruz. 

 
li yeblüveküm eyyüküm ahsenü amela hanginiz daha güzel bir 

değer üretecek. Hanginiz kendi var oluĢunu en güzel bir biçimde 
gerçekleĢtirecek. Neden yaratıldı insan sorusunun cevabı burada. 

 
ve lein kulte inneküm meb'usûne min ba'dil mevti le 

yekulennelleziyne keferu in hazâ illâ sıhrun mubiyn; Ģimdi sen kalkıp 
ta desen ki; Muhakkak siz ölümden sonra yeniden diriltileceksiniz. Küfre 
saplananlar kesinlikle Ģu iddiada bulunacaklardır. Yani siz ölümden 
sonra kesinlikle diriltileceksiniz deyiversen sen ey peygamber, onlar, 
hemen o kafirler Ģu iddiada bulunurlar. Ne derler; Hakk ĠĢte bu da açık 
bir büyüdür, sihirdir. Daha doğrusu buradaki, belki bu bağlamda 
kullanıldığı yeri dikkate alarak söyleyecek olursak, illüzyondur veya 
numaradır diye çevirmek çok daha doğrudur. ĠĢte bu da yeni bir numara 
derler.  

 
Neden, ne alakası var sihirle ölümden sonra dirilmenin. Ölümden 

sonra diriliĢ bir gözbağcılık mı. Yok bir numara olarak niçin 
değerlendiriliyor, söz oyunu zannediyorlar. Ölümden sonra diriliĢ haberi 
vermesini, Resulallah‟ın, yani bize numara çekiyor, aslında yok öyle bir 
Ģey HaĢa tabii ama bizi olmayan bir Ģeyle korkutmaya çalıĢıyor. Müfessir 
Razi‟nin sihre verdiği anlamlardan biri de batıl, aslı olmayan Ģey 
demektir. ĠĢte onun için böyle bir itirazda bulunuyorlar. 



 
 
8-) Ve lein ahharna anhümül azâbe ila ümmetin ma'dudetin le 

yekulünne ma yahbisüh* ela yevme ye'tiyhim leyse masrufen 
anhüm ve haka Bihim ma kânu Bihi yestehziun; 

 
Andolsun ki, eğer azabı onlardan belirli bir süre ertelesek; 

kesinlikle: "Onu tutan nedir?" derler... Kesin olarak bilin ki! Onlara geldiği 
gün, onlardan geri çevrilecek değildir! Alay etmekte oldukları Ģey her 
yönden onları kuĢatmıĢtır. (A.Hulusi) 

 
8 - Ve eğer ilerideki sayılı bir müddete kadar kendilerinden azâbı 

tehir edersek o vakit da mutlak Ģöyle derler: onu ne men ediyor? O, 
onlara geleceği gün kendilerinden çevrilecek değildir, ve o istihzâ ettikleri 
Ģey, kendilerini sarmıĢ bulunacaktır. (Elmalı) 

 
 
Ve lein ahharna anhümül azâbe ila ümmetin ma'dudetin le 

yekulünne ma yahbisüh ve eğer onların cezasını sayılı bir süreye 
ertelesek hemen Ģöyle derler. “Onu tutan mı var.” Bakınız, isyana 
bakınız.  

 
Buradaki ila ümmetin ma'dude ümmet süre zaman manasına gelir 

Kur‟an da. BaĢka ayetlerde de bu anlamda kullanılır. Eğer buradaki 
süreden kasıt bedir savaĢı ise, bedir savaĢına iliĢkin bir atıf ise o zaman 
ila ümmetin ma'dude yi Ģöyle de çevirebiliriz, hem de hakiki anlamıyla 
çeviririz bilinen ümmet manasıyla. Yani belirlenmiĢ bir topluluk diye 
çevirebiliriz. Yani eğer onların cezasını belirlenmiĢ bir topuluğa ertelesek 
diye çevirebiliriz. Ama ahiret olarak alırsak sayılı bir süreye yani ahirete 
ertelesek hemen; O‟nu tutan mı var derler. 

 
ela yevme ye'tiyhim leyse masrufen anhüm ahiret olarak 

çevirmek demek daha uygun olacak bakın o gün geldiğinde O‟nu 
onlardan savuĢturacak hiçbir güç olmayacak. ve haka Bihim ma kânu 
Bihi yestehziun; Dahası alaya aldıkları gerçek onları çepeçevre 
kuĢatacak. 

 
 
9-) Ve lein ezâknel Ġnsane minna rahmeten sümme neza'naha 

minh* innehu leyeusün kefur; 
 



Andolsun ki, eğer insana bizden bir rahmet tattırsak da sonra onu 
ondan çekip alsak, muhakkak ki o çok umutsuzluğa düĢer ve çok nankör 
olur. (A.Hulusi) 

 
9 - Ve Ģayet insana tarafımızdan bir rahmet tattırır sonra da onu 

ondan alıverirsek Ģüphesiz ki o çok me'yustur, nankördür. (Elmalı) 
 
 
Ve lein ezâknel Ġnsane minna rahmeten sümme neza'naha 

minh* innehu leyeusün kefur; Ġnsan ilahi tasnife tabi tutuluyor ve insan 
psikolojisi nasıl ortaya seriliyor bakınız. 

 
Ne ki; Eğer insanoğluna katımızdan bir rahmet tattırır, daha sonra 

da o rahmeti ondan çekip alırsak derhal o derin bir umutsuzluğa, dehĢet 
bir nankörlüğe saplanır. Aslında bu sadece Mekkelilerle ilgili bir hakikat 
değil, ama birinci muhatabı olan onlar olduğu için, onlar içinde 
bulundukları maddi refahı kendi dinlerinin haklılığına sapmalarına 
gerekçe olarak gösteriyorlardı. Biz eğer haklı olmasak Allah bize bu 
nimeti vermezdi diyorlardı. Onun için Ģimdi yavaĢ yavaĢ onlara 
ellerindeki nimetin alınacağı hatırlatılıyor. Ama bu sadece Mekke ile 
sınırlı bir tefsir yapılamayacak kadar büyük ve tüm zamanlarda geçerli 
insani bir hakikat. Ġkinci bir tavır yine; 

 
 
10-) Ve lein ezâknahu na'mae ba'de darrae messethü le 

yekulenne zehebes seyyiatü anniy* innehu leferihun fehur; 
 
ġayet yaĢadığı bir sıkıntıdan sonra ona nimet tattırsak, elbette: 

"(Kendi aklımla) kötülüklerden kurtuldum" der... Muhakkak ki o, sevinçli 
ve kendiyle övünendir! (A.Hulusi) 

 
10 - Ve Ģâyet ona dokunan bir zaruretten sonra bir saadet 

tattırıverirsek, her halde benden bütün seyyiat gitti der ve Ģüphesiz 
sevinir öğünür. (Elmalı) 

 
 
Ve lein ezâknahu na'mae ba'de darrae messethü le yekulenne 

zehebes seyyiatü anniy* innehu leferihun fehur; Yok eğer 
yukarıdakinin zıddına, yok eğer kendisine dokunan bir sıkıntı ve darlığın 
ardından ona esenlik ve bolluk tattırsak; ġimdi yukarıda bolluktan sonra 
darlıkla sınasak diyordu, burada da darlıktan sonra bollukla, vererek 
sınasak hemen der ki; Kötülük benden uzaklaĢtı. 

 



Bakınız bu çok önemli. zehebes seyyiatü anniy burada uzaklaĢan 
özne kendisidir. Kötülüğün kendisi. Yani kötülük müstakil bir, sanki akla 
sahip, varlığa sahip uzaklaĢtı; “Kötülük veren güçler” benden uzaklaĢtı ve 
bir anda Ģımarıkça bir sevinç, küstahça bir övünce kapılır diyor. 

 
Söylenmek istenen nedir dostlar burada, çok açık. Allah‟tan 

bağımsız bir hayat tasarımı eleĢtiriliyor burada. Allah‟tan bağımsız hayat 
tasavvurunda; kazançta, kayıpta Allah ile irtibatlı değil. Yani insan 
kazandığında da, kaybettiğinde de bunun Allah ile bağlantısını görmüyor, 
görmezden geliyor. Ġnsan – Allah iliĢkilerinden bağımsız değerlendiriliyor. 
Geliri ya da gideri. Kazancı ya da kaybı. Varlıkla sınanmayı ya da 
yoklukla sınanmayı Ġnsan Allah iliĢkilerinden bağımsız değerlendiriyor.  

 
zehebes seyyiatü anniy Benden kötülük uzaklaĢtı, adeta yani 

uğursuzluk gitti dercesine Allah‟ı iĢe katmadan, kendisinin Allah ile olan 
iliĢkisinin bozuk olduğunu kapatırcasına. Bakınız bu bir uyanıklık. Oysa ki 
insan – Allah iliĢkisi eğer sağlam olsa, kavi olsa, insanın rabbiyle olan 
iliĢkisi güzel olsa aldığını da, verdiğini de kazancını da kaybını da Allah‟la 
iliĢkisi bağlamında değerlendirir ve öğüt alır, ibret alır ve rabbi ile iliĢkisini 
gözden geçirmesine vesile olur. O zaman kazandığında iki kez kazanç 
olur, kaybettiğinde bir kez kazanç olur. Yine kazanır. Kaybederken de 
kazanır, rabbi ile iliĢkisini istikamet açısını düzeltir.  

 
 
11-) Ġllelleziyne saberu ve amilus salihat* ülaike lehüm 

mağfiretün ve ecrun kebiyr; 
 
Sabreden ve yararlı çalıĢmalar yapanlar bunun dıĢındadır. ĠĢte 

onlara bağıĢlanma ve büyük mükâfat vardır. (A.Hulusi) 
 
11 - Ancak her iki halde sabredip Salih Salih ameller iĢleyenler 

baĢka, iĢte onlar için bir mağrifet ve büyük bir ecir var. (Elmalı) 
 
 
Ġllelleziyne saberu ve amilus salihat ancak sabreden, iyi ve 

yararlı değer üreten kimseler “bu tavrı takınmazlar.” Bu ibareyi ben 
ekliyorum, böyle yapmazlar. ülaike lehüm mağfiretün ve ecrun kebiyr; 
ĠĢte onlar için ilahi bir bağıĢ ve muhteĢem bir karĢılık vardır. Onları 
cennet beklemektedir. Dünyada da huzur beklemektedir. 

 
 



12-) Felealleke tarikün ba'da ma yuha ileyke ve daikun Bihi 
sadruke en yekulu levla ünzile aleyhi kenzün ev cae meahu melek* 
innema ente neziyr* vAllâhu alâ külli Ģey'in Vekiyl; 

 
(Rasûlüm!) Belki de sen, "O'na bir hazine inzâl edilseydi yahut 

beraberinde bir melek gelseydi ya" demelerinden (akılla değerlendirilen 
yerine gözle değerlendirilen mucize istemelerinden ötürü), için daralıp, 
sana vahyolunanın bazısını bildirmeyi terkedecek misin? Sen ancak bir 
uyarıcısın! Allâh her Ģeye Vekiyl'dir. (A.Hulusi) 

 
12 - ġimdi ihtimal ki sen «ona bir hazine indirilse ya veya 

beraberindeki bir Melek gelse ya» diyorlar diye göğüsün daralarak sana 
vahyolunanın bazısını bu sebeple terk edecek olursun, fakat sen sırf bir 
nezîrsin' Allah ise, her Ģey'e karĢı vekîl. (Elmalı) 

 
 
Felealleke tarikün ba'da ma yuha ileyke ve daikun Bihi sadruke 

en yekulu levla ünzile aleyhi kenzün ev cae meahu melek 
 
Bölemedim, ancak uzun bir tercüme yapmak zorunda kalacağım; 

ġöyle ki, belki de onların onun üzerine bir hazine indirilmeli değil miydi. 
Ya da onunla birlikte bir de melek gelseydi ya. Demekle senden 
beklentileri -Felealleke yi iĢte tam da buraya yerleĢtiriyoruz- senden 
beklentileri, göğsün bu yüzden daralsın da sana bildirilen kimi vahiyleri 
kulak ardı edesin diyedir. Yani onlar senden mucize istiyorlar, Ģöyle bir 
süreç geliĢsin istiyorlar;  

 
Senden mucize isteyince, yani bir melek gelsin yanında ya da 

gökten hazine insin. Senin elinde olmadığı için mucize göstermekte için 
sıkılsın istiyorlar. Ve dahası, asıl istedikleri bazı vahiyleri kulak ardı 
etmen, mesela onları eleĢtiren, taptıkları tanrıları eleĢtiren, hayatlarını 
eleĢtiren vahiyleri kulak ardı edesin, çok fazla üzerinde durmayasın 
istiyorlar. Bakınız, beklenti bu. Böylesine kurnazlık için mucize istiyorlar. 

 
Peki, peygamberin içi neden sıkılıyor, vahiy gösteremediğinden 

dolayı olabilir, ama hayır. Benim kanaatim bu değil. Bağlam içinde ve 
Kur‟an ın tamamı siyerle birlikte peygamber hayatıyla birlikte 
düĢünüldüğünde Resulallah‟ın çok özel bir hassasiyeti var. Ġlerde 
gelecek kıssaları da burada düĢünmek lazım. Mucize isteyen tüm 
kavimlerin hikayesi Kur‟an da anlatılıyor. 

 
Süreç Ģöyle geliĢiyor; Önce mucize istiyorlar. Mucize geliyor, 

geldiği halde iman etmiyorlar. Mucize gelir de iman etmezlerse bunun 



yasası belli. Söz kesiliyor, defter dürülüyor, infaza kalıyor iĢ. Ceza artık 
imzalanmıĢ oluyor. Onun için peygamberin içinin daralması iĢte 
bundandı. Ġçinde bulunduğu bu toplumun baĢına da geçmiĢte olduğu gibi 
geri dönülmez bir bela gelmesin istiyordu. ĠĢte onun içi, onun için 
daralıyordu. 

 
innema ente neziyr* vAllâhu alâ külli Ģey'in Vekiyl; ġu bir 

gerçek ki sen sadece bir uyarıcısın, Allah ise her bir Ģeyi en iyi koruyup 
gözetendir. Vekil değilsin, neziyrsin. Allah adına taahhüt altına girmeyip 
görevini yap denmek isteniyor. Mucizeyi karĢılamamanın Resulallah‟ı 
köĢeye sıkıĢtırmak anlamına geldiği açık. Fakat sen mucize taahhüt 
edemezsin ki deniliyor. Sen iĢine bak, vazifeni yap, gerisini Allah‟a bırak. 

 
 
13-) Em yekulunefterah* kul fe'tu Bi aĢri süverin mislihi 

müftereyatin ved'u menisteta'tüm min dunillâhi in küntüm sadikıyn; 
 
Yoksa "Onu (Muhammed a.s.) uydurdu" mu diyorlar... De ki: "(Eğer 

beĢer uydurması diyorsanız) hadi siz de onun benzeri on sûre getirin... 
Allâh isminin iĢaret ettiği anlamla hiç ilgisi olmayan (tanrılarınızdan) 
elinizin erdiği kim varsa, (onu da yardıma) çağırın... Eğer sözünüzde 
sadıklar iseniz (yapın bunu)." (A.Hulusi) 

 
13 - Yoksa, onu kendi uydurdu mu diyorlar? Öyle ise de; haydin 

onun gibi uydurma on sûre getirin, Allah dan baĢka gücünüzün yettiğini 
de çağırın, eğer doğru söylüyorsanız bunu yaparsınız. (Elmalı) 

 
 
Em yekulunefterah yoksa onu, o uydurdu mu diyorlar, kul fe'tu Bi 

aĢri süverin mislihi müftereyatin ved'u menisteta'tüm min dunillâhi 
in küntüm sadikıyn; De ki; Eğer doğru sözlü kimselerseniz haydi, Allah 
dıĢında gücünüzün yettiğini, elinizin erdiği herkesi yardıma çağırın, siz de 
onun seviyesinde uydurulmuĢ 10 sure getirinde görelim bakalım. 

 
Yunus/38. ayette mutlak olarak herhangi bir sure getirin meydan 

okuması var. Burada 10 sure getirin diyor. Buradaki ile oradaki 
arasındaki farkı El Menar tefsiri sahibi Ģöyle açıklıyor. Burada kıssalara 
benzer dediği için 10 ayrı kıssa getirin. Burada bir çık kıssa anlatılıyor, 
ama orada mutlak olarak bir sure, yani burada ki sureyi pasaj olarak ta 
anlayabiliriz bu meyanda. Bakara/23. ayette ise; 

 
Ve in küntüm fiy raybin mimmâ nezzelnâ alâ abdinâ fe'tû 

Bisûretin min mislihi.. (Bakara/23) diyordu. 



 
Eğer kulumuza indirdiğimizden kuĢkuda iseniz, hadi bakalım onun 

benzeri bir sure siz getirin, belli bir sure değil, herhangi bir sure. Yani 
Kur‟an bu meydan okumayı sürekli yapıyor müĢriklere. Açılımı Ģu bunun; 
Eğer böyle bir metin Muhammed‟in eli ile yazıldığını düĢünüyorsanız, 
sizin içinizde ondan daha iyi belagati olanlar, ondan daha iyi Arapçası 
olanlar, hatta okuma yazması olanlar, ömrü boyunca Ģairliğiyle tanınanlar 
var. Ondan bir tek Ģiir sadır olmadı. Entelektüel bir metin ya da hitabını 
duydunuz mu daha önce, yok. Haydi buyurun siz de yapın diye meydan 
okuyor Kur‟an. 

 
 
14-) Fe illem yesteciybu leküm fa'lemu ennema ünzile Bi 

ılmillâhi ve en lâ ilâhe illâ HU* fehel entüm müslimun; 
 
Eğer size cevap vermediler ise, (Ģunu) iyi bilin: O yalnızca Allâh ilmi 

olarak inzâl olunmuĢtur! Tanrı yoktur; sadece "HÛ"! Artık teslim olacak 
mısınız? (A.Hulusi) 

 
14 - Yok eğer bunun üzerine size cevap veremedilerse artık bilin ki 

o ancak Allahın ilmiyle indirilmiĢtir ve ondan baĢka ilâh yoktur, nasıl artık 
teslim ediyor Müslüman oluyorsunuz değil mi? (Elmalı) 

 
 
Fe illem yesteciybu leküm fa'lemu ennema ünzile Bi ılmillâhi 

ve en lâ ilâhe illâ HU Fakat eğer onlar sizin çağrınıza cevap 
vermezlerse o zaman bilin ki Kur‟an vahyi, yalnızca Allah‟ın ilmi ile 
indirilmiĢtir ve ondan baĢkada ilah yoktur. fehel entüm müslimun; Ģimdi 
siz artık O‟na kayıtsız Ģartsız teslim olacak mısınız. Bu hakikat ortada 
iken, yapamayacağınız ortaya çıkınca, bu iddianızda ki asılsızlık ortaya 
çıkınca dürüst davranacak mısınız. Eğer kaybederseniz Allah‟a teslim 
olacak mısınız..! Tabii ki olmadılar. 

 
 
15-) Men kâne yüriydül hayated dünya ve ziyneteha nüveffi 

ileyhim a'malehüm fiyha ve hüm fiyha lâ yübhasun;  
 
Km dünya hayatını ve onun süslü değerlerini irade ederse, 

yaptıklarının karĢılığını tümüyle orada veririz... Onların dünyadaki 
karĢılığı hiç eksiltilmez (dünya için yaĢayan karĢılığını dünyada alır ve 
biter). (A.Hulusi) 

 



15 - Her kim Dünya hayatı ve ziynetini murad ederse biz, onlara 
amellerini Dünyada tamamen öderiz, ve bu babda kendilerine densizlik 
yapılmaz. (Elmalı) 

 
 
Men kâne yüriydül hayated dünya ve ziyneteha nüveffi ileyhim 

a'malehüm fiyha ve hüm fiyha lâ yübhasun; Neden olmadılar derseniz 
cevabı da burada. Çok daha temelde farklı bir bağları vardı. Yani 
değerler alabora olmuĢtu, alt üst olmuĢtu. Küçük olanı büyük, büyük 
olanı küçük, değersiz olanı değerli, değerli olanı değersiz görüyorlardı 
iĢte Ģu ayette ifade buyrulduğu gibi; 

 
Her kim dünya hayatını ve onun güzelliklerini isterse orada 

yaptıklarının karĢılığını tastamam veririz. Üstelik onlar orada niyet ve 
amaçlarına bakılarak değerlendirmeye tabi tutulmazlar. ve hüm fiyha lâ 
yübhasun iĢte budur yani. lâ yübhasun değerleri düĢürülmez anlamına 
gelir kelime olarak. Açılımı; Eğer niyet ve amaçlarına göre eylemlerine 
fiyat biçilecek olsaydı beĢ para etmezdi. Dünyada da hiçbir Ģey 
alamazlardı. Fakat dünyada niyet ve amaçlarına göre değil, yaptığına 
göre bakılır. Ama ahirette asıl niyetlere bakılacağı için, evet için, o zaman 
devam etmemiz lazım; 

 
 
16-) Ülaikelleziyne leyse lehüm fiyl ahireti illen nar* ve habita 

ma saneu fiyha ve bâtılun ma kânu ya'melun;  
 
ĠĢte onlar öyle kimselerdir ki sonsuz gelecekte kendileri için ateĢten 

baĢka bir Ģey yoktur... Yapıp ürettikleri Ģeyler orada getiri sağlamaz. 
Yapmakta oldukları Ģey boĢtur. (A.Hulusi) 

 
16 - Fakat onlar Âhirette öyle olurlar ki kendilerine ateĢten baĢka 

bir Ģey yoktur ve orada iĢledikleri bütün iyilikler heder olmuĢtur ve bütün 
yaptıkları boĢtur. (Elmalı) 

 
 
Ülaikelleziyne leyse lehüm fiyl ahireti illen nar fakat iĢte bu 

kimselerin payına ahiretten düĢen yalnızca ateĢtir. Neden;Çünkü artık 
niyetlerde hesaba katılmıĢtır, amaçlar da hesaba katılmıĢtır. Ahiret; 
eylemlerin niyet amaç ve tasavvurları da dikkate alınarak 
değerlendirildiği bir yerdir de onun için. 

 
ve habita ma saneu fiyha ve bâtılun ma kânu ya'melun; zira 

onların orada yaptıkları yatırım, burada iĢe yaramayacaktır. Ġbadet adına 



yapa geldikleri ise zaten batıldır. Yani buradaki ibadet adına bir ilave 
açıklamadır; Dünyada ibadet adına ne yapmıĢlarsa batıl, hurafe olarak 
yaptılar. Onun için ahirette; “biz dünyada ibadette yapmıĢtık, hani nerde.” 
Diyemezler. O da batıl için yapılmıĢ olduğundan batıl aslında yok 
demektir. Yok ama var gibi duran, mıĢ gibi duran demektir. 

 
 
17-) Efemen kâne alâ beyyinetin min Rabbihi ve yetluhu 

Ģahidün minhu ve min kablihi Kitabu Musa imamen ve rahmeh* 
ülaike yu'minune Bihi* ve men yekfür Bihi minel ahzabi fennaru 
mev'ıduh* fela tekü fiy miryetin minhu innehül Hakku min Rabbike 
ve lâkinne ekseren Nasi lâ yu'minun; 

 
Böyleleri, Rabbinden bir açık kanıt üzere yaĢayan kimse gibi midir? 

O'ndan bir Ģahit (Kur'ân) onu takip eder; (üstelik) Ondan önce bir önder 
ve rahmet olarak Musa'nın Kitabı da (ondakileri tasdikler)... ĠĢte onlar 
O'na hak olarak iman ederler... Sakın Ģunlardan olma: Kim O'nu inkâr 
ederse, onun vadedilmiĢ yeri Nâr'dır... Ondan bir kuĢku içinde olma... 
Muhakkak ki Rabbinden Hakk'tır O! Fakat insanların çoğunluğu iman 
etmezler. (A.Hulusi) 

 
17 - Ya onlara benzer mi? artık o kim rabbinden bir beyyine 

üzerinde bulunmuĢ hem bunu ondan bir Ģahit takıp ediyor hem de 
önünden bir imam ve rahmet olarak Musâ‟nın kitabı var, iĢte bunlar ona 
iman ederler, hiziplerden her kim de ona küfrederse artık ateĢ onun 
mev'ıdidir, sakın bunda Ģüpheye düĢme, çünkü bu haktır rabbindendir ve 
lâkin nâsın ekserisi imana gelmezler. (Elmalı) 

 
 
Efemen kâne alâ beyyinetin min Rabbih Ģu halde hiç yukarıdaki 

türden kimseler, rabbinden gelen hakikatin apaçık belgesine dayanan 
kimse ile eĢ değer olabilir mi? Yani El Hakk‟tan bağımsız hakikat olmaz 
demeye getiriyor bu ibare. 

 
Burada rabbe, eğer bir insan hakikati arıyorsa Allah‟a yönelecek. 

Delilini Allah‟tan alan, hayatını Allah‟a doğru ayarlayan ve varlığını 
Allah‟tan bağımsız anlamlandırmayan bir insanla, Allah ile alakası 
kurulmamıĢ bir hayata zimmetlenen bir olur mu diyor. Yukarıdaki tüm 
eylem farklılıklarının temelinde bu tasavvur yatıyor. Allah‟tan bağımsız bir 
mutluluk tasavvuru. Adam öyle bir mutluluk tasarlıyor ki, Allah‟tan 
bağımsız olsun. Bu mümkün mü diyor. 

 



ve yetluhu Ģahidün minhu ve min kablihi Kitabu Musa imamen 
ve rahmeh Ģimdilerde O‟nun katından bir Ģahidin duyurduğu belgeyi, 
daha önce de bir önder, bir rahmet olarak Musa‟nın kitabı temsil 
ediyordu. Burada söylenen, Yani Yetluhu, Cebrail okuyordu anlamına, 
vahyin sürekliliğidir. Yani bu vahiyde Musa‟nın vahyinin geldiği yerden 
gelmiĢtir, kaynağı birdir, tüm vahitlerin kaynağı aynıdır. Çünkü hakikat 
tektir demeye getiriyor.  

 
ülaike yu'minune Bih iĢte ancak hakikatin birliğini fark eden o 

kimseler bu vahye inanırlar. ve men yekfür Bihi minel ahzabi fennaru 
mev'ıduh örgütlü grup mensuplarından, -ahzab‟ı grup diye çevirmek 
daha uygun olacak- Örgütlü grup mensuplarından, belki din 
mensuplarından da olabilir, örgütlü din mensuplarından her kim bu 
hakikati inkar ederse iyi bilsin ki onun son durağı ateĢtir. Evet, Ģimdi Ģu 
ne olacak, bu ne olacak, Hıristiyan ne olacak, Yahudi ne olacak diye 
sormanın gereği var mı, iĢte cevabı veriyor. 

 
fela tekü fiy miryetin minhu innehül Hakku min Rabbike ve 

lâkinne ekseren Nasi lâ yu'minun; Sen, kim; ey Muhammed diye ibare 
koyan mealler doğru söylemezler, ey bu vahyin muhatabı olan insan 
herkestir. Sen ey bu vahyin muhatabı olan insan sakın ola onun 
kaynağından kuĢkuya düĢeyim deme. Ġyi bil ki o, rabbinden gelen 
hakikatin ta kendisidir ve fakat insanların çoğu henüz bu gerçeğe 
inanmıyorlar. 

 
 
18-) Ve men azlemü mimmeniftera alAllâhi keziba* ülaike 

yu'radune alâ Rabbihim ve yekulül eĢhadü haülailleziyne kezebu alâ 
Rabbihim* ela lâ'netullahi alez zâlimiyn; 

 
Allâh hakkında yalan konuĢarak iftira atandan daha zâlim kimdir? 

Onlar Rablerine arzolunurlar! ġahitler de: "ĠĢte bunlar Rableri üzerine 
yalan söyleyenlerdir" der... Dikkat edin, Allâh lâneti zâlimler üzerinedir 
(nefsine zulmederek hakikatindeki kuvvelerden uzak düĢmüĢlük). 
(A.Hulusi) 

 
18 - Hem bir yalanı Allaha iftira edenden daha zalim kim olabilir? 

Bunlar rablerine arz olunacaklar, Ģahitler de Ģöyle diyecekler: tâ Ģunlar 
rablerine karĢı yalan söyleyenler, haberiniz olsun Allahın lâneti zalimler 
üstüne. (Elmalı) 

 
Ve men azlemü mimmeniftera alAllâhi keziba imdi, kendi 

uydurduğu yalanı Allah‟a isnat edenden daha zalim biri olabilir mi, evet 



soru açık, cevabı da açık. ülaike yu'radune alâ Rabbihim iĢte onlar 
hesap vermek üzere rablerinin huzuruna çıkarılacaklar diyor Kur‟an. 
Kesinlikle Allah‟a hesap verecekler. 

 
ve yekulül eĢhadü haülailleziyne kezebu alâ Rabbihim Ģahitler 

ise iĢte rablerine karĢı yalan söyleyenler bunlardır diye Allah‟a onların 
aleyhinde Ģahitlik yapacak. Kim bu Ģahitler; eĢhad Ġbn Abbas‟a göre 
peygamberler diyor Ġbn. Abbas ki Kur‟an da bunu doğruluyor aslında.  

 
Ve yevme neb'asü min külli ümmetin Ģehiyde.. (Nahl/84) O gün, 

Ġnsanları dirilttiğimiz gün her ümmetin bir Ģehidi, Ģahidi olur. Allah 
huzurunda kendi getirdikleri sadık habere ilahi vahye, sadakat 
gösterenleri ya da göstermeyenleri teker teker Allah‟a söylerler. 

 
ela lâ'netullahi alez zâlimiyn; unutmayın Allah zalimleri 

rahmetinden tamamen dıĢlamıĢtır. Burada lanet, yabancılaĢmadır. 
Allah‟a yabancılaĢanı Allah‟ta kendisinden uzak tutar demektir. 

 
 
19-) Elleziyne yesuddune an sebiylillâhi ve yebğuneha 'ıveca* 

ve hüm Bil ahireti hüm kâfirun; 
 
Onlar ki, Allâh yolundan alıkoyarlar ve onu (doğru yolu) eğriltmek 

isterler... Onlar, (iĢte) onlar geleceklerindeki sonsuz yaĢam süreçlerini de 
inkâr edenlerdir (A.Hulusi)! 

 
19 - Onlar ki Allah yolundan men ederler ve onu eğriltmek isterler, 

hem de Âhireti onlar münkirdirler. (Elmalı) 
 
 
Elleziyne yesuddune an sebiylillâhi ve yebğuneha 'ıveca o 

zalimler ki insanları Allah‟ın yolundan çevirirler ve O‟nu çapraĢık ve 
dolambaçlı göstermeye çabalarlar. Allah‟ın dümdüz yolunu çapraĢık 
gösteren herkes bu ayetin muhatabıdır. ve hüm Bil ahireti hüm kâfirun; 
Çünkü onlar ahirete inanmazlar. 

 
ĠĢte can alıcı noktası burası. Ġnsanların tüm olumsuz 

davranıĢlarının temelinde ahiret inancının yokluğu ya da zayıflığı yatar 
diyor. Çünkü hesap vereceğine inanmayan kimse hesapsız davranır. 

 
 



20-) Ülaike lem yekûnu mu'ciziyne fiyl Ardı ve ma kâne lehüm 
min dûnillâhi min evliyâ'* yudaafü lehümül azâb* ma kânu 
yestetıy'unes sem'a ve ma kânu yubsırun; 

 
Onlar arzda âciz bırakıcılar olmadılar (Sünnetulah'ı geçersiz 

kılamazlar; herkes yaptığının sonucunu kesinlikle yaĢayacaktır)... Onların 
Allâh dûnunda velîleri de yoktur... Onlara azap kat kat olur... (Zira onlar) 
algılayamadılar ve basîretleriyle değerlendiremediler. (A.Hulusi) 

 
20 - Bunlar Arzda âciz bırakacak değillerdir, kendilerini Allah dan 

kurtaracak bir hâmileri de yoktur, onlara azâb katlanacaktır, hem 
iĢitmeğe tahammül edemiyorlardı hem de görmüyorlardı. (Elmalı) 

 
 
Ülaike lem yekûnu mu'ciziyne fiyl Ard Bu tipler yeryüzünde 

Allah‟ın cezasından yakalarını asla sıyıramazlar. Ya da alternatif bir 
anlamı Ģöyle olabilir; Dünyada yaptıkları yanlarına kalsa da ahirette 
hesabını atlatamazlar, ahireti atlatamazlar, ahiret cezasını atlatamazlar. 

 
ve ma kâne lehüm min dûnillâhi min evliyâ Allah dıĢında onlara 

yardım eden bir evliya da olmayacaktır. yudaafü lehümül azâb onların 
azabı katlandıkça katlanacaktır. ma kânu yestetıy'unes sem'a ve ma 
kânu yubsırun; neden onların azabı katlandıkça katlanacak, değil mi ki 
onlar hakikati iĢitmeye tahammül edemiyorlardı yeryüzünde, dünyada, 
hayatta iken ve gerçeği görmemekte direniyorlardı. Aslında körlüğün 
kendisi de bir azap değil midir. Yürek sağırlığının kendisi bir felaket değil 
midir dostlar. Hakikati duymamak, dünyada verilmiĢ bir bela, bir azap 
değil midir. 

 
21-) Ülaikelleziyne hasiru enfüsehüm ve dalle anhüm ma kânu 

yefterun; 
 
ĠĢte bunlar nefslerini hüsrana uğratanlardır! Uydurmakta oldukları 

Ģeyler de (varsandıkları tanrılar) onlardan kaybolup gitti. (A.Hulusi) 
 
21 - ĠĢte bunlar kendilerine yazık etmiĢ kimselerdir ve o iftira 

ettikleri uydurmaları hep kendilerinden gaip olup gitmiĢlerdir. (Elmalı) 
 
 
Ülaikelleziyne hasiru enfüsehüm bu tipler, kendilerine yazık eden 

kimselerdir. ve dalle anhüm ma kânu yefterun; ve uydurdukları kuruntu 
ürünü aracılar kendilerini yüzüstü bırakmıĢlardır. Ġnsanın ruhsal gücünü 
ve enerjisini boĢaltan her tür yarı ilah, her tür kuruntu, her tür evham, 



vehim. Kendisine güç atfettiği ne varsa, uğur ya da uğursuzluk atfettiği 
ne varsa hepsi. Neden; Çünkü bunlar zaten birer yalandır. Ġnsanın ruhi 
gücünü boĢaltır bunlar ve orada da bunların hiç birisi ortaya 
çıkmayacaktır. Çünkü onlar zaten o güce sahip değillerdi. Siz onlarda o 
gücü vehmettiniz. Yoktu ki. 

 
 
22-) Lâ cerame ennehüm fiyl ahireti hümül ahserun; 
 
Gerçek Ģu ki onlar sonsuz gelecek sürecinde en fazla hüsrana 

uğrayanlar olacaklardır. (A.Hulusi) 
 
22 - ġüphe yok bunlar Âhirette en ziyade hüsran çekenlerdir. 

(Elmalı) 
 
 
Lâ cerame ennehüm fiyl ahireti hümül ahserun; Dünyada bütün 

bunlar olacaksa hiç kuĢku yok ki onlar ahirette daha beter ziyana 
uğrayacaklar diyor. Ahirette daha acı azap görecekler. 

 
 
23-) Ġnnelleziyne amenû ve amilus salihati ve ahbetu ila 

Rabbihim, ülaike ashabül cenneti, hüm fiyha halidun; 
 
Muhakkak ki iman edip imanın gereği fiilleri ortaya koyanlar ve 

Rablerine huĢû ve itaat hâlinde olanlar var ya, iĢte onlar cennet ehlidir! 
Onlar orada ebedî kalıcılardır. (A.Hulusi) 

 
23 - Fakat iman edip Salih Salih ameller yapanlar ve Mevlâlarına 

edep ve itminan ile itaatkâr olanlar iĢte bunlar ashabı Cennet hep orada 
muhalledirler. (Elmalı) 

 
 
Ġnnelleziyne amenû ve amilus salihati ve ahbetu ila Rabbihim, 

ülaike ashabül cenneh ne var ki iman edenler, iyi ve yararlı değer 
üretenler ve rablerine gönülden boyun eğenler, cennet ehli olanlar iĢte 
bunlardır. Rablerine gönülden boyun eğerler. hüm fiyha halidun;  
Bunlar orada ebedi kalacaklardır. 

 
 
24-) Meselül feriykayni kel a'ma vel esammi vel basıyri ves 

semiy'i, hel yesteviyani mesela* efela tezekkerun; 
 



Bu iki grubun misali, kör ve sağır ile gören ve algılayan farkına 
benzer! Misaldeki bu ikisi eĢit olur mu? Hâlâ tezekkür etmiyor musunuz? 
(A.Hulusi) 

 
24 - Bu iki fırkanın meseli kör ve sağır ile gören ve iĢiten gibidir, hiç 

bunlar müsavi olurlar mı? Artık düĢünmez misiniz? (Elmalı) 
 
 
Meselül feriykayni kel a'ma vel esammi vel basıyri ves semiy'i 

bu iki kesim insanın örneği, kör ve sağır biri ile, gören ve iĢiten birinin 
arasındaki fark gibi değil midir. Gören ve iĢiten kimseyle, kör ve sağır 
nasıl bir olur. ĠĢte yukarıdaki iki tip insan, iki tip tasavvur, iki tip hayat 
buna benzer diyor. hel yesteviyani mesela* efela tezekkerun; konum 
olarak hiç bu ikisi aynı düzeyde olabilir mi. Hala, efela tezekkerun hala 
ibret almayacak mısınız. Hiç var oluĢunu Allah‟la anlamlandırmıĢ 
olanlarla var oluĢunu Allahsız anlamlandırmaya çalıĢan bir olur mu. Hiç 
Allah‟tan bağımsız tasavvur bir olabilir mi. Bu iki hayat bir olmazsa iki 
hayatın sonucu olan ahiret ve akıbet neden bir olsun. 

 
Biz kurtuluĢ ve mutluluk ile sonlanan bir ahiret ve akıbet niyaz 

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



Ġslamoğlu Tef. Ders. HÛD SURESĠ (025-060)(72) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 

 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları geçen dersimizde Hud suresinin 24. ayetine 

kadar iĢlemiĢtik. Hatırlayacak olursanız geçen ders iĢlediğimiz ayetlerin 
sonuncusu iyi ve kötü ayırımını gören ve iĢiten, görmeyen ve iĢitmeyen 
iki tip insan misalinde sembolize ediliyordu. Donduruyordu ve adeta bu 
misalle bir körle bir gören insan, bir sağırla bir iĢiten insan arasındaki 
farkı tarihsel olarak önümüze Kur‟an kıssaları baĢlığı altında 
değerlendirebileceğimiz kıssalarla açıklıyor ve buyurun  tarihin 
dehlizlerinde gören toplumlarla görmeyen toplumlar. Ya da bir toplumu 
oluĢturan insanlar içerisinden hakikati görenlerle, hakikate karĢı kör olan. 
Gerçeği görenlerle gerçeğe karĢı kör gibi davranan. Hakkı duyanlarla 
Hakka karĢı sağır davrananlar arasında ki fark neymiĢ, akıbetleri nasıl 
olmuĢ buyurun, izleyin dercesine bu surenin bel kemiğini teĢkil eden 
kıssalara giriyordu. Bu meyanda ilk kıssa Nuh kıssası. 

 
Hz. Nuh‟un gönderildiği kavmin, toplumun, Hz. Nuh‟la beraber 

gönderilen ilahi mesaja karĢı ısrarla kör ve sağır davranması ve bunun 
sonucunda baĢlarına gelen ve insanlık hafızasına kazınmıĢ olan o büyük 
felaket, Kur‟an ın her okuyan muhatabına aktardığı bir ibret vesikası idi. 
ġimdi o ibret vesikasını ve onun devamında ki diğer ibret vesikalarını bir 
Ģeyi hep akılda tutarak okuyacağız. 

 
Sevgili efendimizin saçlarını ağartan Hud suresi hangi çok özel 

mesajı taĢıyordu ki peygamber saçı ağartıyordu sorusunun cevabını hep 
bu satırlarda arayacağız. 

 
 
25-) Ve lekad erselna Nuhan ila kavmih* inniy leküm neziyrun 

mubiyn; 
 
Andolsun biz, Nuh'u kavmine irsâl ettik... (O da): "Muhakkak ki ben 

sizin için apaçık bir uyarıcıyım." (A.Hulusi) 
 
25 - Celâlim hakkı için vaktiyle Nuh‟u kavmine gönderdik; Ģöyle 

diye ki haberiniz olsun ben size azâbın sebeplerini ve halâsın yolunu 
beyan eden bir nezîrim. (Elmalı) 
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Ve lekad erselna Nuhan ila kavmih Doğrusu Nuh‟u da 

mesajlarımızı kavmine taĢımak için elçi olarak görevlendirmiĢtik inniy 
leküm neziyrun mubiyn; ve ona demiĢtik ki, o demiĢti ki kavmine; bakın 
ben size açık ve net bir uyarıyla geldim. Ya da ben size gönderilmiĢ açık 
bir uyarıcıyım. inniy leküm neziyrun mubiyn; 

 
A‟raf suresinde bu kıssayı bir daha iĢlemiĢtik. Eğer oraya bakılacak 

olursa bu kıssanın verdiği ahlaki dersi, hatta sadece bu kıssayı değil a‟raf 
suresinde burada aktarılan Nuh, Hud, Salih, Lut, ġuayp ve Musa 
peygamberlerin ve o peygamberlerin gönderildiği kavimlerin kıssasını 
aynıyla A‟raf suresinde de görmüĢtük. Fakat tabii tıpkısı değildi. 

 
Kur‟an da bendenizin kanaati odur ki, birbirinin tıpkısının aynısı 

olan iki ayet bulunmamaktadır lafzen aynı olsa da. Her bir tekrar gibi 
gözüken ayetin vurgusu, taĢıdığı anlam, atfı farklı bir vurgudur. Onun için 
A‟raf suresinde anlatılan bu kıssalarla bu surede anlatılan, Hud 
suresinde anlatılan ve geriden bakınca aynı gibi gözüken bu kıssaların 
karĢılaĢtırılan bir incelemesi yapıldığında anlaĢılacaktır ki vurguları farklı 
farklıdır. Ama maksatları aynıdır. Ahlaki ilke olarak aynı hedefleri 
gözetmektedir. Onun için bu kıssa bu ayetle baĢlarkenneziyrun mubiyn; 
olan bir peygamberin mesajı ile baĢlıyor. 

 
Asıl durmak istediğim nokta burada, apaçık bir mesajla uyarmak. 

Mübiyn bir nebi, mesaj açık değilse o zaman muhataplarınızın sizi 
anlamaması onların mazereti olacaktır. Onun için her peygambere, her 
peygamberin dilinden Kur‟an da; Ben sizin için gönderilmiĢ bir 
uyarıcıyım, sadece bir uyarıcıyım değil, apaçık bir mesajla gönderilmiĢ 
bir uyarıcıyım dedirtiliyor. 

 
 
26-) En lâ ta'budu illAllâh* inniy ehafü aleyküm azâbe yevmin 

eliym; 
 
"Allâh'tan baĢkasına tapınmayın... Gerçekten ben ulaĢacağınız acı 

bir günün azabından korkarım" (dedi). (A.Hulusi) 
 
26 - Allah dan baĢkasına ibadet etmeyin, cidden ben size elîm bir 

günün azâbından korkuyorum. (Elmalı) 
 
 



En lâ ta'budu illAllâh bir peygamber ilk kez ne ile uyarır. Bir 
peygamberin toplumuna vereceği ilk mesaj ne olabilir ki, iĢte budur. 
Tevhid mesajı. ġöyle ki baĢkasına değil sadece, sadece Allah‟a kulluk 
edesiniz. Evet, bir peygamberin görevi, özgürlük ve güvenliği 
muhataplarına taĢımaktır. Kula kulluktan insanları kurtarıp, Allah‟a 
kulluğa davet etmektir. Ġnsanoğlu mutlaka bir Ģeye kul olur. Bu onun 
yapısında, fıtratında vardır. Ġlla bir Ģeye kul olacaksa insan, kul olacağı 
sadece Allah olmalıdır. Allah‟ın kulu olmalıdır. Onun için her peygamber 
bir özgürlük savaĢçısıdır, ebedi özgürlük kapısını, yolunu, yordamını 
gösteren, insanlığa güvenlik ve özgürlüğün değiĢmez adresini gösteren 
birer uyarıcı ve müjdecidirler. 

 
inniy ehafü aleyküm azâbe yevmin eliym; eğer kula kulluk 

devam ederse, birileri birilerini kendilerine kul edinir, diğerleri de birilerini 
kendilerine ilah edinirse, ya da eĢyaya kulluk, ya da dünyaya, servete, 
Ģöhrete ve makama kulluk devam ederse akıbeti nemi olur; ĠĢte, çünkü 
ben diyor Hz. Nuh; Çünkü ben can yakan bir günün cezasına 
çarptırılmanızdan korkuyorum. 

 
Burada ki can yakan gün tufana ve ahirete olabilir, ikisine de 

olabilir. Yani Hz. Nuh‟un tehdit ettiği o kötü akıbet dünyevi ceza olan 
tufan olabileceği gibi, uhrevi ceza olan ahiret cezası da olabilir. 

 
 
27-) Fekalel meleülleziyne keferu min kavmihi ma nerake illâ 

beĢeren mislena ve ma neraket tebeake illelleziyne hüm erazilüna 
badiyerre'y* ve ma nera leküm aleyna min fadlin bel nezunnüküm 
kazibiyn; 

 
Onun halkından hakikat bilgisini inkâr edenlerin ileri gelenleri: "Seni 

yalnızca bizim benzerimiz bir beĢer olarak görüyoruz... Basit görüĢle 
hareket eden (düĢüncesiz) ayak takımlarımızdan (mal ve mevkileri 
olmayan) baĢkasının, sana tâbi olduğunu da görmüyoruz... Sizin bizim 
üzerimize bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz... Aksine, yalan söylemekte 
olduğunuz kanaatindeyiz" dediler. (A.Hulusi) 

 
27 - Buna karĢı kavminden küfür eden cumhur cemaat dediler ki: 

biz seni ancak bizim gibi bir beĢer görüyoruz ve sana tâbi' olanları da ilk 
nazarda en aĢağılıklarımızdan ibaret görüyoruz, sizin bize fazla bir 
meziyetinizi de görmüyoruz, hattâ sizi zannediyoruz ki yalancılarsınız. 
(Elmalı) 

 
 



Fekalel meleülleziyne keferu min kavmihi Nuh peygambere, 
tevhid çağrısını yönelttiği o toplum nasıl mukabele etmiĢler bakınız; 
Bunun üzerine toplumunun önde gidenleri Ģöyle dedi. Önde gidenleri 
Mele‟, yani yönetici elitler, aristokratlar, dini erk, siyasi erk, ekonomik erk, 
belki bürokratik erk. Yani yönetimi paylaĢan seçkin kesimler Mele‟ onlar 
hep ilk önce karĢı çıkarlar. Neden; Çünkü onlar istikrarı savunurlar. 
Neden; Çünkü onların tekeri yürümektedir. Neden onlar istikrarı savunur; 
Çünkü onlar için istikrar zulmün devam etmesidir. Onun için değiĢim 
istemezler, değiĢsin istemezler. Hakikati getirene karĢı ilk karĢı çıkan 
onlardır. Nuh kavminde de bu böyle olmuĢtur. 

 
ma nerake illâ beĢeren mislena Ģöyle diyorlardı birinci gerekçe 

olarak Hz. Nuh‟a; Bakıyoruz da sen de bizim gibi sadece ölümlü bir 
insansın.  

 
Evet, sahte mazeret bu. Ġnsanüstü olsaymıĢ sanki inanacaklarmıĢ 

gibi. Veyahut ta Allah bir melek yollasaymıĢ insan peygamber yerine 
sanki inanacaklarmıĢ gibi. Tüm inkarcı toplumların, Kur‟an ın haber 
verdiği Ģey bu. Tüm inkarcı toplumlar istisnasız hepside kendilerine ilahi 
mesajı getiren peygambere karĢı çıkarken ilk mazeret olarak; Sen de 
bizim gibi bir insansın dediler, bunu ileri sürdüler. Yani insan olmasaydın 
inanırdık demeye getirdiler.  

 
Fakat neden böyle yaptılar; Gerçekten insan olmasaydı gelen 

peygamber inanırlar mıydı; Hayır. Bunu biz yine baĢka bir örnekle 
görüyoruz. Mucize isteyip istedikleri mucize gelince inanmayan bu 
inkarcı toplumlar bu söylediklerini gerçekleĢtirseler inanırlar mı hiç.  

 
Peki öyle bir mazeret ileri sürüyorlar? Bilinç altında çok ilginç bir 

gerekçesi var. Eğer melek olsaydı bu kez Ģöyle bir mazeret ileri 
süreceklerdi. Biz meleği takip edemeyiz. Biz meleğin peĢi sıra gidemeyiz, 
biz melek değiliz çünkü. Dolayısıyla bu din bizim hayatımıza birebir hitap 
etmiyor, değiĢtirmiyor, değiĢtiremez. Çünkü meleklerin yaĢayacağı bir din 
derlerdi, diyeceklerdi. Onun için bu bir “inkarcı uyanıklığı”. Tarih boyunca 
ve bugünde süren bir inkarcı, küfür duruĢu, kafir duruĢu. Bu hakikate 
karĢı yalancı bir mazeret. Yine inkarcı toplum ikinci bir mazeret daha ileri 
sürüyor; 

 
ve ma neraket tebeake illelleziyne hüm erazilüna badiyerre'y 

Bakın ne diyor, yine bakıyoruz da, sana ayak takımına mensup sığ 
görüĢlü kiĢilerin dıĢında kimse uymuyor. Evet, yani toplumun içerisinde 
zayıflar, güçsüzler, üsttekiler değil alttakiler. Bunu söyleyenler kim; 
Ezenler. Kastettikleri kim; yanierazilüna derken bizim Türkçeye de 



geçmiĢ rezillerimiz, öyle bakıyorlar. Bizim rezillerimiz, öyle bakıyorlar. 
Tepeden öyle görünüyor. Omuzlarına basarak çıkıyorlar ver omuzlarına 
basarak çıktıkları yükseldikleri insanlara rezil diyorlar. Böyledir, tarih 
boyunca böyle olmuĢtur, bugünde böyledir. Önce omuzlarına basarak 
yükselirler, kanlarından, canlarından, tenlerinden piramit yaparlar, 
piramidin tepesine çıkıp oradan aĢağıya kötü Ģeyler yaparlar. AĢağılarlar, 
çirkef atarlar, onları rezil olarak görürler.  

 
Dolayısıyla burada da onu görüyoruz. Sana uyan bizim en alt 

tabakamız diyor. GörüĢ olarak ta, böyle basit görüĢlerimiz diyorlar. 
Oradan öyle görünüyor. Çünkü yüksekten bakıyorlar. Toplumun tepesine 
oturmuĢlar, ensesine oturmuĢlar ve kanını emiyorlar. Onun içinde Hz. 
Nuh‟a sanki bu bir suçmuĢ gibi kendisine iman edenler arasında 
aristokrat kesimin, yönetici elitlerin, seçkinlerin olmadığını söylüyorlar.  

 
Ki doğrudur. Tüm peygamberlerin ilk çağrısına uyanlar, zayıflar, 

ezilenler, horlananlar, yalın ayaklılar ve yoksullar olmuĢtur. Çünkü zulme 
uğrayan onlardır. Dolayısıyla bu kesimler, yani Kur‟an ın mustaz‟af 
dediği, zayıf bırakılmıĢ dediği bu kesimler tüm peygamberlerin 
çağrılarına karĢı, yani iman çağrısının doğal müttefikidirler. Her 
coğrafyada, her zamanda, her zeminde iman davetinin doğal müttefiki 
toplumun ezilen kesimleridir. Çünkü her iman çağrısı, her peygamberin 
ve onların varisi olanların çağrısı bir adalet çağrısıdır. Bir özgürlük 
çağrısıdır. Özgürlüğe, elinden alınanlar daha fazla ihtiyaç duyarlar.  

 
Adalete, zulme uğrayanlar suya yanmıĢ yürekler gibi koĢarlar. 

Onun için bu toplumun ve her toplumun içinde iman çağrısına ilk icabet 
eden, ilk lebbeyk diyen daima zulme uğramıĢ, aĢağılanmıĢ, sindirilmiĢ, 
onuru zedelenmiĢ ve omzuna basılmıĢ, elinden hakkı gasp edilmiĢ zayıf 
kesimler olmuĢtur. Ve onlar öyle kurnazdırlar ki, hem zayıf bırakırlar, hem 
ezerler, hem zulmederler hem onları bilgi kaynaklarından uzak tutarlar, 
hem de görüĢü düĢük diye hakaret ederler. Hem onların hakkını gasp 
ederler, hem de fakir diye alay ederler. Hem onları onursuzlaĢtırırlar, 
koyunlaĢtırırlar, ondan sonra da koyun diye dalga geçerler.ĠĢte burada 
olduğu gibi. 

 
Burada Kur‟an ın verdiği örnekte bu açıkça görülüyor. Nuh 

peygamberin toplumunun, gönderildiği toplumun yönetici elitleri, kendi 
suçlarını adeta bir suçlamaya, bir tahkire dönüĢtürerek ezdikleri, 
zulmettikleri, toplumun geri bıraktırılmıĢ kesimlerinin sanki vebali 
kendilerinin değilmiĢ gibi onun suçunu da Nuh peygambere yüklemeye 
çalıĢıyorlar ve bunu sanki bir nakısa gibi sunuyorlar ve sana toplumun en 



alt tabakası, en aĢağı kesimi uyuyor. Bizim senin yanında ne iĢimiz var 
dercesine itiraz ediyorlar.  

 
ve ma nera leküm aleyna min fadlin ve diyorlar ki; sonuçta sizin 

bize karĢı bir üstünlüğünüz olmadığını görüyoruz. Tabii ki öyle, öyle 
görürsünüz. Çünkü Allah‟ın gör dediği yerden değil, Ģeytanın gör dediği 
yerden bakıyorsunuz. Çünkü güce ve servete tapıyorsunuz. Güce ve 
servete tapanlar, gücün ve paranın önünde eğilirler. Onun için 
muhataplarınızda eğer güç ve servet görmüyorsanız onları aĢağı 
görüyorsunuz ve kendinizi haklı görüyorsunuz. Haklı olmanızın tek 
gerekçesi güçlü ve varsıl olmanız ve bunu haklılığınıza gerekçe olarak 
gösteriyorsunuz. Azgınlığınıza referans olarak gösteriyorsunuz. Adeta o 
gücü, o serveti veren Allah‟a gücünüzü ve servetinizi O‟na isyan için 
kullanıyorsunuz. Onun için iĢte böyle diyorsunuz. 

 
bel nezunnüküm kazibiyn; sözlerini Ģöyle bitirdiler; Aksine sizin 

yalancı olduğunuzu düĢünüyoruz dediler Nuh peygamber ve iman 
edenlerine. 

 
 
28-) Kale ya kavmi eraeytüm in küntü alâ beyyinetin min 

Rabbiy ve ataniy rahmeten min ındiHĠ fe'ummiyet aleyküm* 
enülzimükümuha ve entüm leha karihun; 

 
(Nuh) dedi ki: "Ey halkım... Gördünüz mü? Ya Rabbimden bir açık 

kanıtım varsa ve O indînden bir rahmet (nübüvvet) vermiĢ de siz bunu 
değerlendiremiyorsanız? Siz ondan hoĢlanmadığınız hâlde, biz size onu 
zorla mı kabul ettireceğiz?" (A.Hulusi) 

 
28 - Ey kavmim! dedi: söyleyin bakayım reyiniz nedir? Eğer ben 

rabbimden (bir beyyine) açık bir burhan üzerinde isem ve bana 
tarafından bir rahmet bahĢetmiĢ de size onu görecek göz verilmemiĢ ise 
biz size onu istemediğiniz halde ilzam mı edeceğiz? (Elmalı) 

 
 
Kale ya kavmi eraeytüm in küntü alâ beyyinetin min Rabbiy 

Nuh peygamber dedi ki; Ey kavmim düĢünsenize bir, ya ben rabbimin 
katından gelen açık bir delile dayanıyorsam. ve ataniy rahmeten min 
ındiHĠ fe'ummiyet aleyküm ve O bana katından bir rahmet bahĢettiği 
halde ya siz bunu görmüyorsanız, hiç bunu düĢündünüz mü. Ya rabbim 
bana bir rahmet bahĢetmiĢse ve ben O‟ndan gelen bir delil, açık bir belge 
üzere isem hiç böyle olduğu ihtimali aklınıza geldi mi. 

 



enülzimükümuha ve entüm leha karihun; Bu çok daha önemli, 
çok daha yoğun bir ibare. Nuh peygamberin ağzından çıkan onlara 
cevaben verdiği cümle Ģu; ġimdi siz “O” nu görmeye dahi tahammül 
edemezken “O” ne; Buradaki “Ha” zamiri ile iĢaret edilen, atıf yapılan, 
yani hem rahmet, hem de belge, beyine. “O” nu görmeye dahi tahammül 
edemezken biz kalkıp ta ona imana sizi zorlayabilir miyiz. 

 
Tabii ki burada açtım, bu metni açarak tercüme etmeye çalıĢtım. 

Burada ki “Ha” zamirleri, iki tane “Ha” zamiri var, delide ve rahmete giden 
zamirler. Açılımı Ģöyle olsa gerek. Ġmanın meyvesi olan rahmeti 
göremeyen sizler, bu rahmetin kökü olan delili, belgeyi nasıl 
göreceksiniz. Yani siz imanın bize kazandırdığı o özgüveni, o özgürlüğü, 
o Ģecaati, o onuru, o izzeti göremiyorsunuz. Bunlar imanın meyvesi. 
Bunu göremiyorsanız, delili hiç göremezsiniz. Allah‟ın beni üzerinde 
gönderdiği beyyineyi, açık delili hiç göremezsiniz. Onun için meyveyi 
göremeyen kökü görebilir mi. Bir ağacın meyvesini ısrarla görmek 
istemeyen onun toprağın içinde ki saklı köklerini ve saçaklarını nasıl fark 
etsin. 

 
Ġmanın insana kazandırdığı o muhteĢem gücü o muhteĢem onuru 

göremeyen, imanın belgelerini, imana ulaĢtıran delilleri nasıl görsün. 
Onun için adeta burada Ģu imada var, Mümin inandığı anda imanının 
karını görmeye baĢlar. Eğer Nuh peygamberi kavmi örneğinde tefsiye 
edersek, toplumum küçümsenen onursuzlaĢtırılan eline vurulunca 
ekmeği alınan adamları, imana ulaĢınca öyle bir onur, öyle bir Ģeref, öyle 
bir izzet, öyle bir cesaret kazanmıĢlar ki, toplumu yöneten kendilerini 
ezenlerin karĢısına çıkıp yanlıĢ yoldasınız diyebiliyorlar: ĠĢte bizi 
anlamıyorsanız eğer, bize bu gücü iman kazandırdı demeye getiriyor Hz. 
Nuh. Devam ediyor Nuh peygamber; 

 
 
29-) Ve ya kavmi lâ es'elüküm aleyhi malen, in ecriye illâ 

alAllâhi ve ma ene Bi taridilleziyne amenû* innehüm mülaku 
Rabbihim ve lakinniy eraküm kavmen techelun; 

 
"Ey halkım... Bunun için sizden bir karĢılık istemiyorum... Benim 

yaptığımın karĢılığı ancak Allâh'a aittir... Ben, (siz onları aĢağı görseniz 
de) iman edenleri yanımdan uzaklaĢtıramam! Muhakkak ki onlar 
Rablerine kavuĢacaklardır... Fakat ben sizi cahillik eden bir halk olarak 
görüyorum." (A.Hulusi) 

 
29 - Hem ey kavmim! Buna karĢı ben sizden bir mal istemiyorum, 

benim ecrim ancak Allaha âittir, ve ben o iman edenleri koğacak değilim, 



elbette onlar rablerine kavuĢacaklar, ve lâkin ben sizi cahillik eder bir 
kavim görüyorum. (Elmalı) 

 
 
Ve ya kavmi lâ es'elüküm aleyhi malen Ġmdi ey kavmim, çabama 

karĢılık, bu davetime gayretime karĢılık sizden bir beklenti içerisinde 
değilim. in ecriye illâ alAllâh benim çabamın karĢılığı sadece Allah‟a 
aittir. Ya da Ģöyle çevireyim; benim çabamın karĢılığını takdir etmek 
Allah‟a kalmıĢtır. Bir peygamberin gayretini Allah‟tan baĢka kim takdir 
edebilir, gereği gibi kim ödüllendirebilir ki. 

 
Tam sırası değil mi “ġey'e bepni surete hudün” Benim saçımı 

Hud suresi ağarttı diyen peygamberi gözümüzün önüne getirmenin tam 
sırası değil mi; Ġnsanlığa olan Ģefkat ve merhametinden dolayı saçını 
ağartan, hayatını ortaya koyan bir peygamberin ve tüm peygamberlerin 
hakkını kim neyle ödeyebilir ki. 

 
Bu çıkarcı mantığa bir hitap aslında. Her peygamberin ilk söylediği 

iki Ģeyden biri. Birincisi ben de sizin gibi bir insanım, ikincisi ise ücret 
istemiyorum. Yaptığım iĢin karĢılığını sizden beklemiyorum. Görmüyor 
musunuz. Tabii ki bu hitabınmuhataplarının menfaatperest, çıkarcı 
olduğu akla getirilirse aslında Nuh peygamberin söylemek istediği daha 
iyi anlaĢılır. 

 
Sizin gözünüzde hiç kimse karĢılık beklemeden hiçbir Ģey yapmaz, 

siz öylesiniz zaten. Çıkara dayalı iĢ yaparsınız. Fakat söyler misiniz ben 
neden hayatımı ortaya koyuyorum. Tabii bunu onlar anlayamadılar. Bir 
peygamberin bu ölümcül gayretini çıkarcı ve mala tapan, dünyaya 
tapınan insanlar nasıl anlasın. Bugün peygamberin izinden gidenleri de 
anlayamıyorlar. Çıkarı olmasa yapmaz diyorlar. Çünkü kendisi çıkarı 
olmayınca hiçbir Ģey yapmıyor. Bu basit ve dünyevi bir çıkar değil, fakat 
ilahi çıkarı zaten var. Ebedi mutluluktan daha büyük çıkar mı olur. 

 
Hey ahmak..! Diyesi geliyor insanın. Ebedi saadet ve güvenlik 

garantisi. Kula kul olmamak, yalnızca Allah‟a kul olmaktan daha büyük 
bir menfaat mi olur. Cennet getiren bir çıkar. 

 
ve ma ene Bi taridilleziyne amenû* innehüm mülaku Rabbihim 

dahası iman edenleri de etrafımdan uzaklaĢtıracak değilim. Nuh 
peygamber onların taleplerini böyle reddediyor. Çünkü onlar rablerine 
kavuĢacaklarına inanıyorlar.  

 



Bu ayetlerin ilk muhatabı olan sevgili peygamberin yaĢadığı bir 
takım olaylara da bir gönderme bu. Onun etrafında ki Mekke ileri 
gelenleri, ondan da aynı Ģeyi istiyorlardı. Ve onu Nuh peygamberin 
kavminin ileri gelenlerinin kendisini suçladığı Ģeyle suçluyorlardı. 
Etrafında ki Bilal‟ı gösteriyorlar, Zinnire‟yi gösteriyorlar. Ammar‟ı, Yasir‟i, 
Sümeyye‟yi, Hattap bin Eret‟i gösteriyorlar. Bunlar horlanan, özgürlüğü 
elinden alınan insanları ve biz bunların arasına mı gireceğiz diyorlardı. 
Ve hatta bu küstahlıklarını öyle ileri götürüyorlardı ki, bir keresinde sevgili 
efendimiz amcası Ebu Lehep‟i davet ettiğinde Ebu Lehep hemen o ölçüp 
biçen, hani Kur‟an ın ifade buyurduğu gibi; 

 
Ġnnehu fekkere vekaddere. (Müddesir/18) O düĢündü taĢındı, 

ölçtü, biçti  
 
Fekutile keyfe kaddere; (Müddesir/19) Kahrolası, nasıl ölçtü biçti, 

nasıl takdir etti. 
 
Sümme kutile keyfe kaderde (Müddesir/20) Bir daha kahrolası, 

nasıl da ölçtü biçti.  
 
Akıllı, Ebu Cehil‟in deli olduğunu kim söyleyebilir. Ya Ebu Lehep‟in. 

Kendilerince akıllı insanlar. Ölçüp biçiyorlar, fakat ölçüp biçerken tek 
sınırları var; Bencil çıkarları, nefisleri. Dünyayı nefislerinden ibaret 
görüyorlar ve her Ģeye çıkar gözlüğü ile bakıyorlar. KiĢisel ihtiyaçlarıyla 
sınırlı görüyorlar, ruhlarının ihtiyaçlarının farkında değiller. Onun için 
ölçüp biçiyorlar, fakat yanlıĢ ölçüp biçiyorlar. Ölçüde hile yapıyorlar, 
yamultuyorlar. Allah‟ın baktığı yerden bakmıyorlar, Ģeytanın baktığı 
yerden bakıyorlar. Onun içinde yamuk ölçüyorlar. Yamuk ölçünce 
pazarlık yapıyorlar Ebu Lehep gibi.  

 
Yeğenim demiĢti, ben Müslüman olursam bana ne var? Resulallah 

açık konuĢtu hiç pazarlığa yanaĢmadan. Ġmanda pazarlık olur mu: 
“Herkese ne varsa amca sana da o var.” Evet, Ebu Lehep‟in mantığı 
bunu kabul edemez. Ne demiĢti; “Beni herkesle bir tutan din olmaz 
olsun.” ĠĢte böyle ölçüp biçerler onlar. 

 
ve lakinniy eraküm kavmen techelun; Devam ediyor Hz. Nuh Bu 

arada ben de sizin cahilce davranan bir toplum olduğunuzu 
düĢünüyorum. Yani siz bizim için öyle düĢünüyorsunuz ama, ben ve biz 
müminler de sizin için böyle düĢünüyoruz. Yani siz aymaz adamlarsınız. 
Siz kendinizi bilgili, bana iman edenleri de aĢağı görüĢlü, düĢüncesi kıt 
insanlar olarak niteliyorsunuz. Fakat eğer Allah‟ın gör dediği yerden 
bakarsanız kendinizin cahil olduğunu göreceksiniz. 



 
 
30-) Ve ya kavmi men yensuruniy minAllâhi in taredtühüm* 

efela tezekkerun; 
 
"Ey halkım... Eğer onları uzaklaĢtırırsam Allâh'a karĢı bana kim 

yardım eder? DüĢünemiyor musunuz?" (A.Hulusi) 
 
30 - Hem ey kavmim! Ben onları koğarsam Allah dan beni kim 

kurtaracak? Artık bir düĢünmez misiniz? (Elmalı) 
 
 
Ve ya kavmi men yensuruniy minAllâhi in taredtühüm bakın ey 

kavmim demiĢti Hz. Nuh: Eğer onları etrafımdan uzaklaĢtırırsam 
Allah‟tan gelebilecek bir cezaya karĢı bana kim yardım eder. efela 
tezekkerun; Bunu da mı düĢünemiyorsunuz. Bunu dahi düĢünmekten 
aciz misiniz.  

 
 
31-) Ve lâ ekulü leküm ındiy hazainullahi ve lâ a'lemül ğaybe ve 

lâ ekulü inniy melekün ve lâ ekulü lilleziyne tezderiy a'yunüküm len 
yü'tiyehümullâhu hayra* Allâhu a'lemü Bima fiy enfüsihim* inniy 
izen leminez zâlimiyn; 

 
"Size, Allâh'ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum... Gaybı da 

bilmem... Ben bir meleğim de demiyorum... Hor-hakir gördüğünüz 
kimseler için, Allâh asla onlara bir hayır vermez de demiyorum... Onların 
içlerinde ne olduğunu Allâh daha iyi bilir... (Bunların aksini söylersem) 
ben kesinlikle zâlimlerden olurum." (A.Hulusi) 

 
31 - Ben size ne Allahın hazîneleri benim yanımda, ne de gaybı 

bilirim demiyorum, ben bir Meleğim de demiyorum, o sizin gözlerinizin 
horladıkları hakkında Allah, onlara hiç bir hayır vermez de demem, 
onların içlerindekini en iyi bilen, Allah dır, ben o halde zalimlerden olmuĢ 
olurum. (Elmalı) 

 
 
Ve lâ ekulü leküm ındiy hazainullah ve Hz. Nuh kendi gerçeğini, 

nübüvvet gerçeğini, davet gerçeğini, Ģu tüm zamanlar ve zeminlerde 
geçerli olan harika bir üslup ile açıklamıĢ ve demiĢti ki: Ben size Allah‟ın 
hazineleri benim gözetimimdedir demiyorum. ve lâ a'lemül ğayb 
görünmezin bilgisine sahipte değilim. Yani Ģunu demek istiyor, bir 
peygamber ne değildir. 



 
1 – Bir peygamber define detektörü değildir. Böyle demek istiyordu. 

Yani ben bulunmamıĢ hazineleri size gösterecek biri değilim. 
 
2 - Bir peygamber gaipten haber veren kâhin değildir. Benim böyle 

bir iddiam da yok. Hatırlayın Resulallah‟ı Osman Bin Maz‟un‟un vefatında 
konuk olduğu evin hanımı, ya da kendi eĢi;  

 
- Ey Osman Cennet sana helal olsun, müjdeler sana. Diye 

cenazesine dönüp de seslenince Fark etmeden arkadan gelen 
Resulallah‟ın cevabını hatırlayın; 

 
- Sen ne diyorsun be hanım, vallahi ben yarın kendime ne 

yapılacağını dahi bilmiyorum, kaldı ki bir baĢkası..! Dercesine. 
 
Vallahi ben dahi kendime ne yapılacağını bilmiyorum bir 

peygamberle karĢı karĢıyayız. Yine devam ediyor Hz. Nuh: 
 
ve lâ ekulü inniy melek üstelik asla ben meleğim de demiyorum. 

Hani hatırlayınız sevgili efendimiz bu mesajları hayatında Ģöyle 
uyguluyordu. Bir keresinde kızı Fatıma‟ya; 

 
- Kızım Fatıma, nefsini Allah‟ın elinden satın al, vallahi yarın 

senin için de bir Ģey yapamam.  
 
Ve diğer aile fertlerini sıralayarak Kur‟an ın bu mesajını nasıl 

içselleĢtiğini, nasıl anladığını uygulamasıyla gösteriyordu. 
 
ve lâ ekulü lilleziyne tezderiy a'yunüküm len yü'tiyehümullâhu 

hayra sizin küçük görüp tahkir ettiğiniz kimseler için Allah onlara 
gelecekte bir hayır vermeyecek demeye ise zaten ben yanaĢmam. Allah 
kime hayır vereceğini kendisi bilir. Tabii ki kendisi bunu açıklamıĢtır, 
hayır imanındır. ..vel akıbetü lilmüttekıyn; (Kasas/83) Güzel son, mutlu 
son Allah‟a karĢı sorumluluk bilinciyle donananlarındır. 

 
Allâhu a'lemü Bima fiy enfüsihim Allah onların içindekini çok 

daha iyi bilir. inniy izen leminez zâlimiyn; eğer böyle davranırsam, eğer 
yanımdaki bu yoksul, bu ezilmiĢ, bu horlanmıĢ insanları itersem, 
kovarsam, atarsam, ben de sizin gibi horlarsam o zaman ben de 
kendisine kıyanlardan olurum.  

 
Evet dostlar, görüyorsunuz aslında bu surenin belki de bel kemiğini 

teĢkil eden ve tüm bu helak olan kavimlerin arkasından bir cümle ile ifade 



edilen hakikat bu ayetlerin satır aralarında da veriliyor. Bir kavmi 
akidesinden dolayı helak etmez Allah. Birbirlerine karĢı zalimce 
davranıĢlarından dolayı helak eder. ĠĢte biz burada bunu görüyoruz. 

 
 
32-) Kalu ya Nuhu kad cadeltena feekserte cidalena fe'tina 

Bima te'ıdüna in künte minas sadikıyn; 
 
Dediler ki: "Ey Nuh... Bizimle gerçekten mücadele ettin... Bunda 

çok ileri gittin! Eğer doğrucuysan, bizi tehdit ettiğin Ģeyi, bize getir." 
(A.Hulusi) 

 
32 - Ey Nuh! dediler: cidden bize mücadele ettin, cidalimizde çok 

ileri de gittin, de haydi bizi tehdit edip durduğun azâbı getir de görelim, 
sadıklardan isen. (Elmalı) 

 
 
Kalu ya Nuhu kad cadeltena feekserte cidalena Onlar cevap 

verdiler, o Nuh peygamberin toplumunun ileri gelenleri, küfürde öncüler, 
toplumun zalimleri dediler ki; Ey Nuh bizimle tartıĢtın, üstelik 
tartıĢmamızda hayli ileri gittin. fe'tina Bima te'ıdüna in künte minas 
sadikıyn; ve bununla da yetinmediler Ģu cüreti gösterdiler. Madem öyle 
eğer doğru söylüyorsan haydi bizi tehdit ettiğin cezaya çarptır. 

 
 
33-) Kale innema ye'tiyküm Bihillâhu inĢâe ve ma entüm Bi 

mu'ciziyn; 
 
(Nuh) dedi ki: "Eğer dilerse onu size ancak Allâh getirir! Siz, Allâh'ı 

dilediğini yapmakta âciz bırakamazsınız." (A.Hulusi) 
 
33 - Onu, dedi: ancak Allah getirir: dilerse, ve siz onu âciz 

bırakacak değilsiniz. (Elmalı) 
 
 
Kale innema ye'tiyküm Bihillâhu inĢâe ve ma entüm Bi 

mu'ciziyn Nuh peygamber onlara Ģu cevabı verdi. Allah dilesin yeter ki. 
Yeter ki Allah dilesin onu sizin baĢınıza öyle bir sarar ki onu siz dahi 
atlatamazsınız. Onu, o belayı, o cezayı baĢınıza öyle bir dolar ki 
mümkün değil. Allah eğer o hükmü verirse cezayı atlatamazsınız. 

 
 



34-) Ve lâ yenfeuküm nushıy in eredtü en ensaha leküm in 
kânAllâhu yüriydü en yuğviyeküm* HUve Rabbuküm ve ileyHĠ 
turce'un; 

 
"Eğer Allâh sizi saptırmayı irade ederse; ben size öğüt vermek 

istesem de öğüdüm yarar sağlamaz. O, Rabbinizdir ve O'na rücu 
ettiriliyorsunuz." (A.Hulusi) 

 
34 - Ben size nasihat etmek istemiĢ isem de Allah sizi helâk etmek 

murad ediyorsa benim nasihatim size fâyda da vermez, rabbiniz o, ve siz 
nihayet ona irca' edileceksiniz. (Elmalı) 

 
 
Ve lâ yenfeuküm nushıy in eredtü en ensaha leküm in 

kânAllâhu yüriydü en yuğviyeküm zira ben size ne kadar öğüt 
vermeye çalıĢsam da,i eğer Allah “Sizin ısrarlı seçiminize bakarak.” 
Bunu koyma zarureti hasıl oldu, çünkü Kur‟an ın tamamına bu ayetin de 
maksadına mebni olarak okunması sonucunda bu tırnak içi açıklama 
zaruridir.Sizin ısrarlı seçiminize bakarak yoldan sapmanıza geçit 
vermiĢse, izin vermiĢse önünüzü açmıĢ, ipinizi boynunuza dolamıĢ ve ne 
haliniz varsa görün demiĢse, derse bunu Allah, benim verdiğim öğüt size 
hiçbir yarar sağlamaz. ĠĢte gerçek. Burada söylenen Allah‟ın saptırması 
en yuğviyeküm öyle diyordu. Evet, ayette.  

 
Ne anlama gelir sizi saptırması. Aslıda saptırmanın Allah.‟a 

atfedildiği her ayet, insanın tercih etme seçme yeteneğini insana 
bahĢetmesine bir atıftır. Bunu daha önce de yeri geldikçe sık sık dile 
getiriyorum. Ki gözden kaçmasın, Allah‟a iftira yapılmasın. Allah saptırdı 
ibareleri Kur‟an da, Allah insana seçme kabiliyeti ve özgürlüğü verdi 
biçiminde anlaĢılır. Yoksa ..Vema yudıllu Bihî illel fasıkıyn. (Bakara/26) 
Açık ve net. Yoldan sapanların dıĢında kimseyi Allah yoldan saptırmaz. 
Bu açık. Demek ki insan sapmayı tercih ediyor, Allah‟ta ona izin veriyor, 
sadece bu.  

 
en yuğviyeküm* HUve Rabbuküm ve ileyHĠ turce'un; O sizin 

rabbinizdir, sonunda ona döndürüleceksiniz. 
 
Burada müstakil bir ayet, yukarıdaki ile adeta bağlantısı olmayan, 

araya girmiĢ, konunun arasına, daha doğrusu hitabın zamanına, 
muhatabın Ģimdi ve burada sına dönmüĢ bir ayetle karĢı karĢıyayız. 
GeçmiĢ zamana götürmüĢtü ayet muhataplarını, Ģu anda kesiverdi tabir 
caizse filmi ve kamerayı izleyicilere çevirdi. Orada Resulallah‟ı doğrudan 
muhatap alıp diyor ki; 



 
 
35-) Em yekulunefterah* kul iniftereytühu fe'aleyye icramiy ve 

ene beriy'ün mimma tücrimun; 
 
Yoksa: "Onu uydurdu" mu diyorlar... De ki: "Eğer onu uydurdum 

ise, suçumun karĢılığı banadır... Ben sizin suçunuzdan berîyim." 
(A.Hulusi) 

 
35 - Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? De ki: eğer uydurdumsa 

vebali benim boynumadır, halbuki ben sizin yüklendiğiniz vebalden 
berîyim. (Elmalı) 

 
 
Em yekulunefterah Yoksa ey Muhammed bu kıssayı o uydurdu 

mu diyorlar, kul iniftereytühu fe'aleyye icramiy ve ene beriy'ün 
mimma tücrimun; Cevap ver onlara, eğer onu ben uydurdumsa, bunun 
sorumluluğu bana aittir. Ama ben sizin suçlarınızın ve ene beriy'ün 
mimma tücrimun; sizin suçlarınızın, sizin günahlarınızın 
sorumluluğundan beriyim. Yani ben sizin günahlarınızın sorumluluğunu 
taĢımıyorum ya. 

 
Aslında öyle güzel bir üslup var ki ayetti kerimede, suçlayıcı değil. 

Muhatapları tahkir etmeden suçlamadan sadece durumlarını izah eden 
bir üslup ile davet. 

 
 
36-) Ve uhıye ila Nuhın ennehu len yu'mine min kavmike illâ 

men kad amene fela tebteis Bima kânu yef'alun; 
 
Nuh'a vahyolundu ki: "Halkından, iman etmiĢ olanlar dıĢında kimse 

iman etmeyecek... (Artık) onların yapmakta olduklarından dolayı üzgün 
olma!" (A.Hulusi) 

 
36 - Bir de Nuh‟a vahyolunmuĢtu ki haberin olsun kavminden iman 

etmiĢ olanlardan maada hiç biri iman etmeyecek, onun için her ne 
yaparlarsa gam yeme de. (Elmalı) 

 
 
Ve uhıye ila Nuhın ennehu len yu'mine min kavmike illâ men 

kad amen yine kıssamıza yani tarihe tekrar dönüyoruz kaldığı yerden. 
Tabir caizse ilahi kamera izleyici, yani muhataptan hitaba tekrar dönüyor. 
Tarihin gizli belgelerinde yeniden geçmiĢ hakikatlerin çekimini yapıyor ve 



devam ediyor diyor ki; Derken Nuh‟a Ģöyle vahy ettik; ġu kesin ki daha 
önce inanmıĢ olanlar dıĢında bundan böyle toplumundan kimse sana 
inanmayacak.  

 
Bunu ancak Allah söyler. Çünkü ümit kesme insan için mümkün 

değildir. Ġnsanın akıbetinin ne olacağını sadece Allah bilir. Onun için 
ancak bunu Allah söyler ve ancak bir peygambere söyler. Dolayısıyla bir 
peygamber dıĢında hiç kimse bir baĢkaları için onun ebedi olarak 
mühürlendiğini söyleyemez. Burada da rabbimiz Hz. Nuh‟a sadece 
kendisinin vereceği bir haberi iletiyor ve artık mühürlendiklerini söylüyor. 
Bunların içinden mümin çıkmayacak diyor.  

 
Sanırım Hz. Nuh‟un da görüĢü bir baĢka yerde ifade ediliyordu, isra 

suresinin son ayetlerinde olsa gerek yanılmıyorsam; (hayır Nuh/27) 
 
ĠnneKE in tezerhüm yudıllu 'ıbadeKE ve lâ yelidû illâ faciren 

keffara; (Nuh/27) 
 
Ne diyordu Hz. Nuh‟un dilinden; eğer onları yeryüzünde bırakırsan 

kullarını saptırmaya devam edecekler ve onlardan bundan böyle kâfirden 
baĢka bir Ģey doğmayacak ya rabbi diyor. Canından bıktırmıĢlar tabir 
caizse. Burada ise bu haberi rabbimiz veriyor ve artık iman eden 
gelmeyecek diyor. 

 
fela tebteis Bima kânu yef'alun; artık onların yapa geldikleri 

Ģeylerden dolayı sakın üzüleyim deme. Evet, saç ağartan hitaplardan biri 
daha. Peygamber tabii ki bu sözleri kendi üzerine de alıyordu ve eğer 
kendi içinde bulunduğu toplumda Nuh toplumunun akıbetine 
çarptırılacaksa rahmet ve Ģefkat peygamberi nasıl üzülmez, nasıl saçı 
ağarmaz. 

 
 
37-) Vasnaılfülke Bi a'yunina ve vahyina ve lâ tuhatıbniy 

fiylleziyne zalemu* innehüm muğrekun; 
 
Gözlerimiz olarak (mâiyet sırrına iĢaret bu ifade), vahyimizce 

gemiyi yap... Zâlimler hakkında (Ģefaat için) bana yönelme... Kesinlikle 
onlar boğulacaklardır! (A.Hulusi) 

 
37 - Bizim nezaretimiz altında ve vahyimiz dâiresinde gemi yap, 

hem o zulmedenler hakkında bana hitap etme' çünkü onlar gark 
edilecekler. (Elmalı) 

 



 
Vasnaılfülke Bi a'yunina ve vahyina ve lâ tuhatıbniy fiylleziyne 

zalemu bizim gözlemimiz altında ve iĢaret ettiğimiz üzere vahy ettiğimiz 
gibi gemiyi inĢa et ve bundan böyle sakın zalimler hakkında bana 
baĢvurma. Bir daha kapıma bu zalimleri af için geleyim deme diyor adeta 
ayet. Onların iĢi bitti, rabbimiz onların artık süresinin dolduğunu iĢaret 
ediyordu Hz. Nuh‟a ve gemiyi gözetimimiz altında vahyimizle inĢa et 
emrini veriyordu. 

 
Evet, bana baĢvurma diyor. Resulallah bunu nasıl algılıyor, ya bu 

toplum içinde böyle bir Ģey gelirse. Bir daha bunlar için bana baĢvurma 
derse; 

 
Lealleke bahı'un nefseke ella yekûnu mu'miniyn; (ġu‟ara/3) 

Kur‟an ın kendisine mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak 
edeceksin dediği bu Ģefkat ve merhamet peygamberi ne yapar o zaman. 
Tabii ki onu düĢünüyordu. 

 
innehüm muğrekun; Ģu kesin onlar boğulacaklar. Allah‟ın hükmü. 
 
[Ek bilgi; Orijinal bir görüĢ;…Her çiftten iki tane, yani erkeği ve 

diĢisi olan her canlıdan ikiĢer tane ki, bunun miktarını Allah bilir, gemiye 
alınmıĢtır. Bu kadar canlıyı alabilen ve bunlarla beraber Hz. Nuh'un bir 
oğlunun dıĢında bütün aile fertlerini ve az da kavminden kendisine iman 
etmiĢ olanları, gerek insanlar, gerek diğer hayvanlar için gerekli olan 
yiyecekleri dahi yüklenerek, dağlar gibi dalgalar içinde akıp giden bir 
geminin harikulade bir gemi olması ve bunun basit bir yelkenli gemi gibi 
düĢünülmemesi gerekiyor. "O devirde böyle bir gemi yapılabilir 
miydi?" sorusuna karĢılık, "Öyle fırtınalı ve dalgalı bir tufanda bu 
kadar yükü küçük bir yelkenli taĢıyabilir mi?" sorusuyla cevap vermek 
gerekir. http://ekabirweb.blogspot.com/2012/05/hz-nuhun-gemisi-buhar-
kazanl-myd.html] 

 
 
38-) Ve yasnaul fülke ve küllema merra aleyhi meleün min 

kavmihi sehıru minh* kale in tesharu minna feinna nesharu minküm 
kema tesharun; 

 
Gemiyi yapıyor(du)... Halkının ileri gelenleri Ona her 

uğradıklarında, alay ediyorlardı... (Nuh) dedi ki: "Eğer bizimle alay 
ederseniz, sizin alay ettiğiniz gibi (gün gelir) biz de sizinle alay ederiz." 
(A.Hulusi) 
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38 - Gemiyi yapıyordu, kavminden her hangi bir güruh de yanından 
geçtikçe onunla eğleniyorlar, dedi: bizimle eğleniyorsanız, biz de sizi 
sizin eğlendiğiniz gibi eğleneceğiz. (Elmalı) 

 
 
Ve yasnaul fülke derken o gemiyi inĢa etmeye koyuldu. ve 

küllema merra aleyhi meleün min kavmihi sehıru minh ve 
toplumunun önde gelenleri ne zaman ona rastlasalar gemi yaparken, 
onunla alay ederlerdi. Yani Hz. Nuh ile. kale in tesharu minna feinna 
nesharu minküm kema tesharun; Hz. Nuh‟ta onların bu alaylarına 
Ģöyle cevap verirdi; Siz bizimle alay ediyorsanız, hiç kuĢkunuz olmasın ki 
gün gelecek biz de tıpkı sizin gibi sizinle alay edeceğiz. Fakat azaptan 
sonra alaya delalet eden hiçbir Ģey nakledilmiyor, hiçbir peygamberden. 
Demek ki bu sadece uyarı yollu bir itiraz muhataplara. 

 
Hüzün ve acıma dıĢında bela geldikten sonra hiçbir peygamber 

dönüp de alay etmiyordu. Ama bu onların bu küstahlıklarına verilmiĢ bir 
cevap o an için. 

 
 
39-) Fesevfe ta'lemune men ye'tiyhi azâbün yuhziyhi ve yehıllu 

aleyhi azâbün mukıym; 
 
"Bugünkü alçaltıcı azabın kime geleceğini; (gelecekteki) kalıcı 

azabın da kime ineceğini yakında bileceksiniz." (A.Hulusi) 
 
39 - Ġleride bileceksiniz kime rüsva edecek azâb gelecek ve daimi 

azâb baĢına inecek. (Elmalı) 
 
 
Fesevfe ta'lemune men ye'tiyhi azâbün yuhziyhi ve yehıllu 

aleyhi azâbün mukıym; Evet, zamanı gelince siz de öğreneceksiniz 
alçaltıcı bir cezanın kimin baĢına geleceğini. Dahası, kalıcı bir azaba 
kimin mahkum edileceğini.azâbün mukıym. 

 
 
40-) Hatta izâ cae emruna ve farettennuru, kul nahmil fiyha min 

küllin zevceynisneyni ve ehleke illâ men sebeka aleyhil kavlü ve 
men amen* ve ma amene meahu illâ kaliyl; 

 
Nihayet hükmümüz geldiğinde ve sular kaynaklardan fıĢkırıp 

taĢtığında dedik ki: "Ona, her cinsten bir çift ile daha önce aleyhlerine 



hüküm verilmiĢ olanlar dıĢında, aileni ve tüm iman etmiĢ olanları yükle"... 
Zaten Onunla beraber iman eden çok azdı. (A.Hulusi) 

 
40 - Nihayet emrimiz geldiği ve Tennur feveran ettiği vakit dedik ki: 

yükle içine her birinden ikiĢer çift, ve aleyhinde hüküm sebketmiĢ 
olandan maada ehlini ve iman edenleri, mamafih pek azından maadası 
beraberinde iman etmemiĢti, dedi. (Elmalı) 

 
 
Hatta izâ cae emruna ve farettennur en nihayet sonunda emrimiz 

gelince tandır kaynadı. Tam böyle. farettennur, tam karĢılığı tandır 
kaynadı. 

 
Tandır; içinde ateĢ yakılan yer, ocak, fırın anlamına geliyor. 

Kaynamak ise su ile ilgili bir Ģey. Kaynadı, coĢtu, taĢtı anlamına Fara, 
feveran da oradan gelir. AteĢle su yan yana adeta. Nasıl anlamalı; Tabii 
ki bu iki kelimelik bu ibareyi müfessirler çok farklı yorumlamıĢlar. Razi; 
tandır diyor, Tennur, bize de oradan geçmiĢ olsa gerek tandır; yeryüzüne 
mecazen ıtlak olunur. Arapça da yer yüzü için mecazi bir kullanımdır 
diyor.  

 
Ġlginç olan bir Ģey söylüyor müfessirimiz elmalı; Burada ateĢin 

içinde yandığı yer olan tandırla fara fiili, yani su için kullanılan kaynadı, 
coĢtu, taĢtı birlikte kullanılıyorsa bu çok daha farklı ve özgün bir anlama 
gelmesi lazım diyor ve buradan yola çıkarak; sanki Nuh peygambere 
vahiyle, ilahi gözetim altında yaptırılan geminin buhar kazanına iĢaret 
ediyor gibi bir Ģey söylüyor Elmalı‟lı. Adeta kazanı ateĢledi dercesine 
böyle bir imaya delalet ettiği yönünde bir yorumu var müfessirimiz 
elmalının. 

 
A‟raf suresinin 64. ayetine bir atıf var bu ayette. Yani Hz. Nuh 

peygamberin mesajına karĢı gelen kavminin uğradığı bela, tufan belası. 
Ġnsanlığın ortak hafızasına kazınmıĢ bir bela olduğu için Çin ve 
Hindistan‟dan Amerika yerlilerine kadar tüm yeryüzünde ki kültürlerde 
tufan, efsaneye dönüĢmüĢ ve tüm dünyada bir tufan efsanesi tüm dünya 
kültürlerinde mevcut. Demek ki insanlığın bir ve beraber olduğu 
dönemde gerçekleĢen, ilk dönemlerinde gerçekleĢen bu muhteĢem bela, 
bu büyük, bu korkunç bela, insanlığın dağılmasıyla ortak hafızasında yer 
aldığı için dağılmıĢ ve toplumların kültürlerinde bir efsaneye, mitolojiye 
dönüĢerek anlatıla gelmiĢ kuĢaktan kuĢağa. Ki A‟raf 64. de ayrıntılı 
olarak buna değinmiĢtik. 

 



[Ek bilgi; Ebu Hayyan, tefsirinde Hasen'den rivayetle "tennur"un 
"gemide suyun toplandığı yer" olduğunu nakletmiĢtir, ki bu ifade hemen 
hemen geminin kazanını andırıyor.  

Görülüyor ki, tefsir âlimlerinin rivayetlerinin bazı noktaları yukarıda 
arz ettiğimiz mânâya değinir yapıdadır. Yani geminin yelkenli bir gemi 
değil, kazanla çalıĢan bir vapur olduğunu hatırlatır niteliktedir. 
Rivayetlerdeki bu ayrıntılar da görüldükten sonra biz Ģimdi hakkıyla 
diyebiliriz ki, tennurun gerçek anlamıyla bir ocak olması, aynı zamanda 
onun gemide su toplanan bir kazan ile iliĢkili olmasına da engel değildir. 
Cumhurun ocak olduğu hakkındaki rivayetiyle bu rivayet arasında çeliĢki 
de yoktur. 

Harf-i tarif ile "ettennur" buyurulması, bunun gemiye ait bir tandır, 
bir ocak olmasını açıkça belli eder. Ayı zamanda Hz. Nuh'a ait bir tennur 
olması da buna engel değildir. Çünkü bu onun bir mucizesidir. "KeĢĢaf" 
sahibinin, sarahatle belirttiği üzere, âyette gayesi yukarıdaki fiiline 
müteallik olup, mânâ demek olduğundan, tennurun feveranı gemideki 
yapım iĢinin sona ermesi, yükleme ve hareket emrinin de baĢlangıcı ve 
Ģartı olarak gösterilmiĢtir. Bunun böyle olduğu göz önünde 
bulundurulursa, tennurun feveranı gemiyi harekete geçiren kuvvetin 
kendisini ifade ettiği anlaĢılır. 

Bu günkü söyleniĢi ile "nihayet emrimiz gelip gemi ateĢlendiği 
vakit" demek olur. Ve bunda tennur ve feveran kelimeleri gerçek 
anlamda kullanıldığı ve âyetin bu mânâda gayet zahir olduğu da 
Ģüphesizdir. ġu halde nassta hakikat anlamını ve zahiri bırakıp da te'vil 
aramaya hiç de sebep yoktur. Geminin yapımı tamam olup "fayrap" 
haline gelmesi, ilâhî emir olan tufanın baĢlayacağına bir alâmet olmasına 
da engel olan bir durum değildir. 

Âyetin bu zahirine karĢı, "O zaman öyle bir vapur nasıl 
yapılabilirdi? YapılmıĢ olsa bu sanat unutulur mu idi?" gibi vehim ifade 
eden bir iki sual akla gelebilir. Halbuki daha önceki çağlarda bilinip de 
sonradan kaybolup gitmiĢ bir takım sanatların olduğu bile tarihi misallerle 
sabittir. Kaldı ki Nuh, gemisini beĢerin bilgi ve tecrübe birikimiyle değil, 
doğrudan doğruya "Bu gemiyi Bizim gözetimimizde ve vahyimize göre 
yap!" âyetinde de ifade buyrulduğu gibi, Allah'ın vahyi ile ve yine O'nun 
gözetiminde yapmıĢtır.  

Her çiftten iki tane, yani erkeği ve diĢisi olan her canlıdan ikiĢer 
tane ki, bunun miktarını Allah bilir, gemiye alınmıĢtır. Bu kadar canlıyı 
alabilen ve bunlarla beraber Hz. Nuh'un bir oğlunun dıĢında bütün aile 
fertlerini ve az da kavminden kendisine iman etmiĢ olanları, gerek 
insanlar, gerek diğer hayvanlar için gerekli olan yiyecekleri dahi 
yüklenerek, dağlar gibi dalgalar içinde akıp giden bir geminin harikulade 
bir gemi olması ve bunun basit bir yelkenli gemi gibi düĢünülmemesi 
gerekiyor. "O devirde böyle bir gemi yapılabilir miydi?" sorusuna karĢılık, 



"Öyle fırtınalı ve dalgalı bir tufanda bu kadar yükü küçük bir yelkenli 
taĢıyabilir mi?" sorusuyla cevap vermek gerekir. 

http://ekabirweb.blogspot.com/2012/05/hz-nuhun-gemisi-buhar-
kazanl-myd.html ] 

 
[Ek bilgi; {Kur‟an; tufanı Allah‟ın buyruklarına tam bir Ģekilde karĢı 

çıkan suçlu toplumlara yöneltilen cezalandırmalardan ibaret olan genel 
bir muhteva içinde nakleder. 

Tevrat top yekün inkârcı insanlığı cezalandıran evrensel bir 
tufandan bahsederken Kur‟an bunun aksine olarak iyice belirlenen 
müteaddit toplumlara gönderilen çeĢitli cezaları zikreder. (ör; Araf/59 -93 
ayetleri Nûh, Ad, Semud, Sodom,(Lût) Meyden topluluklarına verilen 
cezaları ayrı ayrı hatırlatır.) Keza Kur‟an Tufanı da özellikle Nuh kavmine 
mahsus bir felâket olarak bildirir. 

Geminin içinde bulunanlar hakkında Kur‟an oldukça açık ifade 
taĢır. Allah tarafından Hz. Nuh‟a emir verilir ve felaketten masum 
insanların kalacakların bindirilmesi emri olduğu gibi yerine getirilir. 

“(Nihayet emrimiz geldiği ve tennur (tandır veya geminin kazanı) 
tutuĢup parladığı zaman dedik ki; "Erkeği ve diĢisi olan her canlıdan 
ikiĢer tane, aleyhlerinde hüküm verilmiĢ olanların dıĢında, aileni ve iman 
etmiĢ olanları geminin içine yükle". Zaten beraberinde iman edenler çok 
az idi. (Elmalı) (Hud/40)” 
Kur‟an gemide kovulan nasipsiz oğul dıĢında Hz. Nuh‟un ailesi ile Allah‟a 
iman eden sayıları az olan yolcuların bulunduğunu bildirir. 

Tevrat ise gemide “sayıları az olan mü‟minlerin bulunduğunu 
bildirmez, gerçekte Tevrat‟ta geminin içindekiler konusunda 3 rivayet 
mevcuttur. 

1 – Din adamları metnine göre Nuh istisnasız olarak kendi ailesi be 
her türden bir çift. 

2 – Yahvis‟te metin pâk hayvanlar ve kuĢlar ile murdar hayvanlar 
arasında ayırım yapar. (gemi, pak hayvanlarla kuĢlardan erkek ve diĢi 
olarak yediĢer çift, murdar hayvanlardan ise birer çift barındırır.) 

3 – DeğiĢtirilmiĢ Yahvis‟te bir cümleye (Tekvin/7-8) göre pak olsun 
murdar olsun her ne4viden birer çift. (Maurıce Bucaılle- Kitab-ı 
Mukaddes Kuran ve bilim)}] 

 
kul nahmil fiyha min küllin zevceynisneyni ve ehleke illâ men 

sebeka aleyhil kavlü ve men amen Nuh‟a emir verdik dedik ki; Yanına 
her bir cins hayvandan çifter çifter al. Bir de haklarında hüküm 
kesinleĢmiĢ olanlar dıĢında aileni ve iman eden kimseleri al talimatını 
verdik. 
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Burada haklarında hüküm kesinleĢmiĢ olanlar; illâ men sebeka 
aleyhil kavl oğlunu biliyoruz ama karısından da Tahrim suresinin 10. 
ayetinde söz ediliyor. Demek ki karısı ve oğlu da dahil, belki onların 
dıĢında da ailesinden bazı kimseler Hz. Nuh‟a inanmamıĢlardı. Burada 
bir aile dramıyla karĢı karĢıyayız ve bu aile dramını bakın vahiy bize nasıl 
naklediyor. 

 
ve ma amene meahu illâ kaliyl; zaten onun inancını paylaĢan 

kimseler çok azdı. 
 
 
41-) Ve kalerkebu fiyha Bismillahi mecraha ve mursaha* inne 

Rabbiy leĞafûrun Rahıym; 
 
Dedi ki: "Binin onun içine! Onun akıp gitmesi de durması da ismi 

Allâh olan olaraktır! Muhakkak ki benim Rabbim, elbette Ğafûr'dur, 
Rahıym'dir." (A.Hulusi) 

 
41 - Binin içine, Allahın ismi ile mecrasında da mürsâsında da, 

hakikat rabbim Ģüphesiz bir gafurdur, rahîmdir. (Elmalı) 
 
 
Ve kalerkebu fiyha sonunda Nuh haydi ona binin talimatını verdi. 

Bismillahi mecraha ve mursaha. Mecraha hatta mecrıha, ki mümkün 
olduğu kadar aĢağı çekilerek birkaç farklı okunuĢu var bu kelimenin, yol 
alması da, demir atması da Allah‟ın adıyla olsun diye gemiyi sulara 
bıraktı. 

 
Adeta burada bir besmele var. Ki besmele açık. Besmele tüm 

vahiylerin ortak parolası. Müminin yardım parolası. Nuh peygamber 
gemisini besmeleyle yüzdürüyor. Burada verilmek istenen Ġslam‟ın bir 
kültür kodudur ki tüm peygamberlerin bize bıraktığı bir niyazdır, bir 
paroladır besmele. Görüyorsunuz sadece son nebinin son vahyinde yer 
alan bir ilahi parola değil, besmele tüm vahiylerin ortak kodudur. 

 
inne Rabbiy leĞafûrun Rahıym; Gerçek Ģu ki rabbim çok 

bağıĢlayandır, rahmet kaynağıdır diyerek gemiyi sefere çıkarıyor Hz. 
Nuh. 

 
 
42-) Ve hiye tecriy Bihim fiy mevcin kel cibali ve nada Nuhun 

ibnehu(Nuhu nibnehu) ve kâne fiy ma'zilin ya büneyyerkeb meana 
ve lâ tekün meal kafiriyn; 



 
(Gemi) onlarla birlikte dağlar gibi dalgalar içinde akıp gidiyor(du)... 

Nuh, bir kıyıda olan oğluna: "Oğlum! Bizimle beraber bin (Din anlayıĢıma 
katıl)... Hakikat bilgisini inkâr edenlerle beraber olma!" diye nida etti. 
(A.Hulusi) 

 
42 - Gemi, içindekilerle birlikte dağlar gibi dalgalar içinde akıp 

gidiyordu, Nuh, oğluna bağırdı, ayrı bir yere çekilmiĢti, ay oğlum, gel 
bizimle beraber bin, kâfirlerle beraber olma dedi. (Elmalı) 

 
Ve hiye tecriy Bihim fiy mevcin kel cibal ve gemi dağlar gibi 

dalgaların arasında yol almaya baĢladı. ve nada Nuhun ibnehu(Nuhu 
nibnehu) ve kâne fiy ma'zilin ya büneyyerkeb meana ve lâ tekün 
meal kafiriyn; ve Nuh oğluna dedi ki, ki o kendi baĢına bir kenarda 
duruyordu oğlu.fiy ma'zilin bir kenarda, bir kıyıda duruyordu. Seslendi 
ona, yavrucuğum dedi, oğulcuğum, gel bizimle birlikte bin gemiye, 
küfürde ısrar edenlerle birlikte olma.  
 

Bir aile dramı demiĢtim ya, iĢte saç ağartan bir olay daha. Neden 
bu sure peygamberin saçlarını ağarttı..! Peygamber oğlu olsa dahi 
babasının ve oğlunun sorumlulukları ayrı. Bu ayetin temelinde yatan 
maksat çok daha farklı. KiĢisel sorumluluk esastır diyor bu olay. Babası 
peygamber dahi olsa bunun, tek baĢına oğluna hiçbir yararı yok mesajı 
veriyor. ĠĢte bu mesaj Resulallah tarafından alınmıĢtı. Sahi bizim 
tarafımızdan da alındı mı? Yoksa birileri hala babam hoca, dedem hafız 
demeye devam edecek..! 

 
 
43-) Kale seaviy ila cebelin ya'sımuniy minel ma'* kale lâ 

asımel yevme min emrillâhi illâ men rahîm* ve hale beynehümel 
mevcü fe kâne minel muğrakıyn; 

 
(Oğlu) dedi ki: "Beni sudan koruyan bir dağa sığınacağım"... (Nuh) 

dedi ki: "Bugün, rahmet ettiği kimse müstesna, Allâh hükmünden 
koruyucu yoktur"... Ġkisi arasına giren dalga ile o da boğulanlardan oldu. 
(A.Hulusi) 

 
43 - O, ben: beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım dedi, bu 

gün, dedi: Allahın emrinden koruyacak yoktur, meğer ki o rahmet buyura 
derken, dalga aralarına giriverdi, o da boğulanlardan oldu. (Elmalı) 

 
 



Kale seaviy ila cebelin ya'sımuniy minel ma' oğlu babasına 
cevap verdi; Ben bir dağa kaçıp sığınacağım, o beni sulardan korur. kale 
lâ asımel yevme min emrillâhi illâ men rahîm Babası oğluna dedi ki 
bugün Allah‟ın belasından O‟nun rahmet ettikleri hariç kimse için kaçıp 
kurtulma ümidi yok ki sen kaçıp kurtulasın. ve hale beynehümel mevcü 
fe kâne minel muğrakıyn; derken aralarına dalga giriverdi, o da 
boğulanlardan biri oldu. 

 
 
44-) Ve kıyle ya Arduble'ıy maeki ve ya Semau akliıy ve 

ğıydalmau ve kudıyel emru vestevet alel cudiyyi ve kıyle bu'den lil 
kavmiz zâlimiyn; 

 
"Ey yeryüzü, suyunu yut! Ey semâ, (yağmurunu) kes" denildi... Su 

çekildi... Hüküm yerine geldi... (Gemi) Cudi'de (yüksek bir dağda) yerini 
aldı... "Zâlimler kavmine uzaklık olsun" denildi. (A.Hulusi) 

 
44 - Bir de denildi: ey Arz! Yut suyunu ve ey Semâ! Açıl, su çekildi 

iĢ bitirildi ve gemi, Cudî üzerinde durdu, o zalim kavme defolun 
denilmiĢti. (Elmalı) 

 
 
Ve kıyle ya Arduble'ıy maeki ve ya Semau akliıy ve ğıydalmau 

nihayet denildi ki; Ey yer suyunu yut ve ey gök, suyunu tut. Ve sular 
çekildi. ve kudıyel emru vestevet alel cudiyyi ve hüküm infaz edildi 
sonunda gemi cudi üzerine oturdu. 

 
Buradaki Cudi Ģu anda Mardin Cizre sınırları arasında yer alan bir 

dağ. Tevrat‟ta ararat olarak geçiyor, ki ağrı dağına tekabül ediyor. Belki 
bir dönem cudi ile Ağrı dağının içinde bulundu o dağ silsilelerinin 
tamamına verilen bir isim de olabilir. Fakat bazı müfessirler Cudi‟yi 
yüksek dağ, yüksek tepe anlamına bir cins isim olarak alıyorlar ki o 
zaman her yüksek tepeye söylenebilir, verilebilir. Ama burada Lam‟ı 
tarifle geldiğine göre bilinen bir tepe olsa gerektir fakat bu tepenin bizim 
Mardin Cizre sınırları içerisinde bulunan ve insanları cudi dedikleri dağ 
olup olmadıklarına iliĢkin bir Ģey söylemekte mümkün değil. Ama Ģu bir 
gerçek ki; MÖ. 250 yılında Babil baĢ kahini Berasus‟un Keldani tarihi 
üzerine yazdığı kitapta cudi‟nin, Nuh peygamberin gemisinin o dağa 
oturduğu bilgisi var. 

 
Yine Aristo‟nun öğrencilerinden biri olan Abibenus bu kaynağa 

dayanarak Nuh peygamber gemisinin oraya oturduğunu naklediyor. Ki 



öteden beri Cudi‟nin Nuh peygamberin gemisinin oturduğu dağ olarak 
bilindiği de malum. 

 
ve kıyle bu'den lil kavmiz zâlimiyn; ve kendilerine kıyan toplum 

için ne denildi; Eksik olsunlar bu'den Mef‟ul olarak gelmiĢ nasp haliyle 
gelmiĢ. Yani ZemahĢeri Ģöyle güzel bir nüktesini izah ediyor bunun dil 
açısından; Faili o kadar kesin ki diyor, yani tümleç olarak gelmiĢ. Bunun 
öznesi o kadar kesin ki, Allah yapar ve böyle geldiğinde de bir belaya bir 
beddua olarak söylenir diyor. Uzak olsunlar, kahrolsunlar gibi. 

 
 
45-) Ve nada Nuhun Rabbehu fekale Rabbi innebniy min ehliy 

ve inne ve'adekel Hakku ve ente ahkemül hakimiyn; 
 
Nuh Rabbine nida etti de dedi ki: "Rabbim, muhakkak ki oğlum 

ailemdendir... Senin bildirimin ise Hak'tır ve sen hakîmlerin en hakîmisin." 
(A.Hulusi) 

 
45 - Nuh, rabbine nidâ etti de ya rabbi: dedi elbette oğlum benim 

ehlimdendir ve elbette senin vaadin haktır ve sen ahkemülhâkimînsin. 
(Elmalı) 

 
 
Ve nada Nuhun Rabbeh ve Nuh Rabbine yakardı, fekale Rabbi 

innebniy min ehliy yüreği yaralı bir baba, gözlerinin önünde helak olan 
bir oğul. Bu dramatik olan manzarayı gözünüzün önüne bir getirin lütfen. 
Bir baba, hem de bir peygamber Ģefkati olan bir baba ve gözlerinin 
önünde sadece dünyası değil, ebedi dünyası mahvolmuĢ bir ciğerpare. 
Ne olursa olsun. ĠĢte yüreği yaralı bir babanın yüreğinden kopup gelen 
bir feryat Kur‟an tarafından ölümsüzleĢtiriliyor. 

 
Fekale dedi ki; Rabbi innebniy min ehliy Rabbim dedi o benim 

oğlumdu, ailemden biriydi. ve inne ve'adekel Hakku ve ente ahkemül 
hakimiyn; Bir kez daha anladım ki ey rabbim senin sözün; herkesi 
kapsayan gerçeğin ta kendisiymiĢ. Ve senmiĢsin hakimlerin hakimi. ĠĢte 
Nuh peygamber yanık yürekle bir baba olarak evladının gözleri önünde 
helak olmasının karĢısında bu yakarıĢı rabbimiz tarafından Ģu üslupla 
reddedildi: 

 
 
46-) Kale ya Nuhu innehu leyse min ehlik* innehu amelün 

ğayru salih* fela tes'elni ma leyse leke Bihi 'ılm* inniy eızuke en 
tekûne minel cahiliyn; 



 
Buyurdu ki: "Ey Nuh! Muhakkak ki o senin ailenden değildir! 

Muhakkak ki o (hükmüme karĢı oğlun konusunda ısrarlı olman) imanın 
gereği olmayan bir fiildir! Hakkında bilgin olmayan Ģeyi benden isteme! 
Muhakkak ki Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim." (A.Hulusi) 

 
46 - Ya Nuh! buyurdu: o senin ehlinden değil, o gayri Salih bir 

amel, binaenaleyh bilmediğin Ģey'in benden isteme ben seni câhillerden 
olmaktan tahzir ederim. (Elmalı) 

 
 
Kale Allah ona Ģöyle cevap verdi; ya Nuh ey Nuh innehu leyse 

min ehlik kesinlikle o senin ailenden sayılmazdı. Sen aile sınırlarını kan 
bağıyla değil, din bağıyla çizmelisin. Bunun anlamı bu. Senin aileni kan 
değil din belirlemeli. innehu amelün ğayru salihiyn dolayısıyla bu 
yakarıĢın doğru olmayan bir davranıĢtır ey Nuh. 

 
Bu ibarenin burada ki okunuĢ biçimiyle manası bu. Asım kıratına 

göre manası bu. Ki zaten buradaki yazılıĢı da böyle. Ama bu ibare farklı 
bir, alternatif bir anlama da gelebilir. innehu amelün ğayru Salih Hz. 
Nuh‟a bu senin yakarıĢın, Allah‟tan bu talebin doğru bir Ģey değil diyor 
bu. Fakat Ģöyle bir mana da verilebilir Ġnnehu oğul, yani o oğul senin 
yerini bulmamıĢ bir amelindir. O zaman çocuk amel olarak, çocuk 
babanın ve annenin ameli olarak değerlendirilmiĢ olur ki Kur‟an ın genel 
düĢüncesinden yola çıkarak böyle bir benzetme doğru olabilir. Fakat 
birinci manası olmadığı kesin. Ama bir de farklı bir okuyuĢ var, farklı bir 
kıraat. O zaman bu amelün mastarı amile olarak okuyanlara göre, fiil 
olarak okuyanlara göre tamamen değiĢik bir manaya gelebilir. O zaman 
mana; Çünkü o yanlıĢ yaptı, yani sen onun için böyle yakaramazsın 
çünkü o yanlıĢ yaptı manasına gelir. Fakat bu biraz tali bir okuyuĢ, daha 
doğrusu birebir, herhangi bir ilave olmaksızın doğrudan anlamı bizim 
tercih ettiğimiz gibidir. 

 
fela tes'elni ma leyse leke Bihi 'ılm bundan böyle hakkında bilgi 

sahibi olmadığın bir Ģeyi benden isteme. Yani ilahi taktirin en içsel 
sebeplerini, insanın nihai komunu bilmiyorsun, hiç kimse bilemez bunlar 
gayb dandır, peygamber dahi bilemez. Onun için bilmediğin bir Ģeyi 
isteme denilmek isteniyor. inniy eızuke en tekûne minel cahiliyn; 
elbette ben sana cahillerden olmamanı öğütlüyorum ey Nuh buyuruyor 
rabbimiz. 

 
Burada peygamber öğüt veren konumundan öğüt alan konumuna 

geçti. Yani peygamber nasıl insanlara yol gösteriyorsa, Allah‟ta 



peygamberlerine yol gösteriyordu ve onları böyle eğitiyordu. ĠĢte 
rabbimizin bir peygamberini nasıl eğittiğine iliĢkin harika bir örnek olay. 

 
 
47-) Kale Rabbi inniy euzü BiKE en es'eleKE ma leyse liy Bihi 

'ılm* ve illâ tağfirliy ve terhamniy ekün minelhasiriyn; 
 
(Nuh) dedi ki: "Rabbim! Bilgisine sahip olmadığım (içyüzünü 

bilmediğim) Ģeyi senden istemekten sana sığınırım! Beni bağıĢlamaz ve 
bana rahmet etmezsen hüsrana uğrayanlardan olurum." (A.Hulusi) 

 
47 - Ya rabbi! Dedi: senden bilmediğim Ģey'i istemekten sana 

sığınırım, sen bana mağrifetini reva, rahmetini atâ kılmazsan ben 
hüsrâna düĢenlerden olurum. (Elmalı) 

 
 
Kale Rabbi inniy euzü BiKE en es'eleKE ma leyse liy Bihi 'ılm 

peki Nuh peygamber yaptığı yanlıĢa karĢı rabbi sinden böyle hafif azarlı, 
hafif yollu bir azarla bir uyarı alınca ne yaptı. Kendisine zalim kavmin 
davrandığı gibi davranmadı tabii ki. Ne yaptı bakınız; Rabbim dedi 
Hakkında bilgim olmadığı bir Ģeyi istemekten sana sığınırım. Hemen 
teslim oldu ve özür diledi. Bu kadar. Bu kadar basit diyemiyorum, özür 
dilemek basit değil çünkü, ama bu kadar güzel diyebiliyorum. Bu kadar 
muhteĢem ve biz insanlara da, biz muhataplara da böyle bir öğüt. YanlıĢı 
savunmak affedilmez bir yanlıĢtır. Ġnsan yanlıĢ yapar fakat yanlıĢı 
savunmamalı. 

 
ve illâ tağfirliy ve terhamniy ekün minelhasiriyn; zira eğer beni 

bağıĢlamaz ve bana merhamet etmezsen büsbütün kaybedenlerden 
olurum. ĠĢte bir mümine düĢen, günah karĢısında yanlıĢ karĢısında, hata 
karĢısında bir mümine düĢen Nuh peygamberin iĢte bu halini takınmaktır. 

 
 
48-) Kıyle ya Nuhuhbıt BiSelâmin minna ve berakatin aleyke ve 

alâ ümemin mimmen meak* ve ümemün senümettiuhüm sümme 
yemessühüm minna azâbün eliym; 

 
"Ey Nuh... Sen ve seninle beraber olanlardan oluĢacak halklara 

bizden Selâm ve bereketlerle in... Biz onları yararlandıracağız, sonra da 
onlara bizden (hakikatindeki Esmâ mânâsı sonucu olarak, derûnundan 
gelen bir yolla) acı azap yaĢatılır" denildi. (A.Hulusi) 

 



48 - Ya Nuh! Denildi: in bizden bir selâm ve bir çok bereket ile sana 
ve beraberindeki kimselerden bir çok ümmetlere, daha bir çok ümmetler; 
ileride onları da müstefit edeceğiz, sonra onlara bizden bir elîm azâb 
dokunacak. (Elmalı) 

 
 
Kıyle ya Nuhuhbıt BiSelâmin minna ve berakatin aleyke ve alâ 

ümemin mimmen meak Ey Nuh denildi, senin ve seninle birlikte 
olanların nesillerinden gelecek olanlara katımızdan bir esenlik ve 
mutluluk, bir bereket ve bolluk muĢtusuyla inip yerleĢ. Demek ki sadece 
o küçük hatasından dolayı bağıĢlanmıyor, ona büyük bir ödülün de 
verildiği ifade buyruluyordu. 

 
ve ümemün senümettiuhüm sümme yemessühüm minna 

azâbün eliym; fakat gelecek kuĢaklar arasında öyleleri bulunacak ki 
önce onlara geçici zevkleri tattıracağız, sonra tarafımızdan can yakıcı bir 
azaba çarptıracağız. 

 
Bu neye bir atıftır. Peki Nuh peygamber ve müminler kurtuldular 

tümü mümin olan bu insanlardan daha sonra neden kafir olanlar geldi, 
mümin olarak devam etmedi derseniz eğer, iĢte bu iĢin yasası bu 
deniliyor. Eğer; Ey Muhammed sen, Nuh peygamberin çocukları bunlar. 
Bunlar nereden çıktı diyorsan cevabı bu dercesine adeta. Bu, bu iĢin 
yasasıdır demeye getiriyor Kur‟an. 

 
 
49-) Tilke min enbail ğaybi Nuhıyha ileyk* ma künte ta'lemüha 

ente ve lâ kavmüke min kabli hazâ* fasbir, innel akıbete lil 
müttekıyn; 

 
ĠĢte bunlar Gayb haberlerindendir! Bunları sana vahyediyoruz... 

Bundan önce ne sen bunları biliyordun ne de halkın... O hâlde sabret... 
Muhakkak ki gelecek korunanlarındır. (A.Hulusi) 

 
49 - ĠĢte bunlar gayb haberlerinden, sana bunları vahiy ile 

bildiriyoruz, bundan evvel onları ne sen bilirdin ne kavmin, böyle, o halde 
sabret, her halde akıbet muttakilerindir. (Elmalı) 

 
 
Tilke min enbail ğaybi Nuhıyha ileyk 
 
Yine kamera, tarihin içinde ki örneklikten muhataplara döndü, Ģimdi 

ve burada yı dile getiriyor.  



 
Bunlar sana bildirdiğimiz gaybı haberlerdendir. ma künte 

ta'lemüha ente ve lâ kavmüke min kabli hazâ bunları ne sen ne de 
toplumun daha önce biliyor değildiniz. fasbir, innel akıbete lil 
müttekıyn; Ģu halde sabret, unutma ki mutlu son, Allah‟a karĢı 
sorumluluğunun bilincinde olanlarındır. Yani bu kıssaları hikaye olsun 
diye anlatılmadıkların en güzel delili iĢte Ģu son cümle. Yani mutlu son 
Muttakilerindir. Aktüel karĢılığı yaĢanan hayattır bu cümlenin. Bizzat o an 
ve oradadır yani. Ahlaki dersler vermektedir bu kıssalar. Onun için bu 
kıssaları Allah hikaye olsun diye nakletmiyor. Bunlardan alacağınız 
ahlaki dersleri alın ey bu hitabın muhatapları demektir bu. Ġyi ve kötüyü 
tanıyın demektir. Tarih boyunca iyi ve kötünün davranıĢları değiĢmemiĢtir 
demektir bu kıssalar. 

 
 
50-) Ve ila Adin ehahüm Huda* kale ya kavmı'budullahe ma 

leküm min ilâhin ğayruHU, in entüm illâ müfterun; 
 
Ad'a (halkına) da kardeĢleri Hud'u... DemiĢti ki: "Ey halkım! Allâh'a 

kulluk edin... O'nun gayrı bir ilâhınız olamaz! (ġirk fikriniz dolayısıyla) siz 
ancak iftira ediyorsunuz." (A.Hulusi) 

 
50 - Âda da kardeĢleri Hûd‟u gönderdik; ey kavmim! Dedi: Allaha 

kulluk edin, sizin ondan baĢka bir ilâhınız daha yok, siz sade iftirâ edip 
duruyorsunuz. (Elmalı) 

 
 
Ve ila Adin ehahüm Huda Ad kavmine ise kardeĢleri Hud‟u 

göndermiĢtik. Araf suresini,n 65. ayetinde bunu tefsir etmiĢtik. 
 
Umman – Harda-med (Hadramut) arasında yaĢamıĢ ahkaf adıyla 

bilinen kavimler silsilesi. Ki 19. yy da bulunan kimi yapılan kazılarda bir 
takım kitabeler bulunmuĢ ve o bölgedeki bazı kavimlerin geçmiĢte 
uğradığı felaketler bu kitabelerden okunmuĢtu. Mezkur ayeti A‟raf 65 e 
atıftan sonra devam ediyoruz. 

 
kale ya kavmı'budullahe ma leküm min ilâhin ğayruHU Ey 

kavmim dedi Hz. Hud, Ey kavmim, yalnızca Allah‟a kulluk edin. Zira sizin 
ondan baĢka kulluk edeceğiniz bir ilah yoktur. in entüm illâ müfterun; 
siz baĢka değil, sadece yalandan tanrı uyduran kimselersiniz demiĢti Hz. 
Hud gönderildiği bu kavme. 

 
 



51-) Ya kavmi lâ es'elüküm aleyhi ecra* in ecriye illâ alelleziy 
fetareniy* efela ta'kılun; 

 
"Ey halkım! Bunun için sizden bir ücret istemiyorum... Benim 

yaptığımın karĢılığı ancak beni bu iĢleve özel yaratana (Fâtır) aittir... 
Hâlâ aklınızı değerlendirmeyecek misiniz?" (A.Hulusi) 

 
51 - Ey kavmim buna karĢı ben sizden bir ecir istemiyorum, benim 

ecrim ancak beni yaratana aittir, artık akıllanmayacak mısınız? (Elmalı) 
 
 
Ya kavmi lâ es'elüküm aleyhi ecran Yine o da Hz. Nuh‟un 

söylediği aynı Ģeyi söylemiĢti kavmine ve demiĢti ki ey kavmim, sizden 
bu çabam için maddi bir karĢılık talep etmiyorum. in ecriye illâ alelleziy 
fetareniy yaptıklarımın karĢılığını takdir edecek olan yalnızca beni var 
edendir. Beni yaratandan isterim. Sizden hiçbir Ģey istemiyorum. efela 
ta'kılun; Yine o da aynen Hz. Nuh gibi demiĢti. Bunu olsun akıl edemiyor 
musunuz, bu kadarını bile düĢünemiyor musunuz. Bu zatın derdi ne 
demiyor musunuz? Bu zatı böyle gece gündüz uykusuz bırakan, bu zatı 
koca bir toplumun karĢısına çıkaran, hatta varlığını, hayatını tehlikeye 
atma pahasına bu hakikatleri tebliğ etmeye mecbur eden nedir demiyor 
musunuz? 

 
 
52-) Ve ya kavmistağfiru Rabbeküm sümme tubu ileyHĠ 

yursilisSemae aleyküm midraren ve yezidküm kuvveten ila 
kuvvetiküm ve lâ tetevellev mücrimiyn; 

 
"Ey halkım Rabbinizden bağıĢlanma niyaz edin... Sonra O'na tövbe 

edin ki, semânın feyzini size yoğun olarak irsâl etsin ve kuvvetinize 
kuvvet katsın... Suçlular olarak yüz çevirmeyin." (A.Hulusi) 

 
52 - Hem ey kavmim rabbinizin mağrifetini isteyin, sonra ona tevbe 

ile müracaat edin, ki üzerinize bol bol Semanın feyzini indirsin ve sizi 
kuvvetinize kuvvet katarak müzdad buyursun, gelin mücrim mücrim 
dönüp gitmeyin. (Elmalı) 

 
 
Ve ya kavmistağfiru Rabbeküm sümme tubu ileyHĠ 

yursilisSemae aleyküm midrare Haydi ey kavmim günahlarınız için 
O‟ndan af dileyin ve bilincinizi yenileyerek O‟na yönelin ki sizin üzerinize 
gökten bol bol rahmet yağdırsın. 

 



Midrar sadece rahmet değil, göğün nesi varsa, yani yağmur değil, 
göğün bereketinin tamamı. Burada tarihsel olarak Ģöyle bir Ģey de 
hatırlıyoruz. Bu kavimler bolluk içinde yaĢadıkları o coğrafya da bir den 
bire bir kıtlık ve bir kuraklığa maruz kalıyorlar. 

 
ve yezidküm kuvveten ila kuvvetiküm ve lâ tetevellev 

mücrimiyn; ve gücünüze güç katsın. Ama her Ģeyden öte sizler günaha 
gömülerek yüz çevirmeyin. 

 
 
53-) Kalu ya Hudu ma ci'tena Bi beyyinetin ve ma nahnu Bi 

tarikiy alihetina an kavlike ve ma nahnu leke Bi mu'miniyn; 
 
Dediler ki: "Ey Hud! Bize mucize olarak gelmedin! Biz (sırf) senin 

sözünle tanrılarımızı terk etmeyiz... Sana iman da etmeyiz!" (A.Hulusi) 
 
53 - Ey Hûd, dediler: sen bize bir beyyine getirmedin, biz ise senin 

sözünle ilâhlarımızı terk etmeyiz ve biz sana inanmayız. (Elmalı) 
 
 
Kalu ya Hudu ma ci'tena Bi beyyinetin Peki Hud peygamberin bu 

uyarısına karĢılık onlar ne cevap verdiler; Ey Hud, dediler. Sen bize bir 
delil ile gelmedin. ve ma nahnu Bi tarikiy alihetina an kavlik sırf senin 
sözlerine kanıp ta tanrılarımızı terk edecek değiliz dediler. Evet, tıpkı Nuh 
peygamberin toplumunun aristokratları, seçkinleri, yönetici elitleri gibi. ve 
ma nahnu leke Bi mu'miniyn; yani bizden sana inanmamızı asla 
bekleme cevabını verdiler. 

 
 
54-) Ġn nekulü illâ'terake ba'du alilhetina Bi sû'* kale inniy 

üĢhidullahe veĢhedu enniy beriy'ün mimma tüĢrikûn; 
 
"Ancak Ģunu diyebiliriz: Tanrılarımızdan biri seni kötü çarpmıĢ!"... 

(Hud) dedi ki: "Ben kesinlikle Allâh'ı Ģahit tutuyorum! Siz de Ģahit olun ki 
ben kesinlikle sizin ortak koĢtuklarınızdan berîyim." (A.Hulusi) 

 
54 - Yalnız deriz ki her halde ilâhlarımızın bazısı seni fena çarpmıĢ, 

dedi ki: iĢte ben Allah‟ı iĢhad ediyorum siz de Ģahit olun, iĢte ben ondan 
baĢka koĢtuğunuz Ģeriklerin hiç birini tanımıyorum, (Elmalı) 

 
Ġn nekulü illâ'terake ba'du alilhetina Bi sû' ve üstelik 

küstahlaĢtılar ve Ģunu söylediler. Seni tanrılarımızdan kimileri fena 
çarpmıĢ demekten baĢka sana söyleyecek hiçbir sözümüz yok. kale 



inniy üĢhidullahe veĢhedu enniy beriy'ün mimma tüĢrikûn; Peki 
onların bu küstahça cevaplarına bir peygamber ne diyebilirdi ki Ģöyle 
söylemekten baĢka. Hud peygamber de Ģu cevabı verdi. Bakın, Allah 
Ģahidim olsun ve siz de Ģahit olun ki ortak koĢtuğunuz tanrılarınızla hiçbir 
iliĢiğim yoktur. 

 
Beraetün minel MüĢrikiyn derler buna. ġirkten ve müĢriklerden 

teberi etmek, uzak durmak. Eğer muhataplarınıza hakikati anlatmıĢ ve 
onlar batılda direniyorlarsa, size düĢen artık onların küfrü ile aranıza bir 
set çekmektir. 

 
 
55-) Min duniHĠ, fekiyduniy cemiy'an sümme lâ tunzırun; 
 
"O'na denk kabul ederek (ortak saydıklarınızla)... Hadi hepiniz bana 

tuzak kurun, sonra hiç mühlet vermeyin." (A.Hulusi) 
 
55 - Artık hepiniz toplanın bana istediğiniz tuzağı kurun, sonra bana 

bir lâhza müsaade de etmeyin. (Elmalı) 
 
 
Min duniHĠ tabii ki Allah dıĢındaki taptıklarınıza. fekiyduniy 

cemiy'an sümme lâ tunzırun; Haydi artık toplunu bana tuzak kurun, 
sonrada bana soluk aldırmayın. Dedi. 

 
 
56-) Ġnniy tevekkeltü alAllâhi Rabbiy ve Rabbiküm* ma min 

dabbetin illâ HUve ahızün Binasıyetiha* inne Rabbiy alâ sıratın 
müstekıym; 

 
"Kesinkes ben, Rabbim ve Rabbiniz olan Allâh'a tevekkül 

(hakikatimdeki El Vekiyl isminin gereğini yerine getireceğine iman) 
ettim... Hareket eden hiçbir canlı yoktur ki onun 'Bi'nasiyesinde (alnında-
beyninde var olarak/beyninden) tutmuĢ olmasın (Fâtır'ın beyni 
programlaması) (lafında kalanlara göre: Hükmüne boyun eğdirmek)... 
Muhakkak ki benim Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir." (A.Hulusi) 

 
56 - Her halde hem benim rabbim hem sizin rabbiniz olan Allaha 

dayanmıĢım, hiç yerde bir debelenen yoktur ki nasıyesini o tutmuĢ 
olmasın, Ģüphe yok ki rabbim doğru bir yol üzerindedir. (Elmalı) 

 
 



Ġnniy tevekkeltü alAllâhi Rabbiy ve Rabbiküm ve Hud 
peygamber Ģu sözü söyledi; Ġyi bilin ki ben, yalnızca benim de rabbim, 
sizin de rabbiniz olan Allah‟a güvendim. BaĢka ne diyebilirdi ki. Her 
müminin söylemesi gerekeni iĢte bu aziyz peygamber söylüyordu. 

 
ma min dabbetin illâ HUve ahızün Binasıyetiha Hiçbir canlı 

yoktur ki O, onun kontrolünü elinde tutmuĢ olsun. Nasıye; kâkül 
anlamına gelir fakat kontrolü ele geçirmeyi ifade eden Arapça bir 
deyimden yola çıkılarak kullanılır. inne Rabbiy alâ sıratın müstekıym; 
KuĢkusuz benim rabbim dosdoğru bir yol üzeredir. Yani Allah‟ımız ilkeli 
ve ahlaklı bir Allah‟tır. Öyle ilkeler koymuĢtur ki kendisi için, öyle 
prensipler vaz etmiĢtir ki Mesela; 

 
ve maene bi zallamin li'l-abid (ve ma Rabbüke Bi zallâmin lil 

'abiyd (fussilet/46)olsa gerek) ben diyor kesinlikle kullarıma zulmetme 
ihtimalim yoktur, Yine bir baĢka ilkesi; ketebe alâ nefsiHĠr rahmeh.. 
(Enam/12) Kendisi için rahmeti ilke edinmiĢtir. ĠĢte bu. 

 
 
57-) Fein tevellev fekad eblağtüküm ma ursiltu Bihi ileyküm* ve 

yestahlifü Rabbiy kavmen ğayreküm* ve lâ tedurrunehu Ģey'a* inne 
Rabbiy alâ külli Ģey'in Hafiyz; 

 
"Eğer yüz çevirirseniz, ben gerçekten kendisiyle irsâl olunduğum 

Ģeyi (Hakikat bilgisini) size tebliğ ettim... Sizden baĢka bir halkı yerinize 
getirir Rabbim; siz O'na bir zarar veremezsiniz... Muhakkak ki benim 
Rabbim her Ģey üzerinde Hafiyz'dir." (A.Hulusi) 

 
57 - ġimdi siz yüz çevirirseniz ben iĢte size gönderilmiĢ olduğum 

vazifemi tebliğ ettim, hem rabbim sizin yerinize baĢka bir kavmi getirir de 
siz ona zerrece zarar edemezsiniz, her halde rabbim her Ģey'e karĢı 
hafîzdır. (Elmalı) 

 
 
Fein tevellev fekad eblağtüküm ma ursiltu Bihi ileyküm ama 

eğer yüz çevirirseniz ey topluluk artık ben sizinle, size gönderilen mesajı 
ulaĢtırmıĢ bulunuyorum, baĢka ne yapabilirim ki. Hidayet benim elimde 
olsaydı onu size verirdim demeye getiriyor. Ama ben sadece görevimi 
yaparım. ĠĢte bu. 

 
ve yestahlifü Rabbiy kavmen ğayreküm imdi, rabbim dilerse 

eğer sizin yerinize baĢka bir toplumu getirir. Gözden çıkarır sizi ..men 
yertedde minküm an diynihı fesevfeye'tillâh.. (Maide/54) onun 



dininden yüz çevirenin yerine Allah yepyeni bir toplum getirir. Dediği gibi 
bir baĢka ayetinde Kur‟an ın, tıpkı sizi gözden çıkarır. 

 
ve lâ tedurrunehu Ģey'an ve yokluğunuzla O‟na hiçbir zarar 

veremezsiniz. inne Rabbiy alâ külli Ģey'in Hafiyz; çünkü benim rabbim 
her Ģeyin denetimini elinde bulundurandır. 

 
 
58-) Ve lemma cae emruna necceyna Huden velleziyne amenû 

meahu Bi rahmetin minna* ve necceynahüm min azâbin ğaliyz; 
 
Hükmümüz oluĢtuğunda Hud'u ve onunla beraber iman etmiĢleri 

rahmetimizle kurtardık... Onları ağır bir azaptan kurtardık. (A.Hulusi) 
 
58 - Vaktâ ki emrimiz geldi, Hûd‟u ve maiyetinde iman etmiĢ 

olanları tarafımızdan bir rahmet ile kurtardık, hem onları galîz bir azâb 
dan kurtardık. (Elmalı) 

 
 
Ve lemma cae emruna necceyna Huden velleziyne amenû 

meahu Bi rahmetin minna ve cezalandırma talimatımız geldiğinde 
Hud‟u ve inançlarıyla onun yanında yer alanları katımızdan bir rahmetle 
kurtardık. 

 
ve necceynahüm min azâbin ğaliyz; Dahası onları ahiretin berbat 

ve ağır azabından da kurtardık. Sadece dünyanın değil. 
 
 
59-) Ve tilke Adün cehadu Bi âyâti Rabbihim ve asav RusuleHU 

vettebeu emre külli cebbarin aniyd; 
 
ĠĢte Ad (kavmi olayı buydu)... Rablerinin (nefslerindeki) iĢaretlerini 

bile bile inkâr ettiler... O'nun Rasûllerine isyan ettiler... Her inatçı 
zorbanın emrine tâbi oldular. (A.Hulusi) 

 
59 - ĠĢte Âd, rablerinin âyetini inkâr ettiler ve Peygamberlerine 

isyan eylediler ve her bir inatçı cebbarın emri ardına gittiler. (Elmalı) 
 
 
Ve tilke Ad iĢte böyleydi Ad kavmi. cehadu Bi âyâti Rabbihim ve 

asav RusuleH rablerinin mesajlarını reddettiler ve O‟nun elçilerine karĢı 
geldiler. vettebeu emre külli cebbarin aniyd; üstelik her inatçı zorbanın 



yönetimine boyun eğdiler. Yani inatçı zorbaların emrine girdiler, onların 
yasalarını kabul ettiler. 

 
 
60-) Ve ütbiu fiy hazihiddünya lâ'neten ve yevmel kıyameti, ela 

inne Aden keferu Rabbehüm* ela bu'den li Adin kavmi Hud; 
 
Hem Ģu dünyada hem de kıyamet sürecinde lânete uğradılar 

(hakikatlerindekini yaĢamaktan uzak düĢtüler)! Kesinlikle bilin ki; Ad, 
Rablerini inkâr edenlerden oldu! Kesinlikle bilin ki; uzaklık Hud'un halkı 
olan Ad içindir. (A.Hulusi) 

 
60 - Hem bu Dünyada bir lânetle takip edildiler hem Kıyamet 

gününde, bak Âd, rablerine hakikaten küfrettiler, bak defoldu gitti o Hûd 
kavmi Âd. (Elmalı) 

 
 
Ve ütbiu fiy hazihiddünya lâ'neten ve yevmel kıyameh sonuçta 

peĢlerine bu dünyada da bir lanet takıldı, kıyamette de. ela inne Aden 
keferu Rabbehüm unutmayın ki rableri ısrarla inkar eden iĢte bu Ad idi. 
ela bu'den li Adin kavmi Hud; unutmayın Hud‟un kavmi Ad tarih 
sahnesinden böyle silindi. Bu Allah‟ın yasasıdır. Kim, hangi toplum ilahi 
hakikatlere ısrarla karĢı gelip birbirlerine zulmederek ayakta durmaya 
kalkıyorsa, çalıĢıyorsa akıbetinin böyle olacağından korksun. 

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



Ġslamoğlu Tef. Ders. HÛD SURESĠ (061-090)(73) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 

 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları bugünkü dersimize Hud suresinin 61. ayeti 

ile baĢlıyoruz. Geçen dersimizde bu ayete kadar Resulallah‟ın saçlarını 
ağarttığını söylediği bu surenin geliĢ kıssasını, Nuh kıssasını iĢlemiĢtik. 
Ve yine Hud kıssasını iĢlemiĢtik. Bu kıssaları Resulallah hikaye olsun, 
geçmiĢin masalları olsun diye dinlememiĢti. Öyle anlamamıĢtı. Öyle 
anlamamıĢtı ki, saçları ağarmıĢtı. Öyle anlamamıĢtı ki bu kıssaların 
verdiği hisseleri almıĢ, bu kıssalardan ibretler kotarmıĢ ve bu ibretlerin 
ağırlığı altında adeta ezilmiĢti. 

 
ĠĢte bu kıssaların bir devamı olan Salih peygamberin kendilerine 

gönderildiği asi kavim Semud‟un kıssasını iĢleyeceğiz. 
 
 
61-) Ve ila Semude ehahüm Saliha* kale ya kavmi'budullahe 

ma leküm min ilâhin ğayruHU, HUve enĢeeküm minel Ardı 
vesta'mereküm fiyha festağfiruHU sümme tubu ileyHĠ, inne Rabbiy 
Kariybun Muciyb; 

 
Semud'a kardeĢleri Sâlih'i (irsâl ettik)... Dedi ki: "Ey halkım... 

Allâh'a kulluk etmekte olduğunuzun farkında lığına erin! Tanrınız olamaz, 
sadece "HÛ"! Sizi arzdan meydana getirdi "HÛ"; ve sizinle mamûr etti 
orayı... O hâlde O'ndan mağfiret dileyin ve O'na tövbe edin... Muhakkak 
ki benim Rabbim, Kariyb'dir (yakın), Muciyb'dir (icabet eden)." (A.Hulusi) 

 
61 – Semûd‟a da kardeĢleri Sâlih‟i gönderdik, dedi: ey kavmim! 

Allaha kulluk edin sizin ondan baĢka bir ilâhınız daha yok, sizi Arzdan o 
neĢet ettirdi ve onda imar ve omrana sizi o iktidar ve memur etti, onun 
için onun mağrifetini isteyin, sonra ona tevbe ile müracaat edin her halde 
rabbiniz, yakındır, mücibdir. (Elmalı) 

 
 
Ve ila Semude ehahüm Saliha Semud‟a ise soydaĢları Salih‟i 

gönderdik. Ehahüm; Kelime anlamıyla kardeĢleri manasına gelir, fakat 
bendeniz soydaĢları diye çevirmeyi maksada daha uygun buldum.  
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Ġlginçtir, bu kıssaların Kur‟an da anlatıldığı A‟raf ta dahil 4 surede 
Salih peygamber, Hud ğeygamber ve ġuayb peygamber için, ehahüm, 
ya da ehuhüm sözcükleri kullanılırken, iĢ Lut peygambere geldiğinde bu 
sözcük hiç kullanılmaz. Bu Tanım yapılmaz. Biz de buradan orada ki 
“Hüm”. Onlar zamirinin peygamberlere değil, peygamberlerin 
gönderildikleri kavimlere bir atıf olduğunu anlıyoruz. Çünkü Lut 
peygamber için bu sözcüğün kullanılmaması; Lut peygamberin 
gönderildiği kavmin bir mensubu olmamasından kaynaklanıyordu. 
Oradan da anlıyoruz ki ehahüm sözcük anlamıyla kardeĢleri anlamına 
gelen bu ibare aslında soydaĢları manasını taĢıyor. 

 
Cahiliye Ģiirinde Semud, ikinci “Ad” olarak anılır. Hz. Salih‟in 

Hud‟dan sonra Arap asıllı ikinci peygamber olduğuna inanılır. A‟raf suresi 
73. ayette bu kıssa ve bu konuda, yani Semud kavmi ve Salih 
peygamber hususunda hayli detaylı açıklama yapmıĢtık. 

 
Semud kavminin tarihsel bir hakikat olduğunu biz sadece Kur‟an 

dan öğrenmiyoruz, aynı zamanda Yunan kaynakları, Roma kaynakları 
Semud kavminden ve hatta onun baĢına gelen büyük felaketten bize 
haber vermekteler. Semud kavmi bilindiği gibi çok ileri bir medeniyete 
imza atmıĢ antik bir toplumdu. Dolayısıyla bölgede onun akıbeti adeta 
efsaneleĢmiĢ ve mitolojik bir biçimde dilden dile, nesilden nesile aktarıla 
gelmiĢti ve tabii ki Kur‟an ın ilk muhatabı olan Mekkeliler de bu toplumun 
baĢına gelen acı akıbeti çok iyi biliyorlar ve hatta göç yolları, ticaret 
yolları üzerinde bulunan Semud kavminin kalıntılarını her gidiĢ geliĢte 
görüyorlar, gözlüyorlardı. Dolayısıyla Kur‟an vahyi ilk muhatapları olan 
Mekkelilere çok iyi bildikleri tarihsel bir hakikati haber veriyor ve kendi 
akıbetlerini kıyaslamalarını, gelen vahye karĢı tavırlarını buna göre 
takınmalarını istiyor, ibret almaları için onları düĢünmeye davet ediyordu. 

 
Kale Salih peygamber dedi ki; ya kavmi'budullahe ma leküm min 

ilâhin ğayruH ey kavmim yalnızca Allah‟a kulluk edin, zira sizin O‟ndan 
baĢka kulluk edeceğiniz hiçbir ilah yoktur. Her peygamber gibi Salih 
peygamber de önce tevhide davetle baĢladı. Tevhide davet, Allah‟a ait 
sıfatların hiç birinin Allah dıĢında bir varlığa yakıĢtırılmaması daveti, yani 
özgürlük davetiydi, güvenlik davetiydi. Ġnsanın kula kulluktan kurtarılması 
için yalnız Allah‟a kulluğa davetiydi. Hz. Salih‟te böyle baĢladı. 

 
HUve enĢeeküm minel Ardı vesta'mereküm fiyha sizi topraktan 

inĢa eden ve size orayı imar etme yeteneği bahĢeden O‟dur. Hz. Salih‟in 
toplumuna hatırlattığı ebedi gerçek insanın yaratılıĢıydı. 

 



Burada topraktan inĢa eden anlamını verdiğimiz enĢeeküm minel 
Ard tabii ki insanın tekamül sürecine bir atıftır ve halende insan 
topraktan inĢa edilmeye devam etmektedir. Birkaç kilo ile doğan insanın 
bu inĢa süreci geliĢinceye, olgunlaĢıncaya, kemalini buluncaya kadar 
bedeni inĢa süreci halen toprağa bağımlı olmayı sürdürmekte ve 
topraktan inĢa edilme süreci doğduktan sonra dahi devam etmektedir. 
Neyle besleniyor olursanız olun, ister et obur, ister ot obur. Ġster 
hayvansal, ister bitkisel ama beslendiğiniz tüm gıdaların kaynağına atıf 
yaparak aslında Allah zatına atıf yapıyordu.  

 
Ey insan Allah‟ın yasasına göre var oluĢunu sürdürüyorsun. Ama 

Allah‟a ait olan nitelikleri baĢkalarına yakıĢtırıyorsun. Oysa ki tüm mutlak, 
tüm güzel nitelikler O‟na aittir ve sen Allah‟a kötülük etmiĢ olmuyorsun 
böyle yapmakla. Kula kulluk etmekle sen kendi özgürlüğünü ellerinle 
mahvediyorsun. 

 
Ġkinci gerekçe olarak Hz. Salih vesta'mereküm fiyha ve size orayı 

imar etme yeteneği bahĢeden O‟dur diyordu. Ġleri bir medeniyete bir 
iĢaret var bu ibarede. Mühendislik harikası Ģehirler kurmuĢtu Semud 
kavmi. Geçekten de dağları oymuĢ, kayalardan bir mimari sanat eseri 
Ģehirler ortaya koymuĢ ve bölge insanlarını kendisine hayran eden bir 
umran faaliyeti yürütmüĢtü. Ama burada Hz. Salih; Bu beceriyi 
kendinizden bilmeyin, size bu muhteĢem Ģehirleri inĢa etme yeteneğini 
bahĢeden Allah‟tır. Allah‟tan bağımsız bir yetenek tasarımı olamaz 
demekteydi. 

 
Tüm problemleri, tüm azgınların, tüm sapkınların, tüm kula kulluk 

edenlerin problemlerinin temeli, Allah‟tan bağımsız bir güç, Allah‟tan 
bağımsız bir beceri, Allah‟tan bağımsız bir hakikat, Allah‟tan bağımsız bir 
hayat alanı, Allah‟tan bağımsız bir imkan tasavvur etmelerinden 
kaynaklanıyor. Onun için bu yanlıĢ tasavvura atıf yaparak Hz. Salih, önce 
onların dünyalarını, hayatlarını tamir etmeye, tasavvur düzeyinde 
baĢlıyordu. 

 
festağfiruHU sümme tubu ileyH ve Ģu teklifi getiriyordu. onların 

tasavvurlarını yenilemeleri için bir teklif getiriyordu Hz. Salih, ve diyordu 
ki; Haydi O‟ndan günahlarınız için af dileyin, istiğfar edin, yani kötülükten 
vazgeçin. sümme tubu ileyH ve bilinçlerinizi yenileyerek yeniden O‟na 
yönelin.  

 
Tevbe bilinç yenilemektir, tevbe bozulan istikamet açısını 

düzeltmektir. Ġstiğfar yanlıĢtan vazgeçmek, tevbe doğruya dönmektir. 
Onun için aynı cümle içerisinde ikisi de kullanılmaktadır. Ġstiğfar kötü 



olanı terk etmek, yani La ilahe. Tevbe ise iyi olanı tespit etmek, iyi olana 
dönmek, ona yönelmektir, illallah. ĠĢte hem tevbenin hem istiğfarın aynı 
cümlede kullanılmasının amacı budur ve tevbe bilinç yenilemektir. Onun 
için Hz. Salih‟te bilinçlerinizi yenileyin, istikamet açınızı düzeltin, hayatta 
yamuk bir açı, hayat yolunu aldıkça sizi hakikatten daha da uzaklaĢtırır 
demeye getiriyordu iĢi. 

 
inne Rabbiy Kariybun Muciyb; Bu çok çok daha önemli. Salih 

peygamberin muhatabı olan Semud toplumunun en büyük problemine 
dikkat çeken bir cümle bu. Çünkü benim rabbim, kendisine yönelene çok 
yakındır. Çünkü benim rabbim yakındır. Yalın manası bu, harfiyen 
manası rabbim yakındır. Muciyb, duaları kabul edendir. 

 
Neden rabbim yakındır diyordu, çünkü muhatabı olan azgın 

toplumun, sapmıĢ toplumun problemi Allah‟la iliĢkilerinde, uzak bir Allah 
inancına sahip oldukları için aracı koyma gereğini duyuyorlardı. Allah‟la 
insan arasına aracı koyma ihtiyacı uzak bir Allah inancından 
kaynaklanıyordu. Dolayısıyla benim rabbim diyor, inne RabbiKariyb çok 
yakındır. Yani sizin sandığınız gibi sizi duymaz değil, seslenin hemen 
duyacaktır. 

 
Ve izâ seeleke ıbâdî annî.. (Bakara/186) sana kullarım beni 

sorarlarsa ey peygamber. fe innî karîbunhiç Ģüpheleri olmasın ki ben 
yakınım, yakın. ucîbu da‟veted dâi izâ deâni bana dua edenin, 
yalvaranın, yakaranın, bana el açanın duasına icabet ederim, davetini 
kabul ederim, davetine koĢa koĢa gelirim. Yeter ki davet etsin. izâ deâni 
fel yestecîbû lî o halde ey kullarım, siz de benim davetimi duydunuz, siz 
de benim davetime koĢa koĢa gelin. Siz de benim çağrıma evet deyin, 
siz de benim davetiyeme sırt çevirmeyin. ĠĢte rabbimizin yakınlığı Kur‟an 
ın hitabıyla bu. 

 
 
62-) Kalu ya Salihu kad künte fiyna mercüvven kable hazâ 

etenhana enna'büde ma ya'budu abaüna ve innena lefiy Ģekkin 
mimma ted'una ileyhi muriyb; 

 
Dediler ki: "Ey Sâlih! Bundan önce içimizde gerçekten ümit 

beslenen biri idin! Atalarımızın tapındıklarına tapınmaktan mı bizi 
yasaklıyorsun? Doğrusu biz, bizi davet ettiğin konuda endiĢeli bir Ģüphe 
içindeyiz." (A.Hulusi) 

 
62 - Ey Salih! Dediler: bundan evvel sen bizim içimizde ümit 

beslenir bir zatı idin, Ģimdi bizi babalarımızın tapındığına tapmaktan 



nehiy mi ediyorsun? Her halde biz, senin bizi davet ettiğin Ģeyden çok 
kuĢkulandıran bir Ģekk içindeyiz. (Elmalı) 

 
 
Kalu ya Salihu kad künte fiyna mercüvven kable hazâ ey Salih 

dediler, doğrusu sen bundan önce sen hep içimizde umut vaat eden biri 
olmuĢtun.Gelecek için umut besliyorduk senden. Bakınız, mantığa 
bakınız. Demek ki çok yakın bir iliĢki kurmuĢ olmalısınız burada. Aklınıza 
bir Ģey gelmiĢ olmalı. Resulallah‟a Muhammedül emiyn diyen Mekke 
müĢrikleri. Hatta Bedir sırasında Ebu Cehili, ona bu ismi ilk veren benim 
diyordu. Ġlk onun için emiyn diyen benim diyordu. Ġlginçtir. Peki güvenilir 
Muhammed ismini verdiğiniz birine bunca can düĢmanı olmak neden? 
ĠĢte problem burada. ĠĢte tüm problem burada. Burada da Salih 
peygamberin toplumu, onu gelecek vaat eden biri olarak görüyor. 

 
Buradan Ģunu çıkarıyoruz. Adeta putlarına, daha doğrusu bireysel 

çıkarlarına, kula kulluk sistemine dokunmasa, kurdukları sahtekar 
sisteme dokunmasa Hz. Salih‟i, el üstünde tutacak gibiler. Yani adeta 
itirazları sadece sapık inançlarına karĢı geliĢine. Yoksa sen iyisin hassın 
diyorlar. Ama bir de Ģu davetin olmasa..! Evet hep böyle derler. Hep 
davetinizi beğenmezler. Ġyisiniz, hassınız ama bir de imanınız olmasa..! 
Yani, kahve çok güzel ama bir de kafaini olmasa. Ben omleti çok severim 
ama içinde yumurta bulunmasa gibi garip, saçma bir yaklaĢım, ama öyle. 
ĠĢte iman çağrısı sapmıĢ muhataplarını böylesine düĢüncesiz ve ufuksuz 
yapıyor. 

 
etenhana enna'büde ma ya'budu abaüna devam ediyorlar Salih 

kavmi; Sen bizi atalarımızın kulluk ettikleri Ģeye kulluk etmekten mi 
alıkoyacaksın. ve innena lefiy Ģekkin mimma ted'una ileyhi muriyb; 
ama diyorlar Hz. Salih‟e Ģunu iyi bil ki biz, senin bizi davet ettiğin Ģeyden 
dolayı kaygı verici, endiĢe verici. Buradalefiy Ģekkin, kuĢku, kuĢku ama 
muriyb, endiĢe verici, kaygı verici bir kuĢku içindeyiz diyorlar.  

 
Kaygılanmaları neden? Biraz önce dedim ki Salih peygamber 

tevhide davet etmeseydi, kurdukları çarkın diĢlilerine eğer taĢ koymamıĢ 
olsaydı, ki onlar Ģirk sektöründen kazanıyorlardı. Kula kulluğu kim 
istemez, Kulları kendisine kul edenler istemezler. Yani kula kulluğu kim 
istemez değil, Kula kulluğun kalmasını kim istemez düzeltiyorum; Kulları 
kendilerine kul edinenler kula kulluğun kalmasını istemezler. Eğer kula 
kulluk biterse kendilerinin önünde kimse yere eğilmeyecek, kimseyi 
kendilerine köle, kul edinemeyecekler ve dolayısıyla iktidarları ellerinden 
gidecek. Haksız güçleri ellerinden gidecek. Onun için tüm peygamberlere 
ilk karĢı gelenler; Kulları, insanları kendilerine kul, köle edinen zalimler, 



seçkinler ve haksız kazanç sahipleridir, iktidar sahipleri olmuĢtur. Hz. 
Salih bu azgın toplumun bu tür gerekçelerine ne cevap verdi dersiniz? 

 
 
63-) Kale ya kavmi eraeytüm in küntü alâ beyyinetin min 

Rabbiy ve ataniy minHU rahmeten femen yansuruniy minAllâhi in 
asaytühu fema teziyduneniy ğayre tahsiyr; 

 
Dedi ki: "Ey halkım, bir bakın... Ya Rabbimden apaçık bir delilim 

varsa ve O kendinden bana bir rahmet vermiĢ ise? (Bu durumda) eğer 
O'na isyan edersem Allâh'a (karĢı) kim yardım eder? Sizin de bana hasar 
vermekten baĢka katkınız olmaz." (A.Hulusi) 

 
63 - Ey kavmim, dedi: söyleyin bakayım reyiniz nedir? Eğer ben 

rabbimden bir beyyine üzerinde isem ve bana tarafından bir rahmet 
bahĢetmiĢ ise ben Allaha isyan ettiğim taktirde beni ondan kim 
kurtarabilir? Demek ki siz bana hasar etmekten baĢka bir Ģey 
yapmayacaksınız. (Elmalı) 

 
 
Kale ya kavmi eraeytüm in küntü alâ beyyinetin min Rabbiy ve 

ataniy minHU rahmeten ey kavmim dedi. DüĢünsenize bir ya ben 
rabbimin katından gelen açık bir delile dayanıyorsam. Evet, o kadar 
yumuĢak, o kadar hoĢ, o kadar nezaketli bir üslup ki..! DüĢünsenize..! 
Yani bir de böyle düĢünün, empati yapın, ya da en azından Ģöyle deyin; 
Haklı olabilir, onun da haklı olabilme ihtimali bulunabilir. Böyle 
düĢünsenize bir. Ya da doğru söylüyorsam, ki gelecek vaat ettiğimi siz 
söylediniz. Senden umut ediyorduk diyorsunuz, beni sevdiğinizi 
söylüyorsunuz. Bu toplum için geleceği olan biri olduğumu siz 
söylüyorsunuz. Peki böyle biri size kalkıp ta durup durup ta niçin yalan 
söylesin. Ne ç karı var bundan. Akıllı bir insan neden yapsın bunu..! ve O 
tarafından bana bir rahmet bahĢetmiĢse ya..! 

 
femen yansuruniy minAllâhi in asaytühu fema teziyduneniy 

ğayre tahsiyr; Ey kavmim eğer Allah‟a karĢı gelirsem, Allah‟tan 
gelebilecek bir cezaya karĢı bana kim yardım eder. O takdirde siz 
yıkımımı artırmaktan baĢka bir Ģey yapmamıĢ olursunuz. 

 
Biraz önce yaptığım son yorumu destekler nitelikte bir ayet bu. Hz. 

Salih itibarı Allah katında arıyor. Yani Ģerefi ve onuru toplumun gözünde 
değil, toplumun ileri gelenlerinin iktidar seçkinlerinin gözünde değil, Allah 
katında arıyor ve tercihini net olarak koyuyor. Tercihi de mutlak tevhid ve 



aracılık fikrini ret. ĠĢte bu. Mutlak tevhide davet, Allah‟ın kulları ile 
arasında aracılar olduğu fikrini mutlak bir biçimde ret.  

 
 
64-) Ve ya kavmi hazihi nakatullahi leküm ayeten fezeruha 

te'kül fiy Ardıllahi ve lâ temessuha Bi suin feye'huzeküm azâbün 
kariyb; 

 
"Ey kavmim! ĠĢte size bir iĢaret, Allâh'ın (kendi hâlinde) diĢi 

devesi... Onu bırakın Allâh arzında yesin... Ona kötü amaçla 
dokunmayın... Yoksa yakın bir azap sizi yakalar." (A.Hulusi) 

 
64 - Hem ey kavmim, iĢte Ģu: «Allahın nâkasi» size âyet, bırakın 

onu Allahın Arzında yayılsın, ve ona kötü bir maksatla el sürmeyin, sonra 
sizi yakın bir azâb yakalar. (Elmalı) 

 
 
Ve ya kavmi hazihi nakatullahi leküm ayeh imdi ey kavmim, bu 

Allah‟a ait olan diĢi deve nakatullah, Allah‟ın devesi. Sizin için bir sembol 
kılınmıĢtır. Ayet kılınmıĢtır. ĠĢaret kılınmıĢtır. fezeruha te'kül fiy Ardıllah 
bırakın onu Allah‟ın devesi nakatullah, ardıllah Allah‟ın arzında otlasın, 
yesin, içsin. ve lâ temessuha Bi suin feye'huzeküm azâbün 
kariyb;sakın ona kötülük yapayım demeyin, sonra ani bir azaba 
çarptırılırsınız. Bir belaya uğrarsınız diyor Hz. Salih.  

 
Nakatullah, Allah‟a ait deve diye çevirmeyi daha uygun buldum. 

Ama harfiyen Allah‟ın devesi. Aslında bununla kastım daha önce A‟raf 
suresinde bu kıssayı iĢlerken kamu malı olduğunu söylemiĢtim. Kamu 
malına bir atıf. Arap muhayyilesinde bu deve öylesine görkemli bir 
efsanevi karakter kazanmıĢ ki daha sonra dilden dile anlatılırken, hatta 
bu efsanevi karakteri devenin tefsirlerimize bile girmiĢ. Onun için bu biraz 
da Allah‟ın devesi tamlamasının yanlıĢ anlaĢılmasından kaynaklanıyor. 
Allah‟ın arzı ne ise, Allah‟ın devesi de o. Kamu malı. Allah‟ın emanet 
olarak bıraktığı bir iĢaret. Sınav iĢareti. Adeta sınav kağıdı gibi, imtihan 
kağıdı gibi. Hepiniz sınanıyorsunuz ve notunuz ona bakılarak verilecek. 

 
Allah‟ın imtihanı hayatın içinden, hayatın içindedir. Allah‟ın sınavı 

kağıtlarla yapılmıyor, hayatın içinde yapılıyor. Tıpkı Semut kavminin deve 
ile imtihanı gibi bir sembol. Aslında insanın eĢyaya bakıĢının sınandığı 
bir sembol. Bakalım insan oğlu sahipsiz olan Ģeye nasıl bakıyor. veyahut 
ta Araplarda adet olduğu üzere bazı hayvanları, iĢte ikiz doğuran, üst 
üste 5 batın doğuran kimi develeri bu artık kutsallık kazandı diye kulağını 
yarıp, ya da kuyruğunu kesip, ya da sırtına kızgın bir demirle damga 



vurup salmak ve artık Hindistan‟ın kutsal inekleri gibi o deveye kimsenin 
dokunamadığı, sütünü içemediği, yününü elde edemediği, sırtına 
binemediği bir kutsallık kazandırmak. 

 
Aslında deveye de hakaret oluyordu bu. Tabir caizse eziyet 

oluyordu, çünkü artık Allah‟ın devesi diyorlar ve bir daha bakmıyorlardı 
ona. Böyle bir geleneğe de atıf olabilir. Ama her halükarda kamu malı. 

 
 
65-) Fe 'akaruha fekale temetteu fiy dariküm selasete eyyam* 

zâlike va'dün ğayru mekzûb; 
 
Onu, ayaklarını keserek öldürdüler! Dedi ki: "Üç günlük ömrünüz 

kaldı evlerinizde! ĠĢte bu yalanlanmayacak bir bildirimdir." (A.Hulusi) 
 
65 - Derken onu tepelediler, bunun üzerine dedi ki: Evinizde üç gün 

yaĢayın ve iĢte bu bir vaat ki yalan çıkarılmamıĢtır. (Elmalı) 
 
Fe 'akaruha onu hunharca, vahĢice katlettiler. Akara, aslında 

dizlerini kırıp vahĢice öldürmek anlamına gelen bir kökten türetilmiĢ 
kelime. VahĢice katlettiler. Sahipsiz olunca vahĢice katlettiler. Yani kamu 
malına zarar verdiler. 

 
fekale temetteu fiy dariküm selasete eyyam iĢte bunun üzerine 

Salih dedi ki; Konaklarınızda keyif sürme, keyif çatma süreniz sadece ve 
sadece 3 gündür. Üç gün mühlet size. Evet, 3 gününüz kaldı dedi. Tabii 
ki böyle bir Ģeyi ancak bir peygamber söyleyebilir. 

 
Burada ki bir mantığa dikkat çekmek istiyorum. Onu hunharca 

boğazlayan bu toplumun temel mantığına. Deveyi Allah‟ın imtihan aracı 
kıldığını peygamberi aracılığı ile söylediği deveyi, etine kemiğine 
indirgediler. Yani basit bir hayvana indirgediler. ĠĢte indirgemeciliğin tipik 
özelliği. Oysa o bir sınavdı. 

 
Hani Ģeytan yapmıĢtı bu indirgemeciliğin ilk örneğini o vermiĢti. 

Adem‟i çamura, hammaddesine indirgemiĢti ve onun için görememiĢti. 
Adem‟in kendi sınavı olduğunu anlamamıĢtı. ġeytanın sınav kağıdı da 
Adem‟di. Tıpkı Semut kavminin sınav kağıdının deve olduğu gibi. Ve her 
toplumun bir sınav kağıdı vardır, bir imtihanı vardır. ġeytan sınavı 
indirgemeci mantık yüzünden kaybetti. Adem‟i anlayamadı. Adem‟in 
sembolize ettiği değeri anlayamadı. Parmağa baktı, parmağın gösterdiği 
yere değil. Camdan bakmadı, cama baktı. Onun için camın buğusunda 
kendi hayalini gördü, ona vuruldu. Eğer camdan baksaydı, Allah‟ın gör 



dediği yerden baksa, gör dediğiniz görecekti. Adem‟in bir sınav aracı 
olduğunu görecekti. Cama bakınca çamur gördü.  

 
Eğer Semut kavmi de devede bir sınav görselerdi, devenin 

Ģahsında Allah‟ın kendilerini sınadığının farkına varsalardı baĢlarına o 
felaket gelmeyecekti. 

 
zâlike va'dün ğayru mekzûb; iĢte bu yalanlanması imkansız bir 

tehdittir, ilahi tehdit. 
 
 
66-) Felemma cae emruna necceyna Salihan velleziyne amenû 

meahu Bi rahmetin minna ve min hızyi yevmeiz* inne Rabbeke 
"HU"vel Kaviyyul Aziyz; 

 
Hükmümüz açığa çıktığında Sâlih'i ve beraberindeki iman etmiĢleri, 

rahmetimizle kurtardık... O sürecin aĢağılamasından da (kurtardık)... 
Muhakkak ki senin Rabbin Kaviyy'dir, Aziyz'dir. (A.Hulusi) 

 
66 - Vaktâ ki emrimiz geldi, Salih‟i ve maiyetinde iman etmiĢ 

olanları tarafımızdan bir rahmet ile kurtardık, hem de o günün zilletinden, 
çünkü rabbin öyle kavî, öyle azîz. (Elmalı) 

 
 
Felemma cae emruna necceyna Salihan velleziyne amenû 

meahu Bi rahmetin minna KararlaĢtırdığımız vakit gelince, Rabbimiz, 
hitabın hatibi burada, rabbimiz. KararlaĢtırdığımız vakit gelince Salih‟i ve 
onun inancını paylaĢan kimseleri rahmetimiz sayesinde kurtardık. ve min 
hızyi yevmeizin ve bir Ģey daha yaptık diyor ilahi kelam, ne diyor? ve 
min hızyi yevmeizin dahası onları o bir gün, yani kıyamet gününde 
yaĢayacakları utançtan da kurtardık. Asıl buna sevinmeli. Evet, hep bir 
atıf var, hep ebedi istikbale bir atıf. inne Rabbeke "HU"vel Kaviyyul 
Aziyz; Ģüphesiz senin rabbin var ya, iĢte O‟dur sınırsız kuvvet ve izzet 
sahibi olan.  

 
Dikkat buyurursanız rabbimizin bu ayette sayılan iki vasfı, kuvvet 

ve izzet. Kaviyy ve Aziyz. Neden? ġu söyleniyor; dolayısıyla gücüde, 
izzeti, onuru, Ģerefi de O‟nun yanında arayın. Siz eğer hakikati fark 
etmedinizse, gücün önünde eğilecek kadar küçük akıllı iseniz, 
ufuksuzsanız yine Allah‟ın önünde eğilin, çünkü Allah‟tan güçlü olan biri 
mi var..! Eğer onur arıyorsanız ve hatır arıyorsanız, Ģeref arıyorsanız 
Allah‟ın kapısında arayın. Çünkü onuru, Ģerefi O verir. O‟nun 
vermediğine kim onur verebilir ki..! ĠĢte burada söylenen o. Kitlelerin, 



yöneticilerin, seçkinlerin, iktidarların nezdinde Ģeref aramayın. ġeref 
arayacaksanız Salih gibi O‟nun nezdinde arayın. Salih insan olun. 

 
 
67-) Ve ehazelleziyne zalemus sayhatü feasbehu fiy diyarihim 

casimiyn; 
 
O zulmedenleri, (dördüncü gün) o malûm sayha (Ģiddetli, titreĢimli 

korkunç ses) yakaladı da evlerinde göçüp kaldılar! (A.Hulusi) 
 
67 - O zulmedenleri ise sayha tutuverdi de diyarlarında çöke 

kaldılar. (Elmalı) 
 
 
Ve ehazelleziyne zalemus sayhatü feasbehu fiy diyarihim 

casimiyn; Evet, sonuç, felaket. Kula kulluğun ısrarla sürdürüldüğü her 
toplum ve medeniyetin baĢına gelen onların da baĢına geldi. Derken o 
zalimleri dehĢetli sayha yakalayıverdi de kendi yurtlarında cansız dona 
kaldılar, kala kaldılar. Tıpkı Napoli Vezüv yanardağının taĢ kestiği azgın 
Napoliler gibi. Bugün bile gidenler o büyük belanın ve felaketin, o azgın 
Ģehrin insanlarını geleceğin insanlarına bir ibret vesikası olarak nasıl 
taĢlaĢtırdığını görebilirler. 

 
Bu sayhanın niteliği A‟raf/78. ayette aktarılmıĢtı. Racfe deniliyordu 

mezkur ayette. Yani patlamalı bir sarsıntı. Yani deprem, gürültülü bir 
deprem. Ġnsanları çıldırtan gürültü ile gelen korkunç bir deprem. Depremi 
hissedemeden gürültüyle kahrolan, mahvolan insanlar.  

 
 
68-) Keen lem yağnev fiyha* ela inne Semude keferu 

Rabbehüm* ela bu'den li Semud; 
 
Sanki orada hiç yaĢamamıĢlardı! Kesinkes bilin ki, Ģüphesiz Semud 

(halkı) Rablerini inkâr etmiĢlerdi... (Yine) kesinlikle bilin ki, uzaklık 
(hakikatlerinden ayrı düĢmüĢ hâlde yaĢam) Semud içindir. (A.Hulusi) 

 
68 - Sanki orada bir Ģenlik kurmamıĢlardı, bak Semûd, hakikaten 

rablerine küfrettiler bak defoldu gitti Semûd. (Elmalı) 
 
 
Keen lem yağnev fiyha ne oldu sonunda? Sanki orada hiç 

yaĢamamıĢtılar. Hiç bulunmamıĢtılar. Keen lem yağnev fiyha orada hiç 
yaĢamamıĢ gibi oldular diyor. Tasvir müthiĢ. ela inne Semude keferu 



Rabbehüm* ela bu'den li Semud; unutmayın ki rablerini ısrarla inkar 
edenler iĢte bu Semud idi. Unutmayın Semud tarih sahnesinden böyle 
silindi.  

 
 
69-) Ve lekad caet Rusülüna Ġbrahiyme Bil büĢra kalu selâma* 

kale selâmun fema lebise en cae Bi ıclin haniyz; 
 
Andolsun ki, (meleklerden) Rasûllerimiz, Ġbrahim'e müjde olarak 

gelip, "Selâm" dediler... (O da): "Selâm" dedi ve sonrasında da 
kızartılmıĢ bir buzağı getirdi. (A.Hulusi) 

 
69 - ġanım hakkı için Ġbrahim‟e de Resullerimiz müjde ile geldiler 

«selâm» dediler, «selâm» dedi, durmadan gitti kızartılmıĢ bir buzağı 
getirdi. (Elmalı) 

 
 
Ve lekad caet Rusülüna Ġbrahiyme Bil büĢra kalu selâma Kur‟an 

yeni bir olaya getirdi sözü. Semud kavminin helaki haber verildikten 
sonra. Tabii ki ilk muhataplarına ardı ardına; sizden öncekilere de 
peygamber gönderdik, vahiy gönderdik, ama onlar ısrarla yüz çevirdiler, 
ısrarla Allah‟ın vahyini duymak istemediler ve akıbetleri bu oldu. Ey bu 
vahyin muhatapları, tüm zamanlarda ki muhatapları, siz garantinizin 
olduğunu mu düĢünüyorsunuz. Sizin baĢınıza öncekilere gelen 
felaketlerinin gelmeyeceğine iliĢkin garantiniz var mı. Adeta bu soruyu 
muhatabının zihninde sorduruyor bu kıssalar. 

 
ġimdi baĢka bir kıssaya geçti ve Hz. Ġbrahim‟e gelen elçilerin 

haberini veriyor bu ayet. Ve doğrusu elçilerimiz Ġbrahim‟e bir muĢtu 
getirdiler ve selam sana dediler. 

 
kale selâmun fema lebise en cae Bi ıclin haniyz; çok zip li 

sıkıĢtırılmıĢ bir ifade, ibare. O da selam size dedi. Hemen geçiyor, asıl 
maksada geçiyor. Ve çok geçmeden önlerine kızarmıĢ bir buzağı çıkardı. 
Halil Ġbrahim sofrasını açtı ve konuklarını buyur etti. Gelene mutlaka nesi 
varsa çıkarırdı. ĠĢte Halil Ġbrahim sofrasının niteliği buydu, özelliği buydu. 
Bereketi buydu. Onun için sormamıĢtı aç mısınız, tok musunuz, kimsiniz, 
necisiniz, dost musunuz, düĢman mısınız diye çıkarıvermiĢti sofrayı. 
Hem de nesi varsa. 

 
 
70-) Felemma rea eydiyehüm lâ tesılu ileyhi nekirehüm ve 

evcese minhüm hıyfeten, kalu lâ tehaf inna ursilna ila kavmi Lut; 



 
Ancak (Rasûllerin) ellerini sürmediklerini görünce onları yadırgadı 

ve onlardan (acaba düĢman mı) korkusunu hissetti... "Korkma! Biz 
gerçekten Lût halkı için irsâl olunduk" dediler. (A.Hulusi) 

 
70 - Baktı ki ona ellerini uzatmıyorlar o vakit bunları acayip gördü 

ve içinde onlardan bir nevi' korku duydu. Dediler, «korkma çünkü biz Lut 
kavmine gönderildik»,(Elmalı) 

 
 
Felemma rea eydiyehüm lâ tesılu ileyhi nekirehüm ve evcese 

minhüm hıyfeh ellerinin sofraya uzanmadığını görünce onları yadırgadı. 
Hz. Ġbrahim‟in tuhafına gitti ve onlardan yana içini bir kaygı kapladı, 
endiĢeye kapıldı. Bu kaygı bu endiĢe müfessirlerin dediği gibi onların 
melek olduğunu anlamadığından değildi bizce.  

 
Biz bu görüĢte değiliz. Onun korkusu onların melek olduğunu asıl 

anlamaktan dolayı idi. Yani onların melek olduğunu anladığı için içine bir 
endiĢe düĢtü, ateĢ düĢtü. Asıl, klasik tefsirlerin yazdığının tam tersi 
gerekçe ile içine ateĢ düĢtü Hz. Ġbrahim‟in. Çünkü melekler eğer melek 
olduğunu anlamamasından dolayı endiĢe etseydi, onun endiĢesini 
giderme sadedinde hemen bir sonraki ayette, biz meleğiz derlerdi. O 
açıklama yapmak yerine; Biz Lut kavmine gönderilen elçileriz. 
Açıklamasını yapıyorlardı.  

 
Demek ki Hz. Ġbrahim‟in korktuğu baĢka Ģeydi. Ġçine düĢen ateĢ 

baĢka Ģeydi. Melekler boĢuna gelmezdi, gelince bir felaket getirirdi. ĠĢte o 
bunu anlamıĢtı.Belki bu felaketin kendi içinde yaĢadığı topluma geldiğini 
sanmıĢ olabilirdi.  

 
kalu lâ tehaf inna ursilna ila kavmi Lut; Evet cevabı burada 

geldi. Yani eğer Hz. Ġbrahim‟in endiĢesi, melek olduklarını anlamamaktan 
kaynaklansaydı onlar böyle açıklama değil, farklı açıklama yaparlardı. 
Ama onlar diyorlar ki; Kaygılanmana gerek yok dediler. Çünkü biz Lut 
kavmi için gönderildik dedik. Demek ki kaygısı onların niteliğine yönelik 
değil, melek olduğunu anladığı için neden, hangi görevle gönderildiler, 
hangi belayı kime, hangi cezayı kime uygulamakla, infaz etmekle 
gönderildiler kaygısıydı. 

 
 
71-) Vemraetühu kaimetün fedahıket febeĢĢernaha Bi Ġshaka 

ve min verai Ġshaka Ya'kub; 
 



(Ġbrahim'in) karısı da ayakta idi... Güldü... Ona (Ġbrahim'in karısına) 
Ġshak'ı müjdeledik ve Ġshak'ın ardından da Yakup'u.. (A.Hulusi). 

 
71 - Haremi dinliyordu, bunu duyunca güldü, bunun üzerine ona 

Ġshak‟ı müjdeledik, Ġshak‟ın arkasından da Yakup‟u. (Elmalı) 
 
 
Vemraetühu kaimetün fedahıket adeta Ġnne me'al 'usri yüsrâ; 

(ĠnĢirah/6) ayetinin tecellisini görüyoruz. Her felaketle birlikte bir saadet, 
her zorlukla birlikle bir kolaylık, her üzücü bir Ģeyin yanında bir de 
sevindirici müjdeyi haber veren ayetin tecellisi gibi. Karısı ise ayakta 
duruyordu diyor bu ibare. Ve bu haber üzerine; fedahıket gülmeye 
baĢladı; febeĢĢernaha Bi Ġshak iĢte bu Ģekilde biz ona Ġshak‟ı 
müjdeledik. 

 
BeĢĢernaha biz ona, Ġbrahim‟e değil, eĢine müjdeledik. Neden Hz. 

Ġbrahim‟e müjdelenmiyor de eĢine müjdeleniyor, Çünkü Hz. Ġbrahim‟in 
çocuğu var. Çocuğu olmayan Sara. Ya da ArapçalaĢmıĢ adıyla Sare. Hz. 
Ġbrahin‟in Ġsmail‟i var. Fakat Sara‟nın hiç çocuğu yok. Onun için ona 
Ġshak müjdeleniyor. ve min verai Ġshaka Ya'kub; Üstelik Ġshak‟ın 
ardından da onun oğlu Ya‟kub‟u müjdeledik. 

 
 
72-) Kalet ya veyleta eelidü ve ene acuzün ve hazâ ba'liy 

Ģeyha* inne hazâ leĢey'ün aciyb; 
 
(Ġbrahim'in karısı) dedi ki: "Vay bana! Ben bir yaĢlı (âdetten 

kesilmiĢ) kadın ve Ģu kocam da ihtiyar iken doğuracak mıyım? Muhakkak 
ki bu ĢaĢılacak bir Ģeydir!" (A.Hulusi) 

 
72 - Vay, dedi, doğuracak mıyım? Ben bir aciz, kocam da bu bir pir 

iken, her halde bu çok acîb bir Ģey. (Elmalı) 
 
 
Kalet ya veyleta ne oldu peki, ne tepki verdi bu aziyz annemiz; 

Vay..! baĢımıza gelene demiĢti. eelidü ve ene acuzün ve hazâ ba'liy 
Ģeyha  Ben yaĢlı bir kadın, Ģu kocam da piri fani olduğu halde ben çocuk 
doğuracağım ha? inne hazâ leĢey'ün aciyb; bu gerçekten de çok garip 
bir Ģey demiĢti. Tabii ki garip bir Ģeydi, sıradan bir Ģey değildi. Ama buna 
karĢılık ne cevap verildi; 

 
 



73-) Kalu eta'cebiyne min emrillâhi rahmetullahi ve berakâtühu 
aleykum ehlel beyt* inneHU Hamiydun Meciyd; 

 
Dediler ki: "Allâh'ın hükmüne mi ĢaĢıyorsun? Allâh'ın rahmeti ve 

bereketleri üzerinizdedir ey hane halkı! Muhakkak ki O, Hamiyd'dir, 
Meciyd'dir." (A.Hulusi) 

 
73 - Sen, dediler: Allahın emrinden taacüb mü ediyorsun? Allahın 

rahmeti ve berekâtı var üzerinizde ey ehli beyt! ġüphe yok ki o bir 
hamîddir mecîddir. (Elmalı) 

 
 
Kalu eta'cebiyne min emrillâh dediler ki elçiler; sen Allah‟ın 

emrini garip mi karĢılıyorsun, rahmetullahi ve berakâtühu aleykum 
ehlel beyt ve hemen ardından da, yani garip karĢılama bunda gariplik 
yok. Daha doğrusu Allah‟ın nesi Garip ki. Allah‟a garip olan mı var. 
Gariplik insan içindir. Allah‟a mucize mi var, mucize insan içindir. Çünkü 
insanı aciz bırakır. Onun için burada Allah adına bir gariplik yok. Ve 
arkasından dediler ki; Allah‟ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun 
ey hane halkı. inneHU Hamiydun Meciyd; kuĢkusuz O‟dur hamde layık 
olan, yüceler yücesi olan yine O‟dur. 

 
Evet, ey hane halkı, ehlel beyt. Demek ki rabbimiz aile olarak 

memnun, aile olarak razı ve bunu örnek göstermek için adeta bu surede 
dramatik görüntüler de sunuyor aile dramları. ĠĢte Nuh ailesinin dramı. 
Onu aktardı, parçalanan aile. ĠĢte gelecekte de aktaracak Lut ailesinin 
dramı. Fakat bunun dıĢında birde imanda bütünleĢmiĢ aileler var. ĠĢte 
onu da ödüllendirdiğini böyle ifade buyuruyor rabbimiz. Adeta buradan 
Kur‟an ın, vahyin muhataplarına; Eğer haneniz Dar-ül Ġslam olursa, 
Ġslam‟ın içinde hakim olduğu bir hane, bir ev, bir konut olursa o aile tıpkı 
Ġbrahim gibi ödüllendirilir demeye getiriyordu. 

 
 
74-) Felemma zehebe an Ġbrahiymerrav'u ve caethül büĢra 

yücadilüna fiy kavmi Lut; 
 
Ġbrahim'in endiĢesi geçip, müjdeyi de alınca kendine geldi, Lût 

kavmi hakkında bizimle tartıĢmaya baĢladı. (A.Hulusi) 
 
74 - Vaktâ ki Ġbrahim‟den korku geçti ve kendine müjde geldi, 

Lut‟un kavmi hakkında bize mücadeleye giriĢti. (Elmalı) 
 
 



Felemma zehebe an Ġbrahiymerrav'u ve caethül büĢra 
yücadilüna fiy kavmi Lut; sonunda Ġbrahim‟in korkusu geçip de –
bakınız, deminki endiĢe, kaygı buraya bağlanır aslında. Ġbrahim‟in 
endiĢesi neden geçiyor? Aslında bence ikna edildiği için değil, müjdenin 
sevinciyle, müjdenin o anlık olan sevinciyle geçiyor. Ama tamamen 
endiĢesinin geçmediğini hemen arkasından anlıyoruz;- Sonunda 
Ġbrahim‟in endiĢesi korkusu geçip de kendisine müjde ulaĢınca bu kez 
Lut kavmi konusunda bize ısrarla yalvarmaya baĢladı. 

 
Aslında harfiyen tercümesi yalvarma değildiyücadilüna bizimle 

çekiĢmeye baĢladı, asılmaya baĢladı. Böyle çevirebiliriz. Yalvarma içinde 
var bununyücadilüna ama ısrarla asılma, yani bir Ģeyi koparmak için 
asılma. ĠĢte onu ima ediyor Ayet. Kendisi ve toplumu, ailesi adına 
sakinleĢen Hz. Ġbrahim bu kez Lut kavmi için Ģefaat hakkını kullanıyor.  

 
Evet, Kitab-ı Mukaddeste bunun ayrıntısı anlatılıyor Tekvin 

kitabının 18. babında Hz. Ġbrahim‟in rabbimize, Lut kavmine biraz daha 
izin vermesi, biraz daha müsaade etmesi, biraz daha hak tanıması için. 
Bir fırsat daha vermesi için nasıl yalvarıp yakardığının ayrıntısı Kitab-ı 
Mukaddeste Aktarılıyor. 

 
[Ek bilgi -(22) Ve adamlar oradan dönüp Sodoma doğru gittiler. 

Fakat Ġbrahim hala Rabbin önünde duruyordu.  
 
(23)  Ve Ġbrahim yaklaĢıp dedi; Salih‟i kötü ile beraber yok edecek 

misin?  
 
(24)Belki Ģehrin içinde elli Salih vardır. Ġçinde olan elli Salih için 

bağıĢlamayıp yeri yok edecek misin.  
 
(25)Böyle yapmak senden ırak olsun. Salih‟te kötü gibi olsun diye 

Salih‟i kötü ile beraber öldürmek senden ırak olsun. Bütün dünyanın 
hakimi adalet yapmaz mı.  

 
(26) Ve rab dedi; Eğer Sodom‟da, Ģehrin içinde elli Salih bulursam 

bütün yeri onların hatırı için bağıĢlayacağım.  
 
(27) Ve Ġbrahim cevap verip dedi; Ben toz ve külüm, ve iĢte Ģimdi 

Rabbe söylemeyi üzerime aldım.  
 
(28) Belki elli Salih‟in beĢi eksilir, beĢ kiĢi için bütün Ģehri harap 

edecek misin? Ve dedi; Eğer orada 45 kiĢi bulursam harap 
etmeyeceğim.  



 
(29)Bir kere daha O‟na söyleyip dedi; Belki orada 40 kiĢi bulunur. 

Ve dedi; 40 kiĢinin hatırı için yapmayacağım.  
 
(30) Ve dedi; ġimdi Rab darılmasın ve söyleyeceğim belki orada 30 

kiĢi bulunur. Ve dedi; Eğer orada 30 kiĢi bulursam yapmayacağım.  
 
(31) Ve dedi iĢte Ģimdi rabbe söylemeyi üzerime aldım, belki orada 

20 kiĢi bulunur. Ve dedi; Yirmi kiĢinin hatırı için harap etmeyeceğim.  
 
(32) Ve dedi; ġimdi Rab darılmasın ve ancak bir kere daha 

söyleyeceğim belki orada 10 kiĢi bulunur. Ve dedi;10 kiĢinin hatırı için 
harap etmeyeceğim.  

 
(33) Ve rab Ġbrahim‟le konuĢmayı bitirince gitti, Ġbrahim‟de yerine 

döndü…. (Kitab-ı Mukaddes/Tekvin 18. bab)]  
 
 
75-) Ġnne Ġbrahiyme leHaliymun Evvahun Muniyb; 
 
Muhakkak ki Ġbrahim, yumuĢak ve hassas kalpli, Rabbine dönük 

olan biriydi. (A.Hulusi) 
 
75 - Çünkü Ġbrahim, çok halîmdir, yanıktır, iltica kardır. (Elmalı) 
 
 
Ġnne Ġbrahiyme leHaliymun Evvahun Muniyb; Çünkü Ġbrahim çok 

içliydi, çok yanık yürekli idi. Ah..! edip Allah‟a iltica eden biriydi. Yani Hz. 
Ġbrahim‟in gerekçesini rabbimiz ifade ediyor adeta. Yani o mazurdur, 
yalvarsa asılsa mazurdur. Öyle bir yüreği var ki onun, adeta rabbimiz 
hem bir sonraki ayette onun Ģefaatini reddediyor, hem de 
yalvarmasından memnunluk duyuyor. Bu çok ilginç bir Ģey. Adeta örnek 
gösterircesine. 

 
Ya rabbi, dünyada hiç kimseyi cehennemlik bırakma, herkese iman 

ver diye dua etmekte ne sakınca olabilir. Fakat Ģunu da bilmek Ģartıyla; 
Bu duamız hiçbir zaman tutmayacak. Çünkü Allah‟ın yasası bu. Onun 
için herkese iman ver duası güzel bir temenni. Ya rabbi herkese iman ver 
ki kimse acı çekmesin. Güzel bir temenni. Fakat yasa; Testiyi kıranlarla 
suyu getirenler nasıl bir olsun. O zaman hakkın hukukun, ahlaki 
davranıĢın, adaletin hükmü nerede kalır. O zaman iyi davranıĢın 
ödüllendirilmesi, kötü davranıĢın cezalandırılmasına bağlı değil midir 
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birazda. Ġyi ve kötü bir olacaksa, aynı olacaksa, aynı akıbete duçar 
olacaksa iyi olmanın gerekçesi kalır mı. 

 
 
76-) Ya Ġbrahiymu a'rıd an hazâ* innehu kad cae emru Rabbik* 

ve innehüm atiyhim azâbun ğayru merdud; 
 
(Melekler): "Yâ Ġbrahim! TartıĢmaktan vazgeç! Rabbinin hükmü 

kesin gelmiĢtir! Muhakkak ki onlara reddolunmayacak bir azap 
ulaĢacaktır!" (A.Hulusi) 

 
76 - Ya Ġbrâhim, bundan vazgeç, çünkü rabbinin emri geldi ve her 

halde onlara reddi gayri kabil bir azâb gelecektir. (Elmalı) 
 
 
Ya Ġbrahiymu a'rıd an hazâ 
 
Evet, çok net. Dinliyor ki; Elçilerimiz dedi ki Ey Ġbrahim, bu 

yalvarıĢlardan vazgeç. Evet Ģefaat reddediliyor. Aynı zamanda 
Mekkelilere de bir atıf bu. Ġbrahim‟e ata diyen ve atalarının yolundan 
giden Mekkeliler uyarılıyor. Siz Ġbrahim atanız olduğu için, Kâbe de sizde 
olduğu için özel olduğunuzu düĢünüyorsunuz. Allah‟ın size özel muamele 
edeceğini düĢünüyorsunuz. Fakat bakın Ġbrahim‟in bizzat hayatında 
yaptığı Ģefaat iĢe yaramadı ve reddedildi mesajı veriliyor. 

 
innehu kad cae emru Rabbik Gerçek Ģu ki rabbinin kesin talimatı 

gelmiĢtir. Evet, hüküm verildikten sonra, defter dürüldükten sonra, artık 
kalem kırıldıktan sonra geri alınmıyor. ve innehüm atiyhim azâbun 
ğayru merdud; Artık onlar geri dönülmez bir cezaya çarptırılmıĢlardır. 

 
 
77-) Ve lemma caet rusulüna Lutan siy'e Bihim ve daka Bihim 

zer'an ve kale hazâ yevmün asıyb; 
 
Rasûllerimiz Lût'a geldikleri vakit, (onlar yüzünden) kendini kötü 

hissetti; (onları koruyamayacağı endiĢesiyle) içi daraldı ve: "Bu zor bir 
gündür" dedi. (A.Hulusi) 

 
77 - Vaktâ ki Resullerimiz Lût‟a vardılar onların yüzünden fenalaĢtı, 

eli ayağı dolaĢtı, bu çok müĢkül bir gün dedi. (Elmalı) 
 
 



Ve lemma caet rusulüna Lutan siy'e Bihim ve daka Bihim zer'a 
ve elçilerimiz Lut‟a gelince, -Kıssanın devamı, Ģimdi Hz. Lut‟un 
makamına, katına çeviriyor ilahi kamera objektifini Ve Hz. Lut‟un yanında 
neler oluyor. Elçiler oraya gelince bela getiren, infaz için gelen elçiler Hz. 
Lut‟un yanında nelerle karĢılaĢıyorlar Ģimdi orayı bize izlettiriyor.- Ve 
lemma caet rusulüna Lutan ve elçilerimiz Lut‟a gelince siy'e Bihim ve 
daka Bihim zer'a onları korumakta ki yetersizliğini düĢünerek Lut, derin 
bir endiĢeye kapıldı. 

 
Evet, derin bir endiĢe. Sodom ve Gomora, tarihsel iki mekan, tarihe 

geçmiĢ. BaĢına gelen bela. Tarihin en dehĢet verici olaylarından sayılan 
Sodom ve Gomora burası. Lut, Hz Ġbrahim‟in yeğeni idi ve bu topluma 
dıĢardan geldi. Üstelik bu toplumun eniĢtesi oldu. EĢini yerlilerden almıĢtı 
ve Sodom ve Gomora‟yı yaptıkları o çirkin ahlaksızlıktan, homoseksüel, 
gayri tabii cinsel ihtiyaçlarını gayri tabii yolla gideren bu homoseksüel 
toplum, Hz. Lut‟un daveti karĢısında hep sırt dönmüĢtü. 

 
ĠĢte bu toplumun insan tabiatına aykırı olan bu sapık eğilimi, 

elçilerin geliĢinde de son bir kez herkese, baĢta Hz. Lut olmak üzere 
gösterilmiĢti. Ve iĢte Hz. Lut‟u endiĢelendiren de toplumun sapık 
eğilimleri ile konuklarına bir zarar verme ihtimali idi, ki, ayette o dile 
getiriliyor; 

 
ve kale hazâ yevmün asıyb; Hz. Lut‟ ne kadar daralmıĢ, ne kadar 

bunalmıĢsa Ģöyle demiĢti. Bu gün zor, çok zor bir gün olacak. 
 
 
 
78-) Ve caehu kavmühu yühraune ileyhi ve min kablü kânu 

ya'melunes seyyiat* kale ya kavmi haülai benatiy hünne atheru 
leküm fettekullâhe ve lâ tuhzuni fiy dayfiy* eleyse minküm racülün 
raĢiyd; 

 
(Lût'un) halkı, arzulu bir Ģekilde koĢarak Ona geldiler... Ki daha 

önce de o kötülükleri yapıyorlardı... (Lût) dedi ki: "Ey halkım... ĠĢte Ģunlar 
kızlarımdır... Onlar sizin için daha temizdir... Allâh'tan çekinin ve 
misafirim arasında beni rezil etmeyin... Sizden aklı baĢında biri yok mu?" 
(A.Hulusi) 

 
78 - Kavmi ona zıpır zıpır koĢup gelmiĢlerdi ve bundan evvel kötü 

kötü fiiller yapıyorlardı, ey kavmim! Dedi, daha Ģunlar kızlarım, onlar sizin 
için daha temiz, artık Allah dan korkun, beni misafirlerim hakkında rüsvây 
etmeyin, hiç içinizde aklı baĢında bir adem yok mu? (Elmalı) 



 
 
Ve caehu kavmühu yühraune ileyh nitekim kavmi sürüler gibi itiĢ 

kakıĢ ona geldiler. Elmalı zıpır zıpır diyor. Güzel bir karĢılık bulmuĢ, zıpır 
zıpır ona geldiler. ve min kablü kânu ya'melunes seyyiat zaten daha 
önceden de bu kötülüğü iĢleyip duruyorlardı. Bu insan tabiatına aykırı 
olan homoseksüelliği onlar öteden beri çarpık iliĢki biçimini hep iĢleyip 
duruyorlardı. kale ya kavmi haülai benatiy hünne atheru leküm Lut 
dedi ki ey kavmim iĢte kızlarım, onlar sizin için daha temiz. 

 
Burada bazı müfessirler Hz. Lut‟un iĢte kızlarını mı teklif ediyor gibi 

bir itiraza mahal bırakmamak için bir takım takdirler yürütmüĢler. Kızlarım 
demekle kavminin kızlarını kastetti gibi bir açıklama getirmiĢler. Çünkü 
demiĢler peygamberler kavimlerinin babası hükmündedir. Ama tabii bu 
biraz uzak, biraz zorlama yorum. Burada aslında söylenmek istenen Ģey 
açık, hitabın maksadı açık. Hz. Lut‟un söylemek istediği Ģey; Bu çarpık 
iliĢkinizi bırakın, tabii iliĢkiye. Gayri tabii iliĢkiden vazgeçin tabii yollarla 
cinselliğinizi tatmin edin davetidir bu aslında. Onun için Hz. Lut‟un ne 
söylemek istediğidir önemli olan, bu sözün maksadıdır önemli olan. Onun 
için böyle uzak yorumlara gerek olduğunu sanmıyoruz. 

 
fettekullâhe ve lâ tuhzuni fiy dayfiy artık Allah‟tan korkunda 

konuklarıma karĢı beni mahcup, beni mükedder, beni mahzun etmeyin. 
eleyse minküm racülün raĢiyd; aranızda hiç mi aklı baĢında adam yok 
diyor. 

 
Bir peygamber için ne acı, ne zor bir durum. Bir peygamber 

gerçekten de baba Ģefkati taĢır gönderildiği toplumlara. Her peygamber 
öyle. Ama düĢünün, böyle bir babaya, Ģefkatle dolu bir babaya manevi 
çocuklarının yaptıklarına bakınız. Aranızda hiç mi aklı baĢında adam yok. 

 
 
79-) Kalu lekad alimte ma lena fiy benatike min hakk* ve inneke 

le ta'lemü ma nuriyd; 
 
Dediler ki: "Andolsun ki kızlarında bir hakkımız olmadığını bilirsin! 

Bizim (aslında) neyin peĢinde olduğumuzu da elbette bilirsin." (A.Hulusi) 
 
79 - Her halde dediler: malûmdur ki senin kızlarında bizim hiç bir 

alâkamız yoktur ve bizim ne istediğimizi pek âlâ bilirsin. (Elmalı) 
 
 



Kalu dediler ki, Lut‟a cevap veriyorlar. lekad alimte ma lena fiy 
benatike min hakk sen de biliyorsun ki, senin kızlarında bizim gözümüz 
yok dediler. ve inneke le ta'lemü ma nuriyd; aslında bizim ne 
istediğimizi sen çok iyi biliyorsun demiĢlerdi azgın toplum. 

 
 
80-) Kale lev enne liy Biküm kuvveten ev aviy ila rüknin 

Ģediyd; 
 
(Lût) dedi ki: "Ah size yetecek gücüm olsaydı, ya da kudretli 

dayanağım olsaydı." (A.Hulusi) 
 
80 - Ne vardı, dedi: benim size karĢı bir kuvvetim olsa idi; veya çok 

sarp bir kaleye sığınabilse idim? (Elmalı) 
 
 
Kale lev enne liy Biküm kuvve peki, Hz. Lut‟un bu çaresiz durum 

karĢısında ne dediğini düĢünüyorsunuz. Evet Kur‟an onu da naklediyor. 
Böylesine bitmiĢ, böylesine çaresizlik içinde bu aziyz peygamber diyor ki; 
Ah..! keĢke size karĢı koyacak gücüm olsaydı. ev aviy ila rüknin 
Ģediyd; ya da sırtımı dayayacağım sağlam bir dayanağım olsaydı. 

 
Evet, herkesin bir bittim noktası vardır ya sevgili dostlar, 

peygamberlerin de bittim noktası var. Ellerinin kollarının döküldüğü 
nokta. Resulallah‟ın bittim noktası, Taif‟ten kan revan içinde kovulup ta 
Mekke‟ye giremediği o gün, o an, o saatti. ĠĢte o anda göklerin kalemi 
oynamaya baĢlıyor ve yepyeni bir kader yazılıyordu bittim noktasında. 
Çünkü kulun gücünün bittiği yerde Allah‟ın yardımı baĢlıyordu. Ama 
Allah‟ın yardımı Allah‟ı destekleyenlere oluyordu. Beri tarafta Allah‟ın 
kendini destekleyenlere yardımı, kendi mesajına sırt çevirenlere ise 
belası ve helaki biçiminde geliyordu. ĠĢte burada da öyle olmuĢtu. 

 
Bu ayetleri okuduktan sonra Resulallah‟ın tüm tefsirler birçok 

rivayet naklederler. Hemen hepsi de birbirine yakındır bu rivayetlerin 
Resulallah; Allah kardeĢim Lut‟a rahmet etsin..! BuyurmuĢtu. Zaten sırtını 
çok sağlam bir yere yaslamadı mı. Aslında keĢke sırtımı dayayacağım bir 
dayanağım olsaydı diyen Lut‟ bir dayanağa yaslanmıĢtı hem de yıkılmaz 
bir dayanağa. Allah. 

 
 
81-) Kalu ya Lutu inna Rusulü Rabbike len yesılu ileyke feesri 

Bi ehlike Bi kıt'ın minel leyli ve lâ yeltefit minküm ehadün 



illemraetek* innehu musıybuha ma esabehüm* inne 
mev'ıdehümussubh* eleysassubhu Bi kariyb; 

 
(Melekler) dediler ki: "Ey Lût! Doğrusu biz senin Rabbinin 

Rasûlleriyiz... Sana asla ulaĢamazlar! Ailenle gecenin ilerleyen saatinde 
yola çık... Karın hariç sizden hiçbiri geri kalmasın! Çünkü onlara isâbet 
eden, ona da isâbet edecek... Onlara tanınan süre sabaha kadardır. 
Sabah yakın değil mi?" (A.Hulusi) 

 
81 - Ya Lut! Dediler: emîn ol biz rabbinin Resulleriyiz, onlar sana 

ihtimali yok el uzatamazlar, sen hemen ehlinle geceden bir kısmında 
yürü, içinizden hiç biri geri kalmasın, ancak karın, çünkü ona da onlara 
gelen musibet gelecek, haberin olsun mev'ıdleri sabah dır, sabah, yakın 
değil mi? (Elmalı) 

 
 
Kalu elçilerimiz dediler ki, ya Lutu inna Rusulü Rabbike len 

yesılu ileyk biz rabbinin elçileriyiz, onlar asla iliĢemecekler. Demek ki 
insan suretinde gelen bu elçiler Hz. Lut tarafından da tanınmamıĢlardı ve 
bunlar yakıĢıklı birer delikanlı gibi gelmiĢlerdi. Belki bunun hikmeti de 
azgın toplumun azgınlığının nerelere kadar varabileceği ve biraz önce 
Hz. Ġbrahim‟in Ģefaatinin neden kabul edilmediğini bir daha göstermek 
için. 

 
feesri Bi ehlike Bi kıt'ın minel leyl artık gecenin bir vaktinde 

ailenle birlikte yola koyul talimatı verdiler elçiler. ve lâ yeltefit minküm 
ehadün illemraetek talimatlarına Ģunu da ilave ettiler. Sizden hiç 
kimsenin gözü arkada kalmasın, fakat karın hariç. 

 
Arkasına bakmasın diye çeviren bir çok mealcimiz ve böyle 

anlayan müfessirlerimiz olmuĢ. Fakat bu fiziksel olarak dönüp de arkaya 
bakmaktan daha çok, ki bu tip rivayetler, Ġsrailiyattan gelen rivayetler. 
Burada gözü arkada kalmasın, yani herkes geride bıraktıklarına 
bakmasın. Adeta ey Lut, senin karın arkada kalacak onun için gözün 
arkada kalmasın. Hani tıpkı Nuh peygambere söylenmiĢti ya, ..leyse min 
ehlik.. (46) o senin ailenden değildir. innehu amelün ğayru Salih o 
Salih olmayan bir ameldir. Yani ona sahip çıkman, onu gemiye çağırman, 
gel sen de bizinle bin demen hoĢ bir Ģey değil ey Nuh..! denildiği gibi, Hz. 
Lut‟a da böyle bir uyarıda bulunuluyordu. 

 
innehu musıybuha ma esabehüm çünkü onların akıbeti onun da 

baĢına gelecektir. inne mev'ıdehümussubh unutma ki onların vadesi bu 



sabah doluyor. Yani bela ile randevuları sabahleyin olacak. 
eleysassubhu Bi kariyb; zaten sabah yakın değil mi.  

 
Bu arada Ferra bir bilgi veriyor bu iki cümle arasındaki boĢluğu 

oradan doldura biliriz, bu sabah dolacak deyince onların o azgınlığına 
daha fazla dayanamayan ve misafirlerinin üzerine gelmekte ki 
ısrarlarından bıkan Hz. Lut, hayır sabah değil, Ģimdi, Ģimdi dediği 
nakledilir. Onlarında buna karĢılık zaten sabaha ne kaldı ki Ģunun 
Ģurasında diye cevap verdikleri ifade edilir. Burada aslında söylenmek 
istenen; Allah‟ın takdirinin ne an, ne zaman, ne mekanda hiç ĢaĢmadığı, 
ĢaĢmayacağı ima ediliyor. 

 
 
82-) Felemma cae emruna cealna aliyeha safileha ve emtarna 

aleyha hıcareten min sicciylin mendud; 
 
Emrimiz geldiği vakit oranın üstünü altına getirdik ve üzerlerine 

mendud (istiflenmiĢ) siccilden (piĢirilmiĢ, taĢlaĢmıĢ çamur) taĢlar 
(muhtemelen volkanik patlama sonucu oluĢan lavlar) yağdırdık. 
(A.Hulusi) 

 
82 - Vaktâ ki emrimiz geldi o memleketin üstünü altına geçirdik ve 

üzerlerine istif edilmiĢ siccîlden taĢlar yağdırdık. (Elmalı) 
 
 
Felemma cae emruna cealna aliyeha safileha Evet, sonunda ne 

olmuĢ? Sonunda emrimizin infaz vakti geldi, oranın altını üstüne getirdik. 
ve emtarna aleyha hıcareten min sicciylin mendud; ve o coğrafyanın 
üzerine balçıktan piĢmiĢ kızgın akkor taĢlar püskürttük. Mendud; birbiri 
ardınca kürem kürem derler ya Anadolu da iĢte onun gibi, püskürtü 
halinde yağdırdık üzerlerine. Akkor halinde balçıktan piĢmiĢ taĢlar. 

 
Evet dostlar, azgınlık; ha Gomora, eski yunanca söyleyiĢiyle. Ha 

Gomorada olmuĢ, ha Angola da, ha Ankara da, ne fark eder. Demek ki 
akıbeti aynı olanların cezası da benzer bir biçimde olacaktır. 

 
Burada ki muhtemel bir yanardağ patlamasına atıf, burada 

söylenenler ve lav püskürtüsüyle Sodom ve Gomora‟nın üzerinin 
örtülmesi. ĠĢte bugünkü Lut gölünün yerinde yer alan bu iki kent, adeta 
baĢına gelen belayı Lut görü biçiminde geleceğin tüm insanlığına bir ibret 
vesikası olarak bıraktı. Lut gölüne gidenler dünyanın bu en çukur 
parçası, en çukur yerine gidenler, dünyanın en zehirli, hiçbir canlının 
içinde yaĢamasına izin vermeyen ve kıyısında bir otun, bir bitkinin 



yetiĢmesine izin vermeyen, dünyanın en kötü suya benzer sıvısını 
bulurlar.  

 
Onun için bu geleceğe bırakılmıĢ bir ilahi vesikadır, ki ben iki kez 

gittim, gördüm. Ġkinci gidiĢimde arkadaĢlarıma elinizi ısrarla daldırın 
dedim. Daldırın ki anlayasınız. 15 x 65 Km.lik bu ölü deniz, bu ölüm 
gölünde bir tek canlı hayat yoktu. Oysaki okyanusun binlerce metre 
altında dahi yaĢayan canlılar varken o basınçta ve o yoğunlukta, burada 
canlı izine rastlanmıyordu. Suyun buharının dahi vardığı gölün 
çevresinde bitki izine rastlanmıyordu. Gidenler bunu müĢahede ederler. 

 
 
83-) Müsevvemeten 'ınde Rabbik* ve ma hiye minez zâlimiyne 

Bi beıyd; 
 
Rabbinin indînde iĢaretlenmiĢ (taĢlar)... Bunlar zâlimlerden uzak 

değildir. (A.Hulusi) 
 
83 - Ki rabbinin indinde damgalanmıĢlar, ve bunlar zalimlerden 

baîd değildir. (Elmalı) 
 
 
Müsevvemeten 'ınde Rabbik rabbim tarafından hedefi belirlenmiĢ 

taĢlar. Bunu bendeniz böyle çevirmeyi daha doğru bulduğum için böyle 
çevirdim. Yani hedefi Allah tarafından belirlenmiĢ taĢlar. Müsevveme; 
Alamet, iĢaret demektir. ve ma hiye minez zâlimiyne Bi beıyd; o taĢlar 
ki zalimlerin baĢlarından hiçte uzak değildir. Yani kıyamete kadar 
zalimlerin baĢının üzerinden o taĢlar eksik olmayacaktır. 

 
Burada tarihte yaĢanmıĢ bir felaket, vahye karĢı gelen bir toplumun 

felaketi daha son buldu ve bir baĢka olaya örneklik olaya Kur‟an sözü 
getirdi. Meyden ve ġuayb peygamber kıssasına. 

 
 
84-) Ve ila Medyene ehahüm ġu'ayba* kale ya kavmı'budullahe 

ma leküm min ilâhin ğayruHU, ve lâ tenkusul mikyale vel miyzane 
inniy eraküm Bi hayrin ve inniy ehafü aleyküm azâbe yevmin 
muhıyt; 

 
Medyen'e de kardeĢleri ġuayb'ı (irsâl ettik)... Dedi ki: "Ey halkım... 

Allâh'a kulluk etmekte olduğunuzun farkındalığına erin! Tanrınız olamaz, 
sadece "HÛ"! Ölçmeyi ve tartmayı noksan yapmayın... Sizin için hayrın 



nerede olduğunu görüyorum... Sizi kaplayacak bir azap sürecinden 
korkuyorum." (A.Hulusi) 

 
84 – Medyen‟e de kardeĢleri ġuayb‟ı gönderdik, dedi: ey kavmim! 

Allaha kulluk edin, sizin ondan baĢka bir ilâhınız daha yok, hem ölçeği, 
teraziyi eksik tutmayın, ben sizi bir hayr içinde görüyorum ve ben size 
muhit bir günün azâbından korkuyorum. (Elmalı) 

 
 
Ve ila Medyene ehahüm ġu'ayba Medyen‟e de soydaĢları 

ġu‟ayb‟ı gönderdik. A‟raf suresinin 85. ayetinde tefsiri geçtiği için Meyden 
kavmi ve Hz. ġu‟ayb hakkında çok ayrıntıya girmek istemiyorum burada. 
Ama Ģu kadarını söyleyeyim ki; Akabe körfezinde antik bir yerleĢim birimi 
olan Midyan, Yunanca ismiyle. Erki Yunan ve Roma kaynaklarında 
geçer. Sözü edilen bir yerleĢim birimidir. 

 
Hz. ġu‟ayb; Hz. Musa‟nın kayın pederidir bilindiği gibi. Eski ahitte; 

jihro, ya da yihro adıyla yer alır. Ki Amman yakınlarında medfundur, 
kabri bellidir, bilinmektedir, Amman‟a yaklaĢık yanlıĢ olmasın 8 – 10 Km. 
kadardır. Bendeniz kabrine gittim, eğer yolu oraya düĢenler olursa bu 
aziyz, bu sevgili nebinin kabrini görebilirler. 

 
kale ya kavmı'budullahe ma leküm min ilâhin ğayruH Ey 

kavmim dedi. Yalnızca Allah‟a kulluk edin, zira sizin O‟ndan baĢka kulluk 
edeceğiniz bir ilah yoktur. ve lâ tenkusul mikyale vel miyzan bir de 
eksik ölçüp tartmayın. 

 
Ġki evrensel çağrı. Tüm peygamberler, tüm misyonu ilahi olan 

insanların iki evrensel çağrısı; Tevhid ve Adalet. Bu çağrı zamanlar ve 
zeminler üstü iki evrensel çağrıdır. Tüm vahiyler, tüm nebiler, 
peygamberler bu iki Ģeye çağırırlar. Akide de tevhide ve hayatta adalete. 
Çünkü akidenin eksenini tevhid, toplumun eksenini de adalet oluĢturur. 
Burada aslında.  

 
Mekke‟ye de bir atıf var, çünkü onlarda tıpkı Meyden toplumu gibi 

ticaret toplumuydu. Ölçüp tartan bir toplumdu. Onlarda yanlıĢ ölçüp 
tartıyorlardı. Evet, Kur‟an ın hani bir yerde buyurduğu gibi: Ölçtü biçti, 
kahrolası, nasıl da ölçtü biçti diyor ya, (Müddesir/19) Aslında sadece 
terazi ile, metre ile ölçüp biçmeye değil, zihinde ki tüm ölçüler yanlıĢtı. 
Zihin ölçüsü yanlıĢ olunca terazi ve metre zaten yanlıĢ olur. Onun 
yanlıĢlığı oradan kaynaklanıyor. 

 



inniy eraküm Bi hayrin ve inniy ehafü aleyküm azâbe yevmin 
muhıyt; her ne kadar sizi Ģimdi refah içinde görüyorsam da, yine de ben 
sizi çepeçevre kuĢatacak bir günün gazabından korkuyorum diye 
uyarmıĢtı Hz. ġu‟ayb Medyen‟lileri. Ve devam etmiĢti; 

 
 
85-) Ve ya kavmi evfül mikyale vel miyzane Bil kıstı ve lâ 

tebhasün nase eĢyaehüm ve lâ ta'sev fiyl Ardı müfsidiyn; 
 
"Ey halkım... Ölçmeyi ve tartmayı adaletli olarak tastamam yapın, 

insanların hakkını vermemezlik etmeyin ve bozguncular olarak arzda 
taĢkınlık yapmayın." (A.Hulusi) 

 
85 - Ey kavmim kileyi, teraziyi dengi dengine tam tutun ve nasın 

eĢyasına densizlik etmeyin ve Yer yüzünde müfsitlik ederek fenalık 
yapmayın. (Elmalı) 

 
 
Ve ya kavmi evfül mikyale vel miyzane Bil kıst ey kavmim 

demiĢti. Ey kavmim, ölçüde ve tartıda adaleti tam gözetin. ve lâ 
tebhasün nase eĢyaehüm ve insanları hakları olan Ģeylerden mahrum 
etmeyin. ve lâ ta'sev fiyl Ardı müfsidiyn; ve kötülüğü yaygınlaĢtırarak 
yeryüzünde ahlaki çürümeye öncülük etmeyin. 

 
GeliĢmiĢ bir ticaret toplumuna bir atıf bu. Biraz önce de söyledim, 

Mekkelilere de bir atıf aynı zamanda. Sizde ticaret toplumusunuz, sizde 
para ile çok meĢgul oluyorsunuz, sizde kanaatkar değilsiniz, sizde aç 
gözlülük yapıyorsunuz. Aslında kula kulluğun sürmesini istemeniz biraz 
da kurduğunuz sektörden dolayı. Onun için Resulallah‟a ve onun getirdiği 
mesaja karĢı çıkıĢınızın temelinde bu yatıyor ve iki toplum arasında iliĢki 
ve irtibat kuruyordu vahiy. 

 
 
86-) Bekıyyetullâhi hayrun leküm in küntüm mu'miniyn* ve ma 

ene aleyküm Bi Hafiyz; 
 
"Eğer iman edenlerseniz, Allâh helali sizin için daha hayırlıdır. Ben 

sizin bekçiniz değilim." (A.Hulusi) 
 
86 - Allahın helâlinden bıraktığı kâr sizin için daha hayırlıdır, eğer 

mümin iseniz, mamafih ben sizin üzerinizde gözcü değilim. (Elmalı) 
 
 



Bekıyyetullâhi hayrun leküm yine devam ediyor Hz. ġu‟ayb‟ın 
dilinden vahit. Allah‟ın sizin için bıraktığı sizin için daha hayırlıdır. Ġlk 
etapta, ilk akla gelen kâr, helal kâr, meĢru kâr payı. Ama onun dıĢında 
Allah‟ın koyduğu tüm sınırlar akla gelebilir. in küntüm mu'miniyn tabii ki 
eğer ona inanıyorsanız. Allah‟ın sizin için, size bıraktığı daha hayırlıdır. 
Allah‟a güveniyorsanız; Allah‟ın sizin için çizdiği sınırların hakkınızda en 
hayırlı olduğuna da inanırsınız demektir bu. 

 
ve ma ene aleyküm Bi Hafiyz; zira ben sizin korumanız değilim, 

sizin jandarmanız değilim diyor. 
 
 
87-) Kalu ya ġu'aybü e Salâtüke te'müruke en netruke ma 

ya'budu abaüna ev en nef'ale fiy emvalina ma neĢa'* inneke 
leentelHaliymürReĢiyd; 

 
Dediler ki: "Yâ ġuayb... Yöneldiğin mi sana emrediyor, atalarımızın 

tapındıklarına tapınmamamızı ya da mallarımızda dilediğimiz gibi 
tasarruf etmememizi! Muhakkak ki sen Haliym'sin, ReĢiyd'sin." (A.Hulusi) 

 
87 - Ya ġuayb, dediler: atalarımızın taptıklarını terk etmemizi veya 

mallarımızda dilediğimizi yapmamızı sana namazını emrediyor? Her 
halde sen, çok uslu akıllısın. (Elmalı) 

 
 
Kalu ya ġu'aybü e Salâtüke te'müruke en netruke ma ya'budu 

abaüna ev en nef'ale fiy emvalina ma neĢa' Ey ġu‟ayb dediler 
atalarımızın taptıklarını ya da mallarımız üzerinde keyfimizce tasarrufta 
bulunmayı terk etmemizi senin salâtın mı emretmektedir. “Senin salâtın 
mı” dan kasıt namaz da olabilir, yani namazın mı emretmektedir ki; 

 
..innes Salâte tenha anil fahĢai vel münker.. (Ankebut/45) 
 
Biz Kur‟an dan öğreniyoruz namazın kötülüklerden alıkoyucu bir 

yanı olduğunu. Ama bu Büyük müfessir Ġbn. Atıyye‟nin muhalled tefsiri 
el-Muharreru'l-Vecîz‟inde ifade ettiği gibi, bir ihtimal olarak, meçhul bir 
raviye atfen ifade ettiği gibi; senin davetin mi anlamına da gelebilir. 

 
inneke leentelHaliymürReĢiyd; Oysa ki bizce sen oldukça uyumlu 

ve akıllı bir adamsın. Belki burada “akıllı bir adamsın”, reĢiyd. Akıllısın ile 
kasıt; iĢini bilen birisin, bizimde iĢimizi bilmemize niye mani oluyorsun 
anlamına bir ima olabilir. 

 



 
88-) Kale ya kavmi eraeytüm in küntü alâ beyyinetin min 

Rabbiy ve razekaniy minhu rizkan hasena* ve ma üriydü en 
ühalifeküm ila ma enhaküm anh* in üriydü illel ıslaha mesteta'tü, ve 
ma tevfiykıy illâ Billâhi, aleyhi tevekkeltü ve ileyhi üniyb; 

 
(ġuayb) dedi ki: "Ey halkım... Görmüyor musunuz? Ya Rabbimden 

kesin bir delil üstündeysem ve O bana kendinden güzel bir rızık 
verdiyse? Sizden yapmamanızı istediğim Ģeyde size ters düĢmek 
istemiyorum... Gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum... BaĢarım 
ancak Allâh'ladır... O'na tevekkül (hakikatimdeki El Vekiyl isminin 
gereğini yerine getireceğine iman) ettim ve O'na yöneliyorum." (A.Hulusi) 

 
88 - Ey kavmim! dedi: söyleyin bakayım eğer ben rabbimden bir 

beyyine üzerinde bulunuyorsam ve o kendisinden bana güzel bir rızk 
ihsan etmiĢ ise ne yapmalıyım? Ben size muhalefet etmemle sizi nehy 
ettiğim Ģeylere kendim düĢmek istemiyorum, ben sade gücüm yettiği 
kadar ıslah istiyorum, muvaffakıyetim de Allah iledir, ben yalnız ona 
dayandım ve ancak ona yüz tutarım. (Elmalı) 

 
 
Kale ya kavmi eraeytüm in küntü alâ beyyinetin min Rabbiy O 

da tıpkı önceki peygamberlerin söylediğini söyledi dedi ki Ey kavmim, 
düĢünsenize bir ya ben rabbimin katından gelen açık bir delile 
dayanıyorsam, ve razekaniy minhu rizkan hasena ve O kendi katından 
güzel bir rızkla rızıklandırmıĢsa, yani burada peygamberlik, vahiy; birer 
rızk olarak anılıyor. Ki bu gerçekten de Kur‟an ıstılahına uygun bir 
kullanım, çünkü rızk sadece kiĢinin yedikleri ve içtikleri değil, imanı da 
dahil, hidayette dahil Allah‟ın verdiği her iyi Ģey rızktır. 

 
ve ma üriydü en ühalifeküm ila ma enhaküm anh hem sizi 

sakındırdığım konulara girmem sadece size muhalefet etme arzumdan 
kaynaklanmıyor. 

 
Bu çeviri bana özgü bir çeviri. Bu çeviri bizce de en münasip çeviri. 

Ama bu cümle Ģöyle de çevrilebilir; size muhalefet ettiğim konularda size 
rağmen ben tersini yapmak istemiyorum diye de çevrilebilir. Fakat benim 
çevirim bu aziyz ġu‟ayb peygamberin; sizi sakındırdığım konulara 
girmem sadece size muhalefet etme arzumdan kaynaklanmıyor, in 
üriydü illel ıslaha mesteta'tüm aksine tüm arzum; gücümün yettiğince 
düzeltmeye çalıĢmaktan ibarettir. ĠĢte bu ikinci cümleye çok çok daha 
uyumlu olduğu için bu çeviriyi daha doğru buluyorum. ve ma tevfiykıy 
illâ Billâh baĢarım ise yalnızca Allah‟a bağlıdır. aleyhi tevekkeltü ve 



ileyhi üniyb; sadece O‟na dayanıp güvendim ve yalnızca O‟na 
yöneldim.  

 
Hitabın güzelliğine bakın aziz dostlar. Peygamberin hitabının 

güzelliğine dikkat edin. Bu Resulallah‟ın da hemen dikkatini çekmiĢ ve 
Hz. peygamberin dilinde bu kutlu nebinin adı; Hatibul enbiya, 
peygamberlerin en güzel hatibi, en iyi hatibi ismini almıĢtı. 

 
 
89-) Ve ya kavmi lâ yecrimenneküm Ģikakıy en yusıybeküm 

mislü ma esabe kavme Nuhın ev kavme Hudin ev kavme Salih* ve 
ma kavmü Lutin minküm Bi beıyd; 

 
"Ey kavmim... Bana karĢı olmanız sakın sizi suça sürüklemesin; 

(böylece) Nuh halkına veya Hud halkına yahut Sâlih halkına isâbet 
edenin benzerinin size isâbet etmesi ile sizi cezalandırmasın... Lût halkı 
da sizden uzak değildir." (A.Hulusi) 

 
89 - Ey kavmim! Bana karĢı gelmeniz sakın sizi Nuh kavminin veya 

Hûd kavminin veya Sâlih kavminin baĢlarına gelenler gibi bir musîbete 
giriftâr etmesin, Lût kavmi de sizden uzak değildir. (Elmalı) 

 
 
Ve ya kavmi lâ yecrimenneküm Ģikakıy ey kavmim, benimle 

yollarınızı ayırmanız sakın sizin günahta ısrarınıza yol açmasın. en 
yusıybeküm mislü ma esabe kavme Nuhın ev kavme Hudin ev 
kavme Salihin yoksa Nuh kavminin, Hut kavminin, ya da Salih kavminin 
baĢına gelenlerin benzeri sizin de baĢınıza gelebilir. ve ma kavmü Lutin 
minküm Bi beıyd; Kaldı ki Lut kavmi sizden pekte uzakta değil. 

 
Bu toplumların öyküsünü Mekke‟de biliyordu demiĢtim. Akabe 

körfezindeki ölü denizin, Lut gölünün doğusundaki Moab dağlarında 
yaĢayan bu toplum, ġu‟ayb kavmi yani Sodom ve Gomora‟ya komĢu idi. 
Burada o ima ediliyordu. 

 
 
90-) Vestağfiru Rabbeküm sümme tubu ileyHĠ, inne Rabbiy 

Rahıymun Vedûd; 
 
"Rabbinizden bağıĢlanma isteyin, sonra O'na tövbe (rücu) edin... 

Muhakkak ki Rabbim Rahıym'dir, Vedud'dur." (A.Hulusi) 
 



90 - Rabbinize istiğfar edin sonra ona tevbe ile rücu' edin, Ģüphe 
yok ki rabbim rahîmdir, veduddur. (Elmalı) 

 
 
Vestağfiru Rabbeküm sümme tubu ileyH haydi günahlarınız için 

rabbinizden af dileyin ve bilinçlerinizi yenileyerek O‟na yönelin. inne 
Rabbiy Rahıymun Vedûd; unutmayın ki benim rabbim çok merhametli 
davranır ve O sever ve sevilmeyi ister. Vedûd, Allah sever. Allah 
sevilmeyi ister. Sadece sevmez. Aynı zamanda insandan kendisini 
sevmesini de ister. Sadece sevindirmez, insanın da hidayetine tabi 
olarak kendisini sevindirmesini ister. ĠĢte Allah‟ın Vedûd ismi 
Resulallah‟ın tıpkı anlattığı asi kul hikayesi gibi.  

 
Öyle diyordu Resulallah sahih bir haberde.  
 
- Asi kulun Allah‟a tevbe etmesinden Allah nasıl emnun olur bilir 

misiniz? Hani sizden biriniz üzerinde her Ģeyinizin yüklü olduğu bir 
deveyi çölde kaybetse. Suyu, serveti o devenin üzerinde olsa ve o kimse 
her Ģeyinin yüklü olduğu deveyi çölde kaybetmiĢ olsa ve ararken yorgun, 
bitkin ve bıkkın, artık umudunu kesmiĢ bir halde yıkılsa. Bir de gözünü 
açsa, kaybettiği, her Ģeyinin üzerinde yüklü olduğu o deve, hiçbir Ģeyini 
zayi etmeden çıkagelmiĢ..! Nasıl sevinir, nasıl memnun olur, nasıl 
gözlerinin içi güler. ĠĢte Allah günaha batmıĢ, kendisini terk etmiĢ, 
kendisine asi olmuĢ bir kulunun tevbe edip kendisine tekrar yönelmesine 
iĢte çöldeki o devesini, her Ģeyini üzerine yüklediği devesini kaybettikten 
sonra bulan insanın sevinmesinden bin kat daha fazla sevinir. DemiĢti. 

 
 Ben kıssayı yarıda kesmek pahasına Allah‟ın Vedud ismi ile bu 
dersimi noktalamak istiyorum, ve diyorum ki Rabbim sizi sevsin, Allah sizi 
sevsin, Allah sizi sevdirsin, Allah sizi sevindirsin. 
 
 

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



Ġslamoğlu Tef. Ders. HÛD SURESĠ (091-123)(74) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
BismillahirRahmanirRahıym. 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları geçe4n dersimizde ġu‟ayb peygamberin 

kavmine olan tebliğini anlatan ayetlerin tam ortasında kalmıĢtık. 
Rabbimizin Vedûd, isim sıfatıyla dersimize son vermiĢtik. Seven ve 
sevilen Allah‟ın. Ve demiĢtik ki; Allah sizi sevsin, Allah sizi sevdirsin, 
Allah sizi sevindirsin cennetiyle. ġimdi Hud suresinin 91. ayeti ile 
Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

 
91-) Kalu ya ġu'aybü ma nefkahu kesiyren mimma tekulü ve 

inna lenerake fiyna daıyfa* ve levla rahtuke le racemnake, ve ma 
ente aleyna Bi aziyz; 

 
Dediler ki: "Yâ ġuayb... Biz senin dediklerinden birçoğunu 

anlamıyoruz! ĠĢin doğrusu seni içimizde zayıf konumda görüyoruz... Eğer 
arkanda saydığımız aĢiretin olmasaydı, kesinlikle seni taĢlayarak 
öldürürdük! Sen bize galebe çalacak durumda değilsin." (A.Hulusi) 

 
91 - Ya ġuayb! dediler: biz senin dediklerinin çoğunu iyi 

anlamıyoruz ve her halde biz seni içimizde pek zayıf buluyoruz, eğer 
taallûkatından beĢ on kiĢi olmasa idi mutlak seni recm ederdik, senin 
bize karĢı hiç bir ehemmiyetin yok. (Elmalı) 

 
 
Kalu ya ġu'aybü ma nefkahu kesiyren mimma tekul Ey ġu‟ayb 

dediler, senin söylediklerinden bir çoğunu anlamıyoruz. ve inna 
lenerake fiyna daıyfa üstelik biz aramızdaki konumunun ne kadar zayıf 
olduğunun da farkındayız. Yani seni zayıf görüyoruz, güçsüz görüyoruz. 
Eğer istesek seni tepeleriz demeye getiriyorlar. Devam ediyorlar; 

 
ve levla rahtuke le racemnak Bu çok daha ilginç, eğer diyorlar 

ġu‟ayb peygambere isyankar kavmi. Ailenden hatırını saydıklarımız 
olmasaydı, seni öldüresiye taĢa tutardık. ve ma ente aleyna Bi aziyz; 
zira sen hiçte bizden güçlü ve üstün değilsin. 

 
ĠĢte zorbalık, iĢte güçlünün haklı olduğunu sandığı, haklınınsa gücü 

olmayınca onun üzerinde güçlülerin zorbalığa giriĢtiği bir manzara. Fikre 
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karĢı güç. DüĢünce ve inanca karĢı tehdit, yıldırma ve kuvvet, Ģiddet 
kullanma. Burada onu görüyoruz. Yani güçlüyüz, o halde haklıyız 
mantığını. Onun için bir peygambere karĢı, bir peygamberin diriltici 
mesajına karĢı, o peygamberin mesajından rahatsız olanların Ģiddet 
kullanma tehdidi. Peki o sevgili peygamber bu tehdidi nasıl karĢılıyor, 
ĠĢte; 

 
 
92-) Kale ya kavmi erahtıy e'azzu aleyküm minAllâh* 

vettehaztümuhu veraeküm zıhriyya* inne Rabbiy Bi ma ta'melune 
Muhıyt; 

 
(ġuayb) dedi ki: "Ey halkım... AĢiretim size Allâh'tan daha mı güçlü 

ve karĢı konulmaz? Ki O'nu arkanıza atıp unutulan edindiniz... Muhakkak 
ki Rabbim yapmakta olduklarınızı Muhiyt'tir (ihâta etmektedir)." (A.Hulusi) 

 
92 - Ey kavmim! Dedi: benim taallûkatım size Allah dan daha mı 

azîz ki onu arkanıza atıp unuttunuz, haberiniz olsun ki rabbim bütün 
amellerinizi muhittir. (Elmalı) 

 
 
Kale ġöyle cevap verdi ġu‟ayb; ya kavmi erahtıy e'azzu aleyküm 

minAllâh* vettehaztümuhu veraeküm zıhriyya Ey kavmim dedi. Sizin 
nezdiniz de ailemin (hatırı) Allah‟ın hatırından daha mı üstün ki O‟nu 
arkaya atacak veya O‟nu, Allah‟ın hatırını arkaya atacak biri gibi telakki 
ediyorsunuz. 

 
Evet, hatırı arkaya atılacak biri gibi telakki ediyorsunuz. Ne aziym 

çeliĢki, ne dehĢet mantık. Aileni sayıyoruz, eğer saymasak seni 
öldüresiye taĢlardık diyorlar. Fakat Allah‟ı saymıyorlar.  

 
El ne der diyorlar, fakat Allah ne der demiyorlar. 
 
Falanca nasıl bakar diyorlar, fakat Allah nasıl görür demiyorlar.  
 
Bu konuda falan ne der, feĢmekânın görüĢü nedir, falanca 

düĢünürün, falanca feylesofun görüĢü nedir diyorlar fakat Allah‟ın görüĢü 
nedir demiyorlar. ĠĢte aynı mantık, aynı çeliĢki. 

 
inne Rabbiy Bi ma ta'melune Muhıyt; Elbette rabbim sizi, yapıp 

ettiklerinizle kuĢatacaktır. Tüm klasik tefsirlerimizde Muhiyt sözcüğü 
genelde Allah‟ın ilmiyle birlikte tefsir edilir. Rabbimin bilgisi yaptıklarınızı 
kuĢatmaktadır Ģeklinde. Fakat bendeniz bu ibareye ilave bir takdiri gerek 



görmeden yalın haliyle de mana verildiği, mana çıktığı için; Rabbim sizi 
yaptıklarınızla kuĢatacaktır. Bu bana daha hoĢ göründü bu mana. 

 
Ġnsanı yaptıkları ile kuĢatmak, toplumları yaptıklarıyla kuĢatmak, 

yani cezalandırılacaksanız eğer bunun gerekçesi eylemleriniz, 
amelleriniz olacaktır. Yani sizi kuĢatacak bela, sizi kuĢatacak azap bir 
baĢka yerden gelmeyecek, kendi ameliniz olacak, kendi eyleminiz olacak 
anlamını taĢıyor. 

 
 
93-) Ve ya kavmı'melu alâ mekanetiküm inniy amil* sevfe 

ta'lemune men ye'tiyhi azâbün yuhziyhi ve men huve kâzib* 
vertekıbu inniy meaküm Rakıyb; 

 
"Ey halkım... Makamınız üzere iĢinize devam edin. Muhakkak ki 

ben de iĢimi yapıyorum. AĢağılayıcı azabın kime geleceğini ve yalancının 
kim olduğunu yakında göreceksiniz... Gözetleyin, muhakkak ki ben de 
sizinle beraber Rakıyb'ım." (A.Hulusi) 

 
93 - Ve ey kavmim! Bütün kuvvetinizle yapacağınızı yapın, ben 

vazifemi yapıyorum ileride bileceksiniz: kimmiĢ o kendine rüsvay edecek 
azâb gelecek? Ve kimmiĢ yalancı? Gözetin, ben de sizinle beraber 
gözetiyorum. (Elmalı) 

 
 
Ve ya kavmı'melu alâ mekanetiküm inniy amilun ey kavmim 

dedi Hz. ġu‟ayb. Siz kendinize yakıĢanı yapınız. ı'melu alâ 
mekanetiküm yani konumunuza uygun olanı yapınız. Ne yakıĢıyorsa 
kendinize onu yapınız. Ġnniy Amilu, ben de bana yakıĢanı yapacağım. 
Kafir bir mantığa ne yakıĢırsa onu yapar. Mümin bir mantığa yakıĢanı da 
ben yaparım. Dolayısıyla sizin zorbalığınız size yakıĢır. Gücü; Hakkın 
gerekçesi gibi görmeniz size yakıĢır. O mantığın zaten bir devamıdır. 
Fakat bana yakıĢmaz. Çünkü ben sizin baktığınız yerden bakmam, siz 
de benim baktığım yerden bakmazsınız. Dolayısıyla siz kendi eylem ve 
amellerinizi beğenirsiniz. Çünkü durduğunuz yer farklı. Ġstikametiniz 
farklı, bakıĢ açınız farklı. Onun için size yakıĢan bana yakıĢmaz. Ben 
sizin gibi düĢünemem. Bir mümin bir kafir gibi düĢünemez. Çünkü 
yakıĢmaz. Bir mümin bir kafirin üzüldüğüne üzülüp sevindiğine 
sevinemez. Bazen tam tersi olabilir. Onu sevindiren diğerini üzebilir, onu 
üzen diğerini sevindirebilir. Bir mümin bir kafirin zihin kodlarıyla 
düĢünmez, bakmaz, görmez. Onun baktığı yer, Allah‟ın gör dediği yer, 
öbürünün baktığı yer Ģeytansın gör dediği yerdir. Onun için ikisine 
yakıĢan da farklı. 



 
sevfe ta'lemun ayet böyle bitiyor. Zamanı gelince, sevfe 

ta'lemune men ye'tiyhi azâbün yuhziyhi ve men huve kâzib zamanı 
gelince alçaltıcı cezaya kimin çarptırılacağını ve yalancının kim olduğunu 
öğreneceksiniz. Zamanı gelince öğreneceksiniz. Zamanı gelince, aslında 
yaptıklarınızın Allah‟a göre çok yakıĢıksız Ģeyler olduğunu göreceksiniz. 
Zamanı gelince sizi yüceltiyor zannettiğiniz, veya güçlülüğünüzden dolayı 
yaptıklarınızın aslında sizi alçalttığını, sizi rezil ettiğini, onurunuzu beĢ 
paralık ettiğini, yani kula kulluk ettiğinizi, Allah‟a kulluk etmemenizin 
bedelini eĢyaya kulluk biçiminde ödediğinizi ve eĢyaya kul olmanın 
alçalmak demeye geldiğini bileceksiniz, göreceksiniz. 

 
vertekıbu inniy meaküm Rakıyb; Siz de gözetleyin, unutmayın ki 

ben sizinle birlikte zaten gözetlemekteyim, beklemekteyim. Allah‟ın nasıl 
“Tepki vereceğini”. Allah‟ın sizin ve benim davranıĢımı nasıl 
değerlendireceğini, size ve bana nasıl bir akıbet biçeceğini. Size ve bana 
nasıl bir karne yazacağını, size ve bana nasıl bir akıbet takdir edeceğini 
ben de gözetliyorum, siz de gözetleyin. 

 
 
94-) Ve lemma cae emruna necceyna ġu'ayben velleziyne 

amenû meahu Bi rahmetin minna ve ehazetilleziyne zalemus 
sayhatü feasbehu fiy diyarihim casimiyn; 

 
Hükmümüz açığa çıktığında, ġuayb'ı ve beraberindeki iman 

etmiĢleri rahmetimizle kurtardık... Zulmedenleri ise Ģiddetli titreĢimli, 
korkunç ses yakaladı da evlerinde göçüp gittiler. (A.Hulusi) 

 
94 - Vaktâ ki emrimiz geldi ġuayb‟ı ve maiyetinde iman edenleri 

tarafımızdan bir rahmet ile kurtardık, o zulmedenleri ise, sayha yakaladı 
da diyarlarında çöke kaldılar. (Elmalı) 

 
 
Ve lemma cae emruna evet, derken emrimizin infaz vakti geldi. Bu 

zalim kavim, bu Allah‟a, yalnızca Allah‟a kulluk etmemekte direnen 
sapkın toplum bu direniĢini sürdürürken Allah‟ın yasaları çerçevesinde 
kendilerine verilen mühlet, süre doldu, krediyi tükettiler. ĠĢte oradaki Ve 
lemma da o da var. Krediyi bitirdiler. Krediyi tükettiklerinde, ki Allah‟ın 
açtığı kredi insan oğlu tarafından tüketildiğinde artık imza atılır, kalem 
kırılır, hüküm verilir. ĠĢte onu söylüyor Ģimdi ayet. 

 



necceyna ġu'ayben velleziyne amenû meahu Bi rahmetin 
minna ne yaptık; ġu‟ayb‟i ve onunla aynı inancı paylaĢan kimseleri 
katımızdan bir rahmet sayesinde kurtardık. 

 
Evet, hani gözetleyin diyordu ya, ben de gözetliyorum. Hani siz size 

yakıĢanı yapıyorsunuz, zaten ben de bana yakıĢanı yapıyorum diyordu 
ya,iĢte akıbetine bakacaksınız kimin yaptığının Allah‟a göre nasıl 
değerlendirildiğini göreceksiniz. 

 
Aslında bu kıssaların Kur‟an a alınarak, son ilahi vahye alınarak 

ölümsüzleĢtirilmesi, insanoğluna; DüĢünürken, seçerken, tercih ederken 
hangi yolda yürümesi gerektiği konusunda bir tercih yaparken yardımcı 
olmak içindir. Ġlahi rahmetin bir tezahürüdür onun için vahiy. Ġnsanın 
tercihini yaparken Allah‟ın tavsiyesidir. Akıbetini gör, tercihini öyle yap. 
Sonunu baĢından görebilirsin demektir bu.  

 
ve ehazetilleziyne zalemus sayha zulme gömülüp gidenleri 

malum sayha, malum çığlık, malum ses. Malum sözcüğünü es sayhatü, 
marife olduğu için zikrettim. Yani belirgin, belirli, bilinen bir Ģey. Malum 
bela diye de anlayabilirsiniz. Malum bela yakalayıverdi, kapıverdi. Daha 
önce de zikretmiĢtim Kur‟an da tüm helak olan kavimlerin baĢına gelen 
farklı farklı belalar sayha simgesiyle ifade ediliyor. Simgesel bir sözcük. 
Yoksa burada sayha denilen, bu kıssanın anlatıldığı bir baĢka surede 
racfe, patlamalı bir sarsıntı, gürültülü bir deprem sözcüğüyle ifade 
ediliyor. 

 
feasbehu fiy diyarihim casimiyn; Ne oldu, sonunda öz 

yurtlarında capa cansız donakaldılar. TaĢ kesildiler. 
 
 
95-) Keen lem yağnev fiyha* ela bu'den liMedyene kema beıdet 

Semud; 
 
Sanki hiç yaĢamamıĢlardı orada... Kesinkes bilin ki, hakikatlerinden 

uzak düĢmüĢ bir yaĢam Medyen (halkı) içindir, Semud (halkının) uzak 
oldukları gibi. (A.Hulusi) 

 
95 - Sanki orada Ģenlik kurmamıĢlardı bak Semûd defolduğu gibi 

Medyen de defoldu gitti. (Elmalı) 
 
 
Keen lem yağnev fiyha Adeta onlar orada hiç yaĢamamıĢtılar, 

sanki hiç yaĢamamıĢtılar, sanki hiç dünyaya gelmemiĢtiler. Yani yok gibi 



oldular. ela bu'den liMedyene kema beıdet Semud;unutmayınız, 
Meyden tarih sahnesinden tıpkı Semud‟un silindiği gibi silindi. Allah 
onları tarih sahnesinden böyle sildi. Bir uygarlığı, bir medeniyeti, Allah‟a 
baĢ kaldırmaya kalktığında, Allah‟tan aldığı gücü Allah‟a karĢı 
kullanmaya kalktığında, Allah‟ın kendilerine verdiği nimetin kaynağını 
unutup, o nimeti Allah‟a isyan üzere kullanmaya kalktıklarında bir 
uygarlığı böyle tepesi, üstüne döndürdü ve yere geçirdi. 

 
Aslında fazla söze ne hacet. Eğer ibret almayı bilirse insanoğlu, 

baktığı her Ģey bir ayet.Eğer görmeyi bilirse insan kendisini gösteren çok 
ibret var bu cihanda. Tarih bir ibret vesikası olarak dehlizlerinden çıkıp 
önümüze seriliyor. Tabii ki ibret alan akıl sahipleri için. Kur‟an bir baĢka 
tarihsel örneğe taĢıyor Ģimdi bizi ve daha sonra onların ardından gelen, 
daha farklı bir tecrübeyi yaĢamıĢ olan bir topluluğa getiriyor. Hz. Musa‟ya 
ve onun gönderildiği Firavun ve önde gelen seçkin takımına. 

 
96-) Ve lekad erselna Musa Bi âyâtina ve sultanin mubiyn; 
 
Andolsun ki biz, Musa'yı iĢaretlerimiz olarak ve apaçık delille irsâl 

ettik... (A.Hulusi) 
 
96 - Celâlim hakkı için Musâ‟yı da âyetlerimizle ve bir sultanı mübîn 

ile gönderdik. (Elmalı) 
 
 
Ve lekad erselna Musa Bi âyâtina ve sultanin mubiyn; Doğrusu 

biz Musa‟yı da ayetlerimizle ve kesin bir yetkiyle; 
 
 
97-) Ġla fir'avne ve meleihi fettebeu emre fir'avn* ve ma emru 

fir'avne Bi reĢiyd; 
 
Firavun ve ileri gelen adamlarına... Onlar Firavun'un emrine tâbi 

oldular... (Oysa) Firavun'un emri olgunluğu yansıtmıyordu. (A.Hulusi) 
 
97 – Firavun‟a ve cemiyetin de bunlar, Firavunun emrine tabi' 

oldular, Firavun emri ise reĢit değildir. (Elmalı) 
 
 
Ġla fir'avne ve meleihi Firavun ve onun yönetici seçkinlerine 

gönderdik. Bir davetle, risalet görevi ile gönderdik. 
 



Yukarıda verilen örnekler; gerek ġu‟ayb peygamber örneği, gerek 
Lut peygamber örneği, gerek Salih peygamber ve Nuh peygamber 
örneklerinde sapmıĢ topluluklar mücerret olarak bir toplum idiler ve öyle 
nakledildiler. Fakat bu örnekte aynı zamanda örgütlü bir toplum ve o 
toplumu örgütleyen öncüsü, siyasal lideri gündeme geldi. ġimdi Hz. 
Musa örneğini öncekilerden ayıran bu. Örgütlü bir toplum ve bu toplumu 
örgütleyen siyasal bir lider, önder var.  

 
Bu, firavun; özel isim değil, cins isim, kral gibi, sultan gibi, 

hükümdar gibi, melik gibi bir cins isim. Dolayısıyla Kur‟an ın her firavun 
ismini andığında Ģu aklımıza gelecek tarihte özel bir isme dikkat 
çekmekten daha çok, firavunca yönetimlerin tüm yöneticilerine dikkat 
çekmedir bu. Kur‟an onun için özel isim vermez. Onun için vasfı, yani 
niteliği, yani özelliği; KiĢiliğin, Ģahsın, bireyin önüne çıkarır. Birey, kiĢi 
tarihseldir, ölüp gitmiĢtir. Fakat onun o tavrı, onun temsil ettiği o özellik, o 
nitelik ölmemiĢtir, firavunluk ölmemiĢtir firavun ölmüĢtür de.  

 
ġeytan nasıl Ģeytanlığını zamanlar üstü devam ettiriyorsa, 

firavunlar da firavunluğunu daima sürdürürler. Bu noktada Adem 
ölmüĢtür, insanlık ademi yendi. ÖlmemiĢtir. Peygamber ölmüĢtür fakat 
risalet vazifesi ölmemiĢtir bunun gibi. Onun için Kur‟an isimlere değil, 
onların özelliklerine, niteliklerine dikkat çeker. Bakınız bu söylediklerimi 
Ģu ayet nasıl doğruluyor; 

 
fettebeu emre fir'avn Evet, göndermiĢtik dedi yukarıda, fakat onlar 

firavunun yasasına, firavunun yönetimine boyun eğdiler. ve ma emru 
fir'avne Bi reĢiyd; Ne ki firavun yasasının aklı yoktu. Daha doğrusu bu 
ibareyi en doğru biçimde Ģöyle tercüme edebiliriz; Firavun yasasının akıl 
kârı olması mümkün değildi. Nefy‟in haberi “Be” ile gelirse Arap dilinde 
bir kuraldır bu. O imkân ve ihtimalin yokluğuna delalet eder. Yani 
firavunca hiçbir despotik sistemin sağduyusu olmaz diyor. 

 
Biraz önce söylediğimle ne alakası var; Bakınız genelde Arapça da, 

standart bir cümle içinde Ģu ayetin okuduğum ibaresi kurulsa Ģöyle olur. 
fettebeu emre fir'avne ve ma emruhu Bi reĢiyd; ikinci firavun ismi 
gelmez. Ġkinci zamir ile gelir. Çünkü birincide geldiği için ve ma emru 
fir‟avne değil, ve ma emruhu biçiminde gelir genelde normal bir cümle. 
Fakat burada iki kez fir‟avn ismi kullanılıyor, zamir kullanılmıyor. Bu çok 
önemlidir. Bunun elbette bir anlamı vardır, elbette bu farkın anlama 
yansıması zorunludur.  

 
Nasıl yansır anlama bu fark? Birincide kastedilen fir‟avn‟ın kiĢiliği, 

ikincide kastedilen Fir‟avn ın niteliğidir. Yani birincide tarihsel olan 



firavuna atıf yaptı. O yaĢamıĢ olan etiyle kanıyla belli bir dönemde 
yaĢamıĢ olan firavuna, Hz. Musa nın gönderildiği firavuna atıf yaptı. 
Fakat ikincide firavunun özelliğine, niteliğine, temsil ettiği Ģeye atıf yaptı. 
Hiçbir firavunluk, firavunun, firavunlukların, firavunca yönetimlerin 
hiçbirisi sağ duyuya dayanmaz dedi. Ġkincisinde niteliğe atıf yaptı, iĢte 
fark bu. 

 
 
 
98-) Yakdümü kavmehu yevmel kıyameti fe evradehümün nar* 

ve bi'sel virdül mevrud; 
 
(Firavun) kıyamet sürecinde halkının önüne geçip önderlik eder... 

(ĠĢte) onları ateĢe ulaĢtırır! O varılan yer ne kötü bir yerdir. (A.Hulusi) 
 
98 - Kıyamet günü kavminin önüne düĢer, derken onları suya 

götürür gibi ateĢe götürmüĢtür, o varılan da ne fena maslaktır. (Elmalı) 
 
 
Yakdümü kavmehu yevmel kıyameti fe evradehümün nar O, 

yani firavun kıyamet günüde toplumunun önüne düĢecek ve onları ateĢe 
sürecek.fe evradehüm virud, varid, vird;Kur‟an da nerde gelirse gelsin 
vardırmak, sokmak, girdirmek, götürmek anlamlarına kullanılır. Aslında 
bu sözcük sürüler için kullanılır genelde. Yani onun için ben de sürecek 
dedim. Sürüyü sürmek bu sözcükle ifade edilir, çok ilginç değil mi. ve 
bi'sel virdül mevrud; Bakınız aynı köke ait iki sözcük daha geldi ayetin 
sonunda; Sürüldükleri yer ne berbat bir yer. 

 
Vird; sürüyü sulamak için suya götürmeye deniliyor Arap dilinde. 

Hayvan sürülerini sulamak için suya götürmek. Çok ilginç, yani müspet 
bir kelime aslında. Burada birkaç kinaye, birkaç mecaz birden yapılıyor. 
Mecazın bir tanesi tüm firavun ve firavunca yönetimlerin ellerinin 
altındaki kitleleri sürüleĢtirdiklerine bir atıf var.  

 
Niçin sürüleĢtiriyorlar? Yönetmesi kolay olsun diye. Onun için bir 

önceki ayet akılsızdı diyor. Yani reĢiyd değildi. Firavunun yönetimi, 
firavunun yasaları akıl kârı değildi, akılcı değildi, akıllı değildi. Sağ duyu 
eseri değildi. ve ma emru fir'avne Bi reĢiyd;(97) akıl sahibi değildir, 
akılcı değildir firavun yasaları. ĠĢte onu açıklıyor aslında bu ayet. Ne 
diyor; çünkü sürüleĢtirildiler. Sürüde akıl olur mu? Akıl olsa sürü olur mu. 

 



Evet, niçin akılsızlaĢtırır firavunlar güttükleri toplumları; Çünkü akıllı 
toplumlar kolay güdülmezler. Akıllı toplumlar dahası baĢlarında firavunu 
yaĢatmazlar. Öyle bir despotik sisteme izin vermezler Bu bir. 

 
Ġkinci kinaye buradaki; adeta sürüleĢtirdikten sonra o toplumu, suya 

götüreceğiz diye önlerine katıyorlar, fakat iĢin tersi ateĢe götürüyorlar. 
Yani burada da çok ilginç bir benzetme, bir atıf var; Kula kul olanlar, kula 
kul olmanın cezasını, suya götüreceğiz diye ateĢe götüren çobanların eli 
ile çekiyorlar ve mazur değiller bu ayete göre. Bu ayetlere göre Allah 
onları mazur görmüyor. Mazeret ileri sürseler bile kabul etmiyor. Ki 
Kur‟an ın baĢka ayetlerinde; Onlar kendilerini, baĢkalarının önderlerinin, 
liderlerinin cehenneme sürdüğünü söyleyecekler ve bunu mazeret olarak 
ileri sürecekler, fakat Allah onların bu mazeretlerini kabul etmeyecek, 
etmiyor. 

 
 
99-) Ve utbiu fiy hazihi lâ'neten ve yevmel kıyameti, bi'ser 

rifdül merfud; 
 
Hem burada (dünyada) hem de kıyamet sürecinde lânete tâbi 

olundular! O hisselerine düĢen ne kötü bir paydır! (A.Hulusi) 
 
99 - Hem burada arkalarından bir lânetle takip edildiler hem 

Kıyamet günü, bu vurulan destek ne fena destektir. (Elmalı) 
 
 
Ve utbiu fiy hazihi lâ'neten ve yevmel kıyame sonunda peĢlerine 

burada da bir lanet takıldı, kıyamet gününde de. Yani bozulan 
toplumlar..! Burada lanet takılmasının sebebi sapık akidelerinden dolayı 
değil. Sapık akidelerinin cezası ahirette. Fakat burada lanete 
uğramalarının, yani daha dünyadayken lanete uğramalarının sebebi 
sürüleĢmeleri. Zalim bir yöneticinin zulmü altında inlemek; lanete 
uğramak olarak niteleniyor. Bu ilginç. Yani ben bunu niçin bu kadar 
rahatlıkla söyledim; YanlıĢ ve sapık akidelerinin cezasını burada değil 
öbür tarafta görecekler. Yine bu surenin baĢında gelen Yanılmıyorsam 
14 – 15. ayetlere bir atıf olsun diye. Onlar bu dünyaya iliĢkin paylarını 
buradan alacaklar ve oraya bir pay kalmayacak. Ve daha sonra da 
gelecek zaten buna, bu gerçeğe ima eden ayetler.  

 
Onun için değerli dostlar burada dünyada ki lanet; insanların kötü 

yönetime mahkum edilmeleridir ve ukbada da lanete uğrayacaklar; çünkü 
kötü yöneticileri sapkın olduğu için onların sürdüğü yere gidenlerde 
onların akıbetini paylaĢacaklar. 



 
bi'ser rifdül merfud; yukarıdakine benzer, kafiyesi de uyağı da 

olan ve yine aynı belagat çerçevesinde bir baĢka cümle geldi. Ve 
aldıkları pay ne berbat bir paydır. 

 
Yukarıda vird; suvarmak, sulamaktı. Rifd‟de pay vermektir. Ġkisi de 

olumlu kavramlardır bakınız. Fakat iki olumlu kavramdan Bi‟se 
kullanılarak olumsuz iki cümle çıkarılıyor. Dolayısıyla iĢte kinaye, mecaz 
yapılıyor. Ġyi diye alırlar. Sonuçta getirip cehenneme bırakırlar. Biz sizi 
ıslah edeceğiz derler, tıpkı bakara suresinde dedikleri dibi Onlara; 

 
Ve iza kıyle lehum lâ tüfsidu fiyl Ard.. (Bakara/11) yer yüzünü 

kokutmayın. Ülkemizi toprağımızı ahlaki bir çözülmeye, bozulmaya 
uğratmayın dediğiniz zaman, denildiği zaman nasıl savunurlar? kalû 
innema nahnu muslihûn; Biz reformcuyuz derler. Biz düzelticiyiz derler. 
Biz ıslahatçıyız derler. Biz bir takım reformlar yapıyoruz derler. Ki 
ıslahatın modern Türkçede ki karĢılığıdır iĢte reform. 

 
Onun için ne diyor Kur‟an; Elâ innehum humulmüfsidûne ve 

lâkin lâ yeĢ'urûn; (Bakara/12) Dikkat edin iĢte bozguncuların, iĢte 
toplumsal çözülmeyi gerçekleĢtirenlerin, iĢte kokuĢmanın, iĢte sosyal 
çöküntünün gerçek mimarı onlardır. Fakat bunun dahi farkında 
değillerdir. Adeta birbirini tefsir eden iki ayet bunlar. 

 
100-) Zâlike min enbail kura nekussuhu aleyke minha kaimün 

ve hasıyd; 
 
ĠĢte bunlar o bölgelerin haberlerindendir! Sana hikâye ediyoruz... 

Onlardan bir kısmı ayakta ve (bir kısmı da) biçilmiĢ ekin gibi olmuĢtur. 
(A.Hulusi) 

 
100 - ĠĢte bu, medeniyetlerin mühim haberlerinden, sana onu kıssa 

olarak naklediyoruz: Onlardan duran var, biçilen var. (Elmalı) 
 
 
Zâlike min enbail kura nekussuhu aleyk bütün bu kıssasını sana 

aktardıklarımız, bilinen kentlerin acı hikayeleridir. minha kaimün ve 
hasıyd; onlardan geriye kalıntı bırakan da var. Hasat edilmiĢ bir tarla gibi 
yerinde yeller esende var. Burada tabii ki bölgede ki helak olan kentlerin, 
uygarlıkların kalıntılarına dikkat çekiliyor. Ama öyleleri de var ki hiç kalıntı 
bırakmamıĢlar. ĠĢte Ad kavminin helaki gibi. Onlardan geriye hiçbir Ģey 
kalmadı. Fakat baĢka mesela Salih kavmi, Meyden. ġu anda Medyen‟in 



kalıntıları var. Mesela Lut kavmine gelen belanın kalıntısı iĢte Lut gölü ve 
çevresidir.  

 
Onun için Ģu anda, ki bu ayetlerin indiği anda ki Araplar o kalıntıları 

görüyorlardı. Adeta belayı kokluyorlardı. Onun için onlara doğrudan bir 
uyarı var. Tabii ki Kur‟an ın tüm muhataplarına dolaylı bir uyarı. 

 
 
101-) Ve ma zalemnahüm ve lâkin zalemu enfüsehüm fema 

ağnet anhüm alihetühümül letiy yed'une min dûnillâhi min Ģey'in 
lemma cae emru Rabbik* ve ma zaduhüm ğayre tetbiyb; 

 
Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendi nefslerine zulmettiler! 

Rabbinin hükmü açığa çıktığında, Allâh dûnunda tapındıkları tanrılar 
kendilerine hiçbir fayda sağlamadı! (Tanrı anlayıĢları) onların helâk 
olmasından baĢka bir sonuç doğurmadı. (A.Hulusi) 

 
101 - Biz onlara zulmetmedik ve lâkin kendilerine zulmettiler de 

Allahın berisinden taptıkları mabutları, rabbimin emri geldiği vakit 
kendilerine hiç bir fayda vermedi ve hasarlarını artırmaktan baĢka hiç bir 
Ģey'e yaramadı. (Elmalı) 

 
 
Ve ma zalemnahüm ve lâkin zalemu enfüsehüm Bu çok çok, çok 

iç çarpıcı bir gerçek. Bakınız ne diyor rabbimiz; Onlara zulmeden biz 
değildik, fakat onlar kendi kendilerine zulmettiler. 

 
Hemen ben bir baĢka formu hatırlıyorum bu meyanda; 
 
..ve mâ zalemûnâ ve lâkin kânû enfusehum yazlimûn 

(Bakara/57) Onlar bize zulmetmediler, fakat onlar kendi öz benliklerine 
zulmettiler.  

 
Yani ikisini toplarsak; Ne onlar bize zulmettiler, ne biz onlara 

zulmettik. Fakat onlar kendi kendilerine zulmettiler. Aslında zulüm; Ġnsan-
Allah, Ġnsan-eĢya, insan-insan iliĢkisinde bir Ģeyi yerinden etmektir.  

 
Eğer Allah‟a ait bir vasfı, Allah‟tan baĢka bir Ģeye verirseniz, 

yakıĢtırırsanız zulmetmiĢ olursunuz. Buna akidevi zulüm, yani Ģirk denir, 
küfür denir.  

 
Eğer insana ait bir hakkı ondan alırsanız bir baĢkasına verirseniz 

insana zulmetmiĢ olursunuz. Buna ameli zulüm denilir.  



 
Eğer kendinizi Allah‟ın koyduğu yerden alır da, Allah‟a kul olarak 

yarattığı kendi varlığınızı kula kul yaparsanız, eĢyaya kul yaparsanız, 
servete kul yaparsanız, Ģöhrete kul yaparsanız; Bu kez kendinize 
zulmetmiĢ olursunuz. Bu da manevi intihardır. 

 
fema ağnet anhüm alihetühümül letiy yed'une min dûnillâhi 

min Ģey'in lemma cae emru Rabbik Dahası; Rablerinden helak emri 
geldiğinde Allah dıĢında yalvarıp yakardıkları ilahları onların baĢından 
hiçbir Ģeyi savamadı. 

 
Biraz önce yaptığım tefsiri nasıl da açıklıyor bakınız. Yani hem 

müfessir, hem müfesser. Hem yorumun kaynağıdır, hem de kendisi 
bizatihi varlığın ve hakikatin tefsiridir. Tefsirin hem objesidir, hem 
öznesidir, failidir vahiy. ĠĢte bu manada ne diyor bakınız; 

 
Allah‟ın vasıflarını baĢkasına yakıĢtırdılar ve dolayısıyla Allah‟a ait 

bir özelliğe zulmettiler. Allah‟ın hakkına tecavüz ettiler. Bu budur. Allah‟ın 
hukukuna tecavüz. Dolayısıyla ne oldu sonuçta; Allah‟tan çalıp ta tabir 
caizse bir baĢkasına yakıĢtırmaya çalıĢtıkları ilahi sıfatları verdikleri o 
Ģeyler kendilerine herhangi bir karĢılık veremediler. Onları tabi 
etmelerinin karĢılığında onlar da bunları kurtarsaydı ya, ellerinden 
tutamadı, Allah‟a karĢı koruyamadılar, koruyamazdı da zaten. ĠĢte onu 
söylüyor. Kula kul olmakla yetindiler, eĢyaya kul olmakla yetindiler. Kendi 
hatırlarının ve Ģereflerini beĢ paralık etmekle yetindiler. 

 
ve ma zaduhüm ğayre tetbiyb; üstelik bunlar kendi yok oluĢlarını 

hızlandırmaktan baĢka bir iĢe de yaramadı. 
 
 
102-) Ve kezâlike ahzü Rabbike izâ ehazel kura ve hiye 

zâlimetün, inne ahzehu eliymün Ģediyd; 
 
Rabbinin, zâlimlerin olduğu Ģehirleri yakalaması iĢte böyledir! 

Muhakkak ki O'nun yakalaması çok acı verici ve Ģiddetlidir! (A.Hulusi) 
 
102 - Ve iĢte rabbin medeniyetleri zulmederlerken çarptığı vakit 

böyle çarpar, çünkü onun muahezesi çok elîm, çok Ģiddetlidir. (Elmalı) 
 
 
Ve kezâlike ahzü Rabbike izâ ehazel kura ve senin rabbin 

kentleri cezalandırmak istediği zaman iĢte böyle cezalandırır. ve hiye 
zâlimetün, niçin derseniz, onlar zulmetmiĢlerdi. Biraz önce saymıĢtım 



ya; Ġnsan-Allah, Ġnsan-insan, insan-eĢya iliĢkisinde Allah‟ın koyduğu 
yerden etmiĢlerdi. Onun içinde kendilerine, hakikate ve eĢyaya 
zulmetmiĢlerdi. 

 
inne ahzehu eliymün Ģediyd; Hiç Ģüphesiz O‟nun cezalandırması 

çok can yakıcı, pek Ģediyddir. 
 
 
103-) Ġnne fiy zâlike le ayeten limen hafe azâbel ahireti, zâlike 

yevmün mecmu'un lehunNasu ve zâlike yevmün meĢhud; 
 
Muhakkak ki bunda, gelecekteki yaĢam azabından korkan için 

elbette bir iĢaret vardır... ĠĢte bu, tüm insanların bir arada olduğu bir 
süreçtir! ĠĢte bu, kendisinde hiçbir Ģeyin gizli kalmadığı bir süreçtir! 
(A.Hulusi) 

 
103 - Her halde bunda Âhiret azâbından korkanlar için muhakkak 

bir ibret vardır, o öyle bir gündür ki onun için insanlar toplanacak, hem 
öyle bir gün ki mutlak görülecektir. (Elmalı) 

 
 
Ġnne fiy zâlike le ayeten limen hafe azâbel ahirah KuĢkusuz 

bunda ahiret azabından korkanların alacağı derin ibretler vardır. zâlike 
yevmün mecmu'un lehunNasu ve zâlike yevmün meĢhud; Ki o gün 
tüm insanlığın toplandığı bir gündür ve o her Ģeyin ortaya serildiği, bir bir 
açılıp saçıldığı, hiçbir Ģeyin gizli kalmadığı, hayat filminin bin boyutuyla, 
binler boyutuyla mahĢerde izlettirildiği bir gündür. 

 
 
104-) Ve ma nüehhıruhu illâ liecelin ma'dud; 
 
Biz onu ancak süresi belirlenmiĢ bir ömür dolayısıyla geciktiriyoruz. 

(A.Hulusi) 
 
104 - Ve biz onu ancak sayılı bir ecel için tehir ediyoruz. (Elmalı) 
 
 
Ve ma nüehhıruhu illâ liecelin ma'dud; ve o günü biz sayılı bir 

sürenin dıĢında asla ertelemeyiz. 
 
 
105-) Yevme ye'ti lâ tekellemü nefsün illâ BiizniHĠ, feminhüm 

Ģakıyyün ve sa'ıyd; 



 
O süreç baĢladığında, O'nun elvermesi dıĢında, hiçbir nefs 

konuĢamaz! Onlardan kimi Ģakî (imanı olmayan, sonsuza dek 
cehennemlik) kimi de saîddir (imanı olan, sonsuza dek cennetlik). 
(A.Hulusi) 

 
105 - O geleceği gün hiç bir nefis, tekellüm edemez, ancak onun 

izni ile baĢka, artık kimi bedbaht kimi mesut. (Elmalı) 
 
 
Yevme ye'ti lâ tekellemü nefsün illâ BiizniH O gün geldiğinde 

hiçbir kimse onun izni olmadan savunma yapamayacak. Ağzını 
açamayacak Ģimdi. Allah‟ın gönderdiği vahye karĢı ağızlarına geleni 
söyleyenler, bir gün gelecek hakimi Allah olan mahkemede öyle 
ağızlarına geleni atamayacaklar. 

 
Araya girmedim, ahiret hakkında ebedi gerçekleri ifade eden bu 

ayetlerin arasına tefsir gerekçesiyle girmekte istemedim ki ruhumuz 
üzerinde gereken etkiyi yapsın diye. Çünkü bu manzarayı, bu sahneyi 
bize Allah‟tan baĢka hiç kimse veremez. 

 
Bu son okuduğum cümlede savunma yapamayacaklar diye 

çevirdiğim cümlede elbette Allah‟ın insanların ahiretteki savunma 
haklarını tanımayacağı anlamına alınmamalı. Savunma hakları Nahl 
suresi 111. ayetiyle zaten garanti edilmiĢtir. 

 
[Ek bilgi; 111-) Yevme te'ti küllü nefsin tücadilu an nefsiha ve 

tüveffa küllü nefsin ma amilet ve hüm lâ yuzlemun; 
 
O süreç ki, her nefs kendini kurtarmak için mücadele eder... Her 

nefse yaptığı Ģeylerin karĢılığı tam verilir... Onlar haksızlığa 
uğratılmazlar. (A.Hulusi)] 

 
Hatta hatta ondan daha ötesi birbirleri arasında ağız dalaĢına bile 

girecekleri Kur‟an da nakledilmiĢtir. Ama burada söylenmek istenen 
Allah‟ın ahirette mutlak otoritesi, yani artık dünyada ki gibi bir manevra 
alanı da tanınmayacak. Bu anlatılıyor. 

 
feminhüm Ģakıyyün ve sa'ıyd; sonuçta onlardan kimileri bedbaht, 

kimileri de bahtiyar olacak. 
 
 



106-) Feemmelleziyne Ģeku fefiynnari lehüm fiyha zefiyrun ve 
Ģehiyk; 

 
ġakî olanlar, Nâr'dadırlar (ıĢınsal ateĢ)... Onlar orada (azaptan) 

hırlayarak ve inleyerek soluk alırlar! (A.Hulusi) 
 
106 - Ġmdi bedbaht olanlar ateĢtedirler, orada onlara öyle bir 

soluyuĢ ve hıçkırıĢ vardır ki. (Elmalı) 
 
Feemmelleziyne Ģeku fefiynnar Artık bedbaht olan kimselerin 

mekanı ateĢ olacak. lehüm fiyha zefiyrun ve Ģehiyk; onlar orada inilti 
ve sızıltıyla, ahu Efkan ile ortalığı velveleye verecekler. 

 
 
107-) Halidiyne fiyha ma dametis Semavatü vel Ardu illâ ma 

Ģâe Rabbük* inne Rabbeke fa'alün lima yüriyd; 
 
Semâlar ve arz (Ģuurları ve bedenleri) var oldukça onda ebedî 

kalırlar; Rabbinin dilemesi müstesna... Muhakkak ki Rabbin (hakikatin 
olan Allâh Esmâ'sının bileĢimi) irade ettiğini fiile dönüĢtürür! (A.Hulusi) 

 
107 - Onlar, orada Semavât ve Arz durdukça muhalled olacaklar 

ancak rabbinin dilediği müddet baĢka, çünkü rabbin «dilediğini 
yapan»dır. (Elmalı) 

 
 
Halidiyne fiyha ma dametis Semavatü vel Ardu illâ ma Ģâe 

Rabbük Rabbin aksini dilemedikçe gökler ve yer orada durduğu sürece 
onlar da orada kalmayı sürdürecekler. inne Rabbeke fa'alün lima 
yüriyd; unutma ki senin rabbin dilediğini yapan Allah‟tır. 

 
Bu ayet Kur‟an tefsir tarihinde çok müstesna tartıĢmalara konu 

olmuĢ, çok farklı yorumlar bu ayet merkeze alınarak yapılmıĢ. Bu ayete 
dayanarak bir çok sahabi ve Alim; cehennemin sonsuzca olmadığını, 
mutlaka çok uzun bir süre var olsa da, sonsuzca bulunmayacağını 
söylemiĢ ya da onlardan bu meyanda görüĢler nakledilmiĢ. Bu konuda 
Hz.Ömer‟den, Abdullah Bin Mes‟ut‟tan, Ebu Hüreyre‟den, Ebu Said el 
Hudri‟den, ki bunların hepsi sahabe ve daha sonraki tabiinden ve ondan 
sonraki nesillerden olan ġâbî gibi, Abd bib Humeyd gibi, -ki hadis 
alimlerindendi- Alimlerde bu ayete dayanarak azabın; ebedi, sonsuzca 
daha doğrusu olmayacağı yönünde görüĢ beyan etmiĢler. 

 



Bu noktada bu görüĢlerin tamamını toplayıp yine bu görüĢü 
savunmak üzere Ġbn. Kayyım el-Cevziyye, büyük alim bir eser bile 
kaleme almıĢ; Hadi'l-Ervah Ġla Biladi'l-Efrah adıyla. Fakat bu bütün bu 
görüĢler tabii ki birer görüĢ. Tabii ki saygı değer görüĢler. Ama bu 
konuda gayb konusu olduğu için cehennemin süresi konusunda 
spekülatif bir tartıĢmayı Ģahsen doğru bulmuyorum. 

 
 Halidiyne fiyha ebede (Beyine/8); Huld ve ebed kelimelerine 

dayanarak cehennemin sonsuz olmadığını savunan sahabe ve ondan 
sonrakilerin görüĢlerine karĢıt görüĢler olmuĢsa da bunlar, huld ve ebed 
sözcüklerinin Arap dilinde hiçbir zaman sonsuz manasına gelmediğini, 
yine uzun süreler anlamına geldiği Ģeklinde cevaplar verilmiĢ. Dediğim 
gibi bu sadece bir anekdot olarak naklettiğim, fakat üzerinde gaybi bir 
mesele olduğu için spekülasyon yapılmaması gerektiğini düĢündüğüm bir 
Ģey. Ama bir sonraki ayet ve o ayetin bitiĢiyle bu ayetin bitiĢi arasındaki 
farka dikkat çekerek ben, hadisenin daha farklı bir boyutunu iĢlemek 
istiyorum. 

 
 
108-) Ve emmelleziyne suıdu fe fiyl cenneti halidiyne fiyha ma 

dametis Semavatü vel Ardu illâ ma Ģâe Rabbük* 'ataen ğayre 
meczûz; 

 
Saîd olanlar ise, Cennet'tedirler... Semâlar ve arz (Ģuurları ve 

bedenleri) var oldukça onda ebedî kalıcılardır; Rabbinin dilemesi 
müstesna... AkıĢı kesilmeyen bağıĢla yaĢarlar. (A.Hulusi) 

 
108 - Amma mesut olanlar Cennettedirler, rabbinin dilediği 

müddetten baĢka Semavât ve Arz durdukça onlar onda muhalled 
kalacaklar, bir atâ ki kesilmesi yok. (Elmalı) 

 
 
Ve emmelleziyne suıdu Evet, yukarıdaki ayetin sonu; 
 
inne Rabbeke fa'alün lima yüriyd unutma ki senin rabbin 

dilediğini yapan Allah‟tır. Diye bitiyordu. ġimdi 108. ayete geliyoruz. O da 
tam tersine cennetle ve cennetliklerle ilgili. 

 
Ve emmelleziyne suıdu Bahtiyar olanlara gelince. Yani 

cennetlikler mi bahtiyar olacak, bahtiyar olanlar mı cennetlik olacak. 
Buradaki ibareye göre bahtiyar olanlar cennetlik olacak. Çünkü öncelikle 
bahtiyarlıkları dile getiriliyor. Bahtiyar olanlara. Onun için buradan yola 
çıkarak Ģunu söyleyebiliriz; Müslüman olmak, mutlu olmaktır, bahtiyar 



olmaktır. Eğer Müslüman olmayı, iman sahibi olmayı hayatınızda ve yer 
yüzünde mutlu olmak biçiminde algıladınız ve yaĢadınızsa bahtiyarsınız. 
Ve bahtiyar olanların akıbeti cennet olacaktır. 

 
fe fiyl cenneti halidiyne fiyha ma dametis Semavatü vel Ardu 

illâ ma Ģâe Rabbük iĢte onlar da rabbin aksini dilemedikçe gökler ve yer 
orada durduğu sürece içerisinde yerleĢip kalacaklar. 'ataen ğayre 
meczûz; Bu çok önemli, kesintisiz bir bağıĢ olarak. 

 
Yukarıdaki cehennemle ilgili ayetin sonu nasıl bitiyordu? Unutma ki 

senin rabbin dilediğini yapan Allah‟tır. Cehennemle ilgili ayet böyle 
bitiyor. Fakat cennetle ilgili ayet böyle bitmiyor. Kesintisiz bir bağıĢ. Bir 
fark. ĠĢte asıl benim bu farka dikkat etmek istiyorum ben. Cennet ve 
cehennemin süreleri üzerine konuĢmak gayb hakkında konuĢmaktır 
gibime geliyor. Fakat Allah‟ın rahmetiyle gazabı hakkın da konuĢmak, 
gayb hakkında konuĢmak değildir ve cennet Allah‟ın rahmetinin, 
cehennemse gazabının bir eseridir. Ve Ģu bir gerçektir ki Allah‟ın rahmeti 
gazabını kuĢatmıĢtır. ġu bir gerçektir ki ve bu gerçeği de Allah‟ın vahyi 
bizzat haber vermektedir ki,  

 
…azâbiy usıybu Bihi men eĢa'.. (A‟raf/156) Benim azabım 

dilediğime, yalnızca dilediğime isabet eder.ve rahmetiY vesiat külle 
Ģey' fakat rahmetime gelince o her Ģeyi kuĢatmıĢtır. Bunu buyuran 
Allah‟tır. A‟raf suresinin 156. ayetini okudum. Yani o her Ģeyin içine azabı 
ve gazabı da girmektedir. Madem her Ģeyi kuĢatmıĢtır, o halde asıl olan 
rahmettir. Ve buradan yola çıkarak; Rahmetin, varlığın ilk özü, yaratılıĢ 
illeti ve sebebi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gazabın ise sadece 
lokal, sınırlı ve çok mahdut olduğunu söyleyebiliriz. ĠĢte bu iki ayetin sonu 
bundan farklı bitiyor. Yukarıda gazabı, cehennemi sınırlar Ģeklinde biten 
ayet; cennetle ilgili ayete gelince sonsuzca ve kesintisiz bir saadete 
dikkat çekiyor. Onun için Allah‟ın rahmeti, gazabını geçmiĢtir. ĠĢte bunun 
bilinmesi esastır diye düĢünüyorum. 

 
 
109-) Fela tekü fiy miryetin mimma ya'budu haüla'* ma 

ya'budune illâ kema ya'budu abauhüm min kabl* ve inna 
lemüveffuhüm nasıybehüm ğayre menkus; 

 
ġunların tapınmalarına bakıp Ģüpheye düĢme! Daha önce 

atalarının tapındıkları gibi tapınıyorlar sadece (Allâh'a ibadet ettiklerini 
sanma)! Doğrusu biz onlara hak ettiklerini noksansız, tamı tamına 
vereceğiz. (A.Hulusi) 

 



109 - O halde sakın Ģunların ibadet ediĢlerinden Ģüpheye düĢme 
baĢka değil atalarının ibadeti gibi ibadet ediyorlar, biz de elbet 
kendilerine tamamıyla nasiplerini veririz. (Elmalı) 

 
 
Fela tekü fiy miryetin mimma ya'budu haüla' artık bu adamların 

neye taptıklarından hiçbir kuĢkun olmasın ey peygamber. Ne demek bu, 
bir sonraki cümleyi de okuyalım; ma ya'budune illâ kema ya'budu 
abauhüm min kabl onlar, önceki atalarının kulluk ettiklerinden 
baĢkalarına kulluk etmiyorlar. 

 
Sahi, birinci cümledeki bu adamların neye taptıklarından hiçbir 

kuĢkun olmasın ne demek? Hani hatırlayalım; Mekke müĢrikleri Allah‟a 
baĢ ilah olarak inanıyorlardı. Ġlahül alihe ve iĢte bu putlar neci, siz Allah‟a 
iman etiğinizi söylüyorsunuz. Gerçekten de  gökten yağmuru kim 
yağdırıyor diye sor onlara; ..leyekulünnAllâh.. (Ankebut/63) elbette 
Allah diyecekler diyor Kur‟an. Bu manada yaratanın Allah olduğuna iman 
ediyorlardı. Peki, bu putlar ne diye sorduğunuzda verdikleri cevap Kur‟an 
ın bize naklettiklerine göre Ģu; ..liyükarribûna ilAllâhi zülfâ..(Zümer/3) 
Bunlar Allah‟a bizi yaklaĢtıran aracılardır.  

 
ĠĢte burada, yani Ģöyle bir tereddüde kapılma ey peygamber.  Ve 

bunlar acaba gerçekten Allah‟a iman ediyorlar da, yani burada hafif bir 
yanılsamamı var falan diye aman tereddüt etme. Yani bunlar Allah‟a da 
iman ediyorlar zannetme. Böyle bir inanç Allah‟a iman etmek değildir. 
Nedir ya? Hevaya, hevese, iç güdüye, kiĢinin arzularına tapmasıdır. Yani 
ayartıcı öz benliğine, egosuna kul olmaktır. Tıpkı Kur‟an ın dediği gibi. Ne 
diyordu Kur‟an; ..eraeyte menittehaze ilâhehu heva.. (Casiye/23) sen 
arzusunu ilah edineni, tanrı edineni görmüyor musun diyordu.  

 
Arzuyu tanrı edinmek, arzuya kul olmak, görmüyor musunuz. Ġnsan 

Allah‟ın emrini bir kenara bırakırda arzusunu öne alırsa, insan kendi 
kiĢisel egoistçe duygularını Allah‟ın emrine tercih ederse, Allah 
tarafından bu arzuyu tanrı edinmek, arzuya kul olmak biçiminde 
nitelendiriliyor. Bu çok önemli. Onun için Allah Ģöyle nitelendiriyor; Eğer 
bir insan tanrısını atama yetkisini kendisinde görüyorsa, Allah ile 
arasındakileri atama yetkisini kendinde görüyorsa o, kendi arzusuna 
tapıyor. Çünkü aracılar olsaydı onu Allah‟ın seçmesi lazımdı. Aracıları 
niye siz seçiyorsunuz. ġunlar, Ģunlar benim aracılarım siz bunlara 
baĢvurun derdi, o zaman baĢvururdunuz. Fakat böyle dememiĢ, aksini 
demiĢ, “Ben hiçbir aracı kullanmıyorum.” ..feinniy kariybun.. 
(Bakara/186) Ben kuluma yakınım hatta Ģah damarından yakınım demiĢ. 
..ve nahnu akrebu ileyhi min hablil veriyd; (Kaf/16) Ģah damarından 



yakın olan Allah böyle der mi. O halde siz uyduruyorsunuz, bu Allah‟a 
iftira olmuĢ oluyor. 

 
ve inna lemüveffuhüm nasıybehüm ğayre menkus; Ģu var ki biz 

onların payına düĢeni hiç eksiksiz ödeyeceğiz. Bu ibare ilginç, Tüm 
kadim müfessirler bu ibareyi kinaye olarak değil hakikat olarak 
anlamıĢlar. Yani onların hiçbir hakkını kısmayacağız. Ben Ģöyle 
anlıyorum bunu, farklı bir çağrıĢımı var; Onlar Allah‟ın hukukuna tecavüz 
ediyorlar, fakat Allah onların hakkına riayet edecek, hiçbir Ģeyi 
kısmayacak. Kula, eĢyaya, benliğe kul olma yoluyla Allah‟ın hakkına 
tecavüz etseler de, Allah onların hakkını tastamam verecek. Fakat bu 
ayeti mutlaka 15 ve 16. ayetlerle birlikte anlaĢılması lazım. Oraya 
gittiğimizde, onların hakkını dünyada kullandıklarını, kullanacaklarını, 
ahirete bir paylarının kalmayacağını görüyoruz bu surenin 15 ve 16. 
ayetlerinde. 

 
 
110-) Ve lekad ateyna Musel Kitabe fahtülife fiyh* ve levla 

kelimetün sebekat min Rabbike lekudiye beynehüm* ve innehüm le 
fiy Ģekkin minhu muriyb; 

 
And olsun ki Musa'ya Hakikat BĠLGĠsi verdik de onda ayrılığa 

düĢtüler! Eğer Rabbinden (hükmedilmiĢ) geçmiĢ bir söz olmasaydı, 
mutlaka aralarında iĢ bitirilirdi... Muhakkak ki onlar Ondan (vehimleri 
yüzünden) kuĢku içindeler. (A.Hulusi) 

 
110 - Kasem olsun ki Musâ‟ya kitabı verdik de onda ihtilâf edildi, 

rabbinden bir kelime sebk etmiĢ olmasa idi elbette aralarında hüküm 
verilmiĢ bitmiĢti, ve her halde onlar bundan kuĢkulu bir Ģekk içindedirler. 
(Elmalı) 

 
 
Ve lekad ateyna Musel Kitabe fahtülife fiyh doğrusu biz Musa‟ya 

da kitap vermiĢtik ve onda da ayrılığa düĢmüĢlerdi. Yani Resulallah‟ı 
teselli sadedinde; Ey peygamber sadece senin gönderildiğin toplum sana 
bunu yapmadı. Senden önceki peygamberlerin baĢına da bu geldi, onlar 
da vahiyde ihtilaf ettiler. Hatta Ġsrail oğulları vahiy gönderilinceye kadar 
müttefik idiler, beraber idiler; vahiy gönderdikten sonra garip bir biçimde 
ihtilafa düĢtüler, ayrıldılar, birbirlerine düĢtüler. Tefrikaya düĢtüler. 

 
ve levla kelimetün sebekat min Rabbike lekudiye beynehüm 

Ne ki eğer rabbin tarafından daha önceden bir yasaya bağlanmamıĢ 
olsaydı onların kendi aralarında daha baĢından hüküm verilir, iĢ bitirilirdi. 



 
Evet,lekudiye beynehüm iĢ bitirilirdi. Eğer Allah‟ın yasası 

olmasaydı. Nedir Allah‟ın yasası; Ġnsanlar seçme yetkisini kullanacak. 
Ġnsana irade verilmiĢti, insanın kaderi seçmektir. Allah‟ın yasası bu. 

 
ve innehüm le fiy Ģekkin minhu muriyb; Çünkü onlar da, kimler; 

Ġsrail oğulları da onun hakkında, kimin hakkında; Hz. Musa‟nın hakkında, 
tıpkı Mekkelilerin yaptığı gibi endiĢeli bir kuĢkuya kapılmıĢtılar. 
Resulallah‟ı teselli ediyor bu ayetle. Ne demiĢlerdi Hz. Musa‟ya Ġsrail 
oğulları;..len nu'mine leke hatta nerAllahe cehraten (Bakara/55) Allah‟ı 
apaçık, açıkça görmedikçe sana iman etmeyeceğiz, güvenmiyoruz 
demiĢlerdi.len nu'mine aslında sana güvenmiyoruz, ahlaki imandır. 
Musa peygambere güvenmediklerini söylemiĢlerdi. Neden; hatta 
nerAllahe cehraten, yani açıkça; Allah‟ı açık olmayan Ģekilde zaten 
görüyorlardı, mucizeleri gördüler. Denizden, firavundan kurtuldular. Musa 
AS. önlerine düĢtü, büyük bir zulümden kurtardı Men ve Selva‟yı 
gördüler, bin bir nimete erdiler. Yani Allah‟ın dolaylı olarak lûtfu, in‟amını 
görmüĢlerdi zaten. Fakat bu kez açıkça görmeden dediler sana 
güvenmiyoruz.  

 
Onun için Resulallah‟ı teselli eden bu ayetler Hz. Musa‟nın 

toplumunu ibret olarak gösteriyor. Ki Mekkeliler de hazine ve melek 
istemiĢlerdi hatırlıyor musunuz bu surenin baĢında, 12. ayette. Onlar da 
bir hazine indirmedikçe gökten, ya da bir melek gelmedikçe diyorlardı. 
Yani burada söylenmek istenen Ģu; Bunu göndermek bizim için hiçbir 
Ģeydir, fakat gönderdikten sonra inanmazlarsa iĢte bu toplumların baĢına 
gelen onlarında baĢına gelir, bu söylenmek isteniyor.  

 
Yani tekrar baĢa döneyim kusura bakmayınız, Ġsrail oğulları bunun 

daha ötesini, daha öte mucizeleri gördüler, bu sefer de Allah‟ı açıkça 
görmedikçe güvenmeyeceğiz dediler. Yani bu iĢin arkası gelmez diyor 
rabbimiz. Eğer insanlar hakikate uymamak için bahane yoluna 
sapmıĢlarsa, bahanelerin arkası gelmez imasında bulunuyor sevgili 
efendimize.  

 
 
111-) Ve inne küllen lemma leyüveffiyennehüm Rabbüke 

a'malehüm* inneHU Bima ya'melune Habiyr; 
 
Muhakkak ki Rabbin her birinin yaptıklarının karĢılığını kendilerine 

tam verir... Çünkü O, yapmakta olduklarını (onların Esmâ'sıyla hakikati 
ve meydana getiricisi olarak) Habiyr'dir. (A.Hulusi) 

 



111 - Ve hakikat her biri öyle kimselerdir ki lâbüd rabbin kendilerine 
amellerini tamamıyla ödeyecektir çünkü o, her ne yapıyorlarsa habîrdir. 
(Elmalı) 

 
 
Ve inne küllen lemma leyüveffiyennehüm Rabbüke a'malehüm 

ve hiç kuĢkun olmasın ki rabbin, onların her birine de yaptıklarının 
karĢılığını tastamam ödeyecektir. inneHU Bima ya'melune Habiyr; 
unutma ki O, yaptıkları her Ģeyden haberdardır. 

 
Ödeyecektir, fakat onların istediği dünyada, bu dünyada verilmiĢtir. 

Çünkü onlar dünyayı istemiĢlerdir. Öteye pay kalmamıĢtır. Bu surenin 15 
ve 16. ayetlerinde ifade buyrulduğu gibi. 

 
112-) Festekım kema ümirte ve men tabe meake ve lâ tatğav* 

inneHU Bi ma ta'melune Basıyr; 
 
O hâlde sen hükmolunduğunca hakikati yaĢa (istikamet sahibi 

olmak, hidâyetin açığa çıkması sonucu olarak hakikatin yaĢanması, 
demektir. A.H.)! Seninle beraber, tövbe edenler de (hakikati 
yaĢayamamalarına neden olan Ģeylere tövbe edenler)... Sakın taĢkınlık 
yapmayın! Çünkü O, yapmakta olduklarınızı (B sırrınca) Basıyr'dir. 
(A.Hulusi) 

 
112 - Onun için emr olunduğun gibi doğruluk et: sen ve 

beraberinde tevbe eden de aĢırı gitmeyin, çünkü o her ne yaparsanız 
basîrdir. (Elmalı) 

 
 
Festekım kema ümirte ve men tabe meak ġu halde emr 

olunduğun gibi dosdoğru bir yol tut, ve sana uyanlar da aynı yolu tutsun. 
 
Ġbn. Abbas ve Ġmam Cafer Hz. Nebinin ġey‟e bepni surete hud 

benim saçlarımı Hud suresi ağarttı, beni Hud suresi ihtiyarlattı sözünü bu 
ayet üzerine söylediğini dile getirirler, bu görüĢü ileri sürerler. Fakat tabii 
ki bu bir görüĢtür, daha önce de dile getirdiğimiz gerekçeler, bu ayetten 
hiçte geri kalan gerekçeler değil ki onlardan biri, anılan toplulukların 
akıbetiydi. Peygamberin muhatap olduğu Mekke toplumunun baĢına da 
böylesine bir bela, böyle bir akıbete çarptırılmaları tehlikesi ya da ihtimali 
Resulallah‟ı ihtiyarlatmıĢtı.  

 
Onun dıĢında bir sebep daha görüyorduk, ki onu da dile getirmiĢtik; 

Peygamber yakınları, Nuh peygamberin oğlunun serüveni burada dile 



getirilmiĢti. Yine Lut peygamberin eĢinin o dramı burada dile getirilmiĢti 
ve Resulallah‟a kiĢinin peygamber olması, onun sapık yakınları için, 
onların sapmıĢ olmaları için herhangi bir avantaj sağlamaz. Onun için 
efendimiz bu mesajı çok iyi aldığından dolayı; 

 
“Kızım Fatıma, nefsini Allah‟ın elinden satın al, babam 

peygamber diye güvenme Vallahi yarın senin içinde bir Ģey 
yapamam.” Diyordu. 

 
[Ek bilgiAtlanan cümle: ve lâ tatğav* inneHU Bi ma ta'melune 

Basıyr; 
 
Sakın günah iĢleyerek Allah´ın emrine karĢı gelmeyin, kimseye 

zulmetmeyin, Ģüphesiz ki rabbiniz, amellerinizi çok iyi görendir. O, sizi 
gözetlemektedir" buyuruyor. (Taberi)] 
 

 
113-) Ve lâ terkenu ilelleziyne zalemu fetemessekümünnaru ve 

ma leküm min dûnillâhi min evliyâe sümme lâ tunsarun; 
 
(Nefsine) zulmedenlere meyletmeyin, (o takdirde) size Nâr 

dokunur... Sizin için Allâh dûnunda velî söz konusu olmaz! (ġayet 
edinirseniz) sonra yardım da görmezsiniz! (A.Hulusi) 

 
113 - Ve zulüm edenlere meyl etmeyin ki size ateĢ dokunur, ve 

Allah dan baĢka velîleriniz de yoktur sonra kurtulamazsınız. (Elmalı) 
 
 
Ve lâ terkenu ilelleziyne zalemu zulmedenlere asla, asla ufacık 

bir eğilim dahi göstermeyin fetemessekümünnar sonra ateĢ size de 
dokunur. 

 
Evet, var mı ihtiyacı tefsire.Zulmedenlere meyl etmeyin diyor, 

küçücük bir eğilim göstermeyin. O küçücük diye tercüme etmem boĢuna 
değil; ZemahĢeri Er rükûnu, meylül yesir diyor. Ufak dahi olsa bir eğilim 
diyor. Onun için size ateĢ dokunur diyor meyl etmeyin zalimlere. 

 
ve ma leküm min dûnillâhi min evliyâesümme lâ tunsarun; 

sizin Allah‟tan baĢka bir yardımcınız da olmadığına göre sonra büsbütün 
yardımsız kalırsınız. Zulüm ateĢtir diyor ayet. Ġster insan-insan, ister 
insan-Allah, ister insan-eĢya iliĢkisinde, hangi tür iliĢkide olursa olsun, 
iliĢkilerinizde zulmetmeyin. 

 



 
114-) Ve ekımıs Salâte tarafeyin nehari ve zülefen minel leyl* 

innel hasenati yüzhibnes seyyiat* zâlike zikra liz zâkiriyn; 
 
Gündüzün iki tarafında ve geceden zülfelerde (gündüze yakın 

saatlerinde) salâtı ikame et... Muhakkak ki hasenat (Hakikatini yaĢamak - 
kiĢiden açığa çıkan güzel yaĢantı) seyyiatı (hakikati örtme ve 
nefsaniyetten kaynaklanan suçların getirisini) giderir... Bu, idrak 
sahiplerine bir öğüttür. (A.Hulusi) 

 
114 - Hem namaz kıl gündüzün taraflarından ikisinde ve gecenin 

gündüze yakın saatlerinde, çünkü hasenat, seyyiatı giderir, bu, idrâki 
olanlara bir öğüttür. (Elmalı) 

 
 
Ve ekımıs Salâte tarafeyin nehari ve zülefen minel leyl ve Ģimdi 

tavsiyesine geçti. Peki, nasıl bir hayat kuralın ve bu hayatın esas duruĢu 
ne olsun sorusuna cevap, esas duruĢ cevabı. 

 
Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde 

namazı ikame et. 
 
Bu da Mekki bir sure. Bundan çok daha önce daha Taha suresinin 

130. ayetinde 5 vakit namazı ima eden ayet gelmiĢti. Ben burada da 5 
vakte açıkça bir gönderme görüyorum. tarafeyin Nehar gündüzün iki 
ucu, tesniye 2, tarafeyin Nehar.ve zülefen, zülef, çoğuldur. Arap dilinde 
çoğulun minimumu, asgarisi 3 tür. 2+3=5. Bu açık. Bunun dıĢındaki 
spekülasyon olur doğrusu. Tabii bu vakitlerin birebir neye tekabül ettiğini 
sevgili efendimiz bizzat yaĢayarak, sünnetiyle, ameli sünnetiyle 
uygulamalı olarak ortaya koymuĢtur. 

 
innel hasenati yüzhibnes seyyiat unutma ki iyilikler kötülükleri 

giderir. Bu ayet, bu ibareyi açıklama babında bir çok haber nakledilir. 
Bunlardan en dikkat çekici olanları, tefsirlerin hemen tamamının naklettiği 
bir olay var: 

 
Bir gün diyor bir ensari, Medineli bir sahabi; Resulallah‟a geldi ve 

dedi ki; “Ya Resulallah, ben bugün bahçeme gitmiĢtim, orada bir hanımla 
karĢılaĢtım, buluĢtum, birlikte olma dıĢında ona her Ģeyi yaptım. Öptüm, 
okĢadım, Ģöyle ettim. Bana münasip gördüğün cezayı ver.” 

 
Resulallah önce bir Ģey söylemiyor. Bu zat dedikten sonra ayrılıyor. 

Onu bana getirin diyor Resulallah. Hz. Ömer o arada; “Allah kapatmıĢtı 



sen niye açtın be adam Allah‟ın örttüğünü.” Diyor. Adam getiriliyor ve 
Resulallah bu ayeti okuyor. innel hasenati yüzhibnes seyyiat iyilikler 
kötülükleri götürür. Buradaki iyilikten kasıt namaz olarak yorumluyor 
orada bu olay için Resulallah. “Ġki namaz arasında yapılan küçük 
günahları, namazlar; siler, süpürür temizler.” Diyor adama. Adam bu 
cevaba sevinerek gidiyor. 

 
O ayrıldıktan sonra Hz. Ömer biraz ĢaĢkınca, sanırın bu suçu biraz 

daha büyük olarak niteliyor Hz. Ömer ki, “Ya Resulallah bu sadece bu 
adam için mi geçerli.” Diye soruyor. Resulallah; “Hayır hepiniz için.” 
diyor. Onun için iyilikler, güzellikler; kötülüklerin üzerini örten bir gündüz 
gibidir. GüneĢin geceyi yok ettiği gibi tıpkı. 

 
zâlike zikra liz zâkiriyn; iĢte bu öğüt alacak insanlara bir 

hatırlatmadır. 
 
 
115-) Vasbir feinnAllâhe lâ yudıy'u ecrel muhsiniyn; 
 
Sabret... Muhakkak ki Allâh ihsan sahiplerinin mükâfatını zayi 

etmez. (A.Hulusi) 
 
115 - Ve sabret zira Allah Muhsinlerin ecrini zayi' etmez. (Elmalı) 
 
Vasbir feinnAllâhe lâ yudıy'u ecrel muhsiniyn; Diren, unutma ki 

Allah iyilerin hak ettiği karĢılığı asla zayi etmez. 
 
 
116-) Felevla kâne minel kuruni min kabliküm ulû bakıyyetin 

yenhevne anil fesadi fiyl Ardı illâ kaliylen mimmen enceyna 
minhüm* vettebealleziyne zalemu ma ütrifu fiyhi ve kânu 
mücrimiyn; 

 
Sizden önceki kuĢaklardan geri kalanlar, arzda bozgunculuktan 

vazgeçirmeliydi onları değil mi? Onlardan kurtarmıĢ olduklarımızdan az 
bir kısmı hariç (bunu yapan olmadı)... Zâlim olanlar ise Ģımartıldıkları 
refahın peĢine düĢtüler... Suçlu oldular! (A.Hulusi) 

 
116 - ġimdi sizden evvelki karnlardan bakıyye sahipleri Yer 

yüzünde fesattan nehy eder olsalardı; lâkin onlardan necata irdirdiğimiz 
pek az kimselerden baĢka yok, o zulmetmekte bulunanlar ise 
Ģımartıldıkları refahın ardına düĢtüler ve hep mücrim oldular. (Elmalı) 

 



 
Felevla kâne minel kuruni min kabliküm ulû bakıyyetin 

yenhevne anil fesadi fiyl Ardı illâ kaliylen mimmen enceyna minhüm 
keĢke çıksaydı, ama ne yazık ki sizden önceki nesiller arasından 
kendilerini kurtardığımız bir azınlık dıĢında yeryüzünde toplumsal 
çürümeye karĢı direnen akıllı ve erdemli kimseler çıkmadı. KeĢke 
çıksaydı diyor rabbimiz, ama çıkmadı. Çok az çıktı, o çıkanı da biz 
kurtardık buyuruyor. 

 
vettebealleziyne zalemu ma ütrifu fiyhi ve kânu mücrimiyn; 

Peki çoğunluk ne yaptı, onu da söylüyor ayet. Zulme eğilimli çoğunluksa 
ayartıcı dünya zevklerinin peĢine düĢtüler. PeĢine takıldılar dünyevi 
zevklerin, günaha gömülüp gittiler en sonunda. 

 
 
117-) Ve ma kâne Rabbüke li yühlikel kura Bi zulmin ve ehlüha 

muslihun; 
 
Senin Rabbin, sâlih (dürüst) insanların yaĢadıkları bölgeleri, haksız 

olarak helâk edecek değildir! (A.Hulusi) 
 
117 - Rabbin da o memleketleri ahalisi muslihler iken zulüm ile 

helâk edecek değildi ya. (Elmalı) 
 
 
Ve ma kâne Rabbüke li yühlikel kura Bi zulmin ve ehlüha 

muslihun; 
 
ĠĢte bu, bu surenin berceste ayetidir. Bu surenin içinde ki zirve ayet 

budur sevgili dostlar ve bakın ne diyor. Değilse tüm kıssaların özeti 
adeta; Senin rabbin halkı birbirlerine karĢı doğru dürüst davrandığı 
sürece sadece sapık inançları yüzünden uygarlıkları, kentleri helak 
etmez. Çok önemli bir nokta. Sadece sapık inançları yüzünden değil, asıl 
birbirlerine karĢı dürüst davranmamaları yüzünden helak eder. Sapık 
inançlarının cezasını ahirette verecek. Fakat dünyada ki gelen bu 
belalar, bu çökmeler, bu kokuĢmalar, bu çözülmelerin sebebi; insani 
iliĢkilerde ki dürüst olmama halidir. 

 
Burada Bi zulmin ifadesini; Ferra, Taberi, Razi, Beydavi gibi birçok 

müfessir Ģirk, küfür olarak nitelendirmiĢ. Biz de bu tercihi aktardık. 
 
 



118-) Velev Ģâe Rabbüke lecealenNase ümmeten vahıdeten ve 
lâ yezalune muhtelifiyn; 

 
Eğer Rabbin dileseydi, elbette (tüm) insanları ümmet-i vâhide (tek 

bir inanca sahip toplum) yapardı! Oysa karĢıt görüĢe dayalı inançlar 
sürüp gidecektir. (A.Hulusi) 

 
118 - Hem rabbin dileseydi elbet bütün o nası bir tek ümmet 

yapardı, halbuki ihtilâf edip duracaklardır. (Elmalı) 
 
 
Velev Ģâe Rabbüke lecealenNase ümmeten vahıdeh zaten eğer 

rabbin dileseydi, insanlığın tamamını tek bir ümmet yapıverirdi. Fakat 
dilemedi demektir bu. Farklılıklar iradenin eseridir demektir. Allah insanın 
iradesini diledi demektir. Allah‟ın kaderi; insanın seçmesidir demektir. 

 
ve lâ yezalune muhtelifiyn; Bu daha da önemli; O bunu 

dilemediği içindir ki; (Bir açıklama ile girelim bu ibareye Onlar, aykırı 
görüĢler benimsemeye yönelmiĢlerdir. Yani insanlar farklı düĢünmeyi 
sürdüre gelmiĢlerdir Allah tek bir ümmet yapmadığı için. Allah‟ın dileği 
budur. Daha doğrusu Allah iradeyi dilemiĢtir. Allah‟ın insan için takdiri, 
seçmektir, insanın seçimi.)  

 
Farklı düĢüncenin burada muhtelifiyn terim anlamıyla muhalif 

düĢüncenin ilahi yasa gereği olduğu beyan ediliyor bakınız. Bir sapma ve 
aykırılık olan muhalif düĢünceye karĢı çok özgün bir bakıĢ açısı 
geliĢtiriyor vahiy. Bize aktardığı bakıĢ açısı bu. Muhalif düĢünce adeta, 
ne kadar aykırı, farklı olursa olsun iĢte yaĢayacak, devam edecek 
demeye getiriliyor. 

 
 
119-) Ġlla men rahıme Rabbük* ve lizâlike halekahüm* ve 

temmet kelimetü Rabbike leemleenne cehenneme minel Cinneti 
venNasi ecme'ıyn; 

 
Sadece Rabbinin rahmet ettiği kimse hariç (o Rasûlün getirdiklerine 

muhalefet etmez); iĢte bunun için onları halketti! Rabbinin: "Andolsun ki 
cehennemi tamamen cinn ve nas'tan dolduracağım" kelimesi 
tamamlanmıĢtır. (A.Hulusi) 

 
119 - Ancak rabbinin rahmetiyle yargıladığı kimseler müstesnâ ve 

onun içindir ki onları halk etti ve rabbinin Ģu kelimesi tamam oldu, ahdim 



olsun Cehennemi cinlerden ve insanlardan tamamen dolduracağım. 
(Elmalı) 

 
 
Ġlla men rahıme Rabbük tabii ki rabbinin rahmetiyle yol gösterdiği 

kimseler hariç. Yani insanların içerisinde Allah‟ın rahmetini gören, yol 
göstericiliğine uyanlar elbette ki aykırı düĢüncelere sapmayacaklar. 
Fakat bu da onların tercihi. 

 
ġurada ki ibare, anahtar bir ibare. ve lizâlike halekahümBunu 

sayfalar dolusu tefsir etsek yeridir. Oysaki O tüm insanları iĢte bunun için 
yarattı. Bunu nasıl anlayacağız, iĢte bunun için yarattı. Ne için yarattı? 
Bizim çevirimiz ve tercihimiz hemen bir önceki Rahmete raci olduğu için 
Ģöyledir; ĠĢte insanları bu rahmete nail olmak için yarattı. Allah‟ın 
kılavuzluğuna uysunlar diye yarattı. Allah‟ın insan için koyduğu rahmeti 
alsınlar, buna layık olsunlar, bu rahmete tabi olsunlar, hak etsinler diye 
yarattı. Biçimindedir ki bizim bu tercihimiz Ġbn Abbas, Mücahid, Katade, 
Dahhâk gibi ilk büyük müfessirlerinde tercihidir. 

 
Bunun alternatif bir anlamı da Ģöyle olabilir; ĠĢte onlar farklı 

düĢünceleri iradeleriyle seçsinler diye yarattı biçiminde de bir mana 
verilebilir ama bu manayı ayetin bağlamı, öndeki ve sondaki cümle 
doğrulamamakta. 

 
ve temmet kelimetü Rabbike leemleenne cehenneme minel 

Cinneti venNasi ecme'ıyn; Ne ki rahmete ısrarla sırt çevirenler içinde 
rabbinin, and olsun ki ben cehennemi bütünüyle, görünmez varlıklar ve 
insanlarla dolduracağım sözü elbet gerçekleĢmiĢ olacaktır. Yani burada 
sonucuna katlanıyorsa tercihini iradesiyle yapsın. Fakat unutmasın ki 
tercihinden sorumlu olacak. Unutmasın ki tercihinin hesabını verecek. 
Bunu da aklından çıkarmasın. Elbette yanlıĢ tercihte de bulunabilir. Yani 
insanoğluna Allah küfretme hakkını vermiĢtir.  

 
Evet insanoğluna Allah inkar hakkını vermiĢtir. Fakat insan bu 

hakkı kullanırken Ģuna dikkat etmeli. Bunun hesabını bir gün soracaklar. 
Yani insan kendisine verilen irade yeteneğini istismar etti mi etmedi mi, 
kötüye kullandı mı kullanmadı mı. Bu insanoğlunun eline geçirdiği bir 
aleti nereye kullandığıyla çok yakından ilgili bir Ģeydir. Size biri harika bir 
silah vermiĢ ve sizde o silahı size hediye edene doğrultmuĢ ve onu 
vurmuĢsanız, herhalde onun size bu silahı vermesinden maksat bu 
olamaz.  

 



Eğer size biri irade gibi muhteĢem bir nimet ve alet vermiĢse, siz 
iradeyi size verenin, size bahĢedenin aleyhine kullanmaya kalkıyorsanız 
ve o verende Allah ise bunun hesabını sorar. 

 
Bunun değerli dostlar yukarıda kive lizâlike halekahüm bu 

rahmete nail olsunlar diye yarattı sözcüğü, anahtar ibaresi var ya, o 
sadece lafız ve mana açısından öyle değil, maksat açısından da rahmete 
nail olsunlar Ģeklinde anlaĢılmalı. Çünkü rahmet varlığın ilk illeti demiĢtim 
biraz önceki ayetleri tefsir ederken.  

 
Rahmet; varlığı kuĢatan Ģey ve insanın neden yaratıldığını sorana 

Allah‟ın bir cevabıdır bu. Rahmetime nail olsun diye. Ya rabbi insanı 
neden yarattın? Rahmetimin bir eseri olarak yarattım, rahmetime nail 
olsun diye. ÇıkıĢı rahmet, varıĢı rahmettir. Ġnsan Allah‟ın rahman ve 
rahiym isminin bir tecellisi ve yine aynı ismin ve sıfatın tecellisi olan 
cennete kavuĢsun istiyor rabbimiz. Eğer insan illetine, hikmetine ve 
sebebine aykırı davranır ve kendisi için yaratılan mutluluğa ulaĢmazsa, 
onu tercih etmezse, yaratılıĢ amacına ihanet etmiĢ olur. Böyle 
değerlendirilir. Bunun anlamı da budur dostlar. 

 
 
120-) Ve küllen nekussu aleyke min enbair Rusuli ma 

nüsebbitü Bihi fuadek* ve caeke fiy hazihil hakku ve mev'ızatün ve 
zikra lil mu'miniyn; 

 
Rasûllerin haberlerinden her birini sana anlatmamızın sebebi 

anlayıĢını oturtmak içindir... Bu sûreyle de sana hak bildirilmiĢ, iman 
edenlere hatırlatma ve öğüt (ders) verilmiĢtir. (A.Hulusi) 

 
120 - Peygamberlerin haberlerinden kalbini tespit edeceğimiz her 

türlüsünü sana kıssa olarak anlatıyoruz, bu Sûrede de sana hak ve 
müminlere bir mev'ıza ve tezkir geldi. (Elmalı) 

 
 
Ve küllen nekussu aleyke min enbair Rusuli ma nüsebbitü Bihi 

fuadek Ġmdi ey peygamber, elçilerin haberlerinden senin yüreğini takviye 
edecek her Ģeyi bütünüyle sana aktarıyoruz. Fuadek, Kalbek demedi. 
Kur‟an da kâlp hem tekil olarak hem çoğul olarak, ama çoğunlukla da 
çoğul olarak kullanılır. Çünkü toplumsal akla tekabül ettiği yerlerde çoğul 
olarak kullanılır. Fuad ile Kâlp arasındaki fark nedir veya var mıdır sorusu 
önemli. 

 



Fuad; kök anlamı Fe‟d, ateĢli hastalık, Ģiddetli ateĢ, et kızartmak 
anlamına geliyor. Kâlbin özel bir hali. Anlıyoruz ki yanık kâlbe, ateĢ 
düĢmüĢ kâlbe Kur‟an fuad diyor. Buradan Resulallah‟ın kâlbinde ki yanan 
ateĢi anlıyoruz, sızıyı anlıyoruz. 

 
ve caeke fiy hazihil hakku ve mev'ızatün ve zikra lil mu'miniyn; 

bu haberlerin içerisinde hem sana hakikat, hem de müminlere bir öğüt ve 
uyarı ulaĢmıĢ olmaktadır. 

 
 
121-) Ve kul lilleziyne lâ yu'minuna'melu alâ mekânetiküm* 

inna 'amilun; 
 
Ġman etmeyenlere de ki: "Elinizden ne geliyorsa yapın; biz de 

yapacağız." (A.Hulusi) 
 
121 - Ġman etmeyenlere de deki: siz yerinizde sayarak yapacağınızı 

yapın her halde biz çalıĢıyoruz. (Elmalı) 
 
 
Ve kul lilleziyne lâ yu'minun inanmamakta ısrar edenlere de ki 

a'melu alâ mekânetiküm* inna 'amilun; siz kendinize yakıĢanı yapınız, 
unutmayın ki biz, bize yakıĢanı yapmaktayız. Hatırlayınız 93. ayette ki 
Hz. ġu‟ayb in hitabını. 

 
 
122-) Ventazıru* inna müntezırun; 
 
"(Sonucunu görmek için) bekleyin bakalım! Biz de bekliyoruz!" 

(A.Hulusi) 
 
122 - Ve gözetin herhalde biz gözetiyoruz. (Elmalı) 
 
 
Ventazıru* inna müntezırun; ve bekleyiniz, iyi bilin ki biz zaten 

bekliyoruz. 
 
 
123-) Ve Lillâhi ğaybüs Semavati vel Ardı ve ileyHĠ yurce'ul 

emru küllühu fa'budHU ve tevekkel aleyHĠ, ve ma Rabbüke Bi ğafilin 
amma ta'melun; 

 



Semâlar ve arzın algılanamayanları, Allâh içindir... Hüküm tümüyle 
O'ndan çıkar! O hâlde O'na kulluğunun farkında lığına er; O'nun El Vekiyl 
isminin mânâsının hakikatindeki varlığını hisset! Rabbin, sizden açığa 
çıkanlardan perdeli değildir! (A.Hulusi) 

 
123 - Bununla beraber Göklerin Yerin gaybı, Allahın'dır, emrin de 

hepsi ona irca' olunur, yalnız ona ibadet et ve ona tevekkül kıl, rabbin ne 
yaptığınızdan ve yapacağınızdan gafil değil. (Elmalı) 

 
 
Ve Lillâhi ğaybüs Semavati vel Ard göklerin ve yerin gizli 

gerçekleri Allah‟a aittir. ve ileyHĠ yurce'ul emru küllüh ve sonunda her 
iĢ döner dolaĢır, Allah‟ın dediğine varır. fa'budHU ve tevekkel aleyH Ģu 
halde yalnız O‟na kul ol ve yalnız O‟na güven, O‟na dayan. ve ma 
Rabbüke Bi ğafilin amma ta'melun; zira senin rabbin yaptıklarınız 
karĢısında asla duyarsız kalmaz. 

 
Biz de bir surenin daha sonuna gelirken rabbimizden; Yalnız 

kendisine kul olan, kula kul olmayan ve yalnız kendisine dayanan Salih 
ve seçkin kulları arasında bizi de kılmasını niyaz ediyoruz ve O‟ndan 
imanla, Kur‟an la, vahiyle yaĢanmıĢ bir ömür, ve bu vahiyle yaĢanmıĢ bir 
ömrün güzel bir hatimesi, güzel bir sonucu olan imanlı bir ölüm niyaz 
ediyoruz.  

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



Ġslamoğlu Tef. Ders. YÛSUF SURESĠ (001-029)(75) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları, bugün Kur‟an ımızın yepyeni bir sitesine, 

muhteĢem bir sitesine daha birlikte giriyoruz. Bu sitenin ismi Yusuf, yani 
Yusuf suresi. 

 
Yusuf suresi her ne kadar Kur‟an ın resmi sıralamasında 12. sure 

olarak yer alsa da, iniĢ sıralamasında Mekke döneminin sonlarına düĢen 
bir sure. Hatta bazı müfessirlerin beyanı doğruysa eğer, bu sure tam 
hicret sırasında, yolculuk sırasında inen bir sure. Ki surenin muhtevası 
bunu doğruluyor aslında. 

 
Nedir surenin muhtevası; Bir peygamberin, bir güzel insanın 

hayatından söz ediyor, adını da zaten oradan alıyor. Kur‟an da ki en 
uzun kıssalardan bir tanesini anlatıyor bu sure. Kahramanı Hz. Yusuf, 
Hz. Yakup ve Hz. Yusuf‟un kardeĢleri olan bir kıssadan. Küçük bir 
çocuğun kıskanç kardeĢlerinin ihanetine uğrayarak önce öldürülmeye 
kalkıĢılması, daha sonra kuyuya atılması, daha sonra kervancılar 
tarafından alınıp köle diye satılması, daha sonra iftiraya uğraması ve bir 
iffet sınavından geçmesi, daha sonra zindana atılması ve en sonunda 
muhteĢem final Mısır‟a sultan olması. 

 
Çok ilginç, çok farklı, ağzına kadar ibret dolu, hikmet dolu bir kıssa. 

Zaten Kur‟an da bunu açıkça beyan ediyor ve bu kıssada bizim için 
ayetler, iĢaretler, hikmetler olduğunu söylüyor. Peki, hicrete çok yakın bir 
zamanda, ya da bazı müfessirlerin dediği doğruysa tam hicret sırasında 
böyle bir kıssa sevgili nebiye neden indirilir. Bu soru kıssayı anlamamız 
için cevabını bulmamız gereken bir soru. 

 
Vahyin ilk muhatabı Hz. peygambere sen Yusuf‟sun demektir bu. 

Sen Yusuf‟sun..! ġu anda doğduğun topraklardan sürülüyorsun, hem de 
kadre uğrayarak. Haksızca, zulmen, mazlum olarak sürülüyorsun. Fakat 
unutma, bir gün gelecek sana bunu yapanlar önünde diz çökecekler. 
Yaptıklarına piĢman olacaklar. ġunu aklından çıkarma, eğer içinde 
bulunduğun bu acı, bu zor, bu sıkıntılı günler neler getirecek, akıbeti 
nedir diye düĢünüyorsan Yusuf‟un akıbetine bak. Kuyuya atılmaktan 
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korkma ey Muhammed. Zihninin ve kalbinin kuyuda olmasından kork. 
Kuyuya atılmaktan korkma ey Muhammed, kuyuya atmaktan kork.  

 
Onun için birincisi Resulallah için muhteĢem bir ibret. Gerçekten de 

öyle olmuĢtu. Tıpkı Hz. Yusuf Mısır yöneticisi olduktan sonra kendisine 
ihanet eden kardeĢlerinin karĢısında ezilip büzüldüğünü görünce ..lâ 
tesriybe aleykümül yevm..(92) Bugün size kınama yoktur, bugün sizi 
yargılamayacağım, mahcup etmeyeceğim demiĢti. 

 
ĠĢte sevgili efendimiz de Mekke‟nin fethi günü kendisine bin bir 

zulmü yapmıĢ olan insanlar Kâbe nin önünde toplanmıĢ, bize acaba ne 
yapacak, bizi nasıl cezalandıracak, bizi öldürecek mi, sürecek mi diye 
titreĢirken, dizleri titreyerek bekleĢirken Kâbe nin önünde yüksekçe bir 
yere çıkmıĢ ve sormuĢtu onlara; “Bugün size ne yapacağımı 
zannediyorsunuz ey Mekkeliler.” Bunu sorduğu insanlar, tamam 
bazıları piĢman olmuĢ, bazıları yelkenleri suya indirmiĢti ama, bazıları 
içlerinde bir kini bir dağ gibi taĢıyorlar; Mesela bir tanesi diyordu ki 
yanındakine; “ġu damda Bilal‟in ruhundan af dileniyorum.” Rivayet 
aynen böyle çünkü. “EĢek gibi anıran kim biliyor musun? Kim, dünkü 
bizim kölemiz iĢte.” Diyordu. Bir tanesi, bir baĢkası;”Babam ne iyi 
etmiĢte bu günleri görmeden ölmüĢ.” Diyordu. Böyle kin besliyorlardı.  

 
ĠĢte o gün, iĢte o insanlara “Bugün size ne yapacağımı 

düĢünüyorsunuz ey Mekkeliler” diye sorduğunda hep bir ağızdan Ģu 
cevap gelmiĢti.  

 
“Ente kerimün vebnün kerimün ve ahün keriym..!” “Sen, ikram 

sever birisin, ikram sever bir evlatsın. Keriym, Ģefkatli, merhametli bir 
kardeĢsin.” DemiĢlerdi ve o da dönüp: “Bugün size, Yusuf‟un 
kardeĢlerine dediğini diyorum ..lâ tesriybe aleykümül yevm.. bugün 
size kınama yok, bugün sizi yargılamayacağım. Ġz hebu fe entüm tuleka 
haydi gidin, sizi salıverdim, salıverdiniz.” diyecekti. Onun için hicretin 
hemen öncesinde, ya da hicret sırasında indirilen bu sure adeta o güne 
bir atıftı. Adeta en acı, en hüzünlü, en ıstıraplı günlerde, gelecek aydınlık 
günlerin müjdesini veriyordu. Tıpkı kuyudaki Yusuf‟a rabbimizin gelecek 
sultanlığı haber verdiği gibi. Adeta Yusuf‟la özdeĢleĢmiĢti. 

 
Tabii ki sadece Resulallah‟ı teselli etmiyordu bu. Aynı zamanda 

Mekke müĢriklerine de bir ihtardı bu sure. Yani onları da Yusuf‟un hain 
kardeĢlerine benzetiyordu. Ġhanet eden o kardeĢlerine. Ve diyordu ki; Bir 
gün özür dileyeceğiniz Ģeyleri yapıyorsunuz. Öyle ki siz Yusuf‟u kuyuya 
atan konumundasınız. Siz ona kötülük yaptığınızı düĢünüyorsunuz ama, 
aslında siz onun hükümdarlığının, onun hakimiyetinin, onun iktidarının 



önünü açıyorsunuz. Allah iradesini sizin elinizle infaz ediyor, uygulamaya 
koyuyor. Bu mesaj veriliyordu. 

 
Tabii bu sure sadece bunlardan müteĢekkil değildi. Bu surenin asıl 

söylemek istediği Ģey bizce 67. ayetinde, ve yine hemen biraz ilerde 21. 
ayette de ..vAllâhu ğalibün alâ emrihi.. (21) Allah irade ettiği iĢi 
baĢarıyla tamamlayandır ayetinde olduğu gibi. Tıpkı bu surenin 67. 
ayetinde ..inil hükmü illâ Lillâh.. (67) Hüküm yalnızca Allah‟a aittir ayeti 
kerimesiyle de bu sure bize bambaĢka bir Ģey söylüyordu. O Ģuydu; 
Allah‟ın iradesi her zaman galip gelir. Herkes hesabını Allah‟ın iradesine 
göre yapsın Allah‟tan bağımsız kimse hesap yapmasın.  

 
Onun için bence bu surenin insana vermeye çalıĢtığı en büyük ders 

budur. Ey insanoğlu, kim olursan ol düĢmanda olsan, peygamber de 
olsan, Ģeytan da olsan kim olursan ol Allah‟tan bağımsız hesap yapmaya 
kalkma. Kim olursan ol Allah iradesi istikametinde seni de alet olarak 
kullanır. Dolayısıyla ilahi senaryoda kimin rolünü oynadığına bak. 
Adem‟in rolünü mü, Ģeytanın rolünü mü. Yusuf‟un rolünü mü, yoksa onu 
kuyuya atanların rolünü mü oynuyorsun. Nihayetinde ..vAllâhu ğalibün 
alâ emrih.. (21) Allah irade ettiği iĢi mutlaka sonuçlandıracak ve o 
konuda galip gelen O olacaktır. Surenin belki de asıl vermeye çalıĢtığı 
nokta buydu. Ama bunların dıĢında Bir baĢka Ģeyi daha söylüyordu sure: 

 
Allah‟tan bağımsız bir baĢarı tasarlanamaz. Eğer baĢarı 

tasarlayacaksanız mutlaka Allah‟ı hesaba katacaksınız. DüĢünebiliyor 
musunuz dıĢarıdan bakınca kuyuya atan mı, yoksa kuyuya atılan mı 
zarar gördü. ġöyle kısa vadeli bakınca kuyuya atılana acımak lazım. 
Ama biraz yukarıdan bakarsanız, Allah‟ın gör dediği yerden bakarsanız 
kuyuya atanlara acırsınız. Tıpkı Abdullah Ġbn Mes‟ud‟un o ilginç 
hadisesinde olduğu gibi;  

 
Bu sureyi kim okuyacak Kâbe‟nin yanında dediğinde ondan baĢka 

kimse kalmamıĢtı. 3 kez tekrarladı Resulallah, onca iri yapılı, cesaretli 
sahabi olmasına rağmen yine cılız boyu ile cüce cüssesiyle Abdullah bin 
Mes‟ud kalmıĢ ve ben okuyacağım demiĢti. Resulallah‟ta buyur demiĢti. 
Kâbe‟nin etrafında Mekke müĢriklerine çın çın sesiyle Kur‟an okurken 
tabii ki müĢrikler o naif, o nazik, o nazenin bedenin tepesinde bitmiĢler ve 
onu oracığa devirmiĢlerdi. Ağzı burnu kan revan içinde kalmıĢtı. 

 
Biz bir haberle karĢılaĢıyoruz, sıhhat derecesi ortalama bir haber. 

Resulallah Cebrail‟i gördüm diyor gülümseyerek geliyordu. Sordum 
neden tebessüm ediyorsun? Onun ilerisini görüyorum dedi diyor.  

 



Bir sahne daha bu sefer Abdullah Ġbn Mes‟ud altta olan değil, üstte 
olan. Bu sefer altta olan ona tokat vuran Ebu Cehil. Manzara Bedir savaĢ 
alanı Ebu Cehil yaralı, Abdullah Ġbn Mes‟ud yaralı müĢrik liderinin 
yüksekçe göbeğine çıkmıĢ konuĢuyorlar. Kim galip geldi diyor Ebu Cehil, 
gözlerini bir ara açıyor. Abdullah Ġbn Mes‟ud‟un cevabı tek oluyor; El 
Hakkı ya‟lu, vela yu‟la aleyh. Hakikat galip geldi. Ona galip gelecek te 
hiçbir güç yoktur zaten diyor. 

 
ĠĢte bu manzarayı gördüğünüzde tebessüm edersiniz. Yüksekten 

bakanlar, ileriyi görenler, herkes ağlarken onlar tebessüm ederler. Çünkü 
ona tokat vuranın bir gün onun altında can çekiĢtiğini görürler. O sebeple 
bu surenin verdiği büyük derslerden biride iĢte budur. Nereden 
bakıyorsunuz sorusudur. Allah‟ın gör dediği yerden mi, Ģeytanın gör 
dediği yerden mi.  

 
Ve bir ders daha veriyor bu sure, son ders, o da; bir kiĢi nedir ki, Bir 

kiĢi ne yapabilir ki diyenlere; Hayır öyle demeyin, bir kiĢi çok Ģey 
yapabilir. Yusuf‟a bakın cevabını veriyor. Ahlakıyla, erdemiyle, liyakatiyle, 
iffetiyle, çalıĢkanlığıyla, kendini ispat eder, kiĢiliğini ispat eder, Ģahsiyetini 
ortaya koyarsa bir kiĢi çok Ģey yapabilir. Koca bir devleti eline geçirip 
orada Hakkı ve hakikati haykırabilir mesajını veriyordu bu sure. Bu 
giriĢten sonra Ģimdi surenin ilk ayetini tefsire geçebiliriz. 

 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
Rahman, Rahim olan Allah adına. 
 
1-) Elif Lâââm Raa* tilke âyâtul Kitabil mubiyn; 
 
 Eliif, Lââm, Ra... Bunlar Hakikati apaçık ortaya koyan BĠLGĠnin 

iĢaretleridir. (A.Hulusi) 
 
1 - Elif, Lâm, Râ. bunlar iĢte âyetleridir sana o mübîn kitabın. 

(Elmalı) 
 
 
Elif Lâââm Raa* tilke âyâtul Kitabil mubiyn; Bunlar, hakikati 

beyan eden kitabın, olan biteni açıklayan ayetleridir. 
 
El Mubiyn; ebene, yubinu, ibaneten kökünden türetilmiĢ, hem 

geçiĢli, yani müteaddi, hem geçiĢsiz, lazım anlamıyla kullanılan bir isim. 
Yani hem özünde açık, net, anlaĢılır kitabın ayetleri, hem de açıklayan, 
Ģerh eden, tefsir eden, hakikati insana açıklayan, daha doğrusu yüce 
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hakikatleri insan zihnine indiren, onun seviyesine taĢıyan ve ona açık 
seçik beyan eden ayetler demektir. 

 
 
2-) Ġnna enzelnahu Kur'anen 'arabiyyen lealleküm ta'kılun; 
 
Kesinlikle biz (El Esmâ ül Hüsnâ'nın iĢaret ettiği insanın 

hakikatindeki mertebeden - Ġlim mertebesinden bilincine) Arapça Kur'ân 
(OKUnası, kavranılası metin) olarak inzâl ettik Onu, aklınızla 
değerlendiresiniz diye. (A.Hulusi) 

 
2 - Biz onu bir Kur'an olmak üzere Arabî olarak indirdik, gerek ki 

akıl irdiresiniz. (Elmalı) 
 
 
Ġnna enzelnahu Kur'anen 'arabiyyen Biz onu Arapça bir hitap 

olarak indirdik. Burada ki Kur‟anen mastarı aslında isimleĢmiĢ haliyle 
değil de, daha çok fiile yakın bir anlamda çevrilir. O nedenle bendeniz 
Hitap diye çevirdim, Kur‟an diye değil. Çünkü burada kastedilen Ģey isim 
hali değil. Burada kastedilen Ģey okunan bir hitabın, daha doğrusu iletilen 
bir hitabın içeriğine yönelik bir bilgi ki, bu da Arapça olarak diyor. Aslında 
Arapça olarak demesi; insan dilinde indirdim anlamına gelmeli, öyle 
alınmalı. Yoksa Araplar için Araplar anlasınlar diye değil. Nihayetinde 
diller beĢeri bir Ģeydir ve her dil bir baĢka dile çevrilebilir.  

 
Bu manada hiç kimse kalkıp ta; Madem bu Kur‟an Araplara, Arapça 

indirildi, o halde bunun muhatabı Araplar diyemez. Yahudi bir fırka olan 
Ġseviyyenin dediği gibi. Onlarda Ģahadet getirirlerdi, fakat bu ayeti delil 
göstererek Kur‟an sadece size indi derlerdi. Biz iman ettik, o vahiydir, 
iman ettik, Muhammed peygamberdir, fakat bize hitap etmiyor derlerdi. 
Böyle bir gerekçenin delili olarak kullanılamaz elbette. Ki Kur‟an ı hitap 
olarak çevirimizin daha ayrıntılı bir biçimde Yunus suresinin 15. ayetinde 
durmuĢtuk. 

 
lealleküm ta'kılun; Belki bu sayede kafanızı kullanırsınız. Yani 

insanoğlunun diline indirdik biz hakikati ifadesini. Ġnsanoğlunun zihnine 
indirdik. Ġnsanoğlunun anlaması için, insan diliyle ebedi hakikatleri 
gönderdik ki üzerinde düĢünüp anlayasınız diye.  

 
Demek ki üzerinde düĢünülmediği zaman Kur‟an; Kur‟an olma 

vasfını ve fonksiyonunu kazanmıyor. Onun için Kur‟an Ģu soruyu sorar; 
Efela yetedebberunel Kur'ân..(Muhammed/24) Onlar Kur‟an üzerinde 
derin derin düĢünmüyorlar mı. Kur‟an üzerinde derin düĢüncelere dalıp ta 



ondan tedbir üretmiyorlar mı. Tedebbür, dübürden gelir. Dübür arka, geri 
demektir. Yani Kur‟an ın satır aralarını, sözün gerisini, gerisinde yatan 
hakikati çıkarıp ta ileriye yönelik ebedi hayata yönelik, ahirete yönelik bir 
tedbir almıyorlar mı demektir. 

 
 
3-) Nahnu nekussu aleyke ahsenel kasası Bima evhayna ileyke 

hazel Kur'an* ve in künte min kablihi leminel ğafiliyn; 
 

 ġu Kurân'ı (OKUnası, kavranılası metni) sana vahyederek 
(hakikatin olan Esmâ mertebesindeki ilimden bilincine yönlendirerek) biz 
(Esmâ özelliklerimiz itibarıyla biz), ibret verici olaylardan birini en güzel 
anlatımla sende açığa çıkartıyoruz... Önceden Ģüphesiz bu bilgi sana 
kapalıydı! (A.Hulusi) 

 
3 - Sana bu Kur'an ı vahy etmemizle biz bir kıssa anlatıyoruz ki 

ahsenülkassas senin ise doğrusu bundan evvel hiç hâberin yoktu. 
(Elmalı) 

 
 
Nahnu nekussu aleyke ahsenel kasası Bima evhayna ileyke 

hazel Kur'an Bu Kur‟an ı sana vahy etmekle biz, sana aktardıklarımızı 
en güzel surette, en açık seçik bir biçimde aktarmıĢ oluyoruz. 

 
El kasas; Ġzini takip etmek, izlemek, peĢi sıra gitmek kökünden 

türetilmiĢ bir kelime. Taberi, Razi, ZemahĢeri gibi büyük müfessirler bunu 
sadece, yani ahsenelkasas, sadece bu sureye, ya da Yusuf kıssasına, 
Yusuf hikayesine özgü olarak değil, tüm Kur‟an a teĢmil etmiĢler. Onun 
içinde ben bu yorum çerçevesinde çevirdim bu ibareyi ve en güzel 
surette aktardık, indirdik manasına gelir diye düĢünüyorum. 

 
ve in künte min kablihi leminel ğafiliyn; oysaki sen bu hitaptan 

önce vahyin ne olduğundan habersizdin. Tabii ki buradaki ğafiliyn, 
habersiz olma durumu hemen bana bir baĢka ayeti hatırlatıyor, özellikle 
Lokman suresinde ki; (Lokman değil Ģûrâ) ..mâ künte tedriy melKitâbu 
ve lel iymân..(ġûrâ/52) Sen daha önceden ne kitap bilirdin, ne iman 
bilirdin. Diyen ayeti hatırlatıyor bana. Onun için buradaki ğaflet, 
Resulallah‟ın daha önceden bir vahye muhatap olmamıĢ olmasına 
delalet eder. 

 
 
4-) Ġz kale Yusufu li ebiyhi ya ebeti inniy raeytü ehade aĢere 

Kevkeben veĢġemse vel Kamere raeytühüm li sacidiyn; 



 
 Hani Yusuf babasına: "Babacığım! Muhakkak ki ben on bir 

gezegeni, GüneĢ'i ve Ay'ı gördüm... Bana secde ediyorlardı" dedi. 
(A.Hulusi) 

 
4 - Bir vakit Yusuf babasına, babacığım dedi: ben rüyada on bir 

yıldızla GüneĢi ve Kameri gördüm, gördüm onları ki bana secde 
ediyorlar. (Elmalı) 

 
 
Ġz kale Yusufu li ebiyhi ya ebeti Hani bir zamanlar Yusuf 

babasına; Ey babacığım demiĢti. inniy raeytü ehade aĢere Kevkeben 
veĢġemse vel Kamere raeytühüm li sacidiyn; ben rüyamda 11 yıldız 
bir de ayı ve güneĢi gördüm. Hepsi de benim emrime amade olmuĢlardı 
diyor babasına. Gördüğü rüyayı açıklıyor. 11 yıldız, yani Bünyamin‟le 
birlikte 11 kardeĢi. Ay üvey annesi, güneĢse babası. Rüya; Rü‟yayı 
sadıka olarak açık ve net. Tıpkı Kur‟an ın vahyi kadar açık ve net.  

 
Tabii Hz. Yusuf‟un bu rüyası daha sonra hakikate dönüĢecek. 

Ancak Hz. Yusuf‟un bu rüyasını yorumlayan babası, iĢin farkına ilk varan 
kiĢi idi. Biz bu kıssanın aynısını Tevrat‟ta da görüyoruz. Ama Tevrat 
nedense tüm ahlaki söylemden arındırılmıĢ, nebevi söylemden 
arındırılmıĢ bir biçimde aktarıyor. Tevrat kıssayı öylesine dünyevileĢtirmiĢ 
ki, tabii ki Tevrat yazarları bunu yapan. Kur‟an da anlatılan kıssanın 
içindeki o hikemiyat, o hikmetler, o ibretlik hadiseler ve o saygı Tevrat‟ta 
ki anlatımda hiç yer almamakta.  

 
Mesela bu rüyayı Yusuf babasına haber verdiğinde, babası Yusuf‟a 

çıkıĢıyor Tevrat yazarlarının kayıtlarındaki anlatımda. Hadi oradan diyor. 
Ne yani ben ve anan sana itaat mi edeceğiz, boyun mu eğeceğiz diyor. 
Ne kadar garip, ne kadar ters bir yaklaĢım. Oysa ki burada tam tersi. 
Dolayısıyla sanki Yusuf‟u kıskanmıĢ gibi veriyor Tevrat yazarlarının 
yazdığı versiyon. Oysa Kur‟an aynı zamanda bu kıssayı daha önceki 
anlatımlarını da test edip düzeltiyor. Kur‟an ın böyle bir vasfı var. 
Müheyminen ala, (aleyh) (Maide/48) yani kendisinden önceki gelen ve 
tahrif edilmiĢ vahiyleri düzeltmek. 

 
Aslında Yusuf peygamber hakkında belki uzun uzun tarihsel bilgiler 

vermek lazım. Kitabı Mukaddes kritikçileri ve eski Mısır tarihçileri Hz. 
Yusuf‟un hayatına iliĢkin bir çok bulguyu ortaya çıkarmıĢ durumdalar. 
Hatta bugün ona ait olduğu söylenen ambarlar, kaya ambarlar hala onun 
hükümdarlık yaptığı döneme Ģahit olarak bugün bile ziyarete açık 
bulunmakta. 



 
M.Ö. 1906 yılında doğduğu tespit edilmiĢ Hz. Yusuf‟un ve bu olay 

Yine M.Ö. 1890 dolaylarında vuku buluyor. Hz. Yusuf‟un atıldığı kuyu, 
doğduğu ġekem isimli yere Filistin‟de. Hz. Ġbrahim‟in kurmuĢ olduğu bir 
yerleĢim merkezi olan ġekem isimli yerin kuzeyinde bulunan Bothan 
isimli bir bölge. Dolayısıyla Tarihçilerin bize verdileri bu malumatın doğru 
olduğuna inanmak durumundayız. 

 
 
5-) Kale ya büneyye lâ taksus rü'yake alâ ıhvetike feyekiydu 

leke keyda* inneĢ Ģeytane lil Ġnsani adüvvün mubiyn; 
 
(Babası) dedi ki: "Yavrum... Rüyanı kardeĢlerine anlatma; sonra 

(hasetlerinden) sana bir tuzak kurarlar... Muhakkak ki Ģeytan insan için 
apaçık bir düĢmandır." (A.Hulusi) 

 
5 - Yavrum! Dedi: rüyanı biraderlerine anlatma sonra sana bir tuzak 

kurarlar, çünkü ġeytan insana belli bir düĢmandır. (Elmalı) 
 
 
Kale ya büneyye lâ taksus rü'yake alâ ıhvetike feyekiydu leke 

keyda Yakup; Yavrucuğum dedi. Rüyanı kardeĢlerine anlatma, sonra 
sana karĢı bir tuzak kurarlar. 

 
Demek ki Hz. Yakup çocuklarının karakterlerini çok iyi ölçmüĢ ve 

onların Hz. Yusuf‟a karĢı tavır ve davranıĢlarını çok iyi biliyor, onun için 
de uyarıyor. Yine Kitabı Mukaddes tertipçilerine göre Hz. Yusuf bu olay 
olduğunda yaklaĢık 17-16 yaĢında. 

 
inneĢ Ģeytane lil Ġnsani adüvvün mubiyn; Çünkü Ģeytan 

insanoğlunun apaçık bir düĢmanıdır. 
 
 
6-) Ve kezâlike yectebiyke Rabbüke ve yuallimüke min te'viylil 

ehadiysi ve yütimmu nı'meteHU aleyke ve alâ ali Ya'kube kema 
etemmeha alâ ebeveyke min kablü Ġbrahiyme ve Ġshak* inne 
Rabbeke Aliymun Hakiym; 

 
"ĠĢte böylece Rabbin seni seçer, olayların hakikatini görmeyi sana 

öğretir, nimetini, daha önce iki atan Ġbrahim ve Ġshak'a tamamladığı gibi, 
senin ve Âl-i Yakup'un üzerine de tamamlar. Muhakkak ki senin Rabbin 
Aliym'dir, Hakiym'dir." (A.Hulusi) 

 



6 - Ve iĢte öyle, rabbin seni seçecek ve sana hadisin tevilinden 
ilimler öğretecek, hem sana hem âli Yakup‟a nimetini bundan evvel 
ataların Ġbrahim ve Ġshak‟a tamamladığı gibi tamamlayacak, Ģüphe yok ki 
rabbin alîmdir, hakîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ve kezâlike yectebiyke Rabbüke Bunun anlamı rabbinin seni 

seçmesi, ve yuallimüke min te'viylil ehadiys sana olayların doğru 
yorumunu öğretmesi, ve yütimmu nı'meteHU aleyke ve alâ ali Ya'kube 
kema etemmeha alâ ebeveyke min kablü Ġbrahiyme ve Ġshak ve tıpkı 
daha önceden ataların Ġbrahim ve Ġshak‟a olan nimetini tamamladığı gibi, 
sana ve Yakup oğullarına da nimetini tamamlayacak demektir. Yani 
bunun manası budur diyor Hz. Yakup rüyayı böyle yorumluyor. 

 
Burada geçen ehadiys, yani; ve yuallimüke min te'viylil ehadiys 

ana olayların doğru yorumunu öğretmesidir Allah‟ın. Bunun manası odur. 
Tabii lafzen ehadiys, sözler manasına geliyor. Müfessir Razi Hadis‟in, 
hâdis, yani olup biten Ģey manasına alınmasının doğru olacağını söyler 
ki; Hadise ile eĢ anlamlıdır. Dolayısıyla ben de bu yoruma uygun olarak 
çevirmeyi doğru buldum, olayların doğru yorumunu. Yalnızca rüyaya 
hasretmek doğru olmaz.  

 
Hz. Yusuf‟a verilen basiret, feraset sadece rüyaların yorumunu 

değil, hayatın yorumunu, olayların yorumunu içine alan bir basiret, bir 
ferasetti. O olayları doğru okuyor, bir ayet gibi okuyordu. Unutmayalım ki 
Allah‟ın ayetleri dörttür. 

 
Ayat-ı Mestur; satırlardaki ayetlerdir. Bunlar bildiğimiz ayetler. Ama 

birde Ayat-ı hadisat vardır. Olay ayetler. Allah‟ın; insanın baĢına, 
toplumların baĢına getirdiği her bir Ģey birer mesajdır, birer ayettir. Bir 
kıtlık, bir ayettir. Bir bolluk bir ayettir. Bir gaza, bir felaket, bir bela bir 
deprem, bir sel, bir yağmursuzluk hepsi birer ayettir. Doğru okunduğunda 
mesaj alınır. Doğru okunduğunda Allah‟ın o topluluğa ne mesaj vermek 
istediği öğrenilmiĢ olur. Bu ayeti, daha doğrusu yazılı ayetleri doğru 
anlamanın bir Ģartı da Ayât-ı hadisatı doğru anlamaktır. Yine bu ikisinin 
dıĢında ayrıca insan da bir ayettir, ve yine ayrıca kainat bir ayettir. 

 
inne Rabbeke Aliymun Hakiym; gerçekten de rabbin her Ģeyi 

bilendir, hikmetle edip eyleyendir. 
 
 
7-) Lekad kâne fiy Yusufe ve ıhvetihi âyâtün lissailiyn; 
 



And olsun ki, Yusuf ve kardeĢleri olayında, sorgulayacaklar için 
dersler vardır! (A.Hulusi) 

 
7 - ġanım hakkı için Yusuf ve biraderlerinde soranlara ibret olacak 

âyetler oldu. (Elmalı) 
 
 
Lekad kâne fiy Yusufe ve ıhvetihi âyâtün lissailiyn; 
 
ĠĢte burada geldi, Doğrusu Yusuf ve kardeĢlerinin kıssasında 

hakikati araĢtıranlar için dersler vardır, öğütler vardır ibretler vardır diyor. 
Yani bu masal değildir, hikaye değildir. Allah size masal anlatmıyor ey 
insanlar. Ġbret alırsanız eğer bu, muhteĢem bir ibretler meĢ‟eridir 
anlamına gelir. 

 
 
8-) Ġz kalu le Yusufü ve ehuhü ehabbu ila ebiyna minna ve 

nahnü usbetün, inne ebana lefiy dalalin mubiyn; 
 
Hani (kardeĢleri) dediler ki: "Biz kalabalık ve güçlü olduğumuz 

hâlde, Yusuf ve kardeĢini (Bünyamin) babamız bizden daha çok seviyor! 
Muhakkak ki babamız açık bir yanılgıda!" (A.Hulusi) 

 
8 - Zira dediler ki her halde Yusuf ve biraderi babamıza bizden 

daha sevgili, biz ise mutaassıp bir kuvvetiz, doğrusu babamız belli ki 
yanılıyor. (Elmalı) 

 
 
Ġz kalu le Yusufü ve ehuhü ehabbu ila ebiyna minna ve nahnü 

usbe Tabii aradaki boĢlukları atlayarak bize vermek istediği ahlaki 
mesajları öncelediği için Kur‟an ın üslubu, hikaye gibi aralarını doldurarak 
gitmiyor. O araları biz zihnimizde dolduruyoruz. Hani bir zaman da 
Yusuf‟un kardeĢleri Ģöyle demiĢlerdi. Biz çoğunluk olduğumuz halde 
babamız için Yusuf ve kardeĢi bizden daha sevimli ve gözde. inne 
ebana lefiy dalalin mubiyn; Bakın bakın, bir de babalarını Ģöyle 
suçluyorlar. Bu da gösteriyor ki babamız açık bir yanılgı içerisinde. 

 
Nereden bakıyorlar? Allah‟ın gör dediği yerden değil. Onun içinde 

çok olanın güçlü olduğunu zannediyorlar, haklı olduğunu zannediyorlar. 
Böyle bir ayırımı neden yapıyorlar? Tarihsel bir zemini var bunun o da 
Ģu; 

 



Büyük çocukları bunlar, eski ve baĢka bir hanımından olan 
çocukları. Hatta hatta baĢka hanımlarından olan çocukları. Ki Hz. 
Yakup‟un baĢka hanımlarından olan çocukları. Hz. Yusuf‟un annesi Hz. 
Yakup‟un 4. eĢi olarak geçiyor Kitabı Mukaddeste. Hz. Yusuf‟un annesi 
küçük kardeĢi Bünyamin‟i doğururken vefat ediyor ve bu ikisi öksüz 
kalıyorlar. Dolayısıyla diğer kardeĢlerin bunlara karĢı kıskançlığı da 
oradan kaynaklanıyor. Bunlar öksüz kalınca babaları Hz. Yakup bunlara 
aĢırı düĢkünlük gösteriyor. Onlara kol kanat germe ihtiyacı hissediyor. Bir 
de çok özel yapıları var. Özellikle Hz. Yusuf‟un özel bir duruĢu var. Ahlaki 
bir tavrı var. GeliĢmiĢ bir karakter ve seciyesi var. Onun için göz 
dolduruyor. Babasının bir numarası haline geliyor ahlaki davranıĢlarıyla, 
olgun tavırlarıyla, hikmetli sözleriyle. 

 
ĠĢte bunun üzerine diğer kardeĢler aralarında birleĢip bir cephe 

oluĢturuyorlar ve bu ikisine karĢı bir plan hazırlıyorlar. Kur‟an da tıpkı 
Ģeytanı Ģeytan eden o duyguya atıf yapar gibi onların bu planlarının 
temellerini veriyor. ġeytan da Ademoğluna karĢı kıskançlığı yüzünden 
ĢeytanlaĢmıĢtı hatırlayınız. Sırf kıskançlığı ve haseti. Onları da bu 
cinayeti iĢlemeye ikna eden hasetleri, kıskançlıkları oluyor. 

 
 
9-) Uktülu Yusufe evitrahuhu Ardan yahlü leküm vechü 

ebiyküm ve tekûnu min ba'dihi kavmen salihıyn; 
 
"Öldürün Yusuf'u yahut Onu (baĢka) bir yere uzaklaĢtırın ki 

babanızın sevgisi size yönelsin! Ondan sonra rahata ermiĢ olursunuz." 
(A.Hulusi) 

 
9 - Yusuf‟u öldürün yahut bir yere atın ki babanızın yüzü size kalsın 

ve ondan sonra salâhlı bir kavim olasınız. (Elmalı) 
 
 
Uktülu Yusufe evitrahuhu Ardan yahlü leküm vechü ebiyküm 

içlerinden biri dedi ki Yusuf‟u öldürün ya da onu ıssız bir yere atın ki 
babanızın ilgisi yalnızca size yönelsin. Yani sırf babalarının ilgisini 
üzerlerine çekmek için iyi niyetle iĢlenmiĢ bir cinayete dönüĢtürecekler 
iĢi. Babalarının ilgisini üzerlerine çekmek için babalarını acıya boğacak 
bir davranıĢa sapıyorlar. Çok insan ruhunda ki çeliĢkileri de gösteriyor 
aynı zamanda. Ġnsanın iç çeliĢkilerini. 

 
Bakınız, babalarını seviyorlar. Seviyorlar ki babalarının ilgisinin 

kendilerine yönlenmesini istiyorlar. Seviyorlar, sevmeseler babalarının 
ilgisine niçin bu kadar düĢkün olsunlar. Fakat babalarına da en büyük 



kötülüğü yapıyorlar. Sevgi masarrat getiriyor yani. Bu sevgi iĢte tüketici 
bir sevgidir. Üretici değil, tüketen bir sevgi. Onun için babalarının 
sevgisinin yalnızca kendilerine yönelmesini istiyorlar. Onun için de 
babalarına zulmedecek bir tavır içine giriyorlar. 

 
ve tekûnu min ba'dihi kavmen salihıyn; Çok ilginç bir ibare bu, 

ve onun ardından iĢini yoluna koyan bir topluluk olmuĢ olursunuz. ġöyle 
de anlayabiliriz bu ibareyi; daha sonra nasıl olsa siz halinizi düzeltir, iyi 
adamlar olursunuz. Yani bu suçu iĢleyin, bir tek cinayetten ne çıkar, 
Yusuf‟u ortadan kaldırın, ondan sonra tevbe eder pırıl pırıl olur 
temizlenirsiniz, yine Allah nazarında piru pak insanlar olursunuz gibi bir 
duyguları var. Böyle bir yanlıĢı, bir baĢka yanlıĢ düĢünce ile 
güçlendiriyorlar. 

 
Hatırlayınız, tam da bu ayet zemininde, bu ayetlerin ilk muhatabı 

olan Resulallah için, müĢriklerin Mekke‟de ki siyaset merkezi olan dar‟un 
nedve de, Resulallah hakkında ki suikast tartıĢmalarını hatırlayınız. 
Bakınız böyle bir benzerlik kuruyor ki Kur‟an aslında o bir atıf, bir imadır. 
Dar‟un Nedve de Resulallah‟ı ortadan kaldırmayı tartıĢıyorlardı müĢrik 
uluları, reisleri.  

 
Tıpkı Hz. Yusuf‟un kardeĢlerinin aralarındaki o tartıĢmada olduğu 

gibi, onlardan da biri öldürelim diyordu. Bir baĢkası; hayır öldürmeyelim, 
öldürürsek Ģöyle Ģöyle sakıncaları olur, Ģöyle yapalım, sürelim diyordu. 
Bir baĢkası; Tamam öldürelim ama kim öldürsün? O zaman her 
kabileden biri çıksın vesair gibi aynen Dar‟un Nedve de Resulallah‟a 
yapılacak suikast nasıl tartıĢılmıĢsa ona bir atıf olsun için tarihin 
dehlizlerinden bir örneği seçip Kur‟an; Ġlk defa senin baĢına gelmiyor. 
Bak sana yapılan sonucunda akıbetini görmek istiyorsan Yusuf‟a bak, 
onun içinde üzülme teselli namesidir bu. 

 
 
10-) Kale kailün minhüm lâ taktülu Yusufe ve elkuhu fiy 

ğayabetil cübbi yeltekıthu ba'düs seyyareti in küntüm fa'ıliyn; 
 
Bir diğeri de akıl verdi: "Bir Ģey yapmak istiyorsanız... Öldürmeyin 

Yusuf'u! Onu (derin olmayan) bir kuyuya bırakın; bir kafile onu (bulup) 
alsın!" (A.Hulusi) 

 
10 - Ġçlerinden bir söz sahibi, Yusuf‟u, dedi öldürmeyin de bir kuyu 

dibinde bırakın ki kafilenin biri onu lekît olarak alsın, eğer yapacaksanız 
böyle yapın. (Elmalı) 

 



 
Kale kailün minhüm lâ taktülu Yusuf içlerinden bir diğeri ileri 

atılarak; Yusuf‟u öldürmeyin dedi ve ekledi; ve elkuhu fiy ğayabetil 
cübbi yeltekıthu ba'düs seyyareti in küntüm fa'ıliyn; ille de bir Ģey 
yapacaksanız, demek ki en vicdanlısı o imiĢ. O aralarında akıllı biri imiĢ 
gerçekten ve Yusuf‟u korumak istermiĢ. Fakat öbürlerine karĢı da açıkça 
muhalefet edemediği için öldürülmekten Yusuf‟u kurtarmak maksadıyla 
böyle bir akıl, tedbir üretmiĢ. Ve diyor ki; Eğer ille de bir Ģey 
yapacaksanız, bir kuyunun derinliklerine bırakın. Nasıl olsa bir kervan 
gelip onu alıp götürecektir der. 

 
El Cübb; Bi‟ir değil. Bi‟ir; kuyu manasına gelir. Ama burada Cübb 

diyor. Bu farklı bir Ģey. Bi‟ir; etrafı taĢlarla örülmüĢ sistematik, mimari bir 
kuyudur. El Cübb ise kazılmıĢ, su bulununcaya kadar kazılmıĢ ama hiçbir 
mimari faaliyet, inĢa yürütülmemiĢ. Sadece bir çukur olarak, çok derin bir 
çukur olarak duran su çıkmıĢ çukurdur. Ne suyu adam boğacak kadar 
yüksektir, ne de içine bir adam düĢtüğünde dıĢarıdan bir yardım 
olmaksızın dıĢarı çıkabilir. Böylesine çölde arazide kazılmıĢ çok derin 
çukurlar. Ama etrafı taĢla örülmemiĢ çukurlara el cübb deniliyor. Onun 
içinde burada bir çukurun su çıkarmak için kazılmıĢ çok derin bir çukurun 
dibine atarsınız manası verilir. 

 
 
11-) Kalu ya ebana ma leke lâ te'menna alâ Yusufe ve inna lehu 

lenasihun; 
 
Dediler ki: "Ey babamız, biz Onun hayrını istediğimiz hâlde neden 

Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun!" (A.Hulusi) 
 
11 - Vardılar ey bizim pederimiz, dediler, sen neye bize Yusuf‟u 

inanmıyorsun? Cidden biz onun için ricacıyız. (Elmalı) 
 
 
Kalu ya ebana ma leke lâ te'menna alâ Yusufe ve inna lehu 

lenasihun; Babalarına dönüp; Ey babamız dediler. Biz ona candan 
yürekten davrandığımız halde neden Yusuf hakkında bize 
güvenmiyorsun? 

 
 
12-) Ersilhu meana ğaden yerta' ve yel'ab ve inna lehu 

lehafizun; 
 



"Yarın Onu bizimle beraber yolla da serbestçe gezip oynasın... 
ġüphesiz biz Onu koruyucularız." (A.Hulusi) 

 
12 - Yarın bizimle beraber gönder gezsin oynasın Ģüphesiz, biz onu 

gözetiriz. (Elmalı) 
 
 
Ersilhu meana ğaden yerta' ve yel'ab bırak onu, yarın bizimle 

birlikte koĢup oynasın. ve inna lehu lehafizun; bizim onu 
koruyacağımızdan en küçük Ģüphen olmasın. Diye de teminat verdiler. 

 
 
13-) Kale inniy le yahzununiy en tezhebu Bihi ve ehafü en 

ye'külehüzzi'bü ve entüm anhu ğafilun; 
 
(Yakup) dedi ki: "Onu götürmeniz beni muhakkak üzer... Siz 

Onunla ilgilenmezken Onu kurdun kapmasından korkarım." (A.Hulusi) 
 
13 - Beni, dedi: onu götürmeniz her halde mahzun eder ve 

korkarım ki onu kurt yer de haberiniz olmaz. (Elmalı) 
 
 
Kale inniy le yahzununiy en tezhebu Bih fakat olacak ya, adeta 

ilahi senaryo iĢleyecek ya. Yakup dedi ki; Gerçekten de onu götürmeniz 
beni endiĢelendiriyor. ve ehafü en ye'külehüzzi'bü ve entüm anhu 
ğafilun; sizin ondan yana dalgınlık gösterdiğiniz bir sırada onu kurdun 
kapmasından korkuyorum.Dedi. Yani onlar ihanet planlarını yapıyorlar, 
fakat gerekçeyi düĢünemiyorlar. Adeta onlara gerekçeyi farkında 
olmadan babaları Yakup A.S. sunuyor. Onlar da bunu kaçırırlar mı?  

 
Yani burada tabii ince dersler de veriliyor. Ġnsan eğer ilahi bir 

takdirin, ilahi bir senaryonun bir parçası olduğu zaman, istesin ya da 
istemesin neticede yapılan her Ģey o senaryoya göre uygulanıyor. Ama 
bu kendisinin farkında olmadan olup bitiyor. 

 
 
14-) Kalu lein ekelehüzzi'bü ve nahnu usbetün inna izen 

lehasirun; 
 
Dediler ki: "Andolsun ki, biz kuvvetli bir grupken hâlâ Onu kurt 

kaparsa, gerçekten biz hüsrana uğrayanlar oluruz." (A.Hulusi) 
 



14 - Vallahi, dediler, biz mutaassıp bir kuvvet iken onu kurt yerse 
biz o halde çok hüsrân çekeriz. (Elmalı) 

 
 
Kalu lein ekelehüzzi'bü ve nahnu usbetün inna izen lehasirun; 

onlar kendilerini Ģöyle savundular babalarına karĢı. Biz bunca kalabalık 
olduğumuz halde eğer onu kurt kapacak olursa, iĢte asıl o zaman biz 
yanmıĢız demektir. Dediler. 

 
 
15-) Fe lemma zehebu Bihi ve ecme'u en yec'aluhu fiy 

ğayabetil cübbi, ve evhayna ileyhi le tünebbiennehüm Bi emrihim 
hazâ ve hüm lâ yeĢ'urun; 

 
Nihayet Onu alıp götürdüler ve Onu kuyunun dibinde bırakmaya 

karar verdiler... Biz de Ona: "Andolsun ki, onların seni tanımadıkları bir 
ortamda, yaptıklarını yüzlerine vuracaksın!" diye vahyettik. (A.Hulusi) 

 
15 - Bunun üzerine vaktâ ki onu götürdüler ve kuyunun dibine 

koymağa karar verdiler, biz de ona Ģöyle vahy ettik, kasem olsun ki sen 
onlara hiç farkında değillerken bu iĢlerini haber vereceksin. (Elmalı) 

 
 
Fe lemma zehebu Bihi ve ecme'u en yec'aluhu fiy ğayabetil 

cübb ĠĢte bu minval üzere onu kuyunun derinliklerine atmada söz birliği 
etmiĢ bir halde yanlarında götürüyorlardı. ve evhayna ileyhi le 
tünebbiennehüm Bi emrihim hazâ ve hüm lâ yeĢ'urun; Ki biz ona bir 
gün gelecek kendileri hiç farkında değilken, bu yaptıklarını onlara bir bir 
haber vereceksin diye vahy ettik. 

 
Evet, iĢte can alıcı bir nokta. Yani daha o günden Hz. Yusuf‟a 

akıbeti, bu sürecin, bu senaryonun sonu gösteriliyor ve telaĢlanmaması 
gerektiği adeta söylenmiĢ oluyor. Bununla aslında bize bir hikaye 
anlatılmıyor. Bunun ilk muhatabı olan Resulallah‟a verdiği iç serinliğini siz 
düĢünün. Bu o demektir. Resulallah Mekke de artık canı tehlikede. 
Mekke nin son döneminde. Çoğunluğa göre indi bu sure. Artık canı tehdit 
altında. Öyle bir durumda Resulallah‟a ilahi bir garantidir bu ayet. Onların 
hiçbir tehditlerinden, hiçbir düzenlerinden, hiçbir suikastlarından korkma, 
neticede olacak olan budur. Sen kendi çağının Yusuf‟u sun, Yusuf gibi 
davran ve gerisini merak etme. Onun için burada da Resulallah‟a o 
garanti veriliyordu. 

 



Burada ilginçtir yine Tevrat ve Ġsrailiyat‟ın diğer Talmu‟tta, diğer 
kaynaklarında ki anlatımla fark var. Orada bağırıp çağıran, ağlayıp, 
inleyip sızlayan bir Yusuf görüyoruz. Yani nübüvvetin, hikmetin hiçbir izi 
yok oradaki anlatımda. Kur‟an bambaĢka bir biçimde sunuyor bize. 
Gerçekten de bir peygambere yakıĢan tavırla sunuyor kıssayı. 

 
 
16-) Ve cau ebahum 'ıĢaen yebkûn; 
 
Gecenin ilk saatlerinde, ağlayarak babalarına geldiler. (A.Hulusi) 
 
16 - Bıraktılar ve yatsıleyin ağlayarak babalarına geldiler. (Elmalı) 
 
 
Ve cau ebahum 'ıĢaen yebkûn; Derken akĢam vakti babalarına 

ağlayarak geldiler. 
 
 
17-) Kalu ya ebana inna zehebna nestebiku ve terekna Yusufe 

'ınde metaına fe ekelehüzzi'bü, ve ma ente Bi mu'minin lena velev 
künna sadikıyn; 

 
Dediler ki: "Ey babamız! Doğrusu biz gittik, yarıĢıyorduk... Yusuf'u 

da eĢyamızın yanına bırakmıĢtık... Onu o kurt yemiĢ... Her ne kadar 
doğruyu söylesek de, sen bize inanmazsın." (A.Hulusi) 

 
17 - Dediler: ey pederimiz, biz gittik yarıĢ ediyorduk, Yusuf‟u 

eĢyamızın yanında bırakmıĢtık bir de baktık ki onu kurt yemiĢ, Ģimdi biz 
doğru da söylesek sen bize inanmazsın. (Elmalı) 

 
 
Kalu ya ebana ey babamız dediler. inna zehebna nestebiku ve 

terekna Yusufe 'ınde metaına fe ekelehüzzi'b ey babamız dediler, 
yarıĢ yapma amacıyla uzaklaĢmıĢtık, Yusuf‟u da eĢyalarımızın baĢında 
bırakmıĢtık. Bir de baktık ki onu kurt yemiĢ. ve ma ente Bi mu'minin 
lena velev künna sadikıyn; Onu da iyi biliyorlar ve diyorlar ki. Ama biz 
ne kadar doğruyu söylesek de yine de sen bize inanmayacaksın. 

 
Tezgahı kurmuĢlar, babalarını ikna etmeye çalıĢıyorlar. Ama öyle 

anlaĢılıyor ki Hz. Yakup bu tezgaha inanmıyor. Zaten ilerde 83. ayetten 
açıkça anlaĢılacak bu. Hz. Yusuf‟un ölmediğini, yaĢadığını, yıllar sonra 
dile getirecek. Onun için Hz. Yakup bu tezgaha inanmıyor. 

 



 
18-) Ve cau alâ kamıysıhi Bidemin kezib* kale bel sevvelet 

leküm enfüsüküm emra* fesabrun cemiyl* vAllâhulMüsteanu alâ ma 
tesıfun; 

 
Üstüne yalandan sürdükleri taze kan bulunan gömlek ile geldiler... 

(Babaları) dedi ki: "Hayır (öyle olduğunu sanmıyorum)! Nefsleriniz sizi 
(kötü) bir iĢe yönlendirmiĢ! Bana güzellikle sabretmek düĢer bundan 
sonra... Sizin anlattıklarınıza karĢı sığınağım Allâh'tır!" (A.Hulusi) 

 
18 - Bir de gömleğinin üzerinde yalan bir kan getirdiler, yok, dedi: 

nefisleriniz sizi aldatmıĢ bir iĢe sevk etmiĢ, artık bir sabrı cemîl ve Allah 
dır ancak yardımına sığınılacak, söylediklerinize karĢı. (Elmalı) 

 
 
Ve cau alâ kamıysıhi Bidemin kezib üstelik üzerinde yalandan bir 

kan lekesi bulunan gömleğini de getirmiĢtiler. kale bel sevvelet leküm 
enfüsüküm emra Hz. Yakup Ģöyle dedi; olamaz, öz benlikleriniz sizi 
ayartarak kötü bir iĢe sürüklemiĢ olmalı dedi. 

 
Ġlginçtir sevgili dostlar. Burada, bu konuda biraz durmak 

istiyorum.Enfüsüküm ifadesi geçiyor. Ki burada daha diğer yerlerde de 
özellikle Hz. Yusuf‟la ev sahibinin eĢinin Hz. Yusuf‟u taciz etmesi 
sırasındaki anlatımlarda da sık sık bu sözcük, nefis sözcüğü geçecek. 
Kuran‟da hemen tamamen Nefis; kiĢinin kendisi, tekil benliği, zatı, Ģahsı, 
canı manasına kullanılır. Fakat ne gariptir bu surede burada ve diğer bir 
çok ayette 23., 26,, 30., 32. ve de özellikle 53. ayette  

 
Ve ma uberriu nefsiy.. ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Ben 

kendimi temize çıkarmıyorum. Doğru tercüme budur. Ben kendimi temize 
çıkarmıyorum.  innen nefse leemmaretun Bissui.. fakat burası; hiç 
kuĢku yok ki kendim diye çeviremiyoruz iĢte. Nefis, ya da öz benlik. Yani 
adeta insanın tekil Ģahsından daha içerde, daha özel bir anlamda 
kullanılıyor. 

 
Neden Kur‟an ın genelinde nefis, öz benlik yerine can, insanın 

Ģahsı, kiĢi kendisi anlamına kullanılırken, burada daha dar bir anlamda 
kullanılıyor. Benim ayartıcı öz benlik diye çevirdiğim anlamda. Diye bir 
soru sorulacak olursa Ģöyle bir cevap verebiliriz. Olayın kahramanlarının 
yaĢadığı eski Mısır‟daki insan tasavvuru buna dayanıyordu. Yani biraz da 
Kur‟an, hiçbir metnin yapamayacağı bir ihtiĢam ile, hiçbir metnin 
beceremeyeceği bir kıvraklıkla olayın yaĢandığı dönemdeki insanların. 
Olayın yaĢandığı eski Mısır‟daki insan tasavvuru, nefis tasavvurunu bize 



taĢıyor. Niçin? Daha kolay anlayabilmemiz, daha iyi ibret alabilmemiz 
için. ĠĢte ben bu farkı bununla izah edebiliyorum ancak. 

 
fesabrun cemiyl Hz. Yakup devam etti, Artık bana düĢen güzelce 

sabretmektir. vAllâhulMüsteanu alâ ma tesıfun; ve anlattığınız bütün 
bu Ģeyler karĢısında kendisinden yardım dilenebilecek tek mercii 
Allah‟tır. Dedi Hz. Yakup. 

 
Evet, Tevrat‟ta ki anlatımda kendisini parçaladı, elbiselerini paraladı 

diye anlatıyor. Çok farklı dedim ya, bir peygamber izzetini, onurunu hiç 
hesaba katmamıĢ Tevrat yazarları bu rivayetleri kaleme alırken. 

 
 
19-) Ve caet seyyaretün feerselu varidehüm feedla delveh* kale 

ya büĢra hazâ ğulam* ve eserruhu bidaaten, vAllâhu Aliymun Bi ma 
ya'melun; 

 
Bir kafile geldi kuyu baĢına ve sucuları kovasını saldı kuyuya ve 

görünce seslendi: "Hey müjde! Burada bir erkek çocuk var"... Onu 
satmak için çıkarıp sakladılar. Allâh onların yapmakta olduklarını (onların 
hakikati ve fiillerinin yaratanı olarak) Aliym'dir. (A.Hulusi) 

 
19 - Öteden bir kafile gelmiĢ, sucularını göndermiĢlerdi, vardı 

kovasını saldı, â... müjde bu bir gulâm dedi ve tuttular onu ticaret için 
gizlediler, Allah ise biliyordu ne yapacaklar. (Elmalı) 

 
 
Ve caet seyyaretün feerselu varidehüm beri yandan bir kervan 

geldi ve sucularını suya gönderdi. feedla delveh* kale ya büĢra hazâ 
ğulam kovasını suya salmasıyla gördüğü karĢısında bağırması bir oldu. 
Ne Ģans, bir oğlan çocuğu bu dedi sucu. ve eserruhu bidaaten onu 
ticari bir mal olarak satmak üzere yanlarında gizlediler. 

 
Bu özellikle aĢağı Ürdün‟de ki Gilad‟dan gelip Mısır‟a giden bir 

kervandı diyor uzmanlar. Tevrat özellikle bunu söylüyor. Tevrat‟ta bir 
anekdot daha var bu kervanla ilgili. Bu kervanın mensupları Ġsmail 
oğullarıydı, yani Araplardı Sami kavimlerden Araplardı diyorlar. 

 
vAllâhu Aliymun Bi ma ya'melun;oysa ki Allah ne yapacaklarını 

çok iyi biliyordu kervancıların. 
 
 



20-) Ve Ģeravhü Bi semenin bahsin derahime ma'dudetin, ve 
kânu fiyhi minez zahidiyn; 

 
(Sonra Mısır'da) Onu yanlarında tutmak istemedikleri için az bir 

pahaya, birkaç dirheme sattılar. (A.Hulusi) 
 
20 - Değersiz bir baha ile onu bir kaç dirheme sattılar, hakkında 

rağbetsiz bulunuyorlardı. (Elmalı) 
 
 
Ve Ģeravhü Bi semenin bahsin derahime ma'dude sonunda onu 

küçük bir değere, sadece birkaç gümüĢ paraya sattılar. Kervan getiriyor 
Mısır‟a, Mısır‟da Hz. Yusuf‟u köle diye satıyorlar. ve kânu fiyhi minez 
zahidiyn; zaten onlar ondan kurtulmak istiyorlardı.  

 
 
21-) Ve kalelleziĢterahu min mısra limraetihi ekrimiy mesvahu 

'asa en yenfeana ev nettehızehu veleda* ve kezâlike mekkenna li 
Yusufe fiyl Ard* ve linuallimehu min te'viylil ehadiys* vAllâhu 
ğalibün alâ emrihi ve lâkinne ekseranNasi lâ ya'lemun; 

 
Onu satın alan Mısırlı, karısına dedi ki: "Ona iyi bak... Umarım bize 

faydası olur, belki de Onu evlat ediniriz"... Böylece Yusuf'u oraya 
yerleĢtirdik ki, bu arada yaĢamdaki olayların hakikatini OKUmasını talim 
edelim... Allâh hükmü yerine gelir! Fakat insanların çoğunluğu bunun 
farkında değildir! (A.Hulusi) 

 
21 - Mısırdan onu satın alan ise haremine dedi ki: buna güzel bak, 

umulur ki bize faydası olacaktır, yahut evlat ediniriz, bu suretle Yusuf‟u 
orada yerleĢtirdik; hem de ona hâdisatın mealini istihraca dair ilimler 
öğretelim diye, öyle ya Allah, emrine galiptir velâkin insanların ekserisi 
bilmezler. (Elmalı) 

 
 
Ve kalelleziĢterahu min mısra limraetihi ekrimiy mesva ve onu 

satın alan Mısır‟lı adam karısına dedi ki; Ona iyi bak. 'asa en yenfeana 
ev nettehızehu veleda bakarsın bize yararı dokunur, ya da onu evlat 
edinebiliriz.  ve kezâlike mekkenna li Yusufe fiyl Ard iĢte böylece 
Yusuf için o ülkede sağlam bir zemin hazırladık. Bunu böyle tercüme 
ettim ki en güzel en doğru tercümesi de bu olsa gerek. 

 
Ġlahi irade beĢer eliyle görüyorsunuz nasıl tecelli ediyor. Hem de 

kahır suretinde tecelli ediyor. Yani köle diye satılması getirilip, hatta 



Kitabı Mukaddes‟te bundan daha fazla ayrıntılar var. Orada onu satın 
alan Mısır‟lı yönetici Potifar, isminin Potifar olduğu orada geçiyor. Potifar 
isimli bu Mısır‟lı yönetici hazineden sorumlu bir yüksek bürokrat olduğu 
söyleniyor. Diyor ki bu öyle köle çocuğuna falan benzemiyor bu. 
DavranıĢları çok asil diyor. Allah‟u alem diyor bunu alıp köle diye sattılar. 
Yani o olayın arka planını da kısmen tahmin edebiliyor. Onun için Hz. 
Yusuf‟u kaçırmadan, görür görmez alıp getiriyor. 

 
ve linuallimehu min te'viylil ehadiys yine bu Ģekilde ona olayların 

doğru yorumunu öğrettik. vAllâhu ğalibün alâ emrih zira Allah irade 
ettiği iĢi baĢarıyla sonuçlandırandır.  

 
ĠĢte bu, Ģu ibare deminden beri okuduğumuz tüm ayetlerin ser tacı, 

anahtarı. Yani bütün bunlar neden oldu diye sorarsanız eğer, Allah‟ın bir 
muradı vardı. Bu muradın gerçekleĢmesi gerekiyordu ve iĢte Allah bu 
muradını böyle gerçekleĢtirdi. 

 
Tabii buradan kaderci bir anlayıĢa gitmek doğru değil. Yani hiç 

kimse; Yusuf‟un kardeĢlerinin o zaman hiçbir suçu yoktu ki. Ġlahi senaryo 
yazılmıĢsa bunlarda kendileri için yazılanı oynayacaklar. Ġyi de kötü 
adam rolünü oynamak onlara yazılmadı ki, onlar kendileri seçtiler bu rolü. 
Rolleri siz seçiyorsunuz. Büyük senaryo, büyük makamda yazılıyor. 
Doğru, fakat rolleri siz seçiyorsunuz. ġeytan ya da Adem rolünü, Habil ya 
da Kabil rolünü siz seçiyorsunuz. Ġradenizle seçiyorsunuz. Yusuf ya da 
Hain kardeĢler rolünü siz seçiyorsunuz. Onun için rolünüzü kendiniz 
seçiyorsunuz. Özgür iradenizle seçiyorsunuz. Onun içindir ki seçtiğiniz 
role göre bir akıbetiniz oluyor, bir ahiretiniz oluyor.  vAllâhu ğalibün alâ 
emrih Allah irade ettiği iĢi baĢarıyla sonuçlandırandır.  

 
ve lâkinne ekseranNasi lâ ya'lemun; ve fakat insanların çoğu 

bunu kavrayamaz. Ġnsanların çoğu bu iĢte ince çizgiyi kavrayamıyor, bu 
ince farkı kavrayamıyor. Ya katı kaderci bir anlayıĢı benimsiyor ve iradeyi 
yok sayıyor, ya da ne yapıyor; Allah‟ın iradesini yok sayıyor. Her Ģeyi 
kendi yönlendirdi zannediyor. Allah‟tan bağımsız bir baĢarı hesaplamaya, 
Allah‟tan bağımsız bir hayat tasarlamaya kalkıyor.ekseranNasi diyor. 
Ġnsanların çoğu bunu kavrayamaz. 

 
Kur‟an ın kalıp ifadelerinden biridir bu. ekseranNasi lâ 

yu'minun(Mümin/59), ekseranNasi lâ yeĢ'kürun (Bakara/243) 
ġükretmez insanların çoğu. Çoğu iman etmez. Neden? ekseranNasi lâ 
ya'kılun.. (Ankebut/63) çoğu akletmez. Onun karĢısında bir baĢka ibare 
daha kullanır Kur‟an Ulül elbab, düĢünen öz akıl sahipleri.  

 



Demek ki Kur‟an insanları ikiye ayırıyor. Yığınlar, kalabalıklar, ne 
yaptığını bilmeyen kalabalıklar, beri yanda ise ne yaptığını bilen seçkin 
bir azınlık. Demek ki ne yaptığını bilenler her zaman her tarihte hep 
çoğunluk değil azınlık olmuĢlar. Bunu da böyle öğrenmiĢ oluyoruz. 

 
 
22-) Ve lemma beleğa eĢüddehu ateynahü hükmen ve ılma* ve 

kezâlike neczil muhsiniyn; 
 
(Yusuf) aklını kullanacak yaĢa erdiğinde, Ona hüküm ve ilim verdik. 

Muhsinleri iĢte böyle mükâfatlandırırız. (A.Hulusi) 
 
22 - Vaktâ ki kıvamına irdi biz ana bir hüküm ve bir ilim bahĢettik ve 

iĢte Muhsinlere böyle karĢılık veririz. (Elmalı) 
 
 
Ve lemma beleğa eĢüddehu ateynahü hükmen ve ılma artık 

ergenlik çağına eriĢince ona bir muhakeme yeteneği ve bilgi yöntemi 
bahĢettik. ve kezâlike neczil muhsiniyn; zira biz iyilik yapanları iĢte 
böyle ödüllendiririz. 

 
Evet sevgili dostlar, burada duralım ve soralım. Nereden 

bakıyorsunuz. Allah‟ın gör dediği yerden mi bakıyorsunuz, Ģeytanın gör 
dediği yerden mi. Yusuf‟mu kaybetti, kardeĢleri mi. Allah‟ın gör dediği 
yerden bakarsanız Yusuf kazandı. ġeytanın gör dediği yeden 
bakarsanız, Yusuf kaybetti. Allah‟ın gör dediği yerden bakarsanız Yusuf‟a 
ağlamazsınız. Asıl kardeĢlerine ağlarsınız. Ama Ģeytanın gör dediği 
yerden bakarsanız Yusuf ziyan eden taraf, yitiren, kaybeden taraf. Onun 
için kuyuya atan mı daha karlı çıktı, atılan mı. Bu soru çok önemli ve her 
birinizin atılacağı veya atıldığı kuyular olabilir. Asıl bence kuyuya 
atılmaktan korkmamak lazım. Aklın ve kalbin kuyuda olmasından 
korkmak lazım. 

 
ġöyle bir Ģey söylesem acaba anlaĢılır mı? Yusuf kuyuda idi, fakat 

yüreği ve aklı kuyuya hiç sığmadı. Onu kuyuya atanlar kuyuda değildi. 
Bana sorarsanız Yusuf‟la beraber onlar akıllarını kuyuya attılar ve hiç 
çıkmadı. Yusuf kuyudan çıktı ama onların akılları ve vicdanları kuyudan 
hiç çıkmadı. Kim kuyuda? Kim zararda. 

 
Bugün içinde yaĢadığımız toprağa zamana ve döneme taĢıyarak 

düĢünelim bunları ve bu soruları öyle soralım. Çünkü bu ayetler aynı 
zamanda bize de hitap ediyor. Dahası kim daha özgür? Kuyuda ki mi, 
kuyuya atanlar mı. Aslında kuyuya atanlar, kuyuya attıkları andan 



itibaren tutuklandılar. Vicdanları onların boğazına, ellerine bileklerine 
ayaklarına bukağı geçirdi. Kelepçe geçirdi, paranga geçirdi. Kuyuya 
atılansa özgürdü, özgür. Çünkü ruhunun zindanına girmedi. Hiç olmasa 
mazlumdu, zalim değil. Mağdurdu gadir değil. Onun için o Ģanslıydı 
bence ve öyle de oldu. Felaket, en sonunda Ģunu söylemek lazım; sizin 
kuyuda olmanız değil, yüreğinizin ve zihninizin kuyuda olması. 

 
 
23-) Ve ravedethülletiy huve fiy beytiha 'an nefsihi ve ğallekatil 

ebvabe ve kalet heyte lek* kale me'azâllahi inneHU Rabbiy ahsene 
mesvaye, innehu lâ yüflihuz zâlimun; 

 
Yusuf'un evinde kaldığı kadın, Onun nefsaniyetinden yararlanmak 

istedi. Kapıları sımsıkı kapattı... "Seninim, gel" dedi... (Yusuf) karĢı çıkıp: 
"Allâh'a sığınırım! Muhakkak ki O (kocan) efendimdir, sahip olduğum 
nimetleri bağıĢlamıĢtır. Muhakkak ki zâlimler kurtuluĢa ermezler." 
(A.Hulusi) 

 
23 - Derken hânesinde bulunduğu hanım bunun nefsinden kam 

almak istedi ve kapıları kilitledi, haydi seninim dedi, o, Allaha sığınırım, 
dedi: doğrusu o benim Efendim, bana güzel baktı, hakikat bu ki, zalimler 
felâh bulmaz. (Elmalı) 

 
 
Ve ravedethülletiy huve fiy beytiha 'an nefsih Derken evinde 

bulunduğu kadın arzusunu onunla tatmin etmek için onu baĢtan 
çıkarmak istedi. ve ğallekatil ebvabe ve kalet heyte lek ve bir gün 
kapıları sıkı sıkıya kapatıp haydi seninim dedi. kale me'azâllahi inneHU 
Rabbiy ahsene mesvayi Yusuf hemen Ģöyle tepki gösterdi; Allah‟a 
sığınırım dedi. Üstelik o benim efendim. Bana güzel bir mevki vermiĢtir, 
konum kazandırmıĢtır. 

 
Ayetin baĢında ki ravedethü el müravede, tarafların birinin 

istediğini, diğerinin istememesi yüzünden çıkan çatıĢmaya deniliyor Arap 
dilinde. Fakat ZemahĢeri‟nin bu sözcüğe getirdiği bir açıklama daha var, 
çok önemli; arzusunu gerçekleĢtirmek için her türlü hile tuzak, iĢve ve 
cilve göstermeye denir diyor. Buradaki ibare çok dikkat çekici inneHU 
Rabbiy ne diyor; me'azâllah Allah‟a sığınırım. 

 
inneHU Rabbiy bunu kimi müfessirler; o benim efendimdir 

biçiminde çevirip ev sahibi, yani efendisi, kendisini alan efendiye delalet 
ettiriyorlar. Kimi müfessirlerde ki çok azınlık; inneHU Rabbiy i tam 
kelime anlamıyla alıp bir önceki cümle ile bitiĢtirip “Allah‟a sığınırım o 



benim rabbimdir.” Diyerek ondan kastın efendisi değil Allah olduğunu 
söylüyorlar.ahsene mesvayi bana çok güzel bir mevki kazandırdı. 

 
Bendeniz iki manaya da gelebilecek Ģekilde kasten Yusuf‟un 

tevriye yaptığını düĢünüyorum. Orada bir ortam var. Bir köle, düĢünün, 
birilerinin elinde köle, satılmıĢ, satmıĢlar bir nebiyi. Dolayısıyla öyle bir 
tevriye kullanıyor ki hem inancı itibarıyla hiçbir sakınca içermiyor, hem de 
karĢısındaki insanların töhmetine kendisini maruz bırakmıyor. Onun için 
iki manaya da gelebilecek Ģekilde anlaĢılması tesadüf değil bu ibarenin. 
O benim efendimdir. Ama hemen baĢında me'azâllah Allah‟a sığınırım 
var.  

 
Onun için Hz. Yusuf açısından bunun ne manaya geldiği açık. O 

benim rabbimdir dediği Allah benim rabbimdir. Ama onu dinleyenler ve 
Allah‟a iman etmemiĢ olan o kitle ise tabii ki bundan kendi kafalarında 
kini anlayacaklardır. 

 
innehu lâ yüflihuz zâlimun; ġu da bir gerçek ki zalimler asla iflah 

olmaz, baĢarıya ulaĢmazlar. Dedi Hz. Yusuf. Yani bunun bir zulüm 
olduğunu söylemek istedi. Zulüm insanın kendisi ile, rabbiyle, eĢya ile ve 
diğer insanlarla iliĢkisinde Allah‟ın koyduğu sınırları aĢmasıdır. Zulüm 
budur. Dolayısıyla bu da bir zulüm olacaktı. 

 
 
24-) Ve lekad hemmet Bihi ve hemme Biha* levla en rea 

burhane Rabbih* kezâlike linasrife anhüssue velfahĢa'* innehu min 
ıbadinel muhlesıyn; 

 
Andolsun ki (o kadın) Onu arzulamıĢtı... Rabbinin burhanı 

olmasaydı (aklı, duygusuna hâkim olmasaydı Yusuf da) ona meyletmiĢ 
gitmiĢti! Biz böylece Ondan kötülüğü (nefsanî duyguları) ve Ģehveti uzak 
tuttuk! Çünkü O, ihlâslı kullarımızdandır. (A.Hulusi) 

 
24 - Hanım cidden ona niyeti kurmuĢtu, o da ona kurmuĢ gitmiĢti 

amma rabbinin bürhanını görmese idi, ondan fenalığı ve fuhĢu bertaraf 
edelim için öyle oldu, hakikat o bizim ıhlâsa mazhar edilmiĢ has 
kullarımızdandır. (Elmalı) 

 
 
Ve lekad hemmet Bih Doğrusu, çok ilginç bir bilgi veriyor Kur‟an 

burada; Doğrusu kadın onu gözüne kestirmiĢti. ve hemme Biha* levla 
en rea burhane Rabbih eğer rabbinin bürhanını müĢahede etmemiĢ 
olsaydı, o da kadını gözüne kestirmiĢti.  



 
Allah Allah, ilginç, ama ĢaĢılacak hiçbir yer yok. ġaĢmak yanlıĢ 

olur. Bunun böyle olması gerekiyor, doğrusu da bu. Ġffetin ve erdemin 
gerçek anlamı böyle bir sahnede arzu duymamak değil ki, arzu duyduğu 
halde, arzusuna rağmen onu dizginlemek, Allah‟tan korktuğu için 
sakınmak ve direnmektir. Günaha karĢı direnmek. Erdem budur zaten. 
Yoksa arzu duymamak değil ki. Zaten arzu duymamıĢ olsa bu bir erdem 
olmazdı. TaĢ, ağaç, ot gibi olurdu. Otun bir baĢkasının hakkını yememesi 
otluğunu erdem kılmaz. Onun erdemi sayılamaz. Onun için burada 
ĢaĢılacak bir Ģey yok. Onu yapabilecek olduğu halde, hatta hatta, o 
noktada arzu duyduğu halde bundan sırf ahlaki davranmak için kaçınmıĢ 
olmasıdır asıl baĢarı. Asıl nefsine karĢı, öz benliğine karĢı verdiği 
savaĢta baĢarısı buradan gelir Hz. Yusuf‟un. Yani peygamber deyince 
biz, peygamberlerin hiçbir Ģeyi olmaz.  

 
ĠĢte öyle değil diyor Kur‟an. Peygamberler de insandır, fakat 

peygamberin vasfı; Allah‟ın çizdiği sınırı aĢmamasıdır. Ama yine de diyor 
ki burada; Eğer rabbinin bürhanını görmemiĢ olsaydı. Demek ki bu çok 
önemli. Tabii rabbinin bürhanını görmekten kasıt; Yüreğinde O‟nun 
korkusunu, O‟na karĢı saygı duymak, yüreğinde o imanın kendisini 
dizginleyen frenlerini duymaktır. Asıl odur burada söylenen. 

 
kezâlike linasrife anhüssue velfahĢa' iĢte bunun nedeni, her türlü 

kötülük ve tutkuya bağlı taĢkınlığı ondan uzaklaĢtırmak istediğimiz içindi. 
Yani ondan fuhĢiyatı, taĢkınlığı, kötülüğü uzaklaĢtırmak için biz ona 
bürhanımızı gösterdik. 

 
innehu min ıbadinel muhlesıyn; Çünkü o bizim seçkin 

kullarımızdan biriydi. Muhlesiyn; Ġhlas verilmiĢ, seçilmiĢ, halis kılınmıĢ. 
Yani Kur‟an da iki Ģekilde kullanılır.  

 
1 – Ġsmi fail olarak muhlisiyn, 
 
2 – Muhlasiyn, burada olduğu gibi. Ġsmi mef‟ul olarak. 
 
1. Kendisi ihlaslı olan samimi davranan. 2. Bir de Allah‟ın 

samimiyetini takviye ettiği, güçlendirdiği. ĠĢte Muhlasiyn o. 
 
 Her Yusuf‟un bir Züleyha‟sı var. Züleyha‟sız Yusuf olmaz. Peki, 

herkes kendi Züleyha‟sının ne olduğunu düĢünsün. Size saldıran, sizi 
ayartan, sizi baĢtan çıkarmaya çalıĢan mutlaka bir Züleyha‟var, fakat 
kim. Bu sadece bir hanım olmayabilir, bu çoğu zaman bir mal, para, 



dünya, makam ve bunun dıĢında bir çok Ģey olabilir. Herkes kendi 
Züleyha‟sının ne olduğunu düĢünsün. 

 
 
25-) Vestebekal babe ve kaddet kamısahu min dübürin ve 

elfeya seyyideha ledel bab* kalet ma cezaü men erade Bi ehlike 
suen illâ en yüscene ev azâbün eliym; 

 
(Ġkisi de) kapıya (yarıĢırcasına) koĢtular... (Kadın) Onun gömleğini 

arka tarafından boylu boyunca yırttı... Kapının (hemen) yanında, kadının 
kocası ile karĢılaĢtılar... (Kadın) dedi ki: "Karına kötülük yapmak 
isteyenin cezası, zindana atılmaktan veya acı bir azaptan baĢka nedir?" 
(A.Hulusi) 

 
25 - Ġkisi bir kapıyı koĢuĢtular, Hanım onun gömleğini arkasından 

yırttı, kapının yanında Hanımın beyine rast geldiler, Hanım, senin, dedi: 
ehline fenalık yapmak isteyenin cezası zindana konulmaktan veya elîm 
bir azâb dan baĢka nedir? (Elmalı) 

 
 
Vestebekal babe ve kaddet kamısahu min dübür ve kapıya 

koĢuĢtular. Kadın ise onun gömleğini arkasından yırtıverdi. ve elfeya 
seyyideha ledel bab tam kapıya dayanmıĢlardı ki kadının beyi ile yüz 
yüze geldiler. kalet ma cezaü men erade Bi ehlike suen illâ en 
yüscene ev azâbün eliym; Kadın dedi ki üste çıkarak, hem suçlu, hem 
güçlü halde; Senin karına tecavüze kalkıĢan bir kiĢinin cezası 
hapsedilmekten ya da daha acı bir cezaya çarptırılmaktan baĢka ne 
olabilir ki. 

 
Kitabı Mukaddeste ki versiyonunda Hz. Yusuf‟un elbisesini 

tamamen kadının çekip aldığı, elinde kaldığı ve Hz. Yusuf‟un öyle çıplak 
kaldığı Ģeklinde bir anlatım. Ki tabii gerçekten de akıl kârı olmayan bir 
anlatım. 

 
 
26-) Kale hiye ravedetniy 'an nefsiy ve Ģehide Ģahidün min 

ehliha* in kâne kamiysuhu kudde min kubulin fesadekat ve huve 
minel kâzibiyn; 

 
(Yusuf) dedi ki: "Nefsimden yararlanmak isteyen o idi"... Onun hane 

halkından biri, olayın çözümünü gösterdi: "Eğer Onun (Yusuf'un) gömleği 
ön tarafından yırtılmıĢsa, (kadın) doğru söylemiĢtir, O (Yusuf) 
yalancılardandır." (A.Hulusi) 



 
26 - Yusuf, o kendisi, dedi: benim nefsimden kâm almak istedi, 

Hanımın akrabasından bir Ģahit de Ģöyle Ģahadet etti: Eğer gömleği 
önden yırtılmıĢ ise Hanım doğru söylemiĢ bu yalancılardandır. (Elmalı) 

 
 
Kale hiye ravedetniy 'an nefsiy Yusuf dedi ki; Asıl beni baĢtan 

çıkarmaya çalıĢan odur. ve Ģehide Ģahidün min ehliha* in kâne 
kamiysuhu kudde min kubulin fesadekat ve huve minel kâzibiyn; ve 
kadının yakınlarından biri olan görgü tanığı; Eğer onun gömleği önden 
yırtılmıĢsa bu durumda kadın doğru söylüyor, o da yalancının teki 
demektir. Dedi. Yani görgü tanıklarından biri böyle harika bir çözüm 
metodu teklif ediyor. Tabii aslında kimin suçlu olduğunu biliyor. Fakat 
bunu açıktan söylemek yerine suçluyu kendi delili ile ortaya çıkarmaya 
çalıĢıyor. Bu da ayrıca bir Kur‟ani eğitimdir. Bir öğretimdir, terbiyedir. 
Yani suçluyu; sen suçlusun demek yerine, suçunu kendisine itiraf 
ettirecek bir delillendirme yöntemi bulmak. 

 
 
27-) Ve in kâne kamiysuhu kudde min dübürin fekezebet ve 

huve mines sadikıyn; 
 
"Eğer Onun gömleği arka tarafından yırtıldı ise, (kadın) yalan 

söylemiĢtir, O (Yusuf) gerçeği söyleyendir." (A.Hulusi) 
 
27 - Yok eğer gömleği arkadan yırtılmıĢ, ise o yalan söylemiĢ ve bu 

sadıklardandır. (Elmalı) 
 
 
Ve in kâne kamiysuhu kudde min dübürin fekezebet ve huve 

mines sadikıyn; yok eğer onun gömleği önden yırtılmıĢsa bu durumda 
kadın yalan söylüyor, beriki dürüst biri demektir. Yani eğer kadın yalan 
söylüyor, beriki dürüst biri demektir. Birincisinin tam tersi. Birincisinde 
eğer önden yırtılmıĢsa erkek yalan söylüyor kadın dürüst, eğer arkadan 
yırtılmıĢsa erkek doğru söylüyor, kadın yalancı demektir diyordu. 

 
 
28-) Felemma rea kamiysahu kudde min dübürin kale innehu 

min keydikünne, inne keydekünne azıym; 
 
(Aziyz) Onun (Yusuf'un) gömleğini arkadan (yırtılmıĢ) görünce, 

Ģöyle dedi: "Kesin, bu, siz kadınların hilelerindendir... Muhakkak ki siz 
kadınların hilesi çok büyüktür!" (A.Hulusi) 



 
28 - Vaktâ ki gömleğini gördü arkasından yırtılmıĢ, anlaĢıldı, dedi: 

o, siz kadınların kendinizden, her halde sizin keydiniz çok büyük. (Elmalı) 
 
 
Felemma rea kamiysahu kudde min dübürin kale bunun 

ardından kadının kocası onun gömleğinin arkadan yırtılmıĢ olduğunu 
görünce dedi ki; innehu min keydikünne, inne keydekünne azıym; 
anlaĢıldı ki bu da sizin meĢhur tuzaklarınızdan biridir ey kadınlar taifesi 
dedi. Doğrusu sizin tuzağınız pek dehĢettir. 

 
 
29-) Yusufu a'rıd 'an hazâ, vestağfiriy li zenbiki, inneki künti 

minel hatıiyn; 
 
"Yusuf... Yüz çevir bundan (bu olanları unut)... (Kadın!) sen de 

suçun için bağıĢlanma dile... Muhakkak ki sen büyük bir yanlıĢ yaptın." 
(A.Hulusi) 

 
29 - Yusuf, sakın bundan bahsetme, sen de kadın, günahına 

istiğfar et, cidden sen büyük günahkârlardan oldun. (Elmalı) 
 
 
Yusufu a'rıd 'an hazâ bu sefer Yusuf‟a döndü ve dedi ki; Ey Yusuf, 

sen bu olayı yaĢamadın say, hiç görmedin, ört üstünü dedi. Ev sahibi, 
efendisi. vestağfiriy li zenbik ve sen ey kadın dedi eĢine dönerek 
kabahatinden dolayı özür dile. inneki künti minel hatıiyn; çünkü bu 
durumda senin suçlulardan biri olduğun kesindir. 

 
Evet sevgili dostlar, bu bir kıssa fakat öyle çok hisse var ki, o 

hisseleri alabilecek engin bir basiret, engin bir ferasetle bakılabilirse 
gerçekten de sadece tarihte yaĢanmıĢ bir olay olmaktan çıkıp her 
tarafından öğüt fıĢkıran, nasihat fıĢkıran bir ayet deposu, bir ibret 
mahzeni oluveriyor. Herkesin elbisesi yırtılır. Herkesin bir Züleyha‟sı 
nasıl ki varsa, herkesin elbisesi yırtılır. Hayatın içine çıkıyorsanız, 
elbiseniz yırtılır. Fakat yanlıĢ olan elbisenin yırtılması değil, nereden 
yırtıldığına bakın doğru ve yanlıĢa öyle karar verin. 

 
Elbisenizin arkadan yırtılması üzülünecek bir hadise değil, 

üzülünecek olan elbisenizin önden yırtılması onun için dünyanızla, 
malınızla, sevdanızla, evladınızla, hülyanızla, Leyla‟nızla 
münasebetleriniz, iliĢkilerinizi mesafeniz; elbisenizin önden yırtılmasını 
getirmemeli. Dünya ile girdiğiniz iliĢki hep önünüzü Allah‟a, arkanızı ona 



döndüğünüz bir iliĢki olmalı. Kıbleye dönükse eğer yüzünüz, korkmayın, 
elbiseniz yırtılsa dahi arkadan yırtılacaktır. 

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



Ġslamoğlu Tef. Ders. YÛSUF SURESĠ (030-057)(76) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları, geçen dersimize Yusuf suresinin 29. ayetine 

kadar iĢlemiĢtik. Geçen ders iĢlediğimiz ayetler Yusuf kıssasının aslında 
sadece geçmiĢlerin hikayeleri değil, geleceğin de hikayesi olduğunu 
göstermiĢtik. Hz. Yusuf‟un Ģahsında her müminin hayatında mutlaka bir 
Züleyha sınavına çekileceği, Kur‟an ın muhataplarına ima edilmiĢti. Ve 
biz sormuĢtuk, herkes eteğinin nereden yırtıldığına dikkat etsin diye. 
DemiĢtik ki her çağın bir Züleyha‟sı, her çapın bir arkanızdan koĢan 
Züleyha‟sı var. Fakat gerçekten siz onun arkasından mı koĢuyorsunuz, o 
sizin arkanızdan mı? ĠĢte burası önemli. 

 
Ve yine demiĢtik ki Kuyuya atanların baktığı yerden değil, Allah‟ın 

gör dediği yerden bakarsanız, asıl kuyuda olanın Yusuf değil, onu 
kuyuya atanlar olduğunu görürsünüz. Yusuf kuyudan çıktı, fakat onu 
kuyuya atanların zihinleri, tasavvurları ebediyen kuyuda kaldı demiĢtik. 
ĠĢte bunların arkasına Ģimdi 30. ayetle kıssanın geri kalanına devam 
ediyoruz. 

 
 
30-) Ve kale nisvetün fiyl medinetimraetül aziyzi türavidü 

fetaha an nefsih* kad Ģeğefeha hubba* inna leneraha fiy dalalin 
mubiyn; 

 
 O Ģehirdeki kadınlar arasında yayıldı: "Aziyz'in karısı hizmetlisini 
ayartmak istemiĢ! Yusuf'un muhabbeti kalbinin içine iĢlemiĢ! Apaçık 
sapıklık içinde görüyoruz onu!" (A.Hulusi) 

 
30 - ġehirde bir takım kadınlar da Azîzin karısı, dediler: 

delikanlısının nefsinden murad istiyormuĢ ona aĢkından yüreğinin zarı 
çatlamıĢ, karı bes belli çıldırmıĢ. (Elmalı) 

 
 
Ve kale nisvetün fiyl medinetimraetül aziyzi türavidü fetaha an 

nefsih ve, -yukarıdan itibaren bir bağlantı kuruyor bu vav,- Ģehirde 
hanımlar bir birbirlerine Ģöyle dediler; ġu malum yöneticinin karısı genç 
hizmetçisini baĢtan çıkarmaya çalıĢmıĢ, yeltenmiĢ, kad Ģeğefeha 
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hubban bes belli ki tutku kadının yüreğini dağlamıĢ. ġehirdeki hanımlar, 
yani aristokrat sınıfının eĢleri aralarında böyle bir dedikodu yayıyorlar. 

 
inna leneraha fiy dalalin mubiyn; ve Ģunu da eklemeyi 

unutmuyorlar. Gerçek Ģu ki bizim onun hakkında ki düĢüncemiz, iĢi iyice 
azıttığı yönündedir. Yani bayağı sapıttı Ģu malum yöneticinin karısı diye 
de bir hüküm bildiriyorlar. Ġlerde gelecek ayette onların bu sözlerinin 
samimi olmadığını onlar baĢkalarının hatalarını kendi sevap hanelerine 
yazan kimseler olduğunu söyleyecektir Kur‟an. Onun için bu kadınlar 
kendileri çok erdemli ve ahlaklı oldukları için değil, aralarından birinin suç 
iĢlemiĢ, hata yapmıĢ olmasını kendi sevaplarına, kendi fazilet hanelerine 
yazmak gibi basit bir çıkar hesabı güttüklerini anlıyoruz. 

 
Burada özellikle kad Ģeğefeha hubban, Ģeğaf; Kur‟an da sadece 

burada geçer, bir tek yerde, burada. Hubb ile birlikte geçince, ki Kur‟an 
da hubb hemen hemen her zaman olumlu manaya gelir. Hubb, sevgi. 
Habbe; çekirdek. Sevgi çekirdeği gönül tarlasına ekilirse eğer ve imanla 
sulanırsa; bitimsiz, bire sonsuz veren bir muhabbet ağacına döner. Fakat 
burada sevgi çekirdeği gönül tarlasına imanla ekilmiyor, sevgi dikenli bir 
tele dönüĢüyor ve zincire dönüĢüyor, akıl bu zincirle bağlanıyor. ĠĢte; kad 
Ģeğefeha hubban ibaresi bize, sevginin tutkuya dönüĢtüğü noktayı 
gösteriyor. 

 
 
31-) Felemma semiat Bi mekrihinne erselet ileyhinne ve a'tedet 

lehünne müttekeen ve atet külle vahıdetin minhünne sikkiynen ve 
kaletıhruc aleyhinne, felemma raeynehu ekbernehu ve katta'ne 
eydiyehünne ve kulne haĢe Lillâhi ma hazâ beĢera* in hazâ illâ 
melekün keriym; 

 
(Aziyz'in karısı) onların arkasından konuĢmalarını duyunca, onlara 

haber ulaĢtırıp davet verdi... Onlar için keyifle oturacakları mükellef bir 
sofra hazırlattı. Onlardan her birine de bir bıçak verdi sonra (Yusuf'a): 
"KarĢılarına çık (görün)!" dedi... (ġehirli kadınlar) Onu görünce, 
gözlerinde (yakıĢıklılığını) çok büyüttüler, ĢaĢkınlıkla (ellerindeki yerine) 
kendi ellerini kestiler... Dediler ki: "HâĢâ! Allâh hakkı için, bu bir beĢer 
değil; bu ancak güzel bir melektir." (A.Hulusi) 

 
31 - Vaktâ ki bunların gizliden gizliye dedikodularını iĢitti, onlara 

davetçi gönderdi ve onlar için dayalı döĢeli bir sofra hazırladı ve her 
birine bir bıçak verdi, beriden de çık karĢılarına dedi, hepsi onu görür 
görmez çok büyüttüler, kendilerinin ellerini doğradılar ve hâĢâ, dediler, 
Allah için bu bir beĢer değil, mahzâ bir Meleki kerîm.(Elmalı) 



 
 
Felemma semiat Bi mekrihinne erselet ileyhinne ve a'tedet 

lehünne müttekee Onların bu tür dedikodularını iĢitince aziyz‟in hanımı, 
onları davet ederek kendileri için dayalı döĢeli bir ziyafet hazırladı. O 
kadın, tarihin bize adını Züleyha olarak duyurduğu yöneticinin karısı, 
Ģehirde ki aristokrat hanımların kendisi hakkında dedikodu çıkarıp 
kendisinin bu hatasını kendilerinin sevabı gibi sunan o kadınların 
dedikodusunu iĢitince onlar için dayalı döĢeli, mütteke, Mütteke aslında 
yaslanılacak yer demektir. Divan anlamına da gelir. ġöyle kaykılarak 
yaslanıp oturacak, yiyecek, içecek yer anlamına gelir. Burada tabii davet 
manasına mecazen kullanılıyor. 

 
ve atet külle vahıdetin minhünne sikkiyne ve her birinin eline de 

birer bıçak tutuĢturdu. Ev sahibesi, aziyzin eĢi hanım, davetlilerinin eline 
de birer bıçak tutuĢturdu. ve kaletıhruc aleyhinne ve Yusuf‟a; çık 
karĢılarına dedi. felemma raeynehu ekberneh hanımlar onu görünce 
kendilerinden geçip hayran kaldılar, ekberneh. Yani onu gözlerinde çok 
büyüttüler. MuhteĢem göründü gözlerine ve hayran kaldılar. ve katta'ne 
eydiyehünne ve bu yüzden ellerini kestiler. ve kulne haĢe Lillâhi ma 
hazâ beĢeran* in hazâ illâ melekün keriym; ve olamaz dediler, 
olamaz. Allah için bu bir insan değil olsa olsa yüce bir melektir. Dediler. 
Hz. Yusuf‟un güzelliği karĢısında hayran kaldılar. 

 
Tabii ev sahibesi bunu istiyordu. Kendisini ayıplayan bu hanımların, 

kendisinin yerinde olsalardı aynı Ģeyi yapacaklarını ispatlamak istiyordu. 
Bu Ģekilde ispatlamıĢ oldu ve fırsat Ģimdi onun elindeydi ve o da döndü, 
konuklarına Ģöyle dedi. 

 
 
32-) Kalet fe zâlikünnelleziy lümtünneniy fiyh* ve lekad 

ravedtühu an nefsihi festa'sam* ve lein lem yef'al ma amüruhu 
leyüscenenne ve leyekûnen mines sağıriyn; 

 
(Aziyz'in karısı) dedi ki: "Kendisi yüzünden beni hor görüp 

yerdiğiniz iĢte bu! Andolsun ki Onu ayartmak istedim de, O, temiz kalmak 
istedi (sakındı)! Yemin ederim, eğer Ona emrettiğimi yapmazsa kesinlikle 
zindana atılacak ve aĢağılanmıĢlar arasında olacak." (A.Hulusi) 

 
32 - ĠĢte dedi, bu gördüğünüz, hakkında beni levm ettiğiniz, yemin 

ederim ki ben bunun nefsinden murad istedim de o fikri ismetle imtina' 
etti, yine yemin ederim eğer emrimi yapmazsa mutlak, muhakkak 
zindana atılacak ve mutlak, muhakkak zelillerden olacak. (Elmalı) 



 
 
Kalet fe zâlikünnelleziy lümtünneniy fiyh Bakın, iĢte beni 

kendisinden dolayı kınadığınız kiĢi bu. Bu kiĢi yüzünden beni kınadınız, 
dedikodu yaptınız, arkamdan çekiĢtirdiniz, beni ayıpladınız. ve lekad 
ravedtühu an nefsihi festa'sam Doğrusu, bir de doğruyu ifade etti 
kadın, yani belki de Ģu anlama geliyordu bu; siz benim yerimde 
olsaydınız benim gibi davranmaktan çekinmeyecek kadar erdemsiz 
kiĢilerdiniz. Hala da öylesiniz. Fakat ben sizden bir gömlek daha 
erdemliyim. Çünkü ben doğruyu söylüyorum. Bakınız Ģu itirafı 
yapıyorum. Dercesine; Doğrusu ben onu baĢtan çıkarmaya çalıĢmıĢtım. 
Ne ki o geçit vermedi. festa'same kendisini korudu. Günaha karĢı 
kendisini korudu. Günaha karĢı kendisini savundu. festa'same iysme 
temizliğini bozmadı. Ġsmetini muhafaza etti demektir. 

 
ve lein lem yef'al ma amüruhu leyüscenenne ve leyekûnen 

mines sağıriyn; ve arkasından yine nasıl tutkularının esiri olduğunu 
yöneticinin karısı Ģu sözü söyleyerek göstermiĢ oldu. Ve eğer bundan 
böyle de arzumu yerine getirmezse kesinlikle hapsi boylayacak. Yani 
benim bundan böyle bu arzumu yerine getirmezse kesinlikle onu 
hapsettireceğim ve sürüm sürüm sürünecektir dedi. ve leyekûnen 
mines sağıriyn; alçaklardan, düĢüklerden, toplumun ezilmiĢ 
kesimlerinden biri olmayı sürdürecek, devam edecek dedi. 

 
Görüyorsunuz değerli dostlar. Aslında hikaye formuyla, kipiyle 

anlatılsa da bu geçmiĢte kalmıĢ bir olay değil. GeçmiĢte kalmıĢ bir olay 
olsaydı vahiy bunu ölümsüzleĢtirmezdi. Demek ki bize  verdiği, vermesi 
gereken bir Ģeyler var. Kıssadan hisse almayı bilenlerin alacağı çok 
hisse var. pay var bu güzel hikayede, kıssada.  

 
Tutkusu tarafından tutuklanmıĢ bir insanın psikolojik tahlili yapılıyor 

burada. Yöneticinin karısı Ģahsında, Züleyha diye bildiğimiz o hanımın 
Ģahsında tutkusu tarafından aklı tutuklanmıĢ, duygusu aklına galip 
gelmiĢ bir insan ne yapar. Nasıl erdemini kendi elleriyle iki paralık eder, 
iĢte onun tipik bir örneği sergileniyor. ġehvetine esir olmak mı, yoksa 
fiziken esir, köle olmak mı daha büyük kayıp sorusunu bize sorduruyor. 
Bir tarafta fiiziken köle olan Yusuf var, öbür tarafta Ģehvetinin kölesi olan 
Züleyha, yöneticinin eĢi.  

 
Bize bu kıssayla Kur‟an zihnimizde Ģu soruyu sormamızı istiyor; 

Hangisi daha büyük bela. Bedeninizin esir olması mı, ruhunuzun esir 
olması mı. ġehvetinize köle olmak mı, yoksa birilerinin sizin fizikinizi köle 



olarak alması mı. ĠĢte Yusuf‟un bedeni köle. Ama diğerinin ruhu köle. 
ġehveti benliğini esir almıĢ. 

 
ġimdi burada, bu çok büyük, çok ciddi soruya gerçekten doğru 

cevabı yine burada, bu kıssada buluyoruz, ki o da; fiziki esirlikten çok 
daha büyüktür ruhi esirlik. Ġnsanın içgüdüleri, eğer insanın vicdanını esir 
almıĢsa, insanın içinden kopup gelen hisler, duygular insanın aklına 
zincir geçirmiĢse, bu insanın aziyz olması, azize olması, kraliçe olması, 
toplumda saygın biri olması hiçbir iĢe yaramıyor. Gerçekte o yüreğine 
karĢı hiç te saygın olmayan biridir. Onun içini açtığınızda, maskesini 
düĢürdüğünüzde onun bir bakan, ya da bir kral eĢi, yani bir kraliçe, bir 
soylu olmasının hiçbir anlamı kalmıyor. Bir köle karĢısında çok soysuzca 
davranabiliyor. 

 
ĠĢte Allah‟ın gör dediği yer burası. Nereden bakmamızı istediği yer 

burası. Allah oradan bakmamızı istiyor. Ġnsanların onurları, insanların 
haysiyetleri, insanların değerleri, insanların yücelikleri, gerçekten kendi 
vicdanlarına karĢı duruĢlarıyla ölçülür. ĠĢte burada eğer Yusuf‟a 
dıĢarıdan bakarsanız bir köle. Eğer Züleyha‟ya dıĢardan bakarsanız bir 
bakan hanımı, belki bir kraliçe. Fakat Allah‟ın gör dediği yerden 
bakarsanız asıl köle Züleyha, asıl efendi Yusuf. Çünkü arkasından 
koĢulan Yusuf‟tur. KoĢan kadındır. Bakanın eĢidir. O nedenle burada 
Kur‟an bize Hangi tutsaklık daha büyük, Hangi tutsaklık insanın baĢına 
daha büyük bir bela getirir sorusunu sormamızı istiyor. 

 
 
33-) Kale Rabbissicnü ehabbu ileyye mimma yed'uneniy ileyh* 

ve illâ tasrif anniy keydehünne asbü ileyhinne ve ekün minel 
cahiliyn; 

 
(Yusuf) dedi ki: "Rabbim... Zindan, beni davet ettikleri Ģeyden daha 

sevimlidir bana... Eğer sen onların oyunlarından beni korumazsan, 
onlara meyleder ve cahillerden olurum." (A.Hulusi) 

 
33 - Yâ rabbi! Dedi: zindan bana bunların davet ettikleri fiilden daha 

sevimli ve eğer sen benden bu kadınların tuzaklarını bertaraf etmezsen 
ben onların sevdasına düĢerim ve cahillerden olurum. (Elmalı) 

 
 
Kale Rabbissicnü ehabbu ileyye mimma yed'uneniy ileyh 

Yusuf; Rabbim dedi. Benim için hapislik, bunların beni çağırdığı Ģeyden 
daha hayırlıdır. 

 



Aman Allah‟ım..! Değerli Kur‟an dostları burayı bir daha 
okumalıyım, ve siz de bir daha dinlemelisiniz. Kale Rabbissicnü 
ehabbu ileyye mimma yed'uneniy ileyh Rabbim dedi Yusuf. Rabbim, 
bunların beni çağırdıkları Ģeyden, benim zindana girmem çok daha 
hayırlıdır.  

 
ĠĢte iki zihin. Ġki düĢünce tarzı, iki bakıĢ açısı, iki hayat tasavvuru ve 

sorular, sorular..! BaĢarı ne, baĢarısızlık ne. Kazanç ne, kayıp ne. 
Uyanıklık ne, ahmaklık ne. Enayilik ne akıllılık ne. Buyurun, bu 
örneklerden yol çıkarak siz cevap verin. Yusuf uyanıklık mı yaptı, yoksa 
ahmaklık mı. Dünyaya ve hayata Ģehvetinden bakan, Ģeytanın gör dediği 
yerden bakan biri ne diyecektir, Yusuf‟u nasıl anlasın; O (haĢa) bir 
peygamber için kullanılmayacak olan o Ģeyi kullanır belki de; Amma da 
ahmakmıĢ yahu..! Der. Fakat Allah‟ın gör dediği yerden bakan biri, Böyle 
bir Ģeyi yapan, tutkusuna esir olmuĢ birini gördüğünde vah zavallı 
diyecektir. Asıl ahmağın o olduğunu düĢünecektir ve iĢte uyanıklık, 
günaha karĢı uyanık olmaktır. 

 
Burada iradenin Ģehvetle imtihanı, insanın ateĢle imtihanından 

daha aĢağı bir sınav değildir. Ġradenin Ģehvetle imtihanı. Üstelik Yusuf‟un 
Kur‟an dan anladığımıza göre eğer Allah‟ın rahmeti yetiĢmemiĢ olsaydı o 
da onu arzu etmiĢti diyordu ya, geçen ders tefsirini yaptığımız ayet, 
orada oldu gibi.  

 
ZemahĢeri çok güzel tefsir etmiĢ; Arzu etmeseydi korunması erdem 

olmazdı ki diyor. Arzu etmemek değil esas olan, arzu ettiği halde 
yaklaĢmamak, sakınmak, korunmak. Yoksa arzu duymamak bir nakısa 
olur. Onda Ģehvet güdüsünün olmadığı anlamına gelir. Böyle bir 
güdünün olmadığı kimsenin böyle bir davete yanaĢmamıĢ olması fazilet 
olmazdı ki. Fazilet olması için o güdüye rağmen, o arzuya rağmen 
direnmesi, günaha karĢı direniĢ sergilemesi idi.  

 
ĠĢte onun için arzuya rağmen direniĢ, ateĢe atlamak kadar ağır bir 

sınav. Burada irade ateĢle sınanıyor. Tıpkı Hz. Ġbrahim‟in bedeninin 
ateĢle sınanması gibi, Hz. Yusuf‟un da iradesi ateĢle sınanıyor ve 
korunan esas duruĢ. Yusuf esas duruĢunu bozmuyor. Etraftan gelen tüm 
çelmelere, tüm vurmalara, tüm saldırılara rağmen, Allah‟a karĢı esas 
duruĢunu bozmuyor Hz. Yusuf. Erdem mi, zindan mı. Evet, erdeminizi 
koruyarak zindana girmek mi, yoksa erdeminizi verip günah iĢleyerek 
dıĢarıda kalmak mı.  

 
Tasavvurumuzda temelde bu sorulara cevap istiyor. Kölelik ne, 

özgürlük ne, kâr ne, zarar ne, akıllılık ne, akılsızlık ne. ĠĢte Yusuf‟un 



gösterdiği tavırda, Allah‟ın gör dediği yerden bakan birinin nasıl 
davranacağı da Kur‟an ın tüm muhataplarına ifade edilmiĢ ve örnek 
gösterilmiĢ oluyor. 

 
ve illâ tasrif anniy keydehünne asbü ileyhinne ve ekün minel 

cahiliyn; Bununla birlikte sen onların tuzaklarına karĢı beni korumazsan 
ey Allah‟ım, hilelerine kapılır da kendini bilmezlerden biri olur giderdim. 

 
Hz. Yusuf‟un bu muhteĢem ahlakı, en az günah çağrısına karĢı 

direniĢi kadar güzel. Ġnsanlar arası iliĢkide haddini bilen Yusuf, Allah – 
insan iliĢkisinde de haddini biliyor ve bakınız ne kadar mütevazi bir 
Ģekilde Allah‟a, bırakın fatura çıkarmayı; Ya Rabbi iĢte ben böyleyim 
demeyi, bilakis bunu senin sayende gerçekleĢtirdim. Sen korumamıĢ 
olsaydın ben onların tuzaklarına kapılır giderdim Allah‟ım diyor. Bakınız, 
bu bir dua adeta. Cahil olurdum diyor. ve ekün minel cahiliyn;..! 

 
Kur‟an Hz. Yusuf örneğinde yeni bir akıl inĢa ediyor aynı zamanda. 

Nedir? Cahil kim, alim kim sorusu iĢte burada cevabını buluyor. Ben eğer 
senin yardımın olmasaydı cahillerden olur giderdim diyen Hz. Yusuf 
adeta, bilenler sakınırlar günahtan. Sakınanlar cahillikten kurtulmuĢ 
olurlar mesajını veriyor. Yani kim cahil; Günaha kapılıp giden. Kim alim; 
Kendini günahtan koruyan. ĠĢte yepyeni iki tanım çıktı ayetin son 
cümlesinde. Ve erdemin kaynağına iĢaret ediyor Hz. Yusuf burada. 
Ġmana, yani bu son cümle ile; 

 
ve illâ tasrif anniy keydehünne asbü ileyhinne ve ekün minel 

cahiliyn; eğer sen onların tuzaklarına karĢı beni korumamıĢ olsaydın ya 
rabbi, ben onların hilelerine kapılır giderdim demekle erdemin kaynağının 
iman oluĢuna iĢaret ediyor. Yani Allah. Mümince bir tevazu göstererek 
diyor ki; Sayende Allah‟ım sayende. Sensiz erdem olmaz Allah‟ım 
demektir bu. Sensiz insan onurunu koruyamaz Allah‟ım demektir bu. 
Ġman olmadan Allah olmaz Allah‟ım demektir bu. Ġnsanın onurunu 
koruması ancak Allah bilinci ile mümkündür mesajı veriyor bu ayet. 
Çünkü insan Allah‟a karĢı duruĢunu korursa o zaman aĢmayacağı 
sınırların olduğunu da bilir. O zaman rabbinin koyduğu sınırları aĢmaz, o 
sınırları gözetir ve insan- Allah iliĢkileri bozulmadığı sürece de insan-
eĢya, insan-insan iliĢkileri bozulmaz. 

 
Burada insanın insanla iliĢkisinde zulme yanaĢmamak, haksızlık 

yapmamak, adaletsizlik yapmamak, ancak insan-Allah iliĢkisinin güzel bir 
biçimde kurulmasıyla mümkün olduğunu gösteriyor bu ayet. Eğer Hz. 
Yusuf efendisinin eĢine göz dikseydi, bu insan-insan iliĢkisine ihanetti. 



Ġnsan-insan iliĢkisinde ki ihaneti önleyen en garantili sistem; Ġnsan-Allah 
iliĢkisinin sağlıklı bir biçimde kurulmasıdır diyor bu ayet. 

 
 
34-) Festecabe lehu Rabbuhu fesarefe anhü keydehünne, 

inneHU HUves Semiy'ul Aliym; 
 
(Yusuf'un) Rabbi Onun duasına icabet etti de onların oyunlarını 

Ondan defetti! Muhakkak ki O, Semi'dir, Aliym'dir. (A.Hulusi) 
 
34 - Bunun üzerine rabbi duasını kabul buyurdu da ondan onların 

tuzaklarını bertaraf etti, hakikat o, öyle semî alîmdir. (Elmalı) 
 
 
Festecabe lehu Rabbuhu fesarefe anhü keydehünn bunun 

üzerine rabbi onun duasına icabet etti ve onların tuzaklarına karĢı 
kendisini korudu. Burada aslında dua yok. Görüyorsunuz bir önceki 33. 
ayetin son cümlesini okuduğunuzda orada form olarak dua formu yok. 
Fakat ne var? Bir tevazu ifadesi var. Yani ya rabbi sen korumamıĢ 
olsaydın eğer, ben hilelerine kapılır giderdim diyor. Bu bir dua formu 
değil. Ama rabbimiz bunu dua olarak kabul ediyor. Dua gibi görüyor. Yani 
dua aslında ruhun, insan tasavvurunun, insanın içi dünyasının Allah‟a 
karĢı haddini bilen duruĢudur. Allah‟a karĢı haddini bilen bir tasavvur, bir 
duruĢ, bir duygu, sürekli dua anlamına gelir. ĠĢte burada olduğu gibi. Ve 
rabbi de onun bu duruĢunu kabul etti. Bu tasavvurunu dua olarak aldı 
dercesine Ģöyle buyuruyor 34. ayet; Rabbi onun duasına icabet etti ve 
onların tuzaklarına karĢı kendisini korudu. 

 
inneHU HUves Semiy'ul Aliym; çünkü o her yakarıĢı iĢiten, her 

tuzağı fark edendir dedi. 
 
[Sırası atlanan ayet; 

 
35-) Sümme beda lehüm min ba'di ma raevül âyâti le 

yescününnehu hatta hıyn; 
 
Bu kadar delili gördükleri halde, sonra yine de Yusuf'u bir süre için 

zindana atma düĢüncesi ağır bastı. (Elmalı) (AĢağıda iĢleniyor).] 
 
 
36-) Ve dehale meahüssicne feteyan* kale ehadühüma inniy 

eraniy a'sıru hamra* ve kalel aharu inniy eraniy ahmilü fevka ra'siy 



hubzen te'külüt tayru minh* nebbi'na Bi te'viylih* inna nerake minel 
muhsiniyn; 

 
Zindana Onunla (Yusuf ile) beraber iki de delikanlı konmuĢtu... 

Onlardan biri dedi ki: "(Rüyamda) gördüm ki, Ģarap yapmak için üzüm 
sıkıyordum"... Öbürü de dedi ki: "Ben de (rüyamda) gördüm ki, baĢımın 
üstünde ekmek taĢıyorum, kuĢlar da ondan yiyor"... "Bunların iĢaret ettiği 
hakikatleri bize haber ver... Doğrusu biz seni muhsinlerden görüyoruz." 
(A.Hulusi) 

 
36 - Onunla beraber zindana iki delikanlı daha girdi, birisi ben, dedi: 

rüyada kendimi görüyorum ki Ģarap sıkıyorum, diğeri de ben, dedi: 
rüyada kendimi görüyorum ki baĢımın üstünde bir ekmek götürüyorum 
ondan kuĢlar yiyor, bize bunun tabirini haber ver, çünkü biz, seni 
Muhsinlerden görüyoruz. (Elmalı) 

 
 
Ve dehale meahüssicne feteyan  Tabii ki arada boĢluk var. 

Ayetler Kur‟an ın icazı gereği aradaki o hikayenin bizi doğrudan 
ilgilendirmeyen dolgu kısımlarını atlıyor, asıl bize vermek istediği mesaja 
sözü getirmek için atlayarak gidiyor. Ama biz o araları zihnimizde 
doldurabiliyoruz. Yani bu arada Hz. Yusuf zindana hapsedildi yine, bu 
skandalı örtmek için, kapatmak için zindana hapsedildi ve onun 
arkasından zindanda, zindan arkadaĢlarıyla aralarında geçen diyalogu 
naklediyor bu ayet ve diyor ki; o arada onunla birlikte iki genç daha 
hapse girdi.   

 
Tevrat‟a göre birisi Ģarapçı baĢı imiĢ bu gençlerin. Yani Kralın 

Ģarapçı baĢısı, diğeri de ekmekçi baĢı yine kralın. Hükümlü değil tutuklu 
imiĢler.  

 
Yine Talmud‟un verdiği bilgiye göre Ģarapçı baĢının suçlandığı Ģey, 

Ģarapta sinek çıkması. Krala sunduğu Ģarabın içinden sinek çıkması 
imiĢ. Ġkincisinin de ekmeğin içinden taĢ çıkma suçu ile tutuklanmıĢ. 
Henüz daha hüküm verilmemiĢ. Biz tabii diğer kaynaklardan bu ayrıntıları 
öğreniyoruz. 

 
kale ehadühüma inniy eraniy a'sıru hamran onlardan biri dedi ki; 

Rüyamda kendimi Ģaraplık üzüm sıkarken gördüm.  
 
Sanırım yukarıda bir ayeti atladık.35. ayeti; Ben o ayetten 

devam ediyorum ki arada boĢluk olmasın; 
 



 
35-) Sümme beda lehüm min ba'di ma raevül âyâti le 

yescününnehu hatta hıyn; 
 

 Sonra, (bunca) delilleri görmelerine rağmen, Onu belli bir süre için 
zindana koymaya karar verdiler. (A.Hulusi) 

 
35 - Sonra bu kadar âyâtı gördükleri halde o adamlara Ģu reiy 

galebe etti: behemehal onu bir müddet zindana atsınlar. (Elmalı) 
 
 
Sümme beda lehüm min ba'di ma raevül âyâti le 

yescününnehu hatta hıyn; En sonunda 3. kiĢiler gördükleri belge ve 
delillerin ardından, olayın sırrına ermelerine rağmen belli bir süre onu 
hapsetmenin daha uygun olacağını düĢündüler. Yani buradan anlıyoruz 
ki suçlu güçlü olunca böyle oluyor. Suçlu olanın Aziyz‟in hanımı olduğu, 
karısı olduğu anlaĢıldı. Suçsuz olanın da Hz. Yusuf olduğu anlaĢılmıĢtı. 
Fakat buna rağmen ayette ifade edildiği gibi; Belge ve deliller ortaya 
çıkmıĢ olmasına rağmen onlar onu belli bir süre hapsetmenin daha 
uygun olacağını düĢündüler diyor. 

 
(36. dan devam) Ve dehale meahüssicne feteyan iĢte bu ayetin 

arkasından bu ibare geliyor. Onunla birlikte iki genç daha hapse girdi. 
kale ehadühüma inniy eraniy a'sıru hamran Onlardan biri dedi ki; 
Rüyamda kendimi Ģaraplık üzüm sıkarken gördüm. Eraniy, rüya gördüm 
anlamına kullanılmıĢ burada. 

 
Rüya bildiğiniz gibi gönül perdesinde, ya da gönül sahnesinde 

oynayan oyundur. Bu oyunu kimin oynattığına bakarak değerlendirilir. 
Eğer bu oyunu oynatan güçler dürüst güçler değilse, vehmimiz, 
vesvesemiz, Ģeytan, öz benliğimiz, ayartıcı duygularımız, iç güdülerimiz 
ise o rüyaya kâzip rüya deriz. Sahte rüya, sahte görüntü. Ama eğer gönül 
perdemizde, gönül sahnemizde oynatılan bu görüntüleri oynatan el sahih 
bir else, dürüst bir else o zaman o rüyaya, Salih rüya deriz. Rü‟ya-Saliha 
deriz. 

 
ĠĢte rüya biraz önce de söylediğim gibi gönül sahnemizde oynatılan 

oyun. Fakat bu oyunu kimin oynattığı çok önemli. Ki sadık rüya, Salih 
rüya; Nübüvvetten, peygamberlikten bir parçadır. Efendimizden Ebu 
Davud‟un naklettiği bir hadiste Rü‟ya salihanın nübüvvetten bir Ģube 
olduğunu öğreniyoruz.  

 



“Benden sonra nübüvvet biter, ancak mübeĢĢirat devam eder.” 
Buyuruyor efendimiz. “Mel mübeĢĢirat ya Resulallah.” Diye soruyorlar 
etrafındakiler. Nedir bu mübeĢĢirat. Yani insana verilen müjdeli haberler 
nedir? Resulallah‟ta Salih rüya olduğunu ifade buyuruyorlar. Onun için 
sadık rüya, Salih rüya, Allah‟ın insana bir ikramıdır ve rüyalar eğer Salih 
olurlarsa Salih rüyayı çözmekte tıpkı bir Ģifreyi çözmek gibi özel bir 
yöntem ister. Buna Tabir ilmi diyoruz. 

 
[Ek bilgi; Rüyalar 3 bölümdür. 
 
1 – Rahmani rüyalar; Allah‟ın müjde veya korkutma mahiyetinde 

melekler aracılığı ile uyuyanın ruhuna ilham ettiği rüyalardır. Bu rüyalar 
daha çok abdestli ve dualı olarak uykuya yatıldığı zaman seher 
vakitlerinde, sabah namazından sonra veya mübarek gecelerde görülen 
rüyalardır. 

 
2 – ġeytani rüyalar; Ġnsanları üzmek onları korkutmak ve kötü 

düĢüncelere sevk etmek için Ģeytan tarafından telkin edilen zararlı 
rüyalardır. Yüksek bir yerden düĢmek, köpek tarafından ısırılmak Ģehvetli 
ve sapıkça Ģeyler görmek gibi. Bu çeĢit rüya görüldüğünde telaĢa 
kapılmamalı, Allah‟a sığınmalı, yataktan kalktıktan sonra güzelce abdest 
alıp iki rekat namaz kılmalı ve fakirlere sadaka verilmelidir. 

 
3 – Günlük olayların etkisi ile gelen rüyalar; Yukarıda sayılan iki 

çeĢit rüya dıĢında görülen, günlük olayların, sıkıntıların, hastalıkların 
etkisi ile meydana gelen rüyalar gibi. Mesela henüz ortaya çıkmamıĢ bir 
hastalığın belirtisi olacağı gibi, sağlık ve neĢ‟enin habercisi de olabilir. 
Fakat bu tür rüyalar genellikle daha önce yaĢadığımız olayların değiĢik 
Ģekillerde ortaya çıkan devamı niteliğindedirler. 

 
Kaynak; Ġmam Nablusi, Rüya tabirleri.] 
 
ĠĢte burada bu iki kiĢiden bir tanesi rüyasını aktarıyor Hz. Yusuf‟a; 
 
ve kalel aharu inniy eraniy ahmilü fevka ra'siy hubzen te'külüt 

tayru minh diğeri ise; Bende rüyamda baĢımın üzerinde ekmek 
taĢıdığımı, kuĢların ise ondan yediğini gördüm dedi. nebbi'na Bi 
te'viylih* inna nerake minel muhsiniyn; Bize bu rüyaların altında yatan 
anlamı haber ver, bu rüyaları te‟vil et. Te‟vil; bir Ģeyin görünüĢünün 
altında yatan gerçek sebebi ve o sebebi bulma ilmidir. Onun için onlar da 
bu görüntünün altında hangi gerçek yatıyor, bize bunu haber ver diyorlar. 
Fakat ilginçtir inna nerake minel muhsiniyn ondan bunu istemelerinin 



gerekçesini de Ģöyle açıklıyorlar. Çünkü biz seni iyi biri dürüst biri, ahlaklı 
biri olarak görüyoruz. 

 
Bu çok önemli. Yani Hz. Yusuf‟un buradaki ahlaklılık ölçüsünü 

onlar, Hz. Yusuf‟un hapse neden girdiğini bilmeleri olabilir. Yani sen 
erdemini korumak için buradasın. Eğer erdemini feda etseydin Ģimdi 
burada olmayacaktın. Demek ki bazen erdemi koruyanlar suçlu ilan 
ediliyorlar.  

 
Eğer bir toplumda suçlular güçlü ise o toplumda erdemliler, 

suçluların olması gereken yerde, yani hapiste olurlar.  
 
Eğer bir toplumda taĢlar bağlı fakat köpekler, -Nasrettin hocanın o 

ünlü fıkrasında olduğu gibi- salınmıĢsa o toplumda suçlular güçlü olurlar. 
Suçsuzlarsa zindanları doldururlar. 

 
ĠĢte Hz. Yusuf‟un baĢına geldiği gibi. Fakat öncelikle Ģöyle çarpıcı 

bir noktaya dikkat çekmek isterim; Hz. Yusuf zindanda dahi öyle bir hayat 
ortaya koyuyor ki, etrafında ki insanlar onun ortaya koyduğu ahlaka ve 
örnekliğe bakarak onun otoritesini benimsiyorlar, kabul ediyorlar ve Hz. 
Yusuf zindan da dahi imanı iman doğuran biri haline geliyor. Sırf ahlaklı 
yaĢantısı ve davranıĢıyla. Demek ki en büyük imkan imandır. Eğer iman 
gibi bir imkanınız varsa zindanda dahi insan doğurmaya devam 
edersiniz. Eğer imanınız yoksa imkanınız yoktur. O zaman cennet gibi 
saraylarda olsanız, bahçelerde köĢklerde olsanız yine ruhunuzun 
zindanındasınız, içinizin zindanındasınız. Söyler misiniz; Yusuf‟mu 
zindanda, onu zindana attıran yöneticinin eĢi mi, hangisi. Yusuf zindanda 
özgür, Züleyha sarayda mahkum. Buradan o gözükmüyor mu. O 
gözüküyor. ĠĢte fark ve iĢte bu farkın ilk elde gelen getirisi. Ġki mahkum. 

 
 
37-) Kale lâ ye'tiyküma taamün türzekanihi illâ nebbe'tüküma 

Bi te'viylihi kable en ye'tiyeküma* zâliküma mimma alemeniy 
Rabbiy* inniy terektü millete kavmin lâ yu'minune Billâhi ve hüm Bil 
ahireti hüm kafirun; 

 
(Yusuf) dedi ki: "Yemek vakti gelip rızkınız olan size verildiğinde 

onu yemeden evvel rüyalarınızın tevilini haber veririm... Bu Rabbimin 
bana bildirdiklerindendir... Ben o yüzden bir halkın din anlayıĢını terk 
ettim ki, onlar, (Esmâ'sıyla) âlemlerin hakikati olan Allâh'a iman etmiyor 
ve kendilerinin sonsuza dek yaĢayacakları gerçeğini inkâr ediyorlardı." 
(A.Hulusi) 

 



37 - Dedi ki: size merzuk olacağınız bir taam gelecek a her halde o 
gelmezden evvel ben size bunun ta'birini haber vermiĢ bulunurum, bu 
bana rabbımın ta'lim buyurduklarındandır, çünkü ben, Allaha inanmıyan 
ve hep Âhıreti inkâr edenlerden ıbaret bulunan bir kavmin milletini 
bıraktım 

 
 
Kale lâ ye'tiyküma taamün türzekanihi illâ nebbe'tüküma Bi 

te'viylihi kable en ye'tiyeküma Yusuf dedi ki; Yemeniz için ayrılan 
günlük tayininiz size ulaĢmadan ben her ikinize de rüyanızın altında 
yatan anlamı, o rüyalar henüz gerçekleĢmemiĢken haber vereceğim. 
Yani endiĢe etmeyin. Rüyanızı sordunuz, ben onların Te‟vilini 
yapacağım, altında yatan anlamı açıklayacağım size dedi. 

 
Te‟vil, êle yeûlü kökünden türetilmiĢ bir mastar. Evvel de buradan 

gelir. Ġlk demektir. Yani bir Ģeyi ilk haline döndürmek, aslına döndürmek, 
ilk haline irca, orijinaline döndürmek denir ki, gerçek halini anlamak. Bir 
olayın yüzeysel durumuna bakmadan onun gerçeğini görmek. Birinin 
maskesine değil, o maskenin altında yatan gerçek yüzüne bakmak. Bir 
sözün sadece lafzına değil, o lafzın altında yatan manaya bakmak iĢte 
budur. Altında yatan gerçek anlamı aramaya te‟vil denilir. 

 
zâliküma mimma alemeniy Rabbiy çünkü bunlar diyor Hz. Yusuf 

rabbimin bana öğrettiklerindendir. Yani bu bir Ģeyin, bir olayın, görünen 
bir Ģeyin arka tarafındaki görünmez yüzüne bakmak, ya da bir Ģeyin 
illetini, gayesini, hikmetini çözmek rabbimin bana öğrettiği bir bilgidir 
diyor. Yani bilgisinin kaynağını açıklıyor burada. Bu da çok önemli. Doğru 
bilginin kaynağı Allah‟tan bağımsız değildir. Burada verilen mesaj da bu. 

 
inniy terektü millete kavmin lâ yu'minune Billâhi ve hüm Bil 

ahireti hüm kafirun; Bu çok daha önemli, ama önce Ģunu bilmeniz Ģart. 
Ben Allah‟a inanıp güvenmeyen ve ahireti inkarda ısrarla direnen bir 
toplumla yolumu ayırdım diyor Hz. Yusuf. Onların rüyalarını sormalarını 
bir bahane olarak kullanıp onların ebedi kurtuluĢları için onlara yol 
gösteriyor ve önce tevhidi onlara öğretmeye çalıĢıyor. Önce hakikatin 
kaynağına davet ediyor. Yani bilginin kaynağını gösterdi, Allah. Ondan 
sonrada o ilginin kaynağına sadakate davet ediyor ve kendisi de o 
bilginin kaynağına olan Ģükrünü böyle ödüyor. Bu çok önemli. Kendisine 
gelen o iki insanın rüyalarını te‟vil edip gönderebilirdi. Fakat o te‟vili 
borçlu olduğu Allah‟a Ģükrünü, onları Allah‟a davet ederek ödüyor. Çünkü 
bir Ģeyin Ģükrü kendisindendir. 

 
 



38-) Vetteba'tü millete abaiy Ġbrahiyme ve Ġshaka ve Ya'kub* 
ma kâne lena en nüĢrike Billâhi min Ģey'* zâlike min fadlillâhi aleyna 
ve alenNasi ve lâkinne ekseranNasi lâ yeĢkürun; 

 
"Ben, atalarım Ġbrahim, Ġshak ve Yakup'un milletine (tevhid dinine) 

tâbi oldum... Allâh'a herhangi bir Ģeyi (nefsim dâhil) ortak koĢmamız 
bizim için olacak Ģey değildir! Bu hem bizim üzerimize ve hem de 
insanlar üzerine Allâh'ın fazlındandır. Fakat insanların çoğunluğu (bu 
hakikati değerlendirip) Ģükretmezler." (A.Hulusi) 

 
38 - Ve atalarım Ġbrahim ve Ġshak ve Ya'kub‟un milletine ittiba' 

ettim, bizim Allaha hiç bir Ģey Ģerîk koĢmamız olamaz, bu bize ve 
insanlara Allahın bir fazlıdır, velâkin insanların ekserisi Ģükretmezler. 
(Elmalı) 

 
 
Vetteba'tü millete abaiy Ġbrahiyme ve Ġshaka ve Ya'kub ve 

atalarım Ġbrahim, Ġshak ve Ya‟kub‟un inanç sistemine uydum. ma kâne 
lena en nüĢrike Billâhi min Ģey' Allah‟a ait herhangi bir niteliği O‟ndan 
baĢkasına yakıĢtırmak bize asla yakıĢmaz. 

 
Hz. Yusuf zindan arkadaĢlarına, hapishane arkadaĢlarına iĢte 

böyle konuĢuyor ve devam ediyor. zâlike min fadlillâhi aleyna ve 
alenNas iĢte bu. ĠĢte bu ne? Tevhid inancı, tek Allah inancı, yani iman, 
Allah‟ın bize ve tüm insanlığa olan bir lûtfudur. ve lâkinne ekseranNasi 
lâ yeĢkürun; Ne var ki insanların çoğu bunu değerlendirmez. 

 
ĠĢte davet yöntemi değerli Kur‟an dostları. Önce “Lâ” diyor. 37. 

ayette bu var. “Lâ” diyor. Yani Allah‟tan baĢkalarının reddini istiyor Hz. 
Yusuf zindan arkadaĢlarına tevhidi tebliğ ederken. YanlıĢı terk etmeden 
doğrunun bulunamayacağını ima ediyor. Bir önceki ayette. Bu ayette, 38. 
ayette ise “Ġllâ” diyor. Yani inĢa ediyor. YıkılmıĢ olan yapıyı temizledikten 
sonra, enkazı kaldırdıktan sonra yerine, gönül arazisine doğru inancı 
inĢa etmek için “Ġllâ” yı getiriyor. ĠĢte Tevhid. Zâlike burada o “Ġllâ” ya 
tekabül ediyor. “Ġllâllah”. Tevhidi iman. En büyük lûtuftur Allah indinde 
Allah‟a iman. Çünkü; 

 
Zâlikel Kitâb'u lâ raybe fiyhi hüden lil muttekıyn; (Bakara/2) 

Bakara suresinin ilk ayetinde; Bu kendisinde kuĢku bulunmayan kitap, 
Allah‟a karĢı sorumluluğunun bilincinde olanlar için bir hidayettir 
deniliyordu değil mi? ĠĢte bu bir cevaptı. Bu cevap Fatihada ki; 

 



ĠhdinasSıratal'müstakıym; (Fatiha/6) Bizi dosdoğru yola ilet 
talebinin, arzusunun cevabıydı. Çünkü insan Allah‟tan bir tek Ģey 
isteyecekse o hidayet olmalı. Çünkü Hidayetten büyük, hidayetten daha 
büyük bir mutluluk yoktur. Hz. Yusuf‟un da teklifi o aslında. 

 
 
39-) Ya sahıbeyissicni e erbabün müteferrikune hayrun 

emillâhul Vâhıd'ül Kahhâr; 
 
(Yusuf dedi): "Ey zindan arkadaĢlarım... Birbirinden farklı özelliği 

olan rabler mi daha hayırlı, yoksa Vâhid'ül Kahhâr (TEK ve her Ģey 
hükmü altında) olan Allâh mı?" (A.Hulusi) 

 
39 - Ey benim zindan arkadaĢlarım, müteferrik bir çok ilâhlar mı 

hayırlıdır yoksa hepsine galip, kahhar olan bir Allah mı? (Elmalı) 
 
 
Ya sahıbeyissicni e erbabün müteferrikune hayrun emillâhul 

Vâhıd'ül Kahhâr; 
 
Devam ediyor Hz. Yusuf tebliğine; Ey hapishane arkadaĢlarım. 

Onların akıllarına sesleniyor Ģimdi. Doğrudan akıllarına, duygularına 
değil, düĢüncelerine sesleniyor. Birbirinden farklı, birden fazla tanrıya 
inanmak, kulluk etmek mi daha makul, yoksa bütün varlıkları yaratan ve 
onlar üzerinde hakimiyet ve otorite olan biricik Allah‟a inanmak, kulluk 
etmek mi daha makul. Burada ki Hayrun‟u bendeniz makul diye çevirdim 
ki bu bağlamda en münasip anlam bu olsa gerektir. 

 
Bakınız kültürleri ve konjoktürü nasıl değerlendiriyor Hz. Yusuf 

davet ederken. Çünkü bu iki insan, zindan arkadaĢı, iki hapishane 
arkadaĢı; ikisi de Krala hizmet eden iki kiĢi. Çünkü onlar bir efendiyi dahi 
memnun edememiĢ. Bir ömür belki de Kralın Ģarapçı baĢılığını ve 
ekmekçi baĢılığı yapmıĢlar, fakat içinden çıkan bir taĢla kellesi tehlikeye 
girmiĢ. ġimdi onlara böyle bir misal çarpıcı gelir. DüĢünün bunlar üç beĢ 
krala hizmet etseydi aynı anda. Bir tanesini dahi memnun edemezken 3 
– 5 ini veya 10 – 20 sini nasıl memnun edeceklerdi. Onların 
kültürlerinden misal getiriyor Hz. Yusuf ve alemi yaratan tek Allah‟a iman 
etmenin gerekli olduğunu akıllarına hitap ederek anlatıyor. 

 
 
40-) Ma ta'budune min dûniHĠ illâ Esmâen semmeytümuha 

entüm ve abaüküm ma enzelAllâhu Biha min sültan* inil hükmü illâ 



Lillâh* emera ella ta'budu illâ iyyaHU, zâlikedDiynül kayyimü ve 
lâkinne ekseranNasi lâ ya'lemun; 

 
"Onun dûnunda olan tapındıklarınız, sadece isim olarak var ki (yani 

o isimlerin müsemması olarak hiçbir varlıkları yoktur), o isimleri de siz ve 
atalarınız oluĢturdunuz; onların varlıkları hakkında Allâh'tan gelmiĢ bir 
delil yoktur. Hüküm ancak ve yalnız Allâh'ındır! HükmetmiĢtir, sadece 
kendisine kulluk edilmesini! ĠĢte geçerli Din (anlayıĢı) budur... Fakat 
insanların çoğu bu gerçeğin farkında değildir!" (A.Hulusi) 

 
40 - Sizin ondan baĢka taptıklarınız bir takım kuru isimlerden 

ibarettir ki onları siz ve atalarınız takmıĢsınızdır, yoksa Allah, onlara öyle 
bir saltanat indirmemiĢtir, hüküm ancak Allah‟ındır, o size kendisinden 
baĢkasına tapmamanızı emretti, doğru ve sabit din budur velâkin nâsın 
ekserisi bilmezler. (Elmalı) 

 
 
Ma ta'budune min dûniHĠ illâ Esmâen semmeytümuha entüm 

ve abaüküm Onu bırakıp ta taptığınız Ģeyler baĢka değil, yalnızca sizin 
ve atalarınızın Allah‟a ait nitelikleri yakıĢtırdığınız isimlerdir. Yani sizin ve 
atalarınızın Allah‟tan çalıp, Allah‟a ait olduğu halde O‟ndan alıp bir 
baĢkasına hakkınız olmadan yakıĢtırdığınız isimlerdir. Yani sizin 
zihninizde, tasavvurunuzda ancak tanrılaĢtırdığınız Ģeyler. Yoksa onlarda 
tanrılıktan en ufak bir Ģey yok diyor. 

 
ma enzelAllâhu Biha min sültan Üstelik Allah bunlar hakkında 

delil de indirmemiĢtir. Çünkü Allah atama hakkını insan kendisinde nasıl 
görüyor? Siz taptığınız tanrınızı atama hakkını kendinizde görüyorsanız, 
söyler misiniz siz tanrınızı mı belirliyorsunuz, tanrınız sizi mi. Siz mi 
yükseksiniz O mu. Ġnsan kendi belirlediğine nasıl tapar. Tapıyorsanız 
nasıl belirleme hakkının kendinizde olduğuna inanıyorsunuz. Bu ne biçim 
çeliĢki, bu ne yaman, bu ne dehĢet çeliĢki. Ġnsanın taptığı kendisinden 
yüce bir varlık olmalı. Siz ise taptığınızı tayin ediyorsunuz.  

 
ĠĢte bu, bu imalar yapılıyor. Üstelik Allah bu konuda hiçbir belge, 

delil iletmemiĢken, neden bu söylenir? Çünkü birine tanrılık yakıĢtırırken 
Alemin yaratıcısı olan Allah‟ın O‟na ait bir niteliği ona veriyorsunuz. Peki 
Allah‟tan izin aldınız mı dercesine bu. Allah‟a ait bir niteliği Allah dıĢında 
bir varlığa yakıĢtırırken Allah‟tan izin aldınız mı. Sizin olan bir Ģeyi 
yakıĢtırmıyorsunuz ki. Allah‟a ait bir Ģeyi yakıĢtırıyorsunuz. 

 
inil hükmü illâ Lillâh ĠĢte bütün surenin anahtar cümlesi geldi. 

Nihai yargı yalnızca Allah‟a aittir. 



 
Ġslam tarihinde Harici adıyla bilinen ve Haruriye diye de anılan ünlü 

bir hizip, fırka bu ayete dayanarak isyan ettiler Hz. Ali‟ye ve bir çok 
müminin, bir çok sahabenin kanını döktüler. Hz. Ali‟ye isyan ederken 
söyledikleri söz bu ayetti. Sen hakeme baĢvurmakla hükmün Allah‟a ait 
olduğunu inkar ettin. Dolayısıyla artık sen Müslüman değilsin diyorlardı 
(HaĢa) Onların en büyük yanlıĢı, Kur‟an ın bir ayetinin bir tek küçük bir 
cümlesini bağlamından kopararak, ait olduğu bütünden ayırarak 
bayraklaĢtırmıĢ ve siyasallaĢtırmıĢ olmalarıydı. Böyle yapınca tarihin en 
büyük cinayetini iĢleyen canilere dönüĢtüler.  

 
Oysa ki bu ayete ait olduğu, kendi ait olduğu bütün içerisinde 

açıkça anlaĢılıyor. inil hükmü illâ Lillâh nihai yargı. Onun için nihai 
yargı diye çevirdim. Bu nihai yargıdan ne anlamamız gerektiğini zaten 
ayetin devamı veriyor. Ne imiĢ bu Allah‟a ait olan yargı; 

 
emera ella ta'budu illâ iyyaH O size kendisinden baĢkasına asla 

kulluk etmemenizi emretmiĢtir. zâlikedDiynül kayyimü ve lâkinne 
ekseranNasi lâ ya'lemun; iĢte bu dosdoğru olan tek dindir. Fakat 
insanların çoğu bundan habersizdirler. AnlaĢılmıyor mu, yalnızca Allah‟a 
ait olan hüküm; Din belirleme, kime kulluk edileceğini belirleme hükmü. 
Yoksa insanlarında hükmedebileceğini yine Allah kelamında ifade 
buyurmamıĢ mıdır Kur‟an kelamında  

 
ve in hakemte fahküm beynehüm Bil kıst.. (Maide/42) Eğer 

hüküm verirseniz adaletle hüküm veriniz diyen de vahiy değil miydi. 
Onun için burada insan oğlu hiçbir halde, hiçbir noktada, hiçbir Ģekilde 
hüküm veremez anlamına alınırsa, zaten bu anlamın kendisi de bir 
hükümdür. Yani insanoğlu kendi kendisine ayetten yola çıkarak bu ayetin 
bu manaya geldiği hükmünü yine kendisi veriyor. Hariciler en büyük 
hükmü bu ayetin manasını öznel olarak, sübjektif olarak belirlemekle 
vermiĢler, ilk ayete karĢı çıkan kendileri olmuĢlardı. Yani bu muhteĢem 
bir çeliĢkiydi veya muazzam bir çeliĢki. Ama bu çeliĢkiyi bile fark 
etmediler.  

 
Oysa insan akĢama kadar bu güzeldir, bu çirkindir, bu iyidir bu 

kötüdür, bu büyüktür bu küçüktür demekle bile hüküm verir. Bunlar hep 
hüküm cümlesidir. Ġnsanoğlu bir ömür hep hüküm verir. Fakat adil hüküm 
vermekle emr olunmuĢtur, hüküm vermemekle değil ve bir de Allah‟ın 
hüküm verdiği konularda aksine hüküm vermemekle Allah‟ın hükmünün 
üzerine baĢka bir hükme sapmamakla emr olunmuĢtu. Yoksa mutlak 
manada hükmetmemekle değil. 

 



 
41-) Ya sahıbeyissicni emma ehadüküma feyeskıy Rabbehu 

hamra* ve emmel aharu feyuslebü fete'külüt tayru min re'sih* 
kudıyel emrulleziy fiyhi testeftiyan; 

 
"Ey zindan arkadaĢlarım... Ġkinizden biri (zindandan kurtulup) 

Rabbine Ģarap sunacak! Diğerine gelince, asılacak da baĢından kuĢlar 
yiyecek! Hakkında açıklama istediğiniz iĢ böyle hükmedilmiĢtir." 
(A.Hulusi) 

 
41 - Ey benim zindan arkadaĢlarım! gelelim rüyanıza: biriniz 

Efendisine yine Ģarap sunacak, diğeri de asılacak, kuĢlar baĢından 
yiyecek, iĢte fetvâsını istediğiniz emir hallolundu. (Elmalı) 

 
 
Ya sahıbeyissicni emma ehadüküma ey hapishane arkadaĢlarım 

gelelim birinizin rüyasının anlamına. feyeskıy Rabbehu hamra sonunda 
o efendisine Ģarap sunma iĢini sürdürecek, yani kurtulacak ve iĢinin 
baĢına geri dönecek. ve emmel aharu feyuslebü fete'külüt tayru min 
re'sihi diğerine gelince, iĢte o asılacak ve kuĢlar baĢını didikleyecek. 
kudıyel emrulleziy fiyhi testeftiyan; akıbetini soruĢturduğunuz bu iĢ 
hakkında ki ilahi karar kesinleĢmiĢ bulunuyor. 

 
Son ibare, bu birinci ayetin son cümlesi, hemen yukarıdaki inil 

hükmü illâ Lillâh ayetiyle çok yakından bağlantılı bu. Bu karar Allah 
katında kesinleĢmiĢ bulunuyor. Nedir bu ikisi arasındaki bağlantı? 
Allah‟tan bağımsız bir zaman, Allah‟tan bağımsız bir insan, Allah‟tan 
bağımsız bir tarih, Allah‟tan bağımsız bir baĢarı, Allah‟tan bağımsız bir 
kariyer planlaması yapılamaz. ĠĢte budur. Yukarıdaki; inil hükmü illâ 
Lillâh ın anlam alanına da bu girer. 

 
Ey insanoğlu Yusuf‟un Ģahsında bu ilahi hitaptan hisse çıkarmak 

istiyorsan, ibret almak istiyorsan Allah‟tan bağımsız bir kariyer 
planlaması yapma.Eğer kariyer planlamasında Allah‟ı elde var bir olarak 
kabul eder ve iman edersen, iĢte kuyuya atsalar, zindana atsalar, köle 
diye satsalar sonunda sultan olur. Yeter ki Allah dıĢında bir kariyer 
planlaması yapma. Mesaj bu.  

 
 
42-) Ve kale lilleziy zanne ennehu nacin minhümezkürniy 'ınde 

Rabbik* feensahuĢ Ģeytanü zikre Rabbihi felebise fiyssicni bid'a 
siniyn; 

 



(Yusuf) bu ikisinden, kurtulacağını zannettiği kimseye dedi ki: 
"Efendinin katında beni hatırla (ve hatırlat)!"... Ne var ki, Ģeytan, 
efendisinin yanında Yusuf'u hatırına getirmeyi unutturdu da, nice yıllar 
zindanda kaldı. (A.Hulusi) 

 
42 - Bir de bunlardan, kurtulacağını zannettiğine, Efendinin yanında 

beni an dedi, ona da ġeytan, Efendisine anmayı unutturdu da senelerce 
zindanda kaldı. (Elmalı) 

 
 
Ve kale lilleziy zanne ennehu nacin minhümezkürniy 'ınde 

Rabbik ve o ikisinden kurtulacağına inandığı gence Ģu ricada bulundu. 
Efendinin yanında beni hatırla. 

 
Zayıf bir hadis rivayet edilir. Yani bunu demeseydi hemen 

çıkacaktı, bunu dediği için hapiste yıllar boyu biraz daha kaldı diye. Hakkı 
aramayı yeren bir haber adeta. Oysaki Ġbn. Kesir‟in dediği gibi bu rivayet 
kabul edilemez bir rivayet. Hem senet açısından, hem metin açısından 
gerçekten de böyle bir rivayetle bu ayeti tefsir edemeyiz. 

 
feensahuĢ Ģeytanü zikre Rabbih Ģeytan berikine, o tembih ettiği 

kurtulan zindan arkadaĢına onu efendisine hatırlatmayı unutturdu. 
Ensahu fiilinin geçiĢli yapısı gereği bunun açılımı böyledir. Onun için 
böyle uzun tercüme yaptım. 

 
felebise fiyssicni bid'a siniyn; Bunun sonucunda hapiste birkaç 

yıl daha kaldı Yusuf. 
 
 
43-) Ve kalel melikü inniy era seb'a bekaratin simanin 

ye'külühünne seb'un ıcafün ve seb'a sünbülatin hudrin ve uhara 
yabisat* ya eyyühel meleü eftuniy fiy ru'yaye in küntüm lirru'ya 
ta'bürun; 

 
Melik dedi ki: "Muhakkak ki ben (rüyada) yedi semiz inek gördüm 

ki, onları yedi zayıf inek yiyordu. Bir de yedi yeĢil baĢak ile bir o kadarı 
kuru olan diğerlerini gördüm... Ey efendiler! Eğer rüya 
yorumlayabiliyorsanız, rüyam hakkında bana yoruma dayalı hükmünüzü 
verin." (A.Hulusi) 

 
43 - Bir gün Melik ben, dedi: rüyada görüyorum ki yedi semiz inek, 

bunları yedi arık yiyor ve yedi yeĢil baĢakla diğer yedi de kuru, ey 
Efendiler, siz rüya tabir ediyorsanız bana rüya mı halledin. (Elmalı) 



 
 
Ve kalel melikü Kral dedi ki; Kim bu kral; Hiksos hanedanına 

mensup 6 kraldan biri. Ki bu hanedan M.Ö. 1700 ila 1580 arası Mısır‟da 
hüküm sürmüĢ bir hanedan. Özelliği de bu hanedanın Mısır yerlilerinden 
olmayıp Suriye, ya da Irak‟tan gelmiĢ ve Mısır‟ı fethetmiĢ fatihler 
olmaları. Hiksos ismi eski Mısırca da çoban krallar anlamına geliyormuĢ. 
Buradan yola çıkarak eski Mısır uzmanları Ģu tahminde bulunuyorlar. Bu 
hanedan Hz. Ġbrahim ile aynı asıldan geliyordu. Onun için Hz. Ġbrahim‟in 
torunlarından olan Yusuf‟a sahip çıkılması orada, bu hanedana mensup 
bir kral tarafından böylesine sahip çıkılmasının ve ülkenin baĢına 
getirilmesinin, en önemli bir mevkie getirilmesinin nedenini de siyasal 
olarak böyle yorumluyorlar. Bu gerçekten de makul ve gerçeğe çok yakın 
tarihi bulgulara da, verilere de uygun bir yorum olarak gözüküyor. 

 
Ve kalel melik Kral dedi ki; inniy era seb'a bekaratin simanin 

ye'külühünne seb'un ıcafün ben rüyamda 7 besili ineğin, zayıf olan 7. 
si tarafından yenildiğini gördüm. ve seb'a sünbülatin hudrin ve uhara 
yabisat ve ayrıca 7 yeĢil baĢak ve o kadar da kuru baĢak gördüm. Yani 
7 zayıf ineğin 7 besili semiz ineği yediğini görüyor. Çelimsiz ineğin. Ve bir 
de 7 yeĢil baĢakla, 7 kuru baĢak görüyor rüyasında ve bunu 
etrafındakilere söyleyerek diyor ki; 

 
ya eyyühel meleü eftuniy fiy ru'yaye in küntüm lirru'ya 

ta'bürun; siz ey seçkin yorumcular, eğer rüyaların doğru yorumunu 
biliyorsanız benim rüyamı da yorumlayın bakayım. Diye bir çağrıda 
bulunuyor Kral. Onlar Ģöyle cevap veriyorlar, etrafındaki o seçkinler, ya 
da seçkin rüya yorumcuları. 

 
 
44-) Kalu adğasü ahlam* ve ma nahnü Bi te'viylil ahlami Bi 

alimiyn; 
 

 Dediler ki: "Bir yığın hayalî kurgu bunlar... Biz, rüyaların tevili 
konusunda bilgili de değiliz üstelik!" (A.Hulusi) 

 
44 - Dediler ki rüya dediğin «edgâsü ahlâm» demet demet 

hayalâttır, biz ise hayalâtın tevilini bilmiyoruz. (Elmalı) 
 
 
Kalu adğasü ahlamin bir tuhaf, karma karıĢık düĢler bunlar 

dediler. Yani biz nasıl becerelim. Rüya da rüya değil ki, karma karıĢık 
Ģeyler. Tabii gerçekte Kral, eğer aĢağı tükürseler sakal, yukarı tükürseler 



bıyık hesabı olacak, o güne kadar biliyoruz diye geçinip halkın emeğini 
sömürüyorlardı müneccimler, yıldız falcıları. Fakat iĢ ciddi bu kez. Eğer 
öyle yine kafadan atsalar ve çıkmazsa sorumlu olacaklar, belki kelleri 
gidecek. Fakat cevap vermeseler bir baĢka türlü olacak. ĠĢte ancak böyle 
kurtuluyorlar iĢin içinden. Yani adğaf, ğıvf, demet demektir. Karma 
karıĢık çiçeklerden yapılmıĢ bir bukete, bir demete ğıvf denilir Arapça da, 
yani demet demet hayaller anlamı verebiliriz buraya. 

 
ve ma nahnü Bi te'viylil ahlami Bi alimiyn; ve dediler ki o 

yorumcular, etrafında ki ileri gelen bilgin geçinenler. Ki unutmayınız o 
dönemin Mısır‟ında yıldız bilimi, gök bilimi, yıldız falcılığı, müneccimlik, 
bir numaralı meslek. Üstelik biz rüyaların altında yatan gerçek anlamı 
bilmekten de aciziz. Yıldız bilimiyle rüyalar arasında ne gibi bir ilinti, iliĢki 
var diye sorulabilir.  

 
Aslında unutmayalım ki bu burçlar, burçlara bakarak insanın 

kaderini okuma, insanın davranıĢ biçimlerini yorumlama ve rüyaları 
yorumlama aslında hemen hepsinin de akıp döküldüğü yer aynı yer. 
Yoruma dayanır. Yoruma dayanan bir alandır burası. Falcılık olsun, rüya 
tabiri olsun, yıldız bilimciliği olsun ve diğer tüm yoruma dayalı spekülatif 
bilgi sistemleri olsun hep aynı mantığın ürünüdür. 

 
 
45-) Ve kalelleziy neca minhüma veddekera ba'de ümmetin ene 

ünebbiüküm Bi te'viylihi feersilun; 
 
O ikisinden (Yusuf'un zindan arkadaĢlarından) kurtulmuĢ olan, 

daha sonra hatırladı da dedi ki: "Ben size bunun tevilini haber vereyim... 
Hemen beni (zindana) ulaĢtırın!" (A.Hulusi) 

 
45 - O ikisinden kurtulmuĢ olan da nice zamandan sonra hatırladı 

da dedi ki: ben size onun tevilini haber veririm, hemen beni gönderin. 
(Elmalı) 

 
 
Ve kalelleziy neca minhüma veddekera ba'de ümmetin ene 

ünebbiüküm Bi te'viylihi feersilun; 
 
Evet, iĢte o an iki zindan arkadaĢından kurtulmuĢ olan diğeri 

aradan geçen bunca vakitten sonra geçmiĢini hatırlayarak söze girdi ve 
dedi ki; Ben bunun altında yatan gerçek anlamı öğrenip size bildirebilirim. 
Fakat önce bana feersilûn, izin vermeniz gerekecek. Beni gönderin. 
Gideyim ben bunun gerçek yorumunu size getireyim dedi. 



 
Tabii çıktı hapishaneye vardı, eski arkadaĢı, kendisine tembihlemiĢ 

olan benim durumumu Kralın yanında dile getir diyen eski arkadaĢı 
Yusuf, ama kendisinin unuttuğu Yusuf‟a vardı ve ona dedi ki; 

 
 
46-) Yusufu eyyühes sıddiyku eftina fiy seb'ı bekaratin simanin 

ye'külününne seb'un ıcafün ve seb'ı sünbülatin hudrin ve uhara 
yabisatin, lealliy erci'u ilenNasi leallehüm ya'lemun; 

 
"Ey Yusuf! Ey Sıddık! Yedi semiz inek ile onları yiyen yedi zayıf 

inek ve bir de yedi yeĢil baĢak ile bir o kadarı kuru (yedi baĢak) hakkında 
bize fetva ver (sembollerinin hükmünü açıkla)... Umarım ki (iĢin 
hakikatiyle) insanlara dönerim de; belki onlar da (değerini) bilirler." 
(A.Hulusi) 

 
46 - Yusuf! Ey sıddık! Bize Ģunu hallet: «yedi semiz inek bunları 

yedi arık yiyor ve yedi yeĢil baĢakla diğer yedi de kuru» Ümit ederim ki o 
nâsa cevap ile dönerim, gerektir ki kadrini bilirler. (Elmalı) 

 
 
Yusufu eyyühes sıddiyk Ey Yusuf, ey dürüst dostum, arkadaĢım. 

eftina fiy seb'ı bekaratin simanin ye'külününne seb'un ıcafün ve 
seb'ı sünbülatin hudrin ve uhara yabisat Ģu rüya hakkında ki 
görüĢünü bana söyle dedi.7 besili inek, zayıf olan diğer yedisi tarafından 
yeniliyor. Ayrıca 7 yeĢil baĢak ve bir o kadar da kuru baĢak var. lealliy 
erci'u ilenNasi leallehüm ya'lemun; keĢke insanların yanına doğru 
cevapla dönebilsem, böylece bakarsın senin değerini de anlamıĢ olurlar. 
Diye de bir umut verdi ona.Yani bunun doğru yorumunu yapabilirsen 
tamam buradan kurtulursun demeye getirdi arkadaĢı. 

 
Ġlginçtir bakınız ne diyor; eyyühes sıddiyk ey dürüst arkadaĢım. 

Zihninde Hz. Yusuf‟tan dürüstlüğü kalmıĢ. Yani onu dürüstlüğü ile 
tanımıĢ. ĠĢte bir baĢkasına bıraktığınız imaj, onun zihninde ki sizin 
tasavvurunuz eğer dürüstlüğünüz ise, iĢte o zaman onun gönlüne 
girmiĢsiniz demektir. Ve burada özellikle o boyutuna dikkat çekiliyor. 
Hayatı imana Ģahit kılmak diyorum buna. Hayatınızla örnek olmak. Onlar 
Yusuf‟un hayatına Ģahit oldular. Yusuf imanına hayatını Ģahit kıldı. 
Sadece lafla değil, hayatıyla gösterdi imanını ve onlar da Yusuf‟un o 
güzel hayatını gördüler. ĠĢte burada onu görüyoruz. 

 
 



47-) Kale tezreune seb'a siniyne deeba* fema hasadtüm 
fezeruhu fiy sünbülihi illâ kaliylen mimma te'külun; 

 
(Yusuf) dedi ki: "Yedi sene âdetiniz üzere ziraat yapın (ekersiniz)... 

Hasat ettiklerinizi de baĢağında bırakın... Yiyeceğiniz az (bir miktar) 
hariç." (A.Hulusi) 

 
47 - Dedi: yedi sene bermu'tad ekeceksiniz, biçtiklerinizi baĢağında 

bırakınız, biraz yiyeceğinizden maada. (Elmalı) 
 
 
Kale tezreune seb'a siniyne deeba Yusuf Ģöyle yorumladı bu 

rüyayı. Öteden beri yapa geldiğiniz gibi 7 yıl ekip biçeceksiniz. fema 
hasadtüm fezeruhu fiy sünbülihi illâ kaliylen mimma te'külun; Fakat 
yiyeceğiniz az bir miktar dıĢında kalanı, daneyi baĢağından ayırmaksızın 
muhafaza edeceksiniz, koruyacaksınız, bekleteceksiniz. 

 
 
48-) Sümme ye'tiy min ba'di zâlike seb'un Ģidadün ye'külne ma 

kaddemtüm lehünne illâ kaliylen mimma tuhsınun; 
 
"Sonra bunun ardından yedi Ģiddetli - kurak yıl gelir... O seneler, 

önceden biriktirdiklerinizi yerler... Sakladığınız az (bir miktar) hariç." 
(A.Hulusi) 

 
48 - Sonra onun arkasından yedi kurak sene gelecek, önce 

biriktirdiklerinizi yiyip götürecek, biraz saklayacağınızdan maada. (Elmalı) 
 
 
Sümme ye'tiy min ba'di zâlike seb'un Ģidadün ye'külne ma 

kaddemtüm lehünne illâ kaliylen mimma tuhsınun; sonra bunların 
ardından 7 yıllık bir kıtlık dönemi gelecek ki iĢte bu sizin zor zamanlar 
için ayırdığınız her Ģeyi, muhafaza ettiğiniz az bir Ģey dıĢında silip 
süpürüp götürecek. Hiçbir Ģey bırakmayacak bu kıtlık yılları. O az bir 
miktar, muhafaza ettiğiniz o az miktar dıĢında. 

 
 
49-) Sümme ye'tiy min ba'di zâlike amün fiyhi yüğasün Nasu 

ve fiyhi ya'sırun; 
 
"Sonra bunun ardından bir yıl gelir ki, onda insanlar bol yağmura 

kavuĢturulur ve onda (bollukla) sıkıp sağacaklar (süt sağmak, meyve - 
üzüm suyu sıkmak)." (A.Hulusi) 



 
49 - Sonra onun arkasından bir yıl gelecek ki halk onda sıkıntıdan 

kurtulacak, sıkıp sağacak. (Elmalı) 
 
 
Sümme ye'tiy min ba'di zâlike amün fiyhi yüğasün Nasu ve 

fiyhi ya'sırun; Sonra bunun da ardından insanların darlıktan kurtulup 
bolluğa kavuĢtuğu bir devir gelecek. Yani o 7 çelimsiz inek 7 besili ineği 
yiyordu ya, onu öyle tanımlıyor. 7 yıllık kıtlık olacak. O 7 yıllık kıtlıkta eğer 
besili 7 ineğiniz varsa siz onu yiyerek kurtulacaksınız. O halde Ģimdiden 
size düĢen 7 besili ineği tutmak. Yani biriktirmek. Onun için o kıtlığı haber 
veriyor ve böyle yorumluyor.  

 
Yorumunun sonu da Ģöyle; Bunların ardından insanların darlıktan 

kurtulup bolluğa kavuĢtuğu bir devir gelecek, fiyhi yüğasün Nas o 
zaman insanlar rahatlayacak yuğaaf fiili eğer ğavs mastarına izafe 
edilirse darlıktan bolluğa çıkacaklar manasına gelir. Eğer ğays mastarına 
izafe edilirse ki, ikisi de mümkün dil olarak o zaman, bol bol yağmura 
kavuĢacaklar manasına gelir, ama son tahlilde darlıktan bolluğa 
kavuĢmakta, bol bol yağmura kavuĢmakta aynı kapıya çıkar. Fakat 
kelime hangi mastara izafe edilirse ona göre anlamı değiĢir. 

 
ve fiyhi ya'sırun; iĢte o zaman insanlar Ģıralı ve yağlı bitkileri 

tekrar sıkacaklar, mallarını tekrar sütünü sağacaklar diyor. 
 
 
50-) Ve kalel melikü'tuniy Bih* felemma caehür Rasûlü kalercı' 

ila Rabbike fes'elhü ma balünnisvetillâtiy katta'ne eydiyehünne, 
inne Rabbi Bi keydihinne Aliym; 

 
Melik dedi ki: "Onu (Yusuf'u) bana getirin!"... Ne zaman ki Ona 

(Yusuf'a) rasûl (elçi) geldi, (Yusuf o rasûle): "Rabbine (efendine) dön... 
Ona, 'Ellerini kesen kadınların hâli ne idi?' diye sor... Muhakkak ki 
Rabbim, onların tuzaklarını Aliym'dir." (A.Hulusi) 

 
50 - Bunu duyan Melik de getirin bana onu, bunun üzerine ona 

gönderilen adem gelince, haydi Efendine dön de sor ona: o ellerini 
doğrayan kadınların maksatları ne imiĢ, Ģüphe yok ki rabbim onların 
hilelerine alîmdir dedi. (Elmalı) 

 
 
Ve kalel melikü'tuniy Bih Bu yorum kendisine iletilince, Krala 

iletilince, Hz. Yusuf‟un bu yorumu o eski arkadaĢı tarafından, Kral; Onu 



bana getirin emrini verdi. felemma caehür Rasûlü kalercı' ila Rabbike 
fes'elhü ma balünnisvetillâtiy katta'ne eydiyehünn Evet, görevli, 
kralın çağrısını getiren, davetini getiren görevli kendisine gelince Yusuf 
dedi ki; Efendine dön ve ona sor bakalım. Ellerini kesen o hanımların 
derdi neymiĢ. Niçin ellerini kesmiĢler. Bir sor bakalım git. Ben burada 
bekleyeyim, önce bu iĢi halledelim. Yani yarım kalmıĢ bir hesabımız var 
demeye getirdi.  

 
Demek ki ülkede, Ģehirde bu artık destan olmuĢ geçmiĢte, herkes 

duymuĢ. Onun için bu olayın ortaya çıkmasını istiyor Hz. Yusuf. Yani 
fırsattan istifade ben varıp söyleyeyim demedi. Önce olay ortaya çıksın, 
gerçeği herkes itiraf etsin. Acelecilik göstermedi. Çünkü onun için 
gerçeğin ortaya çıkması, kendisinin zindandan çıkmasından daha 
önemliydi. 

 
inne Rabbi Bi keydihinne Aliym; Ģunu da iyi bil ki dedi o 

görevliye; Benim rabbim onların tuzaklarını çok iyi bilmektedir. Yani 
adeta bir kinaye var bu sözün altında. Benim rabbim iyi bilir de senin 
rabbin bilebilecek mi birde git ondan sor dercesine. 

 
 
51-) Kale ma hatbükünne iz ravedtünne Yusufe 'an nefsih* 

kulne haĢe Lillâhi ma alimna aleyhi min suin, kaletimraetül 
aziyzil'ANe hashasal hakk* ene ravedtühu 'an nefsihi ve innehu 
lemines sadikıyn; 

 
(Melik, kadınlara) dedi ki: "Yusuf'u ayartmak istediğinizde ne 

yaptı?"... "HâĢâ! Allâh için, Onun bir kötü davranıĢına Ģahit olmadık" 
dediler. Aziyz'in karısı ise: "ġimdi Hak ortaya çıktı! Ben Onu ayartmak 
istedim... Muhakkak ki O (Yusuf) doğru sözlüydü!" (A.Hulusi) 

 
51 - Melik, o kadınlara, derdiniz ne idi ki o vakit Yusuf‟un nefsinden 

murad almağa kalktınız? Dedi, hâĢâ dediler Allah için biz onun aleyhinde 
bir fenalık bilmiyoruz. Azîzin karısı Ģimdi, dedi, hak tezahür etti, onun 
nefsinden ben kâm almak istedim, o ise Ģeksiz Ģüphesiz sadıklardandır. 
(Elmalı) 

 
 
Kale ma hatbükünne iz ravedtünne Yusufe 'an nefsih 
 
Tabii bu arada bir takım doğrudan mesajla ilgili olmayan öykünün 

geri kalan kısmı var, onun bizim zihnimizde, tasavvurumuzda 
doldurmamızı istiyor Kur‟an.  



 
Gitti görevli, krala söyledi, kral kadınları topladı, artık geriye kaç kiĢi 

kalmıĢsa o olaya Ģahit olan hanımları topladı ve onlara Ģöyle sordu. 
Sizler bir zamanlar Yusuf‟u baĢtan çıkarmaya çabalamakla ne elde 
etmeyi ummuĢtunuz bakayım dedi. 

 
kulne haĢe Lillâhi ma alimna aleyhi min su‟i Onlar haĢa dediler. 

Allah için biz onun aleyhine olabilecek en küçük bir kötülüğe Ģahit 
olmadık. Ondan en küçük bir kötülüğü görmedik dediler. kaletimraetül 
aziyzil'ANe hashasal hakk Evet, orada bir gerçek ortaya çıktı ve 
bakanın eĢi, Ġsmi Potifar olduğu söylenen kralın bakanlarından birinin eĢi 
olan ve tarihin bize Züleyha diye tanıttığı o hanım, malum yöneticinin 
karısı diye çevirebiliriz buradakini ayette. ĠĢte diye atıldı gerçek olanca 
çıplaklığıyla Ģimdi ortaya çıktı. 

 
ene ravedtühu 'an nefsihi ve innehu lemines sadikıyn; Arzumu 

tatmin için onu baĢtan çıkarmaya çalıĢan bendim. Ne ki o hep özüne ve 
sözüne sadık kaldı. Ahdini bozmadı, ihanet etmedi. Ne rabbine ihanet 
etti, ne de efendisine ihanet etti. Özüne ve sözüne sadık kalan o oldu. 

 
ĠĢte en sonunda kazananın erdem, fazilet olduğunun en güzel delili, 

en güzel örneği burada. Erdem düĢmanınızı dahi size hayran eder. Size 
dıĢarıdan düĢmanlık yapsa dahi, erdemine Ģahit olmuĢsa vicdanında 
Size hayran olacaktır. ĠĢte ilk fırsatta da zorlandığında onu dile 
getirecektir. Tıplı Aziz‟in eĢi gibi. 

 
 
52-) Zâlike li ya'leme enniy lem ehunhü Bil ğaybi ve ennAllâhe 

lâ yehdiy keydel hainiyn; 
 
"Bu, arkasından efendime ihanet etmediğimin bilinmesi içindi ve 

Allâh hainlerin hilelerinde baĢarılı olmasına izin vermez." (A.Hulusi) 
 
52 - Bu iĢte Ģunun için ki bilsin hakikaten ben, ona gaybında 

hıyanet etmedim ve hakikaten Allah hâinlerin hilesini muvaffakıyete 
erdirmez. (Elmalı) 

 
 
Zâlike li ya'leme enniy lem ehunhü Bil ğaybi ve ennAllâhe lâ 

yehdiy keydel hainiyn; Yusuf sonucu öğrendiğinde Ģöyle dedi. Bunu 
onun yokluğunda kendisine ihanet etmediğimi ve Allah‟ın ihanet 
edenlerin tuzağını asla baĢarıya ulaĢtırmayacağını bilmesi için yaptım. 
Bilsin diye yaptım dedi. Neden zindandan çıkmayıp ta kendisine gelen 



haberciyle böyle bir haber gönderdiği krala, iĢte böyle açıklıyor Hz. 
Yusuf. 

 
 
53-) Ve ma uberriu nefsiy* innen nefse leemmaretun Bissui illâ 

ma rahıme Rabbiy* inne Rabbiy Ğafûrun Rahıym; 
 
"Ben nefsimi temize çıkarmıyorum... Muhakkak ki nefs, var gücüyle 

kötülüğü emreder... Rabbimin rahmet ettiği müstesna... Muhakkak ki 
Rabbim Ğafûr'dur, Rahıym'dir." (A.Hulusi) 

 
53 - Nefsimi terbiye de etmiyorum, çünkü nefis cidden emmaredir 

fenayı emreder meğer ki rabbim rahmetiyle yarlıgaya çünkü rabbim gafur 
rahîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ve ma uberriu nefsiy bununla beraber ben dahi kendim için 

garanti veremem dedi. 
 
ġimdi ilginçtir 52. ayetle 53. ayeti bazı müfessirler nedense Hz. 

Yusuf‟un sözü olarak değil de, Züleyha‟nın ya da kadınların sözü olarak, 
kadınlardan birinin sözü olarak naklederler. Ama bunun doğru olmadığı 
açık. Yani bunun bir gerekçesini göremiyoruz sözü bölmek için. Sanırım 
kadim müfessirlerden bazıları kendi peygamber teorilerine pek uygun 
düĢmediğini düĢünmüĢ olacaklar; Ve ma uberriu nefsiy ibaresinin. Yani 
ben kendim için dahi garanti veremem sözünü Hz. Yusuf‟un bir 
peygamber olarak Hz. Yusuf‟a yakıĢtırmamıĢ olacaklar ki biraz da bu 
yüzden bu iki ayeti Hz. Yusuf‟un sözü olarak değil de Aziz‟in eĢinin sözü 
olarak anlamıĢlar ve algılamıĢlar ama bunun doğru olmadığını 
düĢünüyoruz. 

 
innen nefse leemmaretun Bissui illâ ma rahıme Rabbiy çünkü 

eğer rabbim rahmetiyle esirgemeyecek olursa, öz benliği insana 
kötülüğün daniskasını iĢletebilir. Öyle diyor Hz. Yusuf. Ben kendim için 
dahi garanti veremem, eğer rabbim rahmetiyle esirgemezse insana öz 
benliği dahi kötülüğün daniskasını iĢletebilir. Bu kötülüğün daniskası 
çevirim Ģurada ki;leemmaretun da ki “lam”, yani te‟kit lam‟ı, ve ayrıca da 
kelimenin yapısındaki o Ģedde. Anlamı güçlendiren ve te‟kit eden o 
Ģedde. Bu iki te‟kid i ben çeviriye daniskası diye yansıtmayı daha uygun 
buldum. 

 
inne Rabbiy Ğafûrun Rahıym; Ģu da var ki rabbim günahkarı 

bağıĢlar, merhamet eder. Yani onun Züleyha‟ya da bir mesajı var. Ben 



kendim için dahi garanti vermem. Bunca iffetini savunmuĢ, korumuĢ bir 
Yusuf dahi, ben kendim için dahi garanti vermem diyor. Bu çok önemli. 
Eğer rabbimin rahmeti olmasaydı demiĢti daha önce de geçen ayetlerde 
unutmayın.  

 
Burada Züleyha‟yı ima ederek; günahkarlar içinde Allah‟ın 

affediciliğini dile getiriyor. Tek baĢına ahlak ve erdemiyle koca bir ülkede 
inkılap yapan, devrim yapan Hz. Yusuf‟un ahlakının yüceliği iĢte burada 
görünüyor. Hem bir ülkeyi erdem, ahlak ve yeteneği ile tamamen eline 
alacak kadar büyük bir ahlaka sahip, devrim yapacak kadar büyük bir 
ahlaka sahip, hem de bu ahlakın kaynağının kendisinden değil Allah‟tan 
olduğunu itiraf edecek kadar da mütevazi. ĠĢte bu ahlakın tacı da budur. 

 
 
54-) Ve kalel melikü'tuniy Bihi estahlıshu li nefsiy* felemma 

kellemehu kale innekel yevme ledeyna mekiynün emiyn; 
 
Melik dedi ki: "Onu (Yusuf'u) bana getirin! Onu kendime özel dost 

edineyim"... Onunla konuĢmaya baĢlayınca Ģöyle dedi: "Bugün senin 
yanımızda kesinlikle güvenilir bir yerin vardır." (A.Hulusi) 

 
54 - Melik de dedi: getirin bana onu kendime tahsis edeyim! bunun 

üzerine vaktâ ki onunla konuĢtu, dedi: sen bu gün, nezdimizde cidden bir 
mevki' sahibisin, eminsin, (Elmalı) 

 
 
Ve kalel melikü'tuniy Bihi estahlıshu li nefsiy Derken Kral onu 

bana getirin diye emretti. Onu kendime seçkin bir yardımcı olarak 
atayayım. Evet, Ve kalel melikü'tuniy Bihi estahlıshu li nefsiy dedi. 
Onu kendime bir yardımcı olarak atayayım. felemma kellemehu kale 
innekel yevme ledeyna mekiynün emiyn; onunla konuĢmasının 
ardından dedi ki; Ġyi bil ki bundan böyle sen, katımızda yüce bir konuma 
sahip olan, kendisine güven duyulan birisin dedi. Hem mekiyn, yüce bir 
konuma sahip olan, hem de emniyn, yani kendisine güven duyulan 
birisin dedi. 

 
Mücahid‟e göre Kral iman ediyor burada. Mücahid‟in naklettiği bir 

rivayete göre. Bu bir kiĢinin kansız, sadece ahlak ve erdemle bir ülkeyi 
teslim alması demektir. Böyle olsa da olmasa da Hz. Yusuf sonunda o 
ülkede yönetici oluyor. ĠĢte bu bile yeterli. Ahlak ne yapar ki diyene, ahlak 
devrim yapar diyebiliriz bu örnekten yola çıkarak. 

 
 



55-) Kalec'alniy alâ hazainil Ard* inniy Hafiyzun Aliym; 
 
(Yusuf) dedi ki: "Beni ülkenin hazinedarı yap. Kesinlikle ben 

güvenilir ve bilgili bir kiĢiyim." (A.Hulusi) 
 
55 - Dedi: beni Arz hazineleri üzerine memur et, çünkü ben iyi 

korur, iyi bilirim. (Elmalı) 
 
 
Kalec'alniy alâ hazainil Ard* inniy Hafiyzun Aliym; Yusuf Ģu 

talepte bulundu, beni ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendir. Benim 
onu çok iyi koruyup kollayacağıma, bu konuda ki bilgi birikimime 
güvenebilirsiniz dedi Krala. 

 
 
56-) Ve kezâlike mekkenna li Yusufe fiyl Ard* yetebevveü 

minha haysü yeĢa'* nusıybu Bi rahmetina men neĢau ve lâ nudıy'u 
ecrel muhsiniyn; 

 
ĠĢte böylece o ülkede (Mısır'da) Yusuf'u yerleĢtirdik... Orada dilediği 

yerde dolaĢır, konaklardı... Rahmetimizi dilediğimizde açığa çıkartırız... 
Ġhsan edicilerin yaptıklarını karĢılıksız bırakmayız. (A.Hulusi) 

 
56 - Ve iĢte bu suretle Yusuf‟u o arzda temkin ettik, neresinde 

isterse makam tutuyordu, biz rahmetimizi dilediğimize nasip ederiz, ve 
Muhsinlerin ecrini zayi' etmeyiz. (Elmalı) 

 
 
Ve kezâlike mekkenna li Yusufe fiyl Ard iĢte bu Ģekilde biz 

ülkede Yusuf‟a sağlam bir iktidar zemini hazırladık. yetebevveü minha 
haysü yeĢa' ki orada istediği yapıyı inĢa etsin. 

 
Burada ki  haysü yeĢa' istediği yerden kalksın göçsün, yetebevve 

oraya otursun kalksın, eğlesin, dursun manasını vermek mümkün fakat 
bu çok anlamlı değil. Orada istediği yapıyı inĢa etsin diye çevirim de bu 
yüzden. Çünkü yönetici olmuĢtu ve orada hem adalet, hem tevhid üzere 
bir yönetim anlayıĢı gerçekleĢtirmek, inĢa etmek istiyordu. Bence bu 
ibare asıl bu manaya dikkat çekiyor diye düĢünüyorum. Kansız ahlak 
devrimi, yürek fethi yapsın için ona böyle bir yetki verdik diyor Kur‟an. 

 
nusıybu Bi rahmetina men neĢau ve lâ nudıy'u ecrel 

muhsiniyn; Biz rahmetimizi istediğimize bahĢederiz. Fakat iyilik 
yapanların bu dünyada ki karĢılığını da zayi etmeyiz. 



 
 
57-) Ve leecrul'ahireti hayrun lilleziyne amenû ve kânu 

yettekun; 
 
Sonsuz geleceklerine dönük karĢılığı ise, iman etmiĢ ve 

korunmakta olanlar için elbette daha hayırlıdır. (A.Hulusi) 
 
57 - Ve elbette Âhiret ecri daha hayırlı fakat iman edip takvâ yolunu 

tutanlar için. (Elmalı) 
 
Ve leecrul'ahireti hayrun lilleziyne amenû ve kânu yettekun; 

hele bir de öte dünyada karĢılığı var ki. Bu dünyada ki karĢılığı tamam, 
müsellemdir, olacaktır. Fakat bir de öte dünyadaki karĢılığı var ki, daha 
hayırlı olan bu karĢılık, iman eden ve onu korumakta titizlik gösterenler 
içindir. 

 
Evet, Hz. Yusuf‟un bu kıssası bir kiĢinin aklı, ahlakı, imanı, erdemi 

ve becerisi ile koca bir ülkeyi kansız, kıtalsiz, bir kılıç kalkmadan 
herhangi birinin canına ziyan gelmeden feth edebileceğinin tarihsel en 
çarpıcı örneğidir. Demek ki devrimler iman ve ahlakla da yapılabiliyor. Bu 
örnek, Yusuf kıssası aslında bize bunu, bu muhteĢem örnekliği veriyor. 

 
Rabbimden Ahlakı, erdemi, fazileti, hayatının mihveri kılan ve o 

ahlak ile, o erdemle, o imanla, o faziletle, eğer mazlum olmak 
gerekiyorsa mazlum olmaktan dahi çekinmeyen, günaha gitmektense 
zindana gitmeyi tercih eden bir iman niyazlıyorum. 

 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 

Ġddiamızın, davamızın, ömrümüzün tüm hasılatı ve son sözümüz 
Rabbimize “Hamd” dir.  

 

 

 

 

 



Ġslamoğlu Tef. Ders. YÛSUF SURESĠ (058-087)(77) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
”BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları geçen dersimizde Yusuf suresinin 57. 

ayetine kadar iĢlemiĢtik. Geçen ders iĢlediğimiz ayetleri hatırlayacak 
olursak Hz. Yusuf en sonunda zindandan çıkmıĢ ve amiyane meĢhur 
tabirle Mısır‟a sultan olmuĢtu. Önemli bir göreve getirilmiĢti. Ülkelerin 
hazinelerinin sorumlusu olarak Kralın müsteĢar‟ı olmuĢtu. 

 
Aslında bu surenin Mekke‟nin son dönemlerinde Resulallah‟a, yani 

Mekke‟nin Yusuf‟una geleceği gösteren, aydınlık geleceği müjdeleyen bir 
müjde olduğunu hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Ey bu çağın 
Yusuf‟u diyor sure. Ey her çağın Yusuf‟ları unutmayınız sultanlığa ulaĢan 
yol kimi zaman zindandan, kimi zaman kölelikten, kimi zaman kuyudan 
geçer. Ama eğer sonuçta Mısır‟ınıza sultan olmak istiyorsanız 
Züleyha‟nın arkasından değil, Züleyha‟yı arkanızdan koĢturacak bir iç 
güzelliğine sahip olmanız gerek.  

 
Eğer siz gelecekte tek baĢınıza ahlakınız, erdeminiz, yeteneğiniz 

ve imanınızla. Sabrınız ve vicdanınızla bir ülkede tek kiĢilik bir devrim, 
hem de muhteĢem bir devrim yapmak istiyorsanız öncelikle ruhunuzda 
özgür olmanız gerek. Züleyha sarayda köle iken, Yusuf zindanda hür idi. 
Kimin, kimin ardından koĢtuğuna bakarsak o zaman kim özgür, kim köle 
daha iyi anlarız demiĢtim. ĠĢte Ģimdi kıssanın devamı Ģu ayetlerle ifade 
buyruluyor. 

 
 
58-) Ve cae ıhvetü Yusufe fedehalu aleyhi fearefehüm ve hüm 

lehu münkirun; 
 
(Nihayet) Yusuf'un kardeĢleri geldi... Onun yanına girdiler... Onlar 

Yusuf'u tanımadıkları hâlde Yusuf, onları tanıdı. (A.Hulusi 
 
58 - Bir de Yusuf‟un biraderleri çıkageldiler, geldiler yanına girdiler, 

derhal onları tanıdı, onlar ise onu tanımıyorlardı. (Elmalı) 
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Ve cae ıhvetü Yusufe fedehalu aleyh Nihayet Yusuf‟un kardeĢleri 
tahıl yardımından pay almak için Mısır‟a geldiler ve onun huzuruna 
çıktılar. Neden tahıl almaya geldiler, bu açık. Yusuf‟a zindanda 
hapishane arkadaĢlarının gördüğü rüyaları yordururken aktarmıĢtık. ĠĢte 
orada ima edilen Ģey gelecekte b ir kıtlığın baĢ göstereceği idi.  

 
Bu kıtlık baĢ göstermiĢ, baĢta Mısır olmak üzere tüm mücavir 

toprakları ve ülkeleri kasıp kavurmuĢtu. Fakat bu kıtlığa karĢı Mısır‟dan 
baĢka hiçbir ülkenin hiçbir halkın ihtiyat stokları bulunmuyordu. Mısır da 
bu ihtiyat stoklarını, bu kasıp kavuran kıtlığa karĢı ihtiyat stoklarını Hz. 
Yusuf‟un rüyayı doğru yorumlamasına yani peygamberliğine borçlu idi.  

 
Onun için Hz. Yusuf daha zindanda iken, zindanında olduğu 

ülkenin geleceğini kurtarıyordu, inĢa ediyordu. Hilmetle, bilgiyle, 
ferasetle, basiretle, tabir ile yani olayların görüneninin arkasına bakarak 
Tefsir ve Te‟vil ile Yani hadiselerin satır aralarını okuyarak bir ülkenin, 
hem de kendisini zindana haksız yere atanların ülkesinin geleceğini inĢa 
ediyordu. Ve o Ģu hesabı yapmadı; Bunlar bana bu kötülüğü yaptılar, 
Mısır‟lılar. Ben de bunları yanıltayım demedi. Bu bir hesaptı. Böyle bir 
hesap yapsaydı insani bir Ģey olurdu, anlaĢılabilirdi de. Ama bunu 
yapmadı. Kendisine haksızlık yapanlara el kol oldu. Onların geleceğini 
aydınlatacak bir konuda yardımcı oldu ve Mısır kıtlıktan kırılan büyük bir 
coğrafyanın ortasında bir tahıl ambarına dönüĢtü. Öyle bir tahıl ambarı 
ki, etrafındaki mücavir halklar açlıktan kırılmamak, yok olmamak için 
Mısır‟a tahıl almaya geldiler. Tabii ki bedel karĢılığında takas usulü. O 
günün ticaret koĢullarına uygun olarak tahıl alıyorlardı. Fakat tahılın 
bulunmuĢ olması, bulunuyor olması büyük bir nimetti. 

 
ĠĢte bu tahıl tevziyatının ve satıĢının baĢında Hz. Yusuf 

bulunuyordu ve o Ģöyle bir talimat vermiĢ olmalı, ayetlerden o anlaĢılıyor 
açıkça, benden izinsiz dıĢardan gelenlere hiçbir Ģey satmayın demiĢ 
olmalı ki, ondan izin alıyorlar öyle satıyorlardı. Belki kim bilir o bu talimatı 
ilahi kaderin gergef gergef dokuduğu Ģeyi ortaya çıkarmak için 
kardeĢlerinin de bir gün Mısır‟a yani kendisine tahıl için baĢvuracakları 
gibi bir beklentisi vardı. Böyle bir beklenti üzerine vermiĢte olabilir bu 
talimatı. 

 
Malum o dönemde Filistin tabii ki bağımsız bir ülke olmakla birlikte 

Hiksos dönemi Mısır‟ına dıĢ iĢlerinde bağımlı bir eyalet idi. Aslında 
Suriye‟nin bir parçası olan Filistin, Suriye ile birlikte Hiksos‟ların hüküm 
sürdüğü, Hiksos hanedanı Mısır‟ın da bir eyalet haline gelmiĢti. Çünkü 
Hiksoslar kendileri aslen Suriyeli, ya da Irak‟lı idiler, yani bir fatih olarak 



Mısır‟a girdiler ve Mısır‟ı fethettiler. On un içinde eski toprakları, eski 
ülkeleri olan Suriye, Irak, Filistin; Mısır‟ın bir eyaleti haline gelmiĢti. 

 
fearefehüm ve hüm lehu münkirun; onları derhal tanıdı Yusuf. 

Fakat, fehüm ve hüm lehu münkirun; onlar onu tanımadılar, 
tanıyamadılar. Ġnkar, münkir; Hem akidevi olarak Allah‟ı inkar anlamına 
gelir, hem de tanımama anlamına gelir. Hatta bu tanımama mecazen 
meĢruiyetini kabullenmeme, tanımazdan gelme, onun varlığını 
kabullenmeme anlamını da taĢır. 

 
Aslında her inkar, yok saymaktır, yok etmek değil. Allah‟ı inkar 

eden Allah‟ı yok etmiĢ olmaz (haĢa). Yok saymıĢ olur. Var olan bir Ģeyi 
inkar eden, onun var oluĢuna yönelik hiçbir zarar veremez. Sadece 
kendisine zarar verir. Onun içindir ki Kur‟an her inkara zulüm adını verir. 
Ve ..inneĢ Ģirke le zulmün azıym; (Lukman/13)Ģirk korkunç bir 
zulümdür diyerek Ģirki zulümlerin en büyüğü olarak niteler. 

 
 
59-) Ve lemma cehhezehüm Bi cehazihim kale'tuniy Bi ehın 

leküm min ebiyküm* ela teravne enniy ûfil keyle ve ene hayrul 
münziliyn; 

 
(Yusuf) onların yüklerini yüklettikten sonra dedi ki: "Bana, (bir 

dahaki erzak almaya geliĢinizde) üvey kardeĢinizi (Yusuf'un öz, 
gelenlerin ise üvey kardeĢi olan Bünyamin) getirin... Görüyorsunuz, ben 
hakkınızı tam veriyorum ve ben konukseverlerin en hayırlısıyım." 
(A.Hulusi) 

 
59 - Ve vaktâ ki onları bütün hazırlıkları ile teçhiz etti, dedi: bana 

sizin babanızdan olan bir kardeĢi getirin, görüyorsunuz a ben ölçeği tam 
ölçüyorum ve ben misafir perverlerin en yararlısıyım. (Elmalı) 

 
 
Ve lemma cehhezehüm Bi cehazihim kale'tuniy Bi ehın leküm 

min ebiyküm Onların yükleri yükletilince, gelecek sefer baba bir 
kardeĢinizi de getirin dedi ve ekledi; ela teravne enniy ûfil keyle ve ene 
hayrul münziliyn; görmüyor musunuz ki ben size tam ölçek verdim. 
Çünkü ben konukseverliğimle dillere destan olmuĢ biriyim. Dedi. 

 
Bir dahaki sefere baba bir kardeĢinizi de getirin demekle tabii ki 

Bünyamin‟i kastediyordu. Tevrat‟ın verdiği isimle. Bünyamin öz 
kardeĢiydi Hz. Yusuf‟un. Diğer oğulları baĢka annelerden olmuĢtu ama 
Bünyamin ve Yusuf; Rachel‟in çocukları idi. AnlaĢılan onlar tahıl almak 



için ülkenin hazine bakanı Yusuf‟a baĢ vurduklarında onların ailesi 
hakkında demografik bilgilerde vermiĢlerdi veya almıĢtı Hz. Yusuf. Yani 
bilmesine rağmen onlara konuĢturmuĢ ve söyletmiĢ olmalı bir 
kardeĢlerinin daha olduğunu ve onun gelmediğini ki, onlara böyle bir 
talimat veriyor. 

 
 
60-) Fein lem te'tuniy Bihi fela keyle leküm ındiy ve lâ 

takrebun; 
 
"Eğer onu bana getirmezseniz, ne benden bir ölçek bekleyin ne de 

yanıma gelin." (A.Hulusi) 
 
60 - Eğer onu bana getirmezseniz artık benim yanımda size kile 

yok ve bana yaklaĢmayın. (Elmalı) 
 
 
Fein lem te'tuniy Bihi fela keyle leküm ındiy ve lâ takrebun; 

Gelecek sefer onu da getirmezseniz o takdirde benden ne bir ölçek 
alabilirsiniz, ne de yanıma yaklaĢabilirsiniz dedi. 

 
Bir önceki ayetin son kelimesi, 59.nun son kelimesi; ve ene hayrul 

münziliyn; dikkatinizi çekmiĢ olmalı münziliyn. Münzil, inzal, nüzûl; 
Kur‟an ın iniĢine de bu kökten gelen nüzûl denilir. Ben konukseverlerin 
en hayırlısıyım. Yani misafire çıkartılmıĢ mükellef sofraya da Arap dilinde 
nüzûl denilir. Allah‟ın insanlığa sunduğu mükellef bir gök sofrasıdır 
Kur‟an. Onun için Kur‟an inzal olmuĢtur. Allah insanoğluna Kur‟an ı bir 
nimet, hem de nimetlerin en büyüğü olarak sunmuĢtur. Bu, bu çağrıĢımı 
yaptı. 

 
 
61-) Kalu senüravidü anhu ebahu ve inna le faılun; 
 
Dediler ki: "Onu getirmek için babasını razı etmeye çalıĢacağız... 

Kesinlikle bunu baĢarırız." (A.Hulusi) 
 
61 - Dediler: her halde onun için babasından iradesini almağa 

çalıĢırız ve her halde yaparız. (Elmalı) 
 
 
Kalu senüravidü anhu ebahu ve inna le faılun; Onlar ne cevap 

verdiler bakan Yusuf‟a? Onu getirmek için babasından izin alma 
konusunda tüm çabamızı kullanacağız dediler. Çünkü biz ve inna le 



faılun çünkü biz bunu yapmaya mahkumuz, mecburuz demeye getirdiler, 
dediler.  

 
 
62-) Ve kale liftiyanihic'alu bidaatehüm fiy rihalihim leallehüm 

ya'rifuneha izenkalebu ila ehlihim leallehüm yerci'un; 
 
(Yusuf) hizmetlilerine dedi ki: "Sermayelerini yüklerinin içine 

koyun... Ailelerine döndüklerinde belki bunu fark ederler de bize geri 
dönerler." (A.Hulusi) 

 
62 - UĢaklarına da dedi: sermayelerini yüklerinin içine koyuverin 

belki ailelerine avdetlerinde anlarlar belki yine gelirler. (Elmalı) 
 
 
Ve kale liftiyanihic'alu bidaatehüm fiy rihalihim bu arada Yusuf 

hizmetçilerine; onların bedel olarak getirdiklerini yüklerinin arasına koyun 
emrini verdi. Tabii o dönemin ekonomik Ģartları bugünkü gibi itibari 
değeri olan gaime, yani kağıt para ile değil, takas usulü genellikle 
yapılıyor. Yükte hafifi pahada ağır değerde olan Ģeylerle geliyorlar, onları 
verip karĢılığında gıda, tahıl alıyorlardı. 

 
leallehüm ya'rifuneha izenkalebu ila ehlihim leallehüm 

yerci'un; belki ailelerinin yanına döndüklerinde dedi Hz. Yusuf; bunu fark 
ederler de bu sayede bir kez daha gelirler. 

 
Evet, olay kendi iç bütünlüğü içerisinde cereyan ediyor. Ağır ağır bir 

senaryo yürürlüğe konuluyor. Bu senaryo yürürlüğe konulurken tabii ki 
senaryonun kahramanı Hz. Yusuf, Hz. Yakub gibi iki peygamber ve 
kardeĢleri ve diğer dahil olan insanlar. Senaryoda kötü roller var, iyi roller 
var. Züleyha kötü rollerden birini oynuyor ve daha baĢkaları. Fakat bu 
kıssa anlatılırken bize; Allah‟ın hayata müdahil olduğu, Allah‟ın hayattan 
el çekmediği, Allahsız bir baĢarı tasarısının olamayacağı, Allahsız bir 
kariyer planlamasının boĢa çıkacağı, Allah‟ın hesaba katılmadığı bir 
planın, projenin sonuna kadar yürüyemeyeceği bu kıssa çerçevesinde 
biz müminlere öğretilmiĢ oluyor. Bu temel düsturu, bu temel fikri hiç 
gözden kaçırmadan, uzak tutmadan bu kıssayı dinlememiz ve okumamız 
gerekiyor. 

 
Mekke‟nin Yusuf‟unu hatırlayın, yani Resulallah‟ı. Onun hayatında 

da böyle bir sahne var mıydı? Tabii ki. Hicretin 7. yılındayız yaklaĢık. 
Mekke‟nin gururlu reisi Ebu Süfyan bir gün öldürülme korkusu taĢıya 
taĢıya Medine‟ye geliyor. Geldiği ev aynı zamanda kızının evi. 



Unutmayın Resulallah Ebu Süfyan‟ın damadı Ümmü Habibe kızı, 
Resulallah‟ın eĢi, bizim annemiz.  

 
Bu geliĢin sebebi ne? Bu geliĢin sebebi; kıtlık içerisinde bulunan 

Mekke‟ye yardım dilenmek. Hem de can düĢmanından. Mekke öyle bir 
hale gelmiĢ ki hüküm süren kıtlığa rağmen etraftan tahıl alamamakta. 
Allah‟ın yardımı sayesinde bölgenin tahıl ambarı olan Necran, tahıl 
vermeyi durdurmuĢ bulunmakta. Çünkü Necran‟ın büyük reisi; Sümame 
bin Usal Müslüman olmuĢ durumda. ĠĢte bu mecburiyetten dolayı 
Mekke‟nin burnu havada mütekebbir ve mütegallibeleri, Medine‟den 
baĢka gidecek yer bulamıyorlar. Düne kadar canına kast ettikleri o güzel 
insanın ellerine düĢüyorlar. 

 
Peki o ne diyor? ĠĢte burası çok önemli. Ne yüzle geldiniz mi.! 

diyor. Utanmıyor musunuz mu..! diyor. Yoksa yardım ediyor mu..! Yardım 
ediyor. Vefaul vefa Bi Ahbari Daril Mustafa isimli muhteĢem kitabın 
yazarı Semhudi bize bu rivayeti aktarıyor. Resulallah‟ın Mekke‟ye; 
Yoksullara dağıtılmak üzere. ġartı bu. Çünkü kıtlıktan en çok mutazarrır 
olan Mekke‟nin yoksul kesimi. Yoksullara dağıtılmak üzere çok büyük 
miktarda gümüĢ külçe gönderdiğini söylüyor. 

 
ĠĢte karĢılaĢtırma. Mekke‟nin, yani Medine‟nin Yusuf‟u da tıpkı 

Mısır‟ın Yusuf‟u gibi davranıyor. Çünkü Allah buna benzer kıssalarla ona 
çok önceden gelecek için böyle öğütler vermiĢ ve onu yetiĢtirmiĢti. 

 
 
63-) Felemma raceu ila ebiyhim kalu ya ebana müni'a minnel 

keylü feersil meana ehana nektel ve inna lehu lehafizun; 
 
Babalarına geri döndüklerinde dediler ki: "Ey babamız... Bir sonraki 

gidiĢte yanımızda (Bünyamin'i) götürmezsek bize bir ölçek bile erzak 
verilmeyecek... Biz onu mutlaka koruruz." (A.Hulusi) 

 
63 - Bu suretle vaktâ ki babalarına döndüler, ey pederimiz! Dediler: 

bizden ölçek menedildi, bu kere kardeĢimizi bizimle beraber gönder ölçüp 
alalım ve her halde biz onu muhafaza ederiz. (Elmalı) 

 
 
Felemma raceu ila ebiyhim kalu ya ebana müni'a minnel keyl 

sonunda babalarının yanına dönerek olan biteni haber verdiler ve ey 
babamız dediler. Bize bir ölçek dahi verilmeyecek. Bize bundan böyle bir 
ölçek dahi verilmeyecek. 

 



feersil meana ehana nektel ve inna lehu lehafizun; ĠĢte bu 
yüzden yani bir daha tahıl alabilmemiz için kardeĢimizi bizimle birlikte 
gönder. Yani Bünyamin‟i. Payımızı alalım bir de onu koruyacağımızdan 
ve inna lehu lehafizun en ufak Ģüphen bulunmasın diye garanti verdiler. 
Çünkü önceki suçlarını biliyorlar. 

 
 
64-) Kale hel amenüküm aleyhi illâ kema emintüküm alâ ehıyhi 

min kabl* fAllâhu hayrun hafizan ve HUve Erhamur Rahımiyn; 
 
(Babaları) dedi ki: "Daha önce kardeĢini (Yusuf'u) size güvenip 

emanet ettiğim gibi (Ģimdi de) onu size güvenip emanet mi edeyim? 
Koruyucu olma itibarıyla Allâh en hayırlıdır! O, Erhamur Rahıymiyn'dir." 
(A.Hulusi) 

 
64 - Dedi: hiç ben onu size inanır mıyım? Meğer ki bundan evvel 

kardeĢini inandığım gibi ola, en hayırlı hıfzedecek de Allah dır ve o 
erhamürrahîmdir. (Elmalı) 

 
 
Kale hel amenüküm aleyhi illâ kema emintüküm alâ ehıyhi min 

kabl Hz. Yakub onların bu talebine ne cevap verdi dersiniz; Beklediğiniz 
gibi o cevabı verdi. Onu da dedi ancak daha önce size kardeĢinizi emanet 
ettiğim gibi emanet edebilirim değil mi, yani kinayeli bir üslupla iğneliyor 
onları. Daha önceki emanete nasıl sahip çıkmıĢsanız, ona da öyle sahip 
çıkarsınız değil mi diyor. 

 
fAllâhu hayrun hafizan ve HUve Erhamur Rahımiyn; Evet, iĢte bu 

ayetlerin bize vermek istediği ana tema bu. Biraz sonra söyleyeceğim 
manasını vereyim Ģu ibarenin; Neyse ki Allah koruyucu olarak sizden 
daha hayırlıdır. Zira o merhametlilerin en merhametlisidir. 

 
Nedir, alttan alta sürekli bunu veriyor ve sürekli bendeniz de bunu 

yineleyeceğim tekrar tekrar ayetlerin bize vermek istediği ana fikri dile 
getireceğim. Ġman ile akıl arasında ki o canım dengeyi nasıl koruyor 
bakınız Hz. Yakub‟un Ģahsında. Aynı zamanda kalp ile akıl, duygu ile 
düĢünce arasında ki denge. Birincisinde size insan mı emanet edilir 
dercesine, öncekine nasıl sahip çıktınızsa buna da o kadar çıkacaksınız 
diyor. Yani yapılanı unutmuyor. 

 
Affetmek büyüklerin iĢi, unutmak; ahmakların derler. Affedilmek 

veya affetmek ayrı bir Ģey. Ama unutmak ahmakların ve aptalların iĢi. 
Yapılan bir kötülük unutulmaz, affedilir. Hz. Yakub‟da bunu gösteriyor. 



Unutmadım diyor. Fakat bu duyguya dayalı cümlenin ardından iman 
gündeme geliyor. Yani size emanet etmem ama Allah‟a emanet ederim. 
Dolayısıyla tedbir, tevekkülle dengeleniyor. Tedbirle tevekkül, akılla iman, 
duygu ile düĢünde arasında muhteĢem bir denge kuruluyor. Bütün bu 
ayetlerde. Gerçekten Ģahsında tecessüm ettiği, Ģekillendiği biri olarak 
tanıtılıyor. Yakub‟un bittim noktasına gelmesi için Bünyamin‟in de 
yitirilmesi lazım. ĠĢte bu o. Sınav devam ediyor. Henüz acının doruğuna 
gelmemiĢ, bittim demesi gerekiyor. Yani kendisi ile rabbi arasındaki o 
iliĢkide biz bunu okuyoruz. 

 
Yusuf‟u kaybettiğinde onun yerine Bünyamin‟i geçirdi, onunla 

oyalanıyordu. Belki Yakub‟un kiĢisel olarak rabbi ile iliĢkisinde bir 
rafineleĢme, hem de rafineleĢmenin en yükseği isteniyordu. Onun için 
tıpkı sevgili efendimizin çocukluğunda kime dayanmıĢsa onun çekildiği 
gibi. Babasız doğ, anneye dayan, doyasıya anne diyeme, dedeye dayan 
onu çeksin alsın. Amcaya dayan onu çeksin alsın. Hatice‟ye dayan onu 
çeksin alsın ve ondan sonra Allah‟tan baĢkasına dayanmayacağını itiraf 
etti. Bu bir rafineleĢtirme, yüceltme operasyonu. Allah sevdiklerini 
böylesine rafineleĢtirir. ĠĢte bu o. 

 
Tedbiri düĢünüyor demiĢtim, fakat sonuçta Allah‟a emanet etmeyi 

de biliyor. 
 
 
65-) Ve lemma fetehu metaahüm vecedu bidaatehüm ruddet 

ileyhim* kalu ya ebana ma nebğiy* hazihi bidaatüna ruddet ileyna* ve 
nemiyru ehlena ve nahfezu ehana ve nezdadü keyle beıyr* zâlike 
keylün yesiyr; 

 
Erzak yüklerini açtıklarında, verdikleri bedelin kendilerine iade 

edilmiĢ olduğunu gördüler... Dediler ki: "Ey babamız... Daha ne isteriz? 
ĠĢte ödediğimiz bedel bize iade olunmuĢ! Ailemiz için erzak alırız, 
kardeĢimizi koruruz ve bir deve yükü de arttırırız (fazla alırız kardeĢimizin 
hakkı olarak)... Zaten bu (aldığımız) kolay bir ölçektir." (A.Hulusi) 

 
65 - Derken meta'larını açtıklarında sermayelerini kendilerine iade 

edilmiĢ buldular, ey pederimiz! Dediler: daha ne isteriz, iĢte sermayemiz 
de bize iade edilmiĢ yine ailemize erzak getiririz, kardeĢimizi de muhafaza 
ederiz, hem bir deve yükü fazla alırız ki bu az bir Ģey. (Elmalı) 

 
 
Ve lemma fetehu metaahüm vecedu bidaatehüm ruddet ileyhim 

ve yüklerini açtıklarında takas olarak verdikleri malların kendilerine iade 



edilmiĢ olduğunu gördüler. Kalu hemen dediler ki babalarını razı etmek 
için birazda bunu bir unsur olarak, delil olarak kullanıyorlar. Dönen üvey 
kardeĢler dediler ki; 

 
ya ebana ma nebğiy* hazihi bidaatüna ruddet ileyna ey babamız 

dediler baĢka ne isteyebiliriz ki ma nebğiy* hazihi bidaatüna ruddet 
ileyna iĢte verdiğimiz karĢılık bile bize aynen geri dönmüĢ, geri verilmiĢ. 
ve nemiyru ehlena ve nahfezu ehana ve nezdadü keyle beıyr bunlarla 
da tekrar ailemize tahıl alabiliriz. Üstelik hem kardeĢimizi korur, hem de 
fazladan bir deve yükü daha alırız dediler. 

 
Ayetten anlaĢılan açık. Her kiĢiye bir hayvan yükü, bir deve, ya da 

Taberi, Tabiin müfessirlerinden kinayeten merkep yüküne de böyle keyle 
beıyr denilir diyorlar. Yani bir hayvan yükü veriliyor her kiĢiye ayetten o 
anlaĢılıyor. zâlike keylün yesiyr; zaten bu getirdiğimiz kiloca az bir 
miktar dediler. 

 
 
66-) Kale len ursilehu meaküm hatta tu'tuni mevsikan minAllâhi 

lete'tünneniy Bihi illâ en yühata Biküm* felemma atevhu 
mevsikahüm kalellahu alâ ma nekulü vekiyl; 

 
(Babaları) dedi ki: "Çepeçevre kuĢatılıp öldürülme durumuna 

düĢmedikçe, onu bana kesin olarak geri getireceğinize Allâh adına yemin 
etmezseniz, onu sizinle göndermem"... Ne zaman ki sağlam sözlerini 
verdiler, (babaları) dedi ki: "Allâh, söylediklerimize Vekiyl'dir." (A.Hulusi) 

 
66 - Dedi: ihtimali yok onu sizinle beraber göndermem, tâ ki bana 

hepiniz ihata edilmedikçe onu behemehal getireceğinize dâir Allah dan bir 
mîsak veresiniz, vaktâ ki misaklarını verdiler, dedi ki: Allah 
söylediklerimize karĢı vekil. (Elmalı) 

 
 
Kale len ursilehu meaküm hatta tu'tuni mevsikan minAllâhi 

lete'tünneniy Bihi illâ en yühata Biküm buna karĢılık babaları Yakub 
oğullarına Ģöyle bir Ģart koĢtu ve dedi ki; Her tarafınızdan kuĢatılıp tüm 
imkanlarınız tükenmedikçe onu bana geri getireceğinize dair Allah adına 
sağlam bir yemin edip söz vermedikçe onu sizinle birlikte asla yollamam 
dedi. 

 
Evet, tedbir ve tevekkül yan yana. Nasıl bir denge sağlanır. Yakub 

hem aĢık, hem akiyl. Hem yüreği çalıĢıyor, hem aklı çalıĢıyor. Yani 
sevdası ak sevda. Züleyha gibi kara sevda değil. Onun için Züleyha gibi 



tüketmiyor Yusuf‟u, üretiyor. Kendini de üretiyor. Sevmek suç değil, bu 
kıssa bunu da veriyor bize. Ġnsanı sevmek suç değil, evladı sevmek suç 
değil. Evladın annesini babasını, babanın, annenin evladını sevmesi suç 
değil. Fakat bu dengeli olacak ve Allah‟ı elde var bir olarak hesaba 
katacak. ĠĢte Hz. Yakub‟un insanlığa verdiği ders bu, bu kıssada. 

 
DüĢünülen tedbir de Allah birinci sıradan dahil ediliyor Ģurada. Allah 

adına söz alıyor oğullarından, istiyor. Yani Allah‟ı hesaba dahil etmeden 
Bünyamin‟i sadece akli bir korumaya tabi tutmuyor. Allah daima elde var 
bir ve bir numarada. Hesabı hep Allahlı yapıyor. Verilmek istenen Ģey bu. 

 
felemma atevhu mevsikahüm kalellahu alâ ma nekulü vekiyl; 

tabii ki onlar yemin ediyorlar, babalarının bu talebini yerine getiriyorlar. 
Onlar yemin ettiklerinde ise Yakub; Allah bütün konuĢtuklarımıza müdahil 
olan bir Ģahittir dedi. 

 
Dikkat buyurmuĢsanız Müdahil olan bir Ģahittir diye çevirdim 

vekiyl‟i. Vekiyl diye çevirebilirdim, o da doğru olurdu ama biraz 
açımlamak, biraz içerisini açmak için öyle çevirdim. ġahittir, ya da kefildir 
demedim. ġahit ve kefil; Ģahadet ettikleri olaya müdahil olmazlar. Ederler 
ve biter iĢleri. Ama Vekiyl öyle değildir. Hem Ģahit olurlar, hem de müdahil 
olurlar. Vekalet ederler. Onun için bir Ģeyi vekiyl kılmak ile Ģahit kılmak, 
kefil kılmak ayrıdır. Burada olaya müdahil olduğunu ima ediyor. Ne iması, 
açıkça söylüyor. Allah‟ın olaya müdahil olduğunu biliyor ve bildiğini dile 
getiriyor ve bu inancını karĢısındaki insanlara bir terbiye olarak, 
çocuklarına bir terbiye olarak veriyor. Yani yaptıklarınızı Allah her an takip 
ediyor. Görüyor, sadece görmekle kalmıyor, Allah müdahale ediyor 
hayatımıza. O duyguyu, o inancı yerleĢtirmeye çalıĢıyor. 

 
 
67-) Ve kale ya beniyye lâ tedhulu min babin vahıdin vedhulu 

min ebvabin müteferrikatin, ve ma uğniy anküm minAllâhi min 
Ģey'in, inil hükmü illâ Lillâh* aleyhi tevekkeltü, ve aleyhi fel 
yetevekkelil mütevekkilun; 

 
Ve dedi ki: "Ey oğullarım... Tek bir kapıdan girmeyin... Ayrı ayrı 

kapılardan girin... (Gerçi) Allâh'tan (gelecek) hiçbir Ģeyi sizden 
savamam... Hüküm ancak Allâh'ındır... O'na tevekkül (hakikatimdeki El 
Vekiyl ismi özelliğinin gereğini yerine getireceğine iman) ettim ve O'na 
yöneliyorum... Tevekkül edenler O'na tevekkül etsin." (A.Hulusi) 

 
67 - Ey yavrularım! Dedi: bir kapıdan girmeyin de ayrı ayrı 

kapılardan girin, mamafih ne yapsam sizden hiç bir Ģeyde Allahın takdirini 



def' edemem, hüküm ancak Allah‟ındır, ben ona tevekkül kıldım ve hep 
ona tevekkül etmelidir onun için bütün mütevekkiller. (Elmalı) 

 
 
Ve kale ya beniyye lâ tedhulu min babin vahıdin vedhulu min 

ebvabin müteferrikah yine dedi ki Hz. Yakub çocuklarına; Yavrularım, 
Ģehre tek bir kapıdan girmeyin, farklı farklı kapılardan girin. 

 
Tabii burada Ģu ima edilse gerektir. Yabancı bir ülkeye gidiyorlar ne 

olursa olsun ve ilginç olan, aklıma gelen bir Ģey daha var, o ülke kendi 
hemĢerileri olan Hiksoslar tarafından fethedilmiĢ bir ülke. Ülkenin yerli 
insanları iĢgalci olarak bakıyorlar kendilerini yöneten Hiksos‟lara. 
Dolayısıyla Hiksos‟larla aralarında bir akrabalık bir hemĢerilik bağını, 
olduğunu bildikleri için bunlara da bir zarar iliĢtirebilirler, verebilirler 
düĢüncesiyle olabilir. Onlara farklı farklı kapılardan girmelerini, dikkat 
çekmemelerini söylüyor. 

 
ve ma uğniy anküm minAllâhi min Ģey'in, inil hükmü illâ Lillâh 

ben Allah‟tan gelecek hiçbir Ģeyi sizden savamam. Allah eğer bir Ģeyi 
dilemiĢse, ben buna engel olamam, bunu biliyorum diyor. Yani yine altın 
denge. Yine o sırlı kelime, o anahtar sözcük, denge. Kozmik takdir ile 
beĢerin tedbiri arasında ki o harika dengeyi biz Hz. Yakub‟un bu 
tedbirinde buluyoruz. Ben engel olamam diyor, savamam. Zira nihai karar 
el hükmü illâ Lillâh yalnızca Allah‟a aittir. Nihai karar.  

 
Bu doğru bir çeviridir, oradaki nihai sözcüğü çok önemlidir. Çünkü 

insan iradesi ile Allah iradesi birbirinin hasmı değildir. Böyle algılamak ne 
insanı ne de Allah‟ı tanımamak demektir. Çünkü insana iradeyi veren 
Allah‟tır, Allah verdiği iradeye düĢman olmaz. Ġnsan iradesini ne kadar 
kullanırsa kullansın, hiçbir zaman Allah‟ın iradesi ile boy ölçüĢemeyecektir 
bunu bilin. Çünkü insan iradesi mukayyettir, Allah iradesi mutlaktır. 
Mukayyet irade, Mutlak iradeden bağımsız değildir. ĠĢte bu dengeyi 
yakalayamayanlar ya cebirci olup insan iradesini yok sayacaklardır, ya da 
kaderci olup mutlak manada insanın her istediğini Allah‟tan bağımsız bir 
biçimde yapabileceğini söyleyeceklerdir. Oysaki denge yine esastır. 
Mutlak manada irade Allah‟a aittir, mukayyet irade insana aittir. Allah 
insanın kaderini seçmek kılmıĢtır. Onun için statik kader ve dinamik kader 
diye ikiye ayırmak daha doğru olur. 

 
Hüküm, daha önce de bu cümle geçmiĢti ama orada farklı bir bilgi 

vermiĢtim. Orada vermediğimi burada vermek istiyorum; Hüküm Arap 
dilinde Hakemet ud dabbe, yani hayvanın yuları, onu bağlayan bağ 
cümlesinde kullanıldığı gibi bağ anlamına, bağ, tutan, onu zapt eden 



anlamına gelir. Fakat hüküm terim olarak; iki mümkün seçenekten bir 
tanesini kapatıp diğerine mahkum etmeye denir. Ġki mümkün seçenekten 
bir tanesini kapatıp kiĢiyi diğerine mahkum etmek, bağlamak, ona mecbur 
kılmak.  

 
Aslında hüküm etimolojik olarak bu anlama gelir ve burada da aktif 

ve interaktif hüküm diye ikiye ayırırsak, Ġnsanoğlunun aktif, yani interaktif 
hükmü, Allah ile insan arasındaki münasebetlere bağlı olarak sürekli 
yenilenen hüküm. Onu görüyoruz burada. 

 
Bir de statik hüküm var. Statik hüküm ise; Allah‟tan eĢyaya, 

Allah‟tan güneĢe, Allah‟tan yıldıza, Allah‟tan dünyaya. Yani tek taraflı 
olarak konulmuĢ yasalar çerçevesinde biteviye iĢlevini gören eĢya. Ama 
insan öyle değil. Ġnsanla Allah arasındaki iliĢki, dinamik bir iliĢki. Onun için 
ben interaktif diyorum. Anında çıkan ve anında inen. Allah‟la insan 
arasında böylesine aktif ve aktüel bir iliĢki var. Ġnsan rabbiyle olan aktif ve 
aktüel iliĢkisini inkar eder ya da keserse, iĢte sapma o zaman baĢlar, 
küfür o zaman gelir, Ģirk o zaman baĢlar. 

 
aleyhi tevekkeltü, ve aleyhi fel yetevekkelil mütevekkilun; O‟na 

güvenim tamdır. Sağlam bir dayanak arayan herkes de O‟na dayanıp 
güvensinler. Yani Allah, elde var bir. Gerisi sıfır olsa haddini bilip de o 
birin ardına geçtikten sonra ne gam demek istiyor, ben öyle anlıyorum en 
azından. 

 
 
68-) Ve lemma dehalu min haysü emerehüm ebuhüm* ma kâne 

yuğniy anhüm minAllâhi min Ģey'in illâ haceten fiy nefsi Ya'kube 
kadaha* ve innehu lezû ılmin lima allemnahu ve lâkinne ekseren Nasi 
lâ ya'lemun; 

 
Babalarının emrettiği Ģekilde ayrı kapılardan girmeleri, Allâh 

hükmünü değiĢtirecek değildi... Ne var ki bu, Yakup'un gönlünün duasıydı; 
onu açığa çıkardı... Muhakkak ki O, kendisine bizim talim etmemiz 
dolayısıyla ilim sahibiydi... Fakat insanların çoğunluğu (bu gerçekleri) 
bilmezler. (A.Hulusi) 

 
68 - Vaktâ ki babalarının emrettiği yerden girdiler, o, onlardan 

Allahın takdirinden hiç bir Ģey'i defetmiyordu ancak Yakub‟un nefsindeki 
bir haceti kaza etmiĢti, Ģüphe yok ki o muhakkak bir ilim sahibi idi, çünkü 
biz kendisine talim etmiĢtik ve lâkin nâsın ekserisi bilmezler. (Elmalı) 

 
 



Ve lemma dehalu min haysü emerehüm ebuhüm ve onlar her ne 
kadar babalarının kendilerine emrettiği gibi Ģehre girdilerse de  ma kâne 
yuğniy anhüm minAllâhi min Ģey'in bunun Allah‟tan gelecek olana karĢı 
bir yararı olmadı. Tedbir güzel Ģey, tedbir aldılar fakat yine gelecek olan 
geldi. illâ haceten fiy nefsi Ya'kube kadaha 

 
Bu ibare de çok derin bir ibare; Ne ki bu Yakub‟un içinden geçeni 

dile getirme ihtiyacını duyduğu bir temenniden baĢka bir Ģey değildir. Yani 
o bir endiĢesini dile getirdi. Ki endiĢe insani bir Ģeydir. Hiç kimse endiĢe 
duymakla kınanamaz. Yavruları için, evladı için endiĢe duymuĢ 
olmasından dolayı Yakub‟da kınanmıyor zaten burada. Doğal 
karĢılanıyor. Fakat Allah‟ın son sözü söylediğini ve söyleyeceğini bilerek. 
Hz. Yakub bunu biliyor. ĠĢte rabbimiz bu kıssayla da hepimize bu dengeyi 
korumamız gerektiğini ima ve iĢaret ediyor. Allah‟a rağmen bir Ģeyin 
olamayacağını, bir baĢarının olamayacağını dile getiriyor bu örnekler. 

 
ve innehu lezû ılmin lima allemnahu ve lâkinne ekseren Nasi lâ 

ya'lemun; ve gerçekte kendisine öğrettiğimiz üzere Allah‟ın hayata 
müdahil olduğunun (bu metinde yok ama bu açıklamayı koymamız 
gerekiyor buraya) Allah‟ın hayata müdahil olduğunun tam bir bilincindeydi 
Yakub. Fakat insanların çoğu bunu dahi bilmez. Bunun farkında değil. 
Neyin; Allah‟ın hayata aktif ve aktüel olarak sürekli müdahil olduğunun 
bilincinde değil. Yani insanların kusuru tedbir düĢünmeleri değil, tedbir 
düĢünürken Allah‟ı hesaba katmamaları demek istiyor burada. Allah‟ın 
mutlak yargısıyla insan iradesi arasında ki iĢte altın denge, dengeli tavır 
bu. 

 
 
69-) Ve lemma dehalu alâ Yusufe ava ileyhi ehahü kale inniy 

ene ehuke fela tebteis Bima kânu ya'melun; 
 
(KardeĢler) Yusuf'un yanına vardıklarında, (Yusuf) kardeĢini 

(Bünyamin'i) yanına getirtti ve: "Ben senin kardeĢinim... Olanlardan dolayı 
üzülme!" dedi. (A.Hulusi) 

 
69 - Vaktâ ki Yusuf‟un yanına girdiler, kardeĢini kendini aldı ve ben, 

dedi: ben haberin olsun senin kardeĢinim, sakın yapacaklarına 
göcürgenme. (Elmalı) 

 
 
Ve lemma dehalu alâ Yusufe ava ileyhi ehah ve Yusuf‟un 

huzuruna girdiklerinde o kardeĢini bağrına bastı. kale inniy ene ehuk 
tabii ki diğerleri duymadan, diğerlerinin duymadığı bir ortamda; Evet ben 



dedi, ben senin kardeĢinim. fela tebteis Bima kânu ya'melun; artık 
geçmiĢte onların yaptıklarına üzülmene gerek yok diye uyarıda bulundu. 

 
 
70-) Felemma cehhezehüm Bi cehazihim ce'ales sikayete fiy 

rahli ehıyhi sümme ezzene müezzinün eyyetühel ıyru inneküm le 
sarikun; 

 
(Yusuf) onların erzaklarını yüklettikten sonra bir su içme kabını 

kardeĢinin yükü içine koydurttu... Sonra bir haberci ve adamları 
arkalarından koĢup: "Ey kervan halkı... Siz hırsızsınız!" diye bağırdı. 
(A.Hulusi) 

 
70 - Sonra onları bütün hazırlıkları ile teçhiz ettiği vakit su kabını 

kardeĢinin yükü içine koydu, sonra da bir münâdi bağırdı: ey kârban siz 
her halde hırsızlık etmiĢsiniz. (Elmalı) 

 
 
Felemma cehhezehüm Bi cehazihim ce'ales sikayete fiy rahli 

ehıyh tabii ki bütün bunlar olup bitti ve en sonunda yüklerini yükleme 
iĢlemleri tamamlanınca su kabını öz kardeĢinin denkleri içerisine 
yerleĢtirtti, koydurttu. Su kabını, es sikayete. Su kabı anlamına gelir. 
Burada bu emri Hz. Yusuf‟un verdiğine dair hiçbir iĢaret bulunmamakta. 
Ne burada ne Kur‟an ın baĢka yerinde. Yani bazı tefsirlerimizde 
Ġsrailiyattan nakledilerek anlatıldığı gibi bu Hz. Yusuf‟un bir mizanseni, bir 
planı veya bir düzeni olarak anlaĢılmamalı. Böyle bir iĢaret yok burada.  

 
ġöyle de olmuĢ olabilir ve öyle olmadığına dair hiçbir delilimiz yok. 

Hz. Yusuf kendisine ait değerli bir kabı, ki Bünyamin‟le ilk defa buluĢuyor 
uzun yıllar sonra ona bir hediye vermiĢ olabilir ve diğer kardeĢlerine bunu 
duyurmadan, yakıĢık olmayacağını düĢünerek, onların hasetliklerini 
kabartmamak için, onun yükleri arasına yerleĢtirilmesi gerektiğini bu 
hediyenin. Belki Bünyamin‟e dahi haber vermeden, sürpriz olsun diye. 
Çünkü daha önce nasıl onların getirdiği bedelleri, onlardan habersizce 
çuvallarının içine koydurmuĢsa ve onlar oraya varınca ancak bundan 
haberdar olmuĢlarsa, bu kez de Bünyamin‟e böyle bir hediye vermiĢ 
olabilir ki, böyle düĢünmememiz için hiçbir neden yok.  

 
Tabii ki tas arayan görevlilerin aradığı tas, bence farklı bir tas. 

Çünkü burada es sikayete diyor. AĢağıda ise suvaalmelik, kralın su 
kupası, ya da kralın ölçeği. Tahıl ölçen değerli bir ölçeği kaybolmuĢ. ġimdi 
iki Ģey aynı değil. Ġsimler farklı. Yusuf‟un yerleĢtirttiği Ģeyle, kaybolan 
Ģeyin isimleri farklı. Ben bunun tefsirde değerlendirilmesi gerektiğini 



düĢünüyorum ve daha aĢağıda bulunan kap, kaybedilen kralın kabı değil. 
Çünkü kullanılan zamir müzekker değil müennes zamir. Eğer Kralın kabı 
olsaydı oradaki zamir müzekker, eril zamir olması lazımdı. Bulunan kab, 
Hz. Yusuf‟un yerleĢtirttiği kap. Ona gidiyor zamir, onun içinde müennes.  

 
Bütün bunlara dayanarak b u iki kabın aynı olamayacağını 

düĢünmek daha doğru olur diyorum. 
 
sümme ezzene müezzinün eyyetühel ıyru inneküm le sarikun; 

ardından bir görevli; Siz ey kervancılar, evet kesinlikle siz yapmıĢ 
olmalısınız bu hırsızlığı diye bağırdı. 

 
 
71-) Kalu ve akbelu aleyhim mazâ tefkıdun; 
 
Onlara döndüler: "Nedir kaybolan?" dediler. (A.Hulusi) 
 
71 - Bunlara döndüler de dediler: ne arıyorsunuz?(Elmalı) 
 
 
Kalu ve akbelu aleyhim onlara yönelerek Ģöyle seslendiler. mazâ 

tefkıdun; Nedir kaybettiğiniz? KardeĢleri Belki de kervanla birlikte. 
 
 
72-) Kalu nefkıdu suvaalmeliki ve limen cae Bihi hımlu beıyrin 

ve ene Bihi zaıym; 
 

 Dedi ki: "Melik'in su içme tası kayboldu... Onu bulan için, bir deve 
yükü ödül var... Ben bu ödüle kefilim." (A.Hulusi) 

 
Melikin dediler: suvaını arıyoruz onu getirene bir deve yükü bahĢiĢ 

var, ve ben ona kefilim. (Elmalı) 
 
Kalu nefkıdu suvaalmelik Kralın su kupasını ya da; suvaı aslında 

sae‟ den geliyor diyenlere bakarsak sae‟, hurma ya da onun benzeri olan 
tüm yaĢ ve kuru yiyeceklerin, erzakın ölçüldüğü bir Arap ölçü birimi veya 
Sami ölçü birimi daha doğrusu. Tüm Sami kavimlerin kullandığı. Onun için 
zahire yi de, yani erzakı da bununla ölçüyorlardı diyor müfessirler. Su 
kabı, kupası, ya da ölçü birimi ama çok önemli bir Ģey. Yukarıda Hz. 
Yusuf‟un Bünyamin‟in yükleri arasına koydurttuğu hediye ile bu kabın ismi 
farklı. Onun için burada gelenler Kralın kaybedilmiĢ suvaı nı, su kupasını 
arıyorlar.  

 



Kralın su kupasını kaybettik dediler. ve limen cae Bihi hımlu 
beıyrin ve ene Bihi zaıym; ve eklediler; Onu getiren kimseye bir deve 
yükü tahıl ödül verilecektir, ben de buna kefilim dedi o görevli. 

 
 
73-) Kalu tAllâhi lekad alimtüm ma ci'na li nüfside fiyl Ardı ve 

ma künna sarikıyn; 
 
(KardeĢler) dediler ki: "TAllâhi! (hayret ihtiva eden yemin türü) 

gerçekten bilirsiniz ki biz buraya bozgunculuk için gelmedik... Hırsız da 
değiliz." (A.Hulusi) 

 
73 - Tallahi, dediler: size muhakkak ma'lûmdur ki biz Arzda fesad 

çıkarmak için gelmedik, hırsızda değiliz. (Elmalı) 
 
 
Kalu tAllâhi hayret vallahi dediler. Çünkü vallahi yemindir. Tallahi 

olarak gelirse, “T” ile gelirse; teaccüp, ĢaĢkınlık belirten yemin anlamını 
taĢır. 

 
lekad alimtüm ma ci'na li nüfside fiyl Ardı ve ma künna 

sarikıyn; doğrusu ülkede bozgunculuk çıkarmak gibi bir amaçla buraya 
gelmediğimizi ve bizim hırsızlık yapan birileri olmadığımızı siz de 
biliyorsunuz dediler kardeĢler. 

 
 
74-) Kalu fema cezauhu in küntüm kâzibiyn; 
 
(Mısırlılar) dediler ki: "Eğer yalan söylüyorsanız onun cezası nedir?" 

(A.Hulusi) 
 
74 -ġimdi, dediler: yalancı çıkarsanız cezası ne?(Elmalı)  
 
 
Kalu fema cezauhu in küntüm kâzibiyn; Evet ama, eğer yalan 

söylüyorsanız bunun cezası size göre nedir diye sordular gelen görevliler. 
 
 
75-) Kalu cezauhu men vucide fiy rahlihi fehuve cezauh* 

kezâlike necziz zâlimiyn; 
 

 (KardeĢler) dediler ki: "Onun cezası: (Melik'in su tası) kimin yükü 



içinde bulunursa o (yükün sahibi) tutuklanır... Zâlimleri iĢte böyle 
cezalandırırız!" (A.Hulusi) 

 
75 - Cezası dediler: kimin yükünde çıkarsa iĢte o, onun cezası, biz 

zalimlere böyle ceza veririz. (Elmalı) 
 
 
Kalu cezauhu men vucide fiy rahlihi fehuve cezauh onun cezası 

dediler kardeĢler, Hz. Yusuf‟un üvey kardeĢleri; Kimin denkleri arasında 
bulunursa onun ona karĢılık rehin alınmasıdır. kezâlike necziz zâlimiyn; 
biz bu suçu iĢleyen zalimleri iĢte böyle cezalandırırız dediler. 

 
Bu son cümlenin kime ait olduğu konusunu Müfessirimiz Razi 

tartıĢmıĢ, diğerlerinden farklı olarak Ģöyle bir ihtimal öne sürüyor; Bu son 
cümle Mısır‟lılara ait diyor. ĠĢte biz de böyle cezalandırırız anlamına gelir 
diyor Razi‟ye göre, böyle bir yorum yapıyor Razi. 

 
Tabii ki Tevrat‟a baktığımızda çıkıĢ bölümünde buna benzer bir ceza 

görüyoruz hırsızlar için. Demek ki Hz. Musa Ģeriatından daha önce, Ġbrani 
Ģeriatında böyle bir ceza. Hz. Ġbrahim Ģeriatında böyle bir ceza biçimi var. 

 
 
76-) Febedee Bi ev'ıyetihim kable viai ehıyhi sümmestahreceha 

min viai ehıyh* kezâlike kidna liYusuf* ma kâne liye'huze ehahu fiy 
diynilmeliki illâ en yeĢaAllâhu, nerfeu derecâtin men neĢa'* ve fevka 
külli ziy ılmin Aliym; 

 
Bunun üzerine (Yusuf) aramaya, kardeĢinin heybesinden önce 

onların heybelerinden baĢladı... Sonra onu (su maĢrapasını) kardeĢinin 
heybesinden bulup çıkarttı... (Olayı) Yusuf'un lehine iĢte böyle geliĢtirdik. 
Yoksa O (Yusuf), Allâh'ın dilemesi hariç, Melik'in dinine (Melik'in yönetim 
kurallarına göre) kardeĢini alacak durumda değildi... Dilediğimizin bilgisini 
arttırırız. Her ilim sahibinin üstünde Her Ģeyi Bilen vardır. (A.Hulusi) 

 
76 -Bunun üzerine kardeĢinin kabından evvel onların kaplarından 

baĢladı, sonra onu kardeĢinin kabından çıkardı, iĢte. Yusuf için böyle bir 
tedbir yaptık, Melikin dininde (ceza kanununda) kardeĢini almasına çare 
yoktu, lâkin Allahın dilemesi baĢka, biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz 
ve her ilim sahibinin fevkinde bir alîm vardır. (Elmalı) 

 
 
Febedee Bi ev'ıyetihim kable viai ehıyh O öz kardeĢinin yükünden 

önce diğerlerinin yüklerini aratarak iĢe baĢladı. 



 
Tabii yukarıdaki ile aĢağıdaki ayet arasında Ģöyle bir zihni olarak 

doldurmamız lazım orayı; KardeĢleri yakalanıyorlar. Onları alıyor 
yakalayan görevliler, Hz. Yusuf‟un huzuruna getiriyorlar ve Hz. Yusuf 
aranmalarını söylüyor. Henüz daha bulunmamıĢ bir Ģey. Fakat 
aranmalarını emrediyor ve ilk anda diğerlerinin yükünden baĢlanıyor 
aramaya. 

 
sümmestahreceha min viai ehıyh sonunda onu öz kardeĢinin 

yükünden çıkarttı. Yani arattırdı ve öz kardeĢinin yükü içerisinde bulundu. 
kezâlike kidna liYusuf ĠĢte bu çok önemli; Bu yaklaĢımımızın anahtarı 
aynı zamanda; ĠĢte biz Yusuf‟un arzusunu gerçekleĢtirmek için böyle bir 
planı yürürlüğe koyduk. Kidna, biz koyduk bu planı. Yani senaryo diye de 
çevrilebilir ama hafif kaçmasın diye, Kur‟an a yakıĢmaz diye ben farklı bir 
Ģeyle çevirmedim. Yani iĢte bu ilahi senaryoyu biz yazdık buyuruyor 
rabbimiz burada. Yani onun için ben Yusuf peygamberin kendisinin bu 
senaryoyu düĢünmüĢ olmasından daha çok, bir takım ilahi müdahaleler 
ve tevafuklar sonucunda iĢin bu noktaya gelmiĢ olmasının daha makul 
olduğunu düĢünüyorum. 

 
ma kâne liye'huze ehahu fiy diynilmeliki illâ en yeĢaAllâh eğer 

Allah böyle dilememiĢ olsaydı. Kralın hukuk sistemine göre kardeĢini 
alıkoyması doğru olmazdı.ma kâne ile baĢlayan, ismin önünde ma kâne 
ibaresi ile baĢlayan Kur‟an da ki hemen tüm kalıp cümleler gibi bu da 
koyamazdı, alıkoyamazdı değil, alıkoyması Ģık kaçmazdı, doğru olmazdı, 
yakıĢık almazdı diye çevrilmesi daha doğrudur. Çünkü Krallıklarda 
olamayacak bir Ģey yoktur. Rejimin tabiatı icabı istese, istediği gibi 
alıkoyar. Fakat demek ki öylesine yapmak Ģık kaçmazdı, doğru olmazdı. 
Neden doğru olmazdı diye bir soru sorulacak olursa belki ilk akla gelen 
Hz. Yusuf‟un sure ve kıssa boyunca hassasiyet gösterdiği Allah‟ın 
rububiyeti, Allah‟ın ilahi bir yasası dururken Kralın seküler yasasını 
uygulayamazdı anlamına alabiliriz. 

 
nerfeu derecâtin men neĢa'* ve fevka külli ziy ılmin Aliym; Biz 

dilediğimiz kimseyi ilim olarak kat kat yüceltiriz. Fakat her bilenin üstünde 
her Ģeyi bilen biri, yani Allah vardır. 

 
 
77-) Kalu in yesrık fekad sereka ehun lehu min kabl* feeserreha 

Yusufu fiy nefsihi ve lem yübdiha lehüm kale entüm Ģerrün mekâna* 
vAllâhu a'lemü Bima tasıfun; 

 



(KardeĢler) dediler ki: "Eğer o çaldı ise, daha önce onun kardeĢi de 
çalmıĢtı!"... Yusuf bu (iftirayı) içine attı ve onlara bunu hiç belli etmedi: 
"ġimdi siz çok kötü bir konumdasınız... Kimi neyle tanımladığınızın 
içyüzünü Allâh daha iyi bilir" dedi. (A.Hulusi) 

 
77 -Eğer dediler: o çalmıĢ bulunuyorsa bundan evvel bir kardeĢi de 

çalmıĢtı, o vakit Yusuf bunu içine attı ve onlara belli etmedi, siz dedi: fena 
bir mevki‟desiniz ve Allah, pekâlâ biliyor: Ne isnat ediyorsunuz? 

 
 
Kalu in yesrık fekad sereka ehun lehu min kabl ne dediler bu kez 

onun yükünün, Bünyamin‟in yükünün içinden Hz. Yusuf‟un tası çıkınca; 
Üvey kardeĢler dediler ki; O çalmıĢsa olabilir, mümkündür. Doğrusu bir 
zamanlar onun kardeĢi de çalmıĢtı. Çamur attılar oracıkta. BaĢka 
kurtaracak bir Ģey yoktu, yani tasavvurları farklı çalıĢtı. Yamuk 
bakıyorlardı. Onun içinde bakıĢlarında değil, baktıklarında aradılar. Onun 
içinde içlerinin negatif tarafıyla konuĢtular, pozitif tarafıyla değil. Yani tıpkı 
Hz. AiĢe‟ye yapılan iftira gibi. Aynı Ģey aslında. Orada da Nur suresinde 
de rabbimiz buyurmuyor mu; 

 
 Levla iz semı'tümuhü zannel mu'minune vel mu'minatu Bi 

enfüsihim hayren, ve kalu hazâ ifkün mubiyn; (Nur/12) 
 
Daha onu duyar duymaz, baĢka hiçbir Ģeye gerek duymadan 

kendiliklerinden, birinin uyarmasına da gerek kalmadan bu apaçık bir 
iftiradır demeleri gerekmiyor muydu. ġimdi Ģöyle sorulabilir; Gözüme mi 
inanayım yoksa iĢte öyle mi düĢünelim. Demek ki her zaman gördüğünüz 
doğru çıkmayabiliyor. Demek ki görünenin arkasında saklanabiliyor 
hakikat. Demek ki insan mutlaka gördüklerinin arka planını da bilmesi 
gerekiyor hüküm vermesi için. Yoksa hüküm vermemesi gerekiyor. Bu 
kadar insan iffeti, onuru ve Ģerefi üzerinde iĢte bu ayetler bu kadar hassas 
duruyor ve böyle bir yanlıĢı insanoğlunun her zaman yapabileceğini 
aslında ima ediyor ve insanın onurunu savunuyor ve koruyor. Bazen göz 
yanıltabilir diyor. Gördüğünüzün arkası farklı olabilir diyor iĢte bu. 

 
Belli ki burada ayrımcılıkta yapıyorlar. Öz kardeĢ, üvey kardeĢ 

ayrımcılığı. Aslında bir aile dramı var ortada ve insanlık durdukça duracak 
olan üvey ve öz ayrımına bir de açılım getiriyor Kur‟an. Bu konuda annesi 
ölmüĢ çocuklara sahip olan babalara Yakup örneği veriliyor. Çok önemli 
bir insani durum bu. Bir insani öğüt aynı zamanda. 

 
feeserreha Yusufu fiy nefsihi ve lem yübdiha lehüm kale entüm 

Ģerrün mekânan Bunun üzerine Yusuf onlara belli etmeksizin kendi 



kendisine dedi ki; siz ne berbat bir konumdasınız. Ġçine düĢtüğünüz 
çukuru bir bilseniz..! Yani yüreğinizin koordinatları yanlıĢ iĢliyor, yanlıĢ 
yerden bakıyorsunuz. Tasavvurunuz ters dönmüĢ. Yamuk bakıyorsunuz, 
doğru görmüyorsunuz demeye getiriyordu. 

 
vAllâhu a'lemü Bima tasıfun; Zira Allah söylediğiniz Ģeyin 

gerçeğini çok iyi biliyor. 
 
 
78-) Kalu ya eyyühel aziyzu inne lehu eben Ģeyhan kebiyran 

fehuz ehadena mekaneh* inna nerake minel muhsiniyn; 
 
(KardeĢler) dediler ki: "Ey Aziyz... Muhakkak ki onun çok yaĢlı bir 

babası var... Onun yerine bizden birini al... Doğrusu senin çok iyi bir insan 
olduğunu görüyoruz." (A.Hulusi) 

 
77 - Ey Ģanlı Azîz! Dediler: emin ol ki bunun büyük bir ihtiyar pederi 

var, onun için yerine birimizi al, çünkü biz seni Muhsinlerden görüyoruz. 
(Elmalı) 

 
 
Kalu ya eyyühel aziyz Ey saygın yönetici dediler. Farkında değiller 

henüz tanımıyorlar kardeĢleri Yusuf‟u. inne lehu eben Ģeyhan kebiyran 
onun yaĢını baĢını almıĢ bir babası var. Tabii Bünyamin gidecek 
ellerinden. Ġlahi senaryo öyle bir noktaya getirdi ki, artık babalarına 
verdikleri sözü de yemiĢ olacaklar. Onun yaĢını baĢını almıĢ bir babası 
var fehuz ehadena mekaneh bu nedenle onun yerine içimizden birini 
alıkoy, tut. inna nerake minel muhsiniyn; Gerçek Ģu ki biz senin iyilik 
sever biri olduğunu düĢünüyoruz dediler. 

 
 
79-) Kale me'azâllahi en ne'huze illâ men vecedna metaana 

'ındehu inna izen lezâlimun; 
 
 (Yusuf) dedi ki: "EĢyamızı yanında bulduğumuz kimseden 
baĢkasını almaktan Allâh'a sığınırız... Doğrusu o takdirde zâlimler 
oluruz." (A.Hulusi) 
 

79 - Allah, saklasın, dedi: metaımızı yanında bulduğumuz 
kimseden baĢkasını tutmamızdan, çünkü biz o takdirde zulmetmiĢ 
oluruz.(Elmalı)1.08.27 

 
 



Kale Yusuf cevap verdi me'azâllahi en ne'huze illâ men vecedna 
metaana 'ındeh malımızı kendi yanında bulduğumuz kimse dururken bir 
baĢkasını alıkoymaktan Allah‟a sığınırız dedi. inna izen lezâlimun; o 
zaman bizde zalimlerden olmuĢ oluruz. 

 
Bünyamin‟in veya kardeĢlerinin yükünde aslında Yusuf, tası değil, 

Yusuf‟u arıyordu. Belki orada onlara Ģunu ima ediyordu; Siz bir 
kardeĢinizi kaybetmiĢtiniz, çalmıĢtınız, yani bir tas ne ki. Bir kardeĢinizi 
babasından çaldınız siz. Onun için bir tası çalmak karĢısında bu kadar 
telaĢlanıyorsunuz. Bir insanı babasından çalmak karĢısında hiç 
telaĢlanmadınız. Böyle alttan alta bir nükte bir ders vermeye çalıĢılıyor 
gibime geliyor. 

 
inna izen lezâlimun; O zaman biz de zalimlerden oluruz. Yani 

eğer suçsuzu tutarsak dedi. 
 
 
80-) Felemmestey'esu minhu halesu neciyya* kale kebiyruhüm 

elem ta'lemu enne ebaküm kad ehaze aleyküm mevsikan minAllâhi 
ve min kablü ma ferrattüm fiy Yusuf* felen ebrahal'Arda hatta 
ye'zene liy ebiy ev yahkümAllâhu liy* ve HUve hayrul hakimiyn; 

 
Ne vakit ki Ondan (Yusuf'tan) ümitlerini kestiler, çekilip aralarında 

gizlice konuĢtular... Büyükleri dedi ki: "Babanızın sizden Allâh adına 
yemin aldığını ve daha önce Yusuf konusunda da nasıl suçlu durumda 
olduğunuzu hatırlamıyor musunuz? Babam (Ona dönmem için) bana izin 
verinceye yahut Allâh benim için hükmedinceye kadar bu ülkeden 
ayrılmayacağım... O, hükmedenlerin en hayırlısıdır." (A.Hulusi) 

 
80 - Vaktâ ki ondan ümidi kestiler, fısıldayarak çekildiler, büyükleri 

dedi ki: babanızın aleyhinizde Allah dan mîsak almıĢ olduğunu, bundan 
evvel de Yusuf hakkında ettiğiniz kusuru biliyor musunuz? Artık ben 
buradan ayrılmam tâ babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda bir 
hüküm tayin edinceye kadar ki o Hayrül'kamîndir. (Elmalı) 

 
 
Felemmestey'esu minhu halesu neciyya Bu Ģekilde ondan 

ümitlerini kesince baĢ baĢa verip durumu görüĢmek için bir kenara 
çekildiler. kale kebiyruhüm elem ta'lemu enne ebaküm kad ehaze 
aleyküm mevsikan minAllâh Büyükleri dedi ki, ağabeyleri; Bilmiyor 
musunuz ki babanız sizden Allah adına söz alıp yemin ettirmiĢti 
Bünyamin‟i. Her tarafı kuĢatılıncaya kadar savunup getireceğinize söz 
vermiĢtiniz. ve min kablü ma ferrattüm fiy Yusuf ĠĢte orada geçmiĢi 



hatırladı ve hatırlattı. Zaten daha önce Yusuf konusunda güven 
zedelemiĢtiniz. Evet, güven zedelemiĢtinizma ferrattüm. O konuda da 
aĢırıya gitmiĢtiniz, ifrata gitmiĢtiniz. Ġçinizin kötü taraflarını dinlemiĢtiniz. 
Kininiz aklınıza galip gelmiĢti. 

 
felen ebrahal'Arda hatta ye'zene liy ebiy ev yahkümAllâhu liy 

ġu durumda babam bana izin verinceye ya da Allah hakkımda hüküm 
verinceye, daha doğrusu lehimde diye çevirmek lazımev yahkümAllâhu 
liy den yola çıkarak. Allah lehimde hüküm verinceye kadar ben bu 
ülkeden asla ayrılmayacağım dedi kendi kardeĢlerine. ve HUve hayrul 
hakimiyn; zira Allah hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Ve arkasında 
onlara Ģu tavsiyede bulundu; 

 
 
81-) Ġrci'û ila ebiyküm fekulu ya ebana innebneke seraka, ve 

ma Ģehidna illâ Bima alimna ve ma künna lilğaybi hafizıyn; 
 
"Babanıza dönün de deyin ki: Ey babamız... Muhakkak ki senin 

oğlun hırsızlık yaptı... Biz ancak gördüğümüze Ģehâdet ettik... 
Göremediğimize (olaylara da) muhafızlık edemezdik." (A.Hulusi) 

 
81 - Siz dönün babanıza da deyin ki ey bizim babamız, inan oğlun 

hırsızlık etti, biz ancak bildiğimize Ģahadet ediyoruz yoksa gaybın 
hafızları değiliz. (Elmalı) 

 
 
Ġrci'û ila ebiyküm fekulu ya ebana innebneke serak Babanıza 

dönünüz ve ey babamız deyiniz. Oğlun hırsızlık yaptı. ve ma Ģehidna 
illâ Bima alimna ne ki biz sadece bilip gördüğümüzün Ģahidiyiz. Yani 
bunu gördük. Arkadan gelen biraz kapalı da olsa ilginç; ve ma künna 
lilğaybi hafizıyn; Üstelik biz bilip gördüğümüz dıĢında olup bitenlerin 
sorumlusu da değiliz dediler. 

 
Bu son cümle ne anlama gelebilir? ġu anlama gelebilir, Yani 

burada müfessirlerde farklı farklı anlamlar vermiĢ çünkü biz sana söz 
verirken onun hırsızlık yapacağını nereden bilelim, bilemezdik. Anlamına 
bunu söyleyecekleri gibi, Ģöyle bir anlamla da söyleyebilirler; Yusuf‟un 
baĢına gelenin onun da baĢına geleceğini nereden bilebilirdik ki. Yani 
gaybın muhafızı değiliz demekle bunu da kastetmiĢ olabilirler. Fakat 
Taberi‟nin kendi tercihi bunları nakletmekle birlikte Taberi baĢkalarından, 
kendi tercihi; Fakat iĢin içyüzüne, yani iĢin görmediğimiz boyutuna vakıf 
değiliz demek istedi diyor. Yani gaybı bilemeyiz. Gördüğümüz onun, 



çalınan kabın onun yükünden çıktığıdır. Ama o çaldı mı çalmadı mı 
bilemeyiz anlamına gelir diyor Taberi. 

 
 
82-) Ves'elil karyetelletiy künna fiyha vel ıyralletiy akbelna 

fiyha* ve inna lesadikun; 
 
"Ġçinde olduğumuz Ģehir halkına ve birlikte döndüğümüz kervan 

halkına sor... Biz kesinlikle doğruyu konuĢuyoruz." (A.Hulusi) 
 
82 - Hem bulunduğumuz Ģehre sor hem içinde geldiğimiz kârbana, 

ve emin ol ki biz cidden doğru söylüyoruz(Elmalı) 
 
 
Ves'elil karyetelletiy künna fiyha vel ıyralletiy akbelna fiyha 

Ġstersen olay günü bulunduğumuz Ģehrin sakinlerine ve birlikte 
döndüğümüz kervancılara sorabilirsin dediler babalarına. 

 
ve inna lesadikun; O zaman göreceksin ki biz gerçekten doğru 

söylüyoruz. 
 
Evet, baba iyi bir gözlemci olmak zorunda. Biz bu ayetlerden bunu 

anlıyoruz. Ġyi bir gözlemci, ne yapacağının bilincinde, Çocuklarının 
karakterlerini iyi okuyan, onlar ne yapar, ne yapmaz. Aslında hepimiz 
için. Yakınlarımızı iyi gözleyen birer gözlemci. Yakınlarımız hakkında 
bize biri kötü bir haber getirdiğinde, bu mümkün, Yani bu bunu yapar mı. 
Öncelikte biz de onun bir kanaatinin oluĢması lazım.  

 
ĠĢte Hz. Yakub‟da biz bunu görüyoruz. Öyle bir duruĢu var ki, öyle 

bir hüsn-ü zanlı bakıĢı var ki, çocuklarını öyle bir gözlemi var ki, nasıl 
önceki çocukları ellerinde kanlı gömleği getirince, bir rivayete göre öyle 
demiĢti. Sizin kurdunuz ne biçim kurtmuĢ, ne kadar ĢefkatliymiĢ, gömleği 
bile parçalamamıĢ demiĢti. Yani gömleği parçalamadan içindekini 
yiyebiliyor. Ona inanmamıĢtı. Oysa Ģahitte getirmiĢlerdi. Yani burada 
görünenine baksaydı Yakub;  

 
Verilmek istenen mesaj Ģu; Olayların sadece ön yüzüne bakarda 

arka yüzünü es geçerseniz, gerçek zalimleri doğrularsınız, mazlumu ise 
yalanlarsınız. ZulmetmiĢ olan, hasetlikleri yüzünden zulmetmiĢ olan 
Yusuf‟un haksızlık yapan kardeĢlerini tasdik edersiniz, eğer olayın ön 
yüzüne bakarsanız. Kanlı bir gömlek Ģahit. Eğer arkasını 
araĢtırmazsanız, eğer delillerden yola çıkarak akıl yürütmezseniz, 
basiretli ve ferasetli davranmazsanız Bünyamin‟i de hırsız olarak 



görebilirsiniz. Yani ikisinde de haksızlık yaparsınız. ĠĢte verilmek istenen 
mesaj bu burada. 

 
 
83-) Kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra* fesabrun 

cemiyl* asellahu en ye'tiyeniy Bihim cemiy'a* inneHU "HU"vel 
Aliymul Hakiym; 

 
(Babaları) dedi ki: "Hayır (öyle olduğunu sanmıyorum)! Nefsleriniz 

sizi (kötü) bir iĢe yönlendirmiĢ. Bana güzellikle sabretmek düĢer bundan 
sonra... Umulur ki, Allâh onların hepsini bana getirir... Muhakkak ki O, 
Aliym'dir, Hakiym'dir." (A.Hulusi) 

 
83 - Yok, dedi: size nefsiniz bir emir tesvil etmiĢ, artık bir sabrı 

cemîl, yakındır ki Allah bana hepsini bir getire, hakikat bu: alîm o, hakîm 
o. (Elmalı) 

 
 
Kale Hz. Yakub dedi ki; bel sevvelet leküm enfüsüküm emra 

Hayır dedi, Hayır. Tasavvurlarınız size tumturaklı bir oyun oynamıĢ, 
baĢınıza bir iĢ sarmıĢ. bel sevvelet leküm enfüsüküm.bel sevvelet 
sözcüğü Ragıp El-Ġsfehani çok güzel açıklamıĢ bunu diyor ki; Bir Ģeyin 
gerçeğinin tam zıddına görünmesi. Kötü olan bir Ģeyi süsleyip püsleyerek 
iyi bir biçimde takdim etmek ve algılamak. ĠĢte insan tasavvurunun 
sahibine oynadığı bir oyun. Kötüyü iyi, ya da iyiyi kötü olarak görmesi. 
Onun için tumturaklı bir oyun diye çevirdim. Tasavvur diye çevirdim nefsi 
de, Enfüsüküm. Nefisleriniz yani tasavvurlarınız size tumturaklı bir oyun 
oynamıĢ. 

 
Çoğu zaman öyledir. Sui zan ile bakarsa insan, tasavvuru, eĢyayı 

kötü algılar. Doğruyu yanlıĢ algılar. Baktığında değil bakıĢında arar 
kötülüğü ve bir türlü de doğru göremez, doğruyu göremez. ĠĢte Hz. 
AiĢe‟nin ifk hadisesi, iftira hadisesinde ki bakıĢta olduğu gibi. 

 
Ne diyordu Ebu Eyyub el Ensari; hanımı iftiraya inanmıĢ gibi 

taĢıyınca;  
 
- Ey ümmü Eyyub demiĢti, sen AiĢe‟nin yerinde olsan yapar mıydın.  
 
-  Vallahi yapmazdım.  
 
- O zaman Ģunu bil ki AiĢe senden bin kat daha iyidir. Doğrumu?  
 



- Doğru. 
 
- Ey Ümmü Eyyub Ben Safvân‟nın yerinde olsam yaparmıydım? 

(Hz. AiĢe ile iftira atılan kiĢi.) 
 
- Vallah yapmazdın. DüĢünemem bile ben. 
 
- Ey ümmü Eyyub, Safvân benden bin kat daha iyidir, bin kat daha 

eftaldir. O Bedir‟e katılmıĢ, o Resulallah‟ın sevgili bir sahabesidir değil 
mi? 

 
- Evet. 
 
- O halde senin ve benim yapmayacağımı onlara nasıl 

yakıĢtırıyoruz. DemiĢti.  
 
Bu bir bakıĢ açısı. ĠĢte böyle bir temeli olursa, baktığı yer Allah‟ın 

gör dediği yerden bakarsa böyle görür. ġeytanın gör dediği yerden bakan 
ise farklı görecektir. 

 
fesabrun cemiyl Bundan sonra bana düĢen güzel bir sabırdır dedi 

Yakub. fesabrun cemiyl yani artık olan olmuĢ biten bitmiĢ. Ne gerekir. 
Tedbiri baĢından beri düĢünmüĢtü zaten. Elinden geleni yaptı. Allah‟ı 
hesaba katarak yaptı ve en sonunda da baĢa gelene de dayanmak 
gerektiğini söylüyor. ĠĢte en doğru yaklaĢımı veriyordu. 

 
asellahu en ye'tiyeniy Bihim cemiy'a ama yine de ne diyor 

bakınız; Kim bilir belki de Allah hepsini birden bana kavuĢturur. 
Umudunu kesmiyor. AnlaĢılan o ki Hz. Yusuf‟un öldüğüne hiç 
inanmamıĢ. Yani yüreği ses veriyor, yüreğinin sesini dinliyor. 

 
inneHU "HU"vel Aliymul Hakiym; Çünkü O, evet O‟dur her Ģeyi 

bilen, hikmetle edip eyleyen. Yine Allah‟a bağlıyor umudunu, yani umudu 
imandan geliyor. Ġmanın bir çocuğu. 

 
 
84-) Ve tevella anhüm ve kale ya esefa alâ Yusufe vebyaddat 

aynahu minel huzni fehuve kezıym; 
 
Onlardan yüz çevirdi ve hüzünden iki gözü beyazlaĢmıĢ olduğu 

hâlde: "Yazık ettiniz Yusuf'a!" dedi... Artık O, kederini hazmetmeye 
çalıĢan biriydi. (A.Hulusi) 

 



84 - Ve onlardan yüzünü çevirdi de, «ya esefâ alâ Yusuf» dedi ve 
hüzünden gözlerine ak düĢtü artık yutkunuyor yutkunuyordu. (Elmalı) 

 
 
Ve tevella anhüm ve içine kapandı. Ben böyle çeviriyorum ama 

sözcük olarak, lafzen manası, onlardan yüz çevirdi. Yani halk perdesi 
kalkarken Hakk la yüz yüze geldi. Halkı aradan çekti, Hakka yöneldi. 
Bunu böyle anlamak lazım. ve kale ya esefa alâ Yusuf ve dedi ki yüreği 
yaralı Yakub; Ey gâm, ey Yusuf‟a dair tasam, neredesiniz. Ey yer 
yüzünün tüm dertleri gelirseniz Yusuf için gelin diye davetiye çıkardı. 

 
Hz. Peygamber bir rivayette Hz. Yakub‟un bu hasretini, 70 annenin 

evladına olan hasretiyle eĢit olarak görüyordu. EĢ değerde diyordu. 
 
vebyaddat aynahu minel huzni fehuve kezıym; ve kederden 

gözlerine ak indi ve o tüm derdini içine gömdü, yuttu.  
 
Gözlerine ak indi diyor. Tamamen kör olmasa da perde inip görme 

duyusunun zaafa uğradığı anlaĢılıyor buradan. Ġbn. Abbas‟tan nakledilen 
bir rivayette bu, göz yaĢıyla açıklanıyor. Yani ağlamaya baĢladı. Ama 
bence açık. Yani bunu böyle te‟vil etmeye, uzak te‟villere çekmeye gerek 
yok. Kaldı ki 93. ve 96. ayetlerde bunu pekiĢtiriyor görme duyusunun 
zayıfladığını zaten. Çünkü Hz. Yusuf ona gömleğini gönderiyor.  

 
Bu tür rivayetler neden çıktı derseniz, kimi kelam ekollerinin bedeni 

kusursuzluğu peygamberlik Ģartı olarak zikretmelerinin bir devamı olarak, 
o düĢünceyi desteklemek için getiriliyor bu tür düĢünceler. 

 
Gözünü verdi Yakub, ama bir burun kazandı. Bir burun Mısır‟dan, 

yani Mısır‟dan Filistin‟e gelen kokuyu aldı burun. Yüzlerce Km. öteden 
sevdiğinin kokusunu alan bir burun. AĢka, muhabbete, hasrete iki göz 
verdi, gözün görmediğini gören bir burun aldı. Bu takas, bu alıĢveriĢte 
kim kârlı, kim zararlı çıktı söyler misiniz. Bence Yakub zararlı çıkmadı. 
Muhabbete verilenin karĢılığı fazlasıyla alınır demekti bu. 

 
Haa..! ġöyle bir soru akla gelebilir ki KuĢeyri ünlü tefsirinde sormuĢ; 

Neden Bekkâ diye bilinen Davud peygamber çok ağlar diye bilinirdi. 
Sürekli ağlardı Allah için. Gözlerini kaybetmedi de, Hz. Yakub 
peygamber gözlerini kaybetti. Burada da küçük bir fark, bir nüans var der 
arifler tefsirlerinde. Tabii bu bir nüktedir. Bu bir insan için ağladı, onun 
için kaybetti. O ise Allah için ağladı, çok çok fazla ağlamasına rağmen 
kaybetmedi. Diye bir nükte dile getirirler. 

 



 
85-) Kalu tAllâhi tefteü tezküru Yusufe hatta tekûne haradan ev 

tekûne minel halikiyn; 
 
Dediler ki: "TAllâhi, sen hâlâ Yusuf'u anmaya devam ediyorsun... 

Nihayet ya hastalanıp eriyeceksin veya ölüp gideceksin bu dert 
yüzünden." (A.Hulusi) 

 
85 - Tallahi dediler, halâ Yusuf‟u anıp duruyorsun, nihayet gamdan 

eriyeceksin veya helâk olanlara karıĢacaksın. (Elmalı) 
 
 
Kalu tAllâhi tefteü tezküru Yusuf hayret vallahi dediler, hala 

Yusuf‟tan söz edip duruyorsun, hatta tekûne haradan sonunda bu 
hasret seni yiyip bitirecek. ev tekûne minel halikiyn; ya da kendini telef 
edip gideceksin. Diye çıkıĢtılar yakınları. 

 
Ben gözünün görme duyusunu kaybetmesini ya da zayıflamasını 

Ģöyle bir nükte ile de karĢılamayı doğru buluyorum. Ġnsan eğer gözle 
sevdiklerini göremeyecekse göz neye lazım ki dercesine. Eğer sevdiğini 
görmeyecekse göz de gitsin dercesine bir nükte geliyor aklıma. 

 
 
86-) Kale innema eĢkû bessiy ve huzniy ilAllâhi ve a'lemu 

minAllâhi ma lâ ta'lemun; 
 
(Yakup) dedi ki: "Kederimi ve hüznümü ancak Allâh'a havale 

ediyorum... Allâh hakkında sizin bilmediklerinizi biliyorum." (A.Hulusi) 
 
86 - Ben, dedi, dolgunluğumu, hüznümü ancak Allaha Ģikayet 

ederim ve Allah dan sizin bilemeyeceğiniz Ģeyler bilirim. (Elmalı) 
 
 
Kale innema eĢkû bessiy ve huzniy ilAllâhi ve a'lemu minAllâhi 

ma lâ ta'lemun; Ben derdimi ve hüznümü sadece Allah‟a arz ediyorum 
dedi Hz. Yakub ve ekledi; Üstelik Allah sayesinde sizin bilmediklerinizi 
biliyorum. 

 
Hani Hz. AiĢe de Resulallah‟a böyle cevap vermiĢti ya. Ġftira ile 

gece gündüz ağlarken anne ve babasının yanına gelip, anne ve babası 
dahi yüzüne bakmazken, onlar da köĢede göz yaĢı dökerken Resulallah 
gelmiĢ; 

 



- Ya AiĢe, eğer bir günah iĢledinse Tevbe et Allah affeder. Yok 
değilse elbette Allah seni temize çıkaracaktır. 

 
Yani burada herhangi bir Ģey, bir söylentiden yana davranmamıĢ, 

fakat bir peygamber gibi davranmıĢtı. Bunun üzerine Hz. AiĢe de;  
 
- Yakub‟un adı aklıma gelmedi diyor. o andaki hüzünden, 

Yusuf‟un babasının dediği gibi derim, dedim. Diyor. Anca aklıma 
öyle geldi ve bu ayeti okuyor. Ben derdimi Allah‟a açarım, ben 
hüznümü Allah‟a açarım, ben Ģikayetimi O‟na gönderirim. 

 
 
87-) Ya beniyyezhebu fe tehassesu min Yusufe ve ehıyhi ve lâ 

tey'esu min ravhıllah* innehu lâ yey'esu min ravhıllahi illel kavmül 
kafirun; 

 
"Ey oğullarım... Gidin, Yusuf'tan ve kardeĢinden araĢtırın! Allâh'ın 

cana can veren rahmetinden umutsuzluğa düĢmeyin... Çünkü hakikat 
bilgisini inkâr edenler topluluğundan baĢkası, Allâh'ın cana can katan 
rahmetinden ümit kesmez." (A.Hulusi) 

 
87 - Ey oğullarım haydi gidiniz de Yusuf‟la kardeĢinden bir 

tahassüste bulununuz ve Allahın revhınden ye'se düĢmeyiniz, çünkü 
Allâhın revhınden ye'se düĢen Ancak kâfirler güruhudur. (Elmalı) 

 
 
Ya beniyyezhebu fe tehassesu min Yusufe ve ehıyhHz. Yakub 

çocuklarına döndü, yine akılla duygu arasındaki dengeye bakınız. Ey 
yavrularım, haydi gidin, Yusuf ile kardeĢi hakkında haber elde etmeye 
çalıĢın diye, yine de bu hale rağmen, içi yanmasına rağmen umudu 
tükenmedi ve onlara bu emri verdi. Tevekkül ve ardından yine tedbir. ĠĢte 
denge. 

 
ve lâ tey'esu min ravhıllah Allah‟ın rahmetinden de ümit kesmeyin 

dedi onlara. Umut imanın çocuğudur. Kendisi ümit kesmedi. Yıllar geçti 
ama kesmedi.  

 
innehu lâ yey'esu min ravhıllahi illel kavmül kafirun;ġu bir 

gerçek ki Allah‟ın kuĢatıcı ve kurtarıcı rahmetinden yalnızca kafirler ümit 
keser dedi. Sevdalı ve hasretli Yakub peygamber. Yani iman bitmeden 
umut bitmez demektir bunun adı. Yalnızca kafirler umut keser demenin 
öbür biçimde söyleyiĢi; Ġmanı olanın umudu tükenmez demektir. Onun 
için sevdanız varsa umudunuz var demektir. Ġmanınız varsa umudunuz 



var demektir. Yusuf‟u olanlar mutlaka bir biçimde Yusuf‟una kavuĢurlar. 
Yusuf‟unuz Allah‟ın sevdiği, Allah‟ın razı olduğu bir sevda olsun. 

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



Ġslamoğlu Tef. Ders. RA‟D SURESĠ (088-111)(78) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
”BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları geçen dersimizde Yusuf suresinin 87. 

ayetine kadar iĢlemiĢtik. Geçen ders iĢlediğimiz ayetlerde Hz. Yusuf‟un 
üvey kardeĢleri Bünyamin‟i Mısır‟da bırakarak babalarına gelmiĢler ve 
olayı aktarmıĢlardı. Fakat babaları Hz. Yakup onların Bünyamin 
hakkındaki tavırlarına itiraz ederek onların tasavvurlarının kendilerine 
tumturaklı ama fena bir oyun oynadığını söylemiĢ ve hadi gidin, Yusuf‟u 
ve kardeĢini arayın diyerek Allah‟tan umut kesilmeyeceğini dile getirmiĢti. 
ġimdi 88. ayetle kıssanın devamını iĢleyeceğiz inĢallah. 

 
 
88-) Felemma dehalu aleyhi kalu ya eyyühel aziyzü messena 

ve ehlened durru ve ci'na Bi bidaatin müzcatin feevfi lenel keyle ve 
tesaddak aleyna* innAllâhe yeczil mütesaddikıyn; 

 
(Daha sonra tekrar erzak için Mısır'a giden kardeĢler) Onun 

(Yusuf'un) yanına girdiklerinde: "Ey Aziyz... Ailemiz büyük darlık ve 
sıkıntıya düĢtü... Pek değerli olmayan bir sermaye ile geldik... Bize tam 
ölçek ver ve bize bağıĢta bulun fazladan... Muhakkak ki Allâh bağıĢta 
bulunanları cezalandırır (karĢılığını verir)." (A.Hulusi) 

 
88 -  Bunun üzerine vaktaki huzuruna girdiler, ey Ģanlı Azîz, 

dediler: bize ve ıyalimize zaruret messeti, pek ehemmiyetsiz bir sermaye 
ile de geldik, yine bizi tam ölçü ver ve bize tasadduk buyur, çünkü Allah, 
tasadduk edenlere mükâfatını verir. (Elmalı) 

 
 
Felemma dehalu aleyh Yakub‟un oğulları tekrar Mısır‟a gelip 

Yusuf‟un huzuruna çıktılar. kalu ya eyyühel aziyzü messena ve 
ehlened durr ey saygın yönetici, ey efendimiz dediler. Biz ve ailemiz 
kıtlıktan, yokluktan periĢan olduk. ve ci'na Bi bidaatin müzcatin üstelik 
bedel olarak getirdiklerimiz de çok yetersiz veya düĢük değerde. Yani 
almak istediğimiz erzakın karĢılığı değil. Takas etmek üzere getirdiğimiz 
bedeller, almak istediğimiz erzaka karĢılık yetesiye değil dediler. feevfi 
lenel keyle ve tesaddak aleyna buna rağmen ey efendimiz dediler buna 
rağmen sen yine de bize tam ölçek ver istersen,tesaddak aleyna. Onun 
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üzerine ikramını da ilave et. Fazladan da ver. Yani bizi gözet. innAllâhe 
yeczil mütesaddikıyn; unutma ki Allah ikram edenlerin, fazladan 
verenlerin, kerem gösterenlerin, cömertçe davrananların karĢılığını verir. 

 
 
89-) Kale hel alimtüm ma fealtüm Bi Yusufe ve ehıyhi iz entüm 

cahilun; 
 
(Yusuf) dedi ki: "Hani siz toyken, Yusuf'a ve kardeĢine ne 

yaptığınızı hatırlar mısınız?" (A.Hulusi) 
 
89 - Siz, dedi, biliyor musunuz? Cahilliğiniz de Yusuf‟a ve 

kardeĢine ne yaptınız? (Elmalı) 
 
 
Kale Yusuf onlara Ģöyle cevap verdi. hel alimtüm ma fealtüm Bi 

Yusufe ve ehıyhi iz entüm cahilun; Burası kıssanın en heyecanlı, 
heyecanın en doruğa çıktığı noktası. Yani zirve noktası. Bu uzun, 
gerçekten insanı bazen hayrette, bazen hüzünde, bazen sevinçte, bazen 
dehĢette bırakan bu kıssanın en dramatik sahnesi burası. 

 
Yusuf artık kimliğini açıklama vaktinin geldiğine inanarak 

kardeĢlerine Ģöyle dedi. “Siz henüz cahilken Yusuf‟a ve öz kardeĢine 
neler yaptığınızı hatırlıyor musunuz.” Tabii onlar hiç beklemedikleri böyle 
bir söz, mukabele karĢısında ĢaĢırmıĢ olmalılar.  

 
Ama ilgimizi çeken bir Ģey var burada, eleĢtiri yöntemi. Hz. 

Yusuf‟un muhataplarına bir gerçeği ifade ederken kullandığı, onları zor 
durumda bırakmayacak saygılı üslup. Varsa mazeretleri de kendilerine 
iletiyor. Yani siz cahilken, bir Ģey bilmezken, henüz daha toyken diyerek 
onları köĢeye sıkıĢtırmamak istiyordu. Yani onlara bir de mazeret 
sunuyordu. Daha doğrusu onların bir hakikate karĢı bir yalanı 
savunmalarına meydan vermiyor, savunma mekanizmalarını 
çalıĢtırmalarına meydan vermiyor. Bu harika bir hakikati iletme yöntemi. 
KarĢıdaki insanın tüm duyargalarını, tüm yüreğini tüm zihnini açması için 
ona adeta okĢayarak terbiye etmek. Ona bir hakikati güzel bir üslupla 
iletmek. 

 
 
90-) Kalu einneke leente Yusuf* kale ene Yusufu ve hazâ ehıy* 

kad mennAllâhu aleyna* innehu men yettekı ve yasbir feinnAllâhe lâ 
yudıy'u ecrel muhsiniyn; 

 



(KardeĢler) dediler ki: "Aa! Sen, evet sen gerçekten Yusuf'sun?"... 
(Yusuf) dedi ki: "Ben Yusuf'um ve bu da kardeĢimdir... Gerçekten Allâh 
bize lütfu ihsanda bulundu... Zira kim korunur ve sabreder ise, muhakkak 
ki Allâh iyilik yapanların karĢılığını boĢa çıkarmaz." (A.Hulusi) 

 
90 - A a,.! sen, sen Yusuf musun? dediler, ben, dedi: Yusuf‟um, bu 

da kardeĢim, Allah bize lûtfu ile in'am buyurdu: hakikat bu: her kim Allah 
dan korkar ve sabr ederse her halde Allah, Muhsinlerin ecrini zayi' 
etmez. (Elmalı) 

 
 
Kalu Onlar hemen atıldılar. einneke leente Yusuf ne? Dediler, 

yoksa sen, sen Yusuf musun? Kale muhatapları olan Yusuf cevap verdi. 
ene Yusufu ve hazâ ehıy Ebet, ben Yusuf‟um, bu da benim öz kardeĢim 
Bünyamin. kad mennAllâhu aleyna iyi bilin ki Allah bize lûtfetti. 

 
Evet, çok ilginç değil mi..! Ġslam aklı Hz. Yusuf‟ta tecelli ediyor. 

Nedir bu aklın seçkin özelliği? BaĢarıyı Allah‟a atfetmek. Hz. Yusuf her 
zaman olduğu gibi Müslüman bir akılla düĢünüyor ve diyor ki; Bu 
seviyeye geliĢimizi farklı bir biçimde anlamlandırmaya kalkmayın, bizi 
Allah buraya getirdi. Allah bize lûtfetti, ikram etti. Allah‟tan bağımsız bir 
baĢarı olamayacağını, iĢte o çok kritik, çok heyecanlı o anda dahi dile 
getirmesini biliyor Hz. Yusuf. Devam ediyor; 

 
innehu men yettekı ve yasbir feinnAllâhe lâ yudıy'u ecrel 

muhsiniyn; Çünkü her kim Allah‟a karĢı gelmekten sakınır ve musibete 
sabrederse, baĢına gelenlere direnirse, onu; Allah‟la iliĢkilerini koparmak 
için bir bahane değil, aksine Allah‟la ve kendisi ile iliĢkilerini 
sağlamlaĢtırmak için bir vesile bilirse, iyi bilsin ki Allah iyilerin yaptığını 
asla karĢılıksız bırakmaz. Dedi Hz. Yusuf karĢısındaki kardeĢlerine. 

 
Ġki altın anahtar var. Seyyidina Yusuf‟un söylediği bu sözde. 2 Altın 

anahtar. 
 
1 – Bilinç, ittika, takva. Bilinç, Ģuur, diri ve derin bir Ģuur. 
 
2 – Sabır. Bilinç ve direnç. Ġttika ve sabır.  
 
Bu ikisi olursa bir yerde ve bir insanda, onun düĢmanı ne kadar çok 

olursa olsun mutlaka sonunda o hem dünyada hem ukbada ödüllendirilir.  
 
Bilinç ve direnç. Takva ve sabır. Bilinç Allah‟a karĢı esas duruĢ. 

Direnç insanın hayata karĢı esas duruĢu. Allah‟tan aldığı güçle hayatın 



sıkıntıları dertleri, elemleri, kederleri, hüzünlerine karĢı dik durmak, 
eğilmemek, koy vermemek, bükülmemek, pes etmemek, havlu atmamak. 
Ama insanın; Hayatın üzerine üzerine geliĢi karĢısında dik durabilmesini 
sağlayan en büyük enerji ve güç kaynağı Allah‟tır. 

 
ĠĢte burada Hz. Yusuf innehu men yettekı ve yasbir derken, yani 

Allah‟ın bilinçli ve dirençli kimseye mutlaka karĢılığını vereceğini 
söylerken, hayatın kaçınılmaz bir yasasını dile getiriyor. 

 
 
91-) Kalu tAllâhi lekad aserekâllahu aleyna ve in künna le 

hatıiyn; 
 
(KardeĢler) dediler ki: "TAllâhi! Andolsun ki Allâh seni bize üstün 

kılmıĢtır... Biz kesinlikle hata edenlerdik." (A.Hulusi) 
 
91 - Dediler: tâllahi seni Allah, bize üstün kıldı, biz doğrusu büyük 

suç iĢlemiĢtik. (Elmalı) 
 
 
Kalu Ne dediler üvey kardeĢler, suçlu kardeĢler? Dediler ki; tAllâhi 

lekad aserekâllahu aleyna ve in künna le hatıiyn; evet, bu da bir 
alicenaplık örneği, bu da güzel bir Ģey. Dediler ki; AĢk olsun vallahi. 
Doğrusu Ģu ki Allah seni bize üstün kılmıĢtır. Bir itirafta bulundular; Allah 
seni bize üstün kılmıĢtır, bunu Ģimdi Ģurada, Ģu anda görüyoruz. Biz ise; 
ve in künna le hatıiyn; biz ise meğer hataya gömülüp gitmiĢiz. 
Sonuçtan açıkça bu anlaĢılıyor.  

 
Ġtirafta bulundular, bu bir suç itirafı, bu bir tevbe aslında, bu bir özür 

beyanı. Allah‟a özür beyan edecek bir insan, öncelikle günahından dolayı 
mağdur ettiği kimseye özür beyan etmeli. Eğer o günah birilerini mağdur 
etmiĢse önce onlardan özür dilemeli. Ama Allah‟tan özür dilemeyi 
bilmeyen, kuldan özür dilemeyi nasıl bilsin. Allah‟a karĢı özür dilemeyi 
beceremeyen kula karĢı nasıl özür dilesin. 

 
ĠĢte tevbenin hem insandan insana, hem insandan Allah‟a ulaĢan 

bütünsel bir süreç olduğunu görüyoruz burada. O bize öğretiliyor bu 
ayetlerde. PiĢmanlık nasıl olur. Allah‟ın kabul edeceği piĢmanlık nasıl 
olmalı. Mağdur ettiğimiz insanlardan dolayı Allah‟a tevbe etmenin edebi 
nedir. O öğretiliyor burada. KiĢi noksanını bilmek gibi irfan olmaz der 
eskiler. Kulluğun edebi iĢte budur. BaĢarıyı Allah‟a, hatayı kendisine, 
ayartıcı öz benliğine atfetmek.  

 



Yusuf‟un kardeĢleri, günahkar kardeĢleri, suçlu kardeĢleri iĢte bu 
erdemi takınmıĢlardı ve bize onlar bunu öğretiyorlar. Daha doğrusu bu 
kıssa sadece direniĢi, acıya, eleme, hayata karĢı direniĢi. Sadece 
Yakup‟un Ģahsında sabrı, sadece Yusuf‟un karĢısında ahlakı, erdemi, 
fazileti değil; Yusuf‟un bir zaman ihanet içinde olan kardeĢlerinin 
Ģahsında da bize hatadan nasıl dönüleceğini, hatta bir mümin eğer ille de 
günah iĢlerse adam gibi nasıl tevbe edeceğini, adam gibi günah iĢleyip, 
adam gibi “tevbe etmenin” yolunu ve yordamını öğretiyor.  

 
Bu bana, bu surenin iniĢ amacı olan ve ilk muhatabı olan 

Resulallah‟ın yüreğine su serpme iĢlevi taĢıyan asrı saadetten, 
Resulallah‟ın çağından bir sahneyi hatırlattı. 

 
Fetih günü. Medine‟den çıkan Ġslam ordusu seller gibi Mekke‟yi 

çevreleyen dağların arasından Mekke‟ye doğru akmakta. Hava kararmıĢ, 
Mekke korku içinde, Resulallah‟a yaptıklarını bilen Mekke tir tir titrerken 
Mekke‟nin reisi Ebu Süfyan bir vesile ile Resulallah‟ın henüz daha 
Mekke‟de olan amcası Abbas‟la buluĢmuĢ ve bir tepeden Mekke‟ye 
doğru seller gibi akan Ġslam ordusunu seyretmekteler.  

 
Ebu Süfyan bir ara daldığı derin düĢüncelerden sıyrılıp yanında ki 

Resulallah‟ın amcası Abbas‟a diyor ki; 
 
- Ya Ebel Fazl, Ey Fazl‟ın babası, Lekad esbaha mülkü  

bn‟i ahıyk azıymen. KardeĢinin oğlunun saltanatı ne kadar da büyümüĢ. 
 

Tabii bu bir ĢaĢkınlık. Bu bir itiraf aynı zamanda. Tabii ki bu aynı 
zamanda bir bitmiĢlik ifadesi ve itirafı. Biz kime karĢı savaĢtık ve bizim 
savaĢtığımız Ģu anda ne durumda. Kendilerine bakıyor, Mekke‟nin 
sarsılmaz ve yenilmez zannettikleri o kodamanları bitmiĢ. Ama bir zaman 
bir tek kiĢi olan ve hiç kale almadıkları, bir fiskelik canı var diye 
düĢündükleri ve daha sonra tüm güçleriyle savaĢtıkları insanın, 
Mekke‟ye, kendisine ölümüne bağlanmıĢ binlerin arasında giriĢini 
seyrederken bu itirafta bulunuyor. KardeĢinin oğlunun saltanatı ne kadar 
da büyümüĢ. 

 
Abbas Bin Abdulmuttalip iĢin Ģuurunda, iĢin farkında. Gerçeğin ne 

olduğunu biliyor ve diyor ki; 
 
- Ġnnehu leyse bimülk. Ebu Süfyana. Ey Ebu Süfyan o saltanat 

değildir. Bu salt bir dünyevi iktidar değildir. Vela kinnehe nübüvveh. 
Fakat o peygamberliktir. Sen onu anlamıyorsun. 

 



Gerçekten anlamamıĢtı. AnlamamıĢtı ki öyle konuĢuyordu. ĠĢte bu 
sahne Hz. Yusuf‟la kardeĢlerinin buluĢtuğu ve kardeĢlerinin bu itirafı 
yaptığı bu sahne bana Resulallah‟ın Mekke‟ye fetih için giriĢini hatırlattı. 
Aslında bu sure indiğinde Mekke de daralmıĢ ve bunalmıĢ olan sevgili 
efendimize o günler, daha yıllar sonra gelecek o günler yıllar öncesinden 
müjdeleniyordu. Bu ayetlerin amacı buydu. Ve tabii ki çağlarının tüm 
Yusuf‟larına aynı müjdeyi veriyordu Kur‟an bu sureyle. 

 
 
92-) Kale lâ tesriybe aleykümül yevm* yağfirullâhu leküm, ve 

HUve Erhamur Rahımiyn; 
 
(Yusuf) dedi ki: "Bugün suçunuz baĢınıza kakılmayacak, 

kınanmayacaksınız! Allâh sizi bağıĢlasın! O, Erhamur Rahıymiyn'dir." 
(A.Hulusi) 

 
92 - Dedi: size karĢı tekdir yok bu gün, Allah sizi mağrifeti ile 

bağıĢlar ve o «erhamürrahimîn» dir. (Elmalı) 
 
 
Kale lâ tesriybe aleykümül yevm Peki Yusuf ne dedi bu itiraf 

karĢısında? O da onlardan aĢağı kalmaz tabii ki. O daha da alicenap 
davrandı, yüce ahlakını orada göstererek dedi ki; “Bugün size kınayıp 
ayıplamak yok.” 

 
yağfirullâhu leküm, ve HUve Erhamur Rahımiyn; Allah sizi 

affeder, adeta affetsin diye dua edercesine; Allah sizi affeder, zira O 
merhametlilerin en merhametlisidir. Kendisinin affettiğinden lafız olarak 
söz etmiyor. Yani ne kadar nezaketli, sizi affettim bile demiyor. Çok nazik 
ama affettiğini daha nazik bir üslupla dile getiriyor. “Bugün size kınama 
yok, ayıplama yok, yani sizi yaptıklarınızdan dolayı ayıplayacak değilim.”  

 
Evet, nasıl güzel bağıĢlanır onu da bize bu kıssa öğretiyor. Bize 

karĢı kötülük yapanlara nasıl bağıĢ ve ihsanda bulunuruz, onları 
affederken nasıl bir üslup kullanırız, kullanmamız gerekli, bunu da 
buradan öğreniyoruz. Ve tabii adeta bu ayetler kendisinden 10 küsür yıl 
sonra olacak manzarayı gösteriyordu sevgili efendimize ve yine o 
manzara. 

 
Fetih olmuĢ Ġslam ordusu Mekke‟ye kansız denebilecek bir zayiatla 

girmiĢ, birkaç küçük çatıĢma dıĢında ciddi bir direniĢ olmamıĢ, Resulallah 
Kabe‟ye gelmiĢ, özlediği atası Ġbrahim‟in elleriyle yaptığı beyte, 
beytullaha yüz sürmüĢ, namaz kılmıĢ, fakat Mekke‟nin küfürde direnmiĢ 



sevgili evladı Muhammed AS. ı sürmüĢ olan kodamanları Kâbe nin 
avlusunda toplanmıĢlar, baĢlarına gelecek akıbeti merak ediyorlar. 
Acaba ne yapacak, bize nasıl davranacak. Yaptıklarını bilirler ya, eğer 
kendilerinin yaptığını, kendilerine yapacak olursa gerçekten halleri fena, 
onun için karma karıĢık duygular içinde Kâbe nin avlusunda 
bekleĢiyorlar.  

 
Kâbe nin avlusunda bekleĢmelerinin sebebi; oranın harem oluĢuna 

sığınıyorlar. Yine istismar edecekler. Yani Haremde de kan dökecek 
değil ya, orada kan dökmek öteden beri yasak, herhalde o da ona uyar 
diye düĢünüyorlar. Ama karma karıĢık duygular içinde orada beklerken 
Resulallah Kâbe nin içindeki putları temizleyip orada rabbine bir Ģükür 
namazı kılıp Kâbe nin önüne çıkıyor ve: 

 
- Ya ma‟Ģera KureyĢ..! Orada bekleĢen binlerce Mekke liye 

sesleniyor. “Ey KureyĢ topluluğu; Maturavne anni failun fiyküm. Bugün 
size ne yapacağımı sanıyorsunuz? Ben size ne yapacağım diye 
düĢünüyorsunuz. Diyor. 

 
Verdikleri cevap ne olsa gerek; “Hayran..!” diyorlar. Bakınız bir 

ömür direnmiĢler, ölümüne direnmiĢler, sürmüĢler, canına kastetmiĢler, 
iftira etmiĢler, alaya almıĢlar, taĢlamıĢlar. Ama buna rağmen verdikleri 
cevaba bakınız. Hep bir ağızdan “Hayran” diyorlar.  

 
- Hayran, ahun keriymun vebnu ehın keriymin. Sen çok keriym bir 

kardeĢsin ve keriym bir kardeĢin oğlusun. Erdemli, cömert, affedici, 
bağıĢlayıcı bir kardeĢsin. Erdemli, cömert, bağıĢlayıcı bir kardeĢin de 
çocuğusun. Diyorlar. 

 
Peki Resulallah ne diyor; Aynen bu ayeti okuyor, bu ayeti, Yani 

Yusuf‟un kardeĢlerine dediğini. 
 
- “lâ tesriybe aleykümül yevm” Bugün size kınama yok, ayıplama 

yok. Ve arkasından bir cümle ekliyor; “Ġz hebu feentüm tuleka” haydi 
gidin, siz salıverildiniz, siz koy verildiniz.” Yani yakanızı bıraktım sizin. 
Belki “Sizi Allah‟a havale ettim.” Dercesine. 

 
Onun için ben onları ve onlar içinde bulunan insanları Tuleka diye 

isimlendirmeyi daha doğru bulurum. SalıverilmiĢler, koy verilmiĢler. ĠĢte 
bu, bu sahneyi yıllar öncesinden, daha Mekke de Resulallah‟a Yusuf 
kıssasıyla rabbimiz müjdeliyordu, ima ediyordu.  

 
 



93-) Ġzhebu Bi kamiysıy hazâ feelkuhu alâ vechi ebiy ye'ti 
basıyra* ve'tuniy Bi ehliküm ecmeıyn; 

 
"ġu gömleğim ile (babamıza) gidin... Onu (gömleğimi), babamın 

önüne koyun, gerçeği görür... Tüm ailenizi toplayıp bana getirin!" 
(A.Hulusi) 

 
93 - ġimdi siz, benim Ģu gömleğimi götürün de babamın yüzüne 

bırakın gözü açılır ve bütün taallukatımızla toplanıp bana gelin. (Elmalı) 
 
 
Ġzhebu Bi kamiysıy hazâ feelkuhu alâ vechi ebiy ye'ti basıyra 

Ģu gömleğimi de, dedi Hz. Yusuf; alıp gidin. Onu babamın yüzüne sürün, 
gözleri kendisine geri dönecektir. Gözleri ıĢığa kavuĢacaktır, görmeye 
baĢlayacaktır. Gözleri zayıflamıĢtı hüzünden, biz onu anlıyoruz. Gözüne 
ak inmiĢti diyordu ya ayet; Geçen ders iĢlediğimiz ayet; iĢte onu ima 
ederek. Bu haberi alınca sevgili Yusuf peygamber babasına gömleğini 
kardeĢleriyle yolladı ve götürün dedi. Babamın yüzüne gözüne sürün, 
sürura kavuĢsun, gözü aydınlansın. Gözü aydın olsun. Dünyası 
kararmıĢtı, dünyası aydınlansın. 

 
Belki göz aydınlığı ifadesi bizde mecaz olarak ifade edilir. Sürur, 

sevinç, onun karĢılığı olarak ifade edilir. Burada da belki bu ibareler 
Yakup peygamberin göz aklığı ile ilgili, ya da onun gözünün görüĢünün 
geri geliĢi ile ilgili bu üç ayeti mecaza yorumlamak ya da hamletmek 
mümkün mü. Ben bunun gerekli olduğunu düĢünmüyorum. Belki 
mümkün, fakat gerekli değil. Bunu bir prensip olarak böyle düĢünüyorum.  

 
Kur‟an ın olağan üstü olarak sunduğu bir takım olayları, ille de 

olağan bir biçimde, ille de rasyonel bir mantık örgüsü içinde açıklamak 
zorunda değiliz. Yani olağan üstü Kur‟an da vardır. Kur‟an olağan üstüye 
yer vermiĢtir. Bunu öncelikle kabullenmek lazım. Çünkü olağan üstü, 
insan için olağan üstüdür. Allah için olağan üstü yoktur. Ġnsan için 
mucizedir. Ġnsanı aciz bırakır Allah‟ı değil. O nedenle mucizelerin sebep 
sonuç yasalarını bozduğuna iliĢkin genel kanatta doğru değildir. Çünkü 
sebep sonuç yasaları tek kademeli değildir.  

 
Benim kanaatim, bu yasaların da üst yasalar olduğu ve o üst 

yasaların alt yasaları kimi zaman bizim alıĢkanlıklarımızın dıĢında 
belirlediği ve Allah için kendi yasasına mecbur olmak, mahkum olmak 
gibi bir Ģeyin geçerli olmayacağını. Ama elbette eĢyanın yasasının 
Allah‟ın bir sünneti olduğunu ve ve len tecide li sunnetillâhi tebdîlâ 
(feth/23),  ve len tecide li sunnetillâhi tahvila (Fâtır/43) Allah‟ın 



yasalarında Allah‟ın adetinde Allah‟ın kanununda bir değiĢme, bir 
bozulma, bir baĢkalaĢma bulamayacağımız Kur‟an i ilkesinin hep doğru 
olduğunu, Fakat Allah‟ın yasalarının tek dereceli değil, birden çok 
dereceli olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Onun için böyle bir 
mecburiyetimiz yok. Olağan üstüyü rasyonel aklın sınırlarına indirmek 
için zorlamaya girmek, lafız ve manayı zorlamak ve maksadı da aĢmak.  

 
Ama tersini zaten yapmayı hiç doğru bulmuyorum. Olağan olarak 

anlatılan bir çok hadisenin tarih içinde olağan üstüye taĢındığını da 
görüyoruz. Bu çok yapılmıĢ. ĠĢte onlara rastlarsam tefsirim boyunca 
onları geri olağan haline, yani lafız ve mana desteğiyle maksat hakemine 
baĢvurarak onları olağan haliyle ilk muhataplarının anladığı haliyle 
aktarmaya çalıĢıyorum.  

 
ve'tuniy Bi ehliküm ecmeıyn; Hz. Yusuf gömleğini verdikten 

sonra sözünü Ģöyle tamamladı; Sonunda tüm ailenizle birlikte bana gelin. 
 
 
94-) Ve lemma fesaletil 'ıyru kale ebuhüm inniy le ecidü riyha 

Yusufe levla en tüfennidun; 
 
Ne zaman ki kervan (Yusuf'un Ģehrinden) ayrıldı, (yurtlarındaki) 

babaları Ģöyle dedi: "Eğer bana yaĢlandı; ne dediğinin farkında değil 
demezseniz (bilin ki), kesinlikle ben Yusuf'un kokusunu (dalgasını) 
alıyorum." (A.Hulusi) 

 
94 - Vaktâ ki beriden kârban ayrıldı, öteden babaları doğrusu, dedi: 

ben cidden Yusuf‟un korkusunu duyuyorum, bana bunaklık isnadına 
kalkıĢmasanız. (Elmalı) 

 
 
Ve lemma fesaletil 'ıyru kale ebuhüm inniy le ecidü riyha 

Yusufe levla en tüfennidun; Derken Kervan yola koyulduğunda 
babaları dedi ki; Çok ilginç, buyurun; Ġnanın ki ben Yusuf‟un kokusunu 
alıyorum. Umarım beni bunak yerine koymazsınız. Bu yine bunadı 
demezseniz eğer, inanın ki ben Yusuf‟un kokusunu alıyorum. 

 
Aslında hiçte garip ve yabancı değil. Onun içinde lafzı ve manayı 

zorlayarak bunu, rasyonalist bir mantığın katı sınırlarına hapsetmenin 
hiçte gereği yok. O zaman sevgiye, muhabbete iftira olur, hakaret olur. 
Küçümsemek olur sevgiyi. Burada söylenen bambaĢka bir Ģey var. 
Filistin‟de ki bir babanın, evladına hasret bir babanın, bir peygamber olan 



evladına hasret bir peygamber babanın Mısır‟dan aldığı bir koku. Evet, 
yani muhabbetin ödülüdür diyorum ben buna. 

 
Ġki göz verdi hasrete baba Yakup, iki göz. Fakat hasret ve 

muhabbet saf olunca, hasret ve muhabbet tüketici değil de, Züleyha‟nın 
ki gibi tüketici değil de üretici olursa, verdiğinizden daha fazlasını size 
geri veriyor. Bir burun veriyor ki siz o burunla bin gözün göremeyeceği 
yeri görüyor, oradan koku alıyorsunuz. 

 
Tabii bu burun ille de fiziki burun olmak zorunda değil. Yüreğin de 

burnu var nasıl gözü varsa, nasıl kulağı varsa. Onun için ..summün 
bükmün 'umyün.. (Bakara/171) dediği de budur zaten. Sağırdırlar, 
dilsizdirler, kördürler derken Kur‟an; körlükle, sağırlıkla aslında iĢitme ve 
görme duyularının çalıĢmadığını söylemiyor. Yani gözleri bakıyor, 
kulakları duyuyor, fakat yüreklerinin gözü kör, yüreklerinin kulakları sağır. 
Onu kastediyor.  

 
Tabii burada kokuyu alan; seven yüreğin ta kendisidir. Ondan ötesi, 

ondan ötesini bilmiyoruz. Ama severse alır mı? Evet alır. Muhabbet 
böylesine bir iksirdir. Muhabbet uzağı yakın eder. AĢk ĢeffaflaĢtırır. 
Zamanı ve mekanı aĢırır aĢk. Seveni sevdiğine yakın eder. Onun için 
üretici sevginin sahibine bağıĢladığı hediyeyi görüyoruz burada. 

 
 
95-) Kalu tAllâhi inneke lefiy dalalikel kadiym; 
 
Dediler ki: "TAllâhi! Muhakkak ki sen eski yanılgını yaĢıyorsun." 

(A.Hulusi) 
 
95 - Dediler: tallahi sen cidden eski ĢaĢkınlığından berdevamsın. 

(Elmalı) 
 
 
Kalu tAllâhi inneke lefiy dalalikel kadiym; Etrafındakiler hemen 

ona Ģöyle dediler; Hayret vallahi, anlaĢılan o ki sen kadiym yanılgında 
ısrar ediyorsun. 

 
Evet, iĢte etrafındakilerde anlamadılar. Anlamadılar ki muhabbeti 

kuru bir rasyonelliğe mahkum etmek istiyorlar. Onun için yanılgı olarak 
görüyorlar. Sevmeyen bilmez, onun için aĢıkı aĢık anlar. Onun içindi ki 
Yusuf babasını anladı. Onun içindir ki sevenin sevdiğinden gelen bir 
parça, bir hatıra, bir hediye; seven için bir çift gözden daha iyidir. ĠĢte 
Yusuf‟la baba Yakup arasında ki bu muhabbet, bu özge muhabbet, bu 



dünyalar durdukça yaĢayacak olan muhabbetin dayandığı temel bu. 
Onun için burada muhabbeti etrafındakiler kuru bir rasyonelliğe mahkum 
edip diyorlar ki; Yine eskisi gibi sayıklıyorsun. Yine eski yanılgını 
sürdürüyorsun. 

 
 
96-) Fe lemma en cael beĢiyru elkahü alâ vechihi fertedde 

basıyra* kale elem ekul leküm inniy a'lemu minAllâhi ma lâ 
ta'lemun; 

 
Nihayet müjdeci geldiğinde, gömleği Yakup'un önüne koydular, 

(Yakup) hemen gerçeği gördü! (Yakup) dedi ki: "Size dememiĢ miydim, 
muhakkak ki ben Allâh hakkında sizin bilmediklerinizi bilirim." (A.Hulusi) 

 
96 - Fakat vaktâ ki hakikaten müjdeci geldi gömleği yüzüne bıraktı 

gözü açılıverdi, ben size, dedi: Allah dan sizin bilemeyeceklerinizi bilirim 
demedim mi? (Elmalı) 

 
 
Fe lemma en cael beĢiyru elkahü alâ vechihi fertedde basıyra  

Nihayet müjdeci ulaĢıp ta o gömleği yüzüne sürünce gözleri ıĢığına 
yeniden kavuĢtu, gözü aydınlandı. kale elem ekul leküm inniy a'lemu 
minAllâhi ma lâ ta'lemun; ben dedi, ben size dememiĢ miydim. Hz. 
Yakup konuĢuyor. Herhalde ben Allah sayesinde sizin bilmediklerinizi 
biliyorum. Dedi. 

 
 
97-) Kalu ya ebanestağfirlena zünubena inna künna hatıiyn; 
 
(Yusuf'un kardeĢleri) dediler ki: "Ey babamız... Bizim için 

suçlarımızın bağıĢlanmasını dile... Doğrusu biz hata edenler olduk." 
(A.Hulusi) 

 
97 - Dediler, ey bizim Ģefkatli pederimiz, bizim için günahlarımızı 

istiğfar ediver, bizler hakikaten büyük günah iĢlemiĢtik. (Elmalı) 
 
 
Kalu ya ebanestağfirlena zünubena inna künna hatıiyn; Ey 

babamız dediler, günahlarımız bağıĢlansın diye bizim için Allah‟tan af 
dile. Kusurlu olan elbette bizler idik. 

 
Ama ondan önce yukarıdaki ayette güzel bir nükte ve nokta var. O 

da Hz. Yakup; Ben dememiĢ miydim, sizin bilmediklerinizi Allah 



sayesinde ben bilirim derken bir bilgiye bağlıyor. Yani bu olağandıĢı olayı 
yine bir bilgiye bağlayarak kendine has bir rasyonellik üretiyor. Ġmana 
has bir rasyonellik. Onun için yine bir bilgiye bağlayarak bunu duygunun 
eseri değil, bilginin eseri, yani mahsus aklın değil, ma‟kul aklın, yani 
mitosun, efsanenin değil, logosun, aklın bir eseri olarak ifade ediyor. 
Burası çok ama çok önemli ve aĢağıda kardeĢler tıpkı Yusuf‟a itiraf 
ettikleri gibi babalarına da itiraf ediyorlar hata ettiklerini. 

 
Evet, peygamberlerin güven alanlarına ümmetlerinin hatalarını, 

ümmetlerinin kendi güvenlerini zedelemesi sonucunda iĢledikleri hatalar 
için istiğfar etmek, peygamberlerin görevlerinden biridir. ĠĢte oğullar 
babalarından kendileri için Allah‟tan af dilemelerini istiyorlar. Hz. Yakup 
tıpkı Resulallah gibi, onlar için tabii ki bir sonraki ayette zaten af 
dileyeceğini söylüyor. Resulallah‟ta Uhud dönüĢünde rabbimiz tarafından 
böyle bir talimata muhatap olmuĢtu. 

 
FeBima rahmetin minAllahi linte lehüm (Ali Ġmran/159)  Allah‟tan 

bir rahmet sayesinde onlara yumuĢak davrandın,ve lev künte fazzan 
ğaliyzal kalbi lenfaddu min havlike, (Ali Ġmran/159) Eğer onlara sen 
katı kalpli davransaydın, onlardan yüz çevirseydin; onlar etrafından 
dağılır giderlerdi. fa'fü anhüm o halde onları affet. ..vestağfir lehüm.. 
iĢte burası onlar için Allah‟tan af dile. Ali Ġmran 159 iĢte böyle diyor. Onlar 
için Allah‟tan af dile.Peygamberlerin görevleri arasında ümmetlerinin 
günahkarları için Allah‟tan af dilemekte var. Bu ümmetleri için istiğfar. Bu 
belki sadece onlar için değil, her öncü, her üstad her hoca talebesi için 
belki de kendisine karĢı yapılmıĢ bir kusur varsa hem onu bağıĢlamak, 
hem de bağıĢlanması için Allah‟tan af dilemek gibi bir alicenaplılığa, bir 
yüce ruhluluğa çağrılmakta. 

 
 
98-) Kale sevfe estağfiru leküm Rabbiy* inneHU "HU"vel 

Ğafûrun Rahıym; 
 
(Yakup) dedi ki: "Sizin için Rabbimden bağıĢlanma dileyeceğim... 

Muhakkak ki O, Ğafûr'dur, Rahıym'dir." (A.Hulusi) 
 
98 - Sizin için, dedi: rabbime sonra istiğfar edeceğim hakikat bu: 

gafur o, rahîm o. (Elmalı) 
 
 
Kale sevfe estağfiru leküm Rabbiy Hz. Yakup ne dedi? Dedi ki 

sizin için rabbimden af dileyeceğim inneHU "HU"vel Ğafûrun Rahıym; 
çünkü O, evet O‟dur sonsuzca bağıĢlayan, merhamet kaynağı olan. 



 
Yusuf gibi bir peygambere karĢı da yapılsa Allah‟ın af sınırları da af 

kapsamı dıĢında sayılmıyor bu suçlar bakınız. Bu da çok önemli. Onun 
için af dileme sözü verdi Hz. Yakup. 

 
 
99-) Felemma dehalu alâ Yusufe âvâ ileyhi ebeveyhi ve 

kaledhulu mısra inĢaAllâhu aminiyn; 
 
Yusuf'un yanına girdikleri zaman, (Yusuf) ana-babasına sarıldı ve 

dedi ki: "ĠnĢâAllâh (Allâh'ın oluĢturması ile), güven içinde Mısır'a hoĢ 
geldiniz!" (A.Hulusi) 

 
99 - Vakta ki Yusuf‟un yanına vardılar, ebeveynini kucakladı, 

yanına aldı ve buyurun, dedi: Mısıra inĢallah emn-ü istirahatla girin. 
(Elmalı) 

 
 
Felemma dehalu alâ Yusufe âvâ ileyhi ebeveyh derken Yusuf‟un 

huzuruna çıktıklarında o ebeveynine, baba ve annesine kucak açtı. 
 
Burada ki ebeveyn, baba ve anneden kasıt nedir sorusunu 

sorarsak eğer; Tevrat‟a göre Anne Rachel; Büyamin‟in doğumunda 
ölmüĢtü ki Kur‟an da bunu yalanlamıyor. Dolayısıyla bunu kabul etmek 
durumundayız. O halde anne kim diye soracak olursak; sanırım anne, 
Hz. Yusuf annesini kaybettikten sonra kendisini büyüten Hz. Yakup‟un 
eĢlerinden biri olsa gerek. Veya tefsirlerin aktardığına bakılırsa Hz. 
Yusuf‟un halasıyla Hz. Yakup daha sonra evlenmiĢti ve Arap 
geleneğinde hala, anne gibidir ilkesi gereğince burada da böyle 
naklediliyor. 

 
ve kaledhulu mısra inĢaAllâhu aminiyn; ve Allah‟ın izni ile 

kendinizi güvende hissedeceğiniz Mısır‟a buyurun dedi Hz. Yusuf onlara. 
 
 
100-) Ve refe'a ebeveyhi 'alel ArĢi ve harru lehu sücceda* ve 

kale ya ebeti hazâ te'viylü ru'yaye min kabl* kad ce'aleha Rabbiy 
Hakka* ve kad ahsene Biy iz ahreceniy minessicni ve cae Biküm 
minel bedvi min ba'di en nezeğaĢĢeytanu beyniy ve beyne ıhvetiy* 
inne Rabbiy Latıyfün lima yeĢa'* inneHU "HU"vel Aliymul Hakiym; 

 
(Yusuf) ana-babasını tahta oturttu... KardeĢleri, önünde saygıyla 

yere kapandılar... (Yusuf) dedi ki: "Babacığım... ĠĢte bu önceden 



(gördüğüm) rüyanın (baba = güneĢ, Anne = Ay, on bir kardeĢ = on bir 
gezegen olarak) tevilidir (anlamının gerçeğidir)... Rabbim onu Hak kıldı 
(gerçekleĢtirdi)... (Rabbim) bana hakikaten ihsanda bulundu... ġeytan 
benimle kardeĢlerim arasına fit soktuktan sonra; beni zindandan çıkardı 
ve sizi de çölden getirdi... Muhakkak ki Rabbim dilediğine Latiyf'tir... 
Çünkü O, Aliym'dir, Hakiym'dir." (A.Hulusi) 

 
100 - Ve ebeveynini taht üzerine çıkardı, hepsi onun için secdeye 

kapandılar, ve ey babacığım, dedi: iĢte bundan evvelki rüyamın tevili bu, 
hakikatten rabbim, onu hak kıldı, hakikaten bana ihsan buyurdu çünkü 
beni zindandan çıkardı ve size badiyeden getirdi, ġeytan benimle 
biraderlerimin arasını dürtüĢtürdükten sonra, hakikat rabbim 
meĢiyyetinde lâtif, hakikat bu, o, öyle alîm, öyle hakîm. (Elmalı) 

 
 
Ve refe'a ebeveyhi 'alel ArĢi ve harru lehu sücceda Ebeveynini 

makamına çıkarttı ve onu selamlamak için saygı ile yere kapandılar. 
Saygıyla eğildiler. 

 
Burada özellikle sücceda, secde ettiler manası verilmez, çünkü 

secde sözcüğü önceleri terimken daha sonra kavramlaĢıp namaz 
ibadetinin içinde bir rükn, bir ritüel oldu. Onun için burada terim manası 
verilir ki secdenin terim manası birden fazladır. Birçok anlama gelir. 
Uydu, tabi oldu, eğildi, izledi, kendisini teslim etti, varlığını ona adadı ve 
ona itaat etti, yolundan gitti gibi birçok anlamlara gelir. Buradaki terim 
anlamı ise selamladı, saygı ve hürmetle selamladı. Belki baba ve anne 
olduğu için Ģefkatle selamladılar anlamına gelir. 

 
ve kale ya ebeti hazâ te'viylü ru'yaye min kabl Hz. Yusuf dedi ki 

babasına dönüp; Ey babacığım bir zamanlar gördüğüm rüyanın altında 
yatan anlam buymuĢ meğer dedi. Ki o rüya ile surenin 4. ayetinde 
hatırlatılan gençliğinde, çocukluğunda gördüğü rüyayı kastediyordu. O 
zaman gökte 11 yıldız bir ay ve bir güneĢ görmüĢ, onların kendisine 
saygı ile eğildiklerini, kendisini saygı ile selamladıklarını rüyasında 
görmüĢ ve onu da babasına anlatmıĢtı. ĠĢte o rüya gerçekleĢti dedi ve 
devam etti; 

 
kad ce'aleha Rabbiy Hakkan rabbim onu gerçeğe dönüĢtürmüĢtür 

dedi Hz. Yusuf. ve kad ahsene Biy iz ahreceniy minessicni ve cae 
Biküm minel bedvi min ba'di en nezeğaĢĢeytanu beyniy ve beyne 
ıhvetiy uzun bir metin olmakla birlikte çevirmeye çalıĢayım; Yine O beni 
hapisten çıkararak, dahası Ģeytan benimle kardeĢlerimin arasını açtıktan 
sonra bir sizin çölü aĢıp gelmenizi sağlayarak bana lütufta bulunmuĢtur 



dedi. Allah‟ın kendi üzerinde ki lütuflarını sayıyor Hz. Yusuf. Yine 
Müslüman aklıyla düĢünüyor. Yine Ġslam aklıyla bakıyor olaya.  

 
Nasıl anlıyoruz bunu? Bir muvahhit olarak baĢarıyı böyle 

yorumluyor. Çünkü bir mümin muvahhit baĢarıyı Allahsız yorumlamaz. 
Allah‟^la yorumluyor. 

 
Tabii Mekke‟ye döndüğümüzde Resulallah‟ın karĢısında boyun 

eğmiĢ Mekke‟lileri görüyoruz. Hz. Yusuf‟un oradaki iktidarından daha 
müthiĢ, daha muhteĢem. O sadece bölgesel bir iktidarı elde etmiĢti. 
Resulallah‟ın çektiği acıyı, Resulallah‟ın çektiği sancının türünü siz, 
Resulallah‟ın getirdiği sistemin, nizamın yeryüzündeki hakimiyetine, 
yaygınlığına, kudretine, tarih yapma, tarihin aktif öznesi olma Ģansına 
bakarak kıyaslayabilirsiniz. Resulallah‟ın eline verilen iktidar çok daha 
muhteĢemdi. Çünkü onun sancıları belki çok daha kapsamlı ve kavrayıcı 
idi. 

 
inne Rabbiy Latıyfün lima yeĢa' çünkü benim rabbim dilediği Ģeyi 

cömertçe lütfedendir. Bu tabii latiyf, lutf köküne atfedersek; dilediği Ģeyi 
cömertçe lütfedendir manası. Ki Taberi de bu manayı tercih etmiĢ. Ama 
Razi Ģöyle bir mana tercih ediyor latıyf için; dilediği Ģeye ulaĢmak için akıl 
sır almaz bir biçimde sebepleri önünüze serendir Ģeklinde. Latıyf aynı 
zamanda Ģeffaf manasına gelir. Nazik ve nazenin manasına gelir. Akıl sır 
ermez bir biçimde iĢ yapan manasına da gelir. 

 
inneHU "HU"vel Aliymul Hakiym; çünkü O, her Ģeyi bilen, 

bildiğini hikmetle gerçekleĢtirendir. Ġlahi bilgi ve ilahi hikmet birlikte 
geliyor. Her Ģeyi bilen, ve bildiğini hikmetle gerçekleĢtiren Allah.  

 
Tam da burada bu iki sıfatın anılması boĢuna değil. Bilgi ve hikmet, 

ĠĢte bilgi ve hikmet sonucunda yazılan bu “Ġlahi senaryo” ve onun 
muhteĢem oyuncuları, eğer iyi anlaĢılırsa tüm çağlara, tüm zamanlara 
söz söyleyen bir bilgi ve hikmet kutusu, deposu olduğu görülecektir bu 
surenin bu kıssanın. 

 
 
101-) Rabbi kad ateyteniy minel mülki ve allemteniy min 

te'viylil ehadiys* FatıresSemavati vel Ardı ente veliyyiy fiyd dünya 
vel ahireti, teveffeniy müslimen ve elhıkniy Bissalihıyn; 

 
"Rabbim... Gerçekten bana Mülk'ten verdin ve bana yaĢamdaki 

olayların hakikatini görmeyi öğrettin... Semâlar ve Arz'ın (1. Evrensel 
anlamda: Evrenin hakikati olan ilim boyutu ve yaradılmıĢlarının 



algılamalarına göre var olan madde boyutu; 2. Dünyevî mânâda: Gökler 
{boyutsallığı ile} ve yeryüzü; 3. Ġnsanî mânâda: Ġnsandaki bilinç boyutları 
{yedi nefs mertebesi bilinci} ve beden) Fâtır'ı; Dünya'da ve sonsuz 
gelecek sürecinde sensin Veliyy'im (her anımda hakikatimi oluĢturan 
isimlerinden Veliyy isminin anlamının açığa çıkıĢının farkındalığını 
yaĢamaktayım)... Bu teslimiyetle beni vefat ettir (madde beden 
boyutundan çıkart) ve beni sâlihlerin arasına kat!" (A.Hulusi) 

 
101 – Ya rab, sen bana mülkten bir nasıp verdin ve bana elhadisin 

tevilinden bir ilim öğrettin, Gökleri, yeri yaradan rabbim!: Benim Dünya ve 
Âhirette velim sensin beni Müslim olarak al ve beni sahihine ilhak buyur. 
(Elmalı) 

 
 
Rabbi kad ateyteniy minel mülki ve allemteniy min te'viylil 

ehadiys yine devam ediyor Hz. Yusuf; Rabbim doğrusu bana iktidarı sen 
bahĢettin dedi. Yani Ģimdi her Ģeyden soyutlanarak rabbine dua ediyor. 
Rabbine itirafta bulunuyor. Annesi, babası ve kardeĢleri orada. Orada 
asıl döneceği yere dönüyor. Asıl teĢekkürünü göndereceği yere teĢekkür 
ediyor ve aslında herkesin de nereye teĢekkür etmesi gerektiğini böylece 
fiili olarak gösteriyor. 

 
Rabbi dedi. kad ateyteniy minel mülki ve allemteniy min te'viylil 

ehadiys doğrusu iktidarı bana sen bahĢettin, mülkü sen bahĢettin. Yine 
sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. 

 
Bilgi ve iktidar. Hemen bir üstteki ayet nasıl bitiyordu? Bilgi ve 

hikmet ve Hz. Yusuf rabbine teĢekkür ederken bu ikisini yan yana 
koyuyordu. Bilgi ve iktidar. Biz bunun yanına ayetin devamındaki 
cümleden yola çıkarak imanı da koymak durumundayız. Bilgi, iktidar ve 
iman. ĠĢte gerçek iktidar. Ġman bilgi ve iktidar birleĢince iĢte gerçek iktidar 
o zaman ortaya çıkar. Bilgi gücünü imandan alacak, iktidar gücünü 
bilgiden alacak ve üçü birbirine bağımlı olacak. Ġmansız bilgi olmayacak. 
Bilgisiz iktidar olmayacak. Ġktidar bilgiye, bilgi imana yaslanacak.  

 
ĠĢte böylesi bir temel üzerine kurulan bir dünya, yaĢanılabilir bir 

dünya olacaktır. Yusuf‟un iktidarı gibi. Hem dünya hem ahiret açısından, 
iki cihan saadeti açısından. Bilgi imana, iktidar bilgiye dayanacak. Ġktidar 
bilgisiz olmayacak. Bilgi de imansız olmayacak. Bilgi imansız kalırsa 
sahibi olan insanı bilgili canavara dönüĢtürür. Ġktidar bilgisiz ve imansız 
kalırsa güç ve para demektir. Bilgisiz ve imansız kalmıĢ güç ve para 
dünyanın en büyük katili, en büyük canavarı olmaya, örgütlü canavarı 
olmaya adaydır.  



 
FatıresSemavati vel Ardı ente veliyyiy fiyd dünya vel ahireh Hz. 

Yusuf rabbine tazarru ve niyaza devam ediyor, Ģükre devam ediyor. Ey 
gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada, hem öte dünyada 
yarim sensin, yardımcım sen. teveffeniy müslimen ve elhıkniy 
Bissalihıyn; ĠĢte iktidarı bir mümine, bilgi ve imanı olan bir ele verirseniz, 
o iktidar onu Ģımartmaz. Ne yapar? ĠĢte Yusuf‟a bakın. Canımı sana 
adanmıĢ biri olarak al ve beni Salih insanlar arasına kat. Bu duaya 
amin..! denilmezde ne denilir. 

 
Ġstikbal kaygısı; iĢte istikbal. Birilerine göre Yusuf istikbalini 

kurtarmıĢtı değil mi? Mısır‟a sultan olmuĢtu. Hazine bakanıydı. Mısır‟ın 
tüm hazineleri elindeydi. Ama o istikbal arıyordu. Onun istikbal 
olmadığını biliyordu. O, istikbalin ahiret olduğunu biliyor ve istikbalin 
Allah‟a ait olduğunu biliyor ve O‟ndan istiyordu. 

 
Evet. Mülkü; hikmet, bilgi ve imanın eline verirseniz, para ve güç 

yani iktidar bir zulme değil, bir cennete dönüĢür. Cennete ulaĢan yolda 
bir araca dönüĢür. ĠĢte böyle. 

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

ledeyhim iz ecmeu emrehüm ve hüm yemkürun; 
 
ĠĢte bu algılanamayan âlemlerin haberlerindendir ki onu sana 

vahyediyoruz... Onlar (Yusuf'a tuzak kuran kardeĢleri) mekr yaparak bu 
iĢleri oluĢturduklarında onların yanında değildin. (A.Hulusi) 

 
102 - Bu iĢte, gayb haberlerinden, sana onu vahiy ile bildiriyoruz, 

yoksa onlar iĢlerine karar verip mekr yaparlarken sen yanlarında 
değildin. (Elmalı) 

 
 
Zâlike min enbail ğaybi nuhıyhi ileyk bu olay senin daha 

önceden bilmeyip te, bizim sana vahiy ettiğimiz haberlerden biridir. 
 
Burada kıssa bitti. Kıssa son buldu ve artık hisseye, kıssanın ilk 

muhatabı olan Hz. Peygamber A.S. a yöneldi. Hitap ve ona doğrudan 
Ģimdi hitap ediyor ve diyor ki; Bu olay senin daha önceden bilmeyip de 
bizim sana vahyettiğimiz haberlerden biridir. Yani okuman, yazman 
yoktu, ki bu olayı bir yerden aynen alasın. Kaldı ki Tevrat‟la 
karĢılaĢtırdığımızda, mesela bir çok farklılık var. Yukarıdaki diyalog hiçbir 
Ġsrail kaynağında bulunmamaktadır. Onun için en basitinden, Tevrat‟ta ki 



Yakup; üzerini baĢını paralayan, dövünen, göğsünü yumruklayan, 
yavrusunu kaybettiği için isyan eden, herkese iĢkence eden bir barbar 
görünümünde bir baba. Ama Kur‟an ın sunduğu sabırlı, hikmetli, derinliği 
olan, muhabbetini, sevgisini iç zenginliğine dönüĢtürmüĢ ve gerçekten 
bilge bir baba.  

 
Fark var. Bir peygamber tasviri var Kur‟an da, öbür tarafta ise 

üzerini baĢını paralayan bir baba tasviri. Yani fark çokta sadece en küçük 
birkaç noktaya dikkat çekmek istedim. Bu iki kıssa, Tevrat‟ın versiyonu 
ile Kur‟an ın versiyonu arasındaki farkları ortaya koyan en güzel çalıĢma, 
Malik bin Nebi tarafından yapılmıĢ ve Kur‟an mucizesi olarak 
adlandırılmıĢ kitap çalıĢmasıdır. Gerçekten de oraya baktığınızda Kur‟an 
la Tevrat‟ın anlatımının sadece ayrıntılarda değil, çok temelde, çok farklı 
iki bakıĢ açısına ait olduğunu anlarsınız. Demek ki Tevrat yazarları bunu 
yazarken öyle bir bakıĢ açısıyla kaleme aldılar diyoruz. 

 
[ Atlanan cümle: ve ma künte ledeyhim iz ecmeu emrehüm ve 

hüm yemkürun; 
 
Onlar (Yusuf'a tuzak kuran kardeĢleri) mekr yaparak bu iĢleri 

oluĢturduklarında onların yanında değildin. (A.Hulusi) ] 
 
 
 
103-) Ve ma ekserunNasi velev haraste Bi mu'miniyn; 
 

Sen (bu konuda onlara yardımcı olmak için) ne kadar hırslı olsan da, 
insanların çoğunluğu tahkiki imanı yaĢayamaz. (A.Hulusi) 

 
103 - Ve insanların ekserisi sen ne kadar hırslansan mümin 

değildirler. (Elmalı) 
 
 
Ve ma ekserunNasi velev haraste Bi mu'miniyn; Hem sen 

gönülden arzuluyor olsan dahi insanların çoğu yinede inanmayacak. 
 
Demek ki kıssanın beklentilerinden biri de bu. Resulallah kıssanın 

indiği günlerde böyle bir beklenti içinde. Mekke‟nin son dönemleri. Onun 
için ona surenin amacı üzerine böyle bir hisse veriliyor. Resulallah‟ın 
beklentisi çok yüksek. Fakat bu beklentinin doğru olmadığı, tarihin 
insanın yasalarına uygun olmadığı dile getiriliyor burada ve tabii yukarıda 
kıssanın tarihsel gerçekliğine ve vahyin ilahi kaynağına da bir üstteki 
ayette atıf var. Yani bu kıssadan daha önce senin haberin yoktu. Onlar 



tuzak kurmak için bir araya geldiklerinde onların yanında değildin derken 
102. ayet, aslında vahyin kaynağına iliĢkin, vahyin ilk muhatabı olan 
müĢriklerin Ģüphelerine de bir cevap veriyordu. KuĢkularına bir cevap 
veriyordu. Bunu nasıl izah edeceksiniz, açıklayacaksınız diye. Buyurun 
diye meydan okuyordu. Bu aslında bir meydan okuyuĢtur. 

 
 
104-) Ve ma tes'eluhüm aleyhi min ecr* in huve illâ zikrun lil 

alemiyn; 
 
(Hâlbuki) onun (Hakikat konusundaki uyarın) karĢılığında onlardan 

bir bedel istemiyorsun... O, ancak âlemler (ins ve cinn) için bir 
hatırlatmadır! (A.Hulusi) 

 
104 - Buna karĢı onlardan bir ecir de istemiyorsun, o ancak bütün 

âlemîne ilâhî bir tezkirdir. (Elmalı) 
 
 
Ve ma tes'eluhüm aleyhi min ecr oysaki sen onlardan davetine 

bir karĢılıkta beklemiyorsun. Resulallah‟a hitap devam ediyor. Yani 
aslında öyle olağanüstü Ģeyler beklemelerine gerek yok, sen bu davet 
karĢısında onlardan bir Ģey istiyor musun, istemiyor musun ona 
baksınlar. Yani çıkarın ne ona baksınlar. 

 
Akıllarına hitap ediyor, duygularına değil. Doğrudan akıllarına hitap 

ediyor ve akıllarını kullanmalarını istiyor. ĠĢte Kur‟an kendine has bir 
rasyonellik üretir demekten kastım bu. Muhataplarını akla, akıllı olmaya 
davet ediyor. 

 
in huve illâ zikrun lil alemiyn; Bu vahiy ise sadece tüm insanlığı 

muhatap alan bir uyarıdır. Vahiy iradeyi iptal etmez demektir bu. Uyarır, 
hatırlatır ve davet eder. Yani sizin Allah tarafından verilmiĢ iradenizi yok 
saymıyorum diyor vahiy. Sadece iradenize hitap ediyor ve doğru 
kullanmanızı istiyorum diyor. Allah verdiği özgür iradeyi geri almıyor, 
mahkum etmiyor. Sadece ona yol gösteriyor. Kılavuzluk ediyor, yanlıĢ 
kullanmayınız yoksa bedelini ağır ödersiniz diye hatırlatıyor. 

 
 
105-) Ve keeyyin min ayetin fiys Semavati vel Ardı yemürrune 

aleyha ve hüm anha mu'ridun; 
 
Semâlarda ve arzda nice iĢaret var ki, onlar bunlardan yüz 

çevirerek üzerlerinden geçip giderler. (A.Hulusi) 



 
105 - Bununla beraber Göklerde yerde ne kadar âyet var ki üzerine 

uğrarlar onlardan yüz çevirir geçerler. (Elmalı) 
 
Ve keeyyin min ayetin fiys Semavati vel Ardı yemürrune aleyha 

ve hüm anha mu'ridun onlar hakikatin göklerde ve yerdeki nice 
belgeleri ile karĢılaĢıyorlar da, yine de onları görmezden geliyorlar. Yine 
de onlara sırt çeviriyorlar.  

 
Nereden icap etti demiyoruz değil mi. O kadar iyi icap etti ki bu, o 

kadar yerinde geldi ki, bir üstteki 104. ayetle birlikte anlayalım lütfen 
bunu. Ne diyor; ġer‟i vahye sırt dönenler, aslında kevni vahye, ayat-ı 
kainata da sırt dönmüĢlerdir. Yani ayat-ı kainata sırt dönenlerden ne 
beklersin ki sen. ġu kainat kitabında ki ayetleri okumaktan bile aciz olan 
bu insanlar, eğer Allah‟ın satırlara yazılı ayat-ı mesturunu okumuyorlar, 
ya da göz ardı ediyorlar, sırt dönüyorlarsa bunda çok fazla bir gariplik 
yok diyor Kur‟an.  

 
Çok ilginç değil mi? ĠĢte Kur‟an akıllı insan arıyor muhatap olarak. 

ĠĢte bu. KarĢısında sadece yazılı ayetleri değil, olay ayetlerini, kainat 
ayetlerini, ayat-ı hadisatı, ayat-ı kainatı ve ayat-ı insanı okuyan bir 
okuyucu arıyor. Komple okuyucu. 

 
 
Ve fiyl Ardı ayatun lilmukıniyn; (Zariyat/20) 
 
Ve fiy enfüsiküm* efela tubsırun; (Zariyat/21) 
 
Onun yer yüzünde ayetleri var Allah‟ın ve kendinizde de ayetleri 

var. Aslında siz bir kitapsınız demek istiyor Kur‟an. Hala basiretinizi 
kullanmayacak mısınız. Hala kafanızı çalıĢtırıp kendinizi bir kitap gibi 
okumayacak mısınız. Yeni tanıdığınız bir insana yeni nazil olmuĢ bir ayet 
gibi bakmıyorsanız, Allah‟ın size satırlarda nazil olmuĢ ayetlerini nasıl 
anlayacaksınız. Eğer kainata Allah‟ın fiili ayeti olarak bakmıyorsanız, o 
zaman Allah‟ın Ģer‟i ayetleri de anlamakta zorlanacaksınız, ya da yanlıĢ 
anlayacaksınız. Bu, bu demektir. 

 
 
106-) Ve ma yu'minu ekseruhüm Billâhi illâ ve hüm müĢrikûn; 
 
ONLARIN ÇOĞUNLUĞU ANCAK MÜġRĠKLER OLARAK 

(varsandıkları, tanrıları veya BENLĠKLERĠNĠ Eġ KOġARAK) ALLÂH'A 
ĠMAN EDERLER! (A.Hulusi 



 
106 - Onların ekserisi Allaha Ģirk koĢmaksızın iman etmez. (Elmalı) 
 
 
Ve ma yu'minu ekseruhüm Billâhi illâ ve hüm müĢrikûn; 

nitekim onların çoğu, Allah‟a; O‟na ait sıfatları, nitelikleri baĢkalarına 
yakıĢtırmaksızın iman etmezler. 

 
Açık ama çok fazla yanlıĢ anlaĢılan ayetlerden biridir. Yani onların 

çoğu Ģirk koĢmadan iman etmezler gibi düz bir çeviri yanlıĢ anlamayı 
daha da artırıyor. Oysa burada söylenen çok açık. Ġçlerinden Allah‟a 
inanan müĢrik çoğunluğu oluĢturuyordu. Evet, hiçbir Ģeye inanmayan 
dehriler var idi. Yani mutlak materyalistler. Ama çok az idiler. 
Kodamanlardı onlar. 10 11 kiĢi sayılır. Fakat gerisi Allah‟a iman ediyordu. 
Kur‟an la sabit bu; 

 
Ve lein seeltehüm men halekas Semavati vel Arda.. 

(Lukman/25) eğer sen kendilerine sorsan, desen ki gökleri veri kim 
yarattı; Hemen diyecekler ki leyekulünnAllâh. Elbette Allah yarattı yani 
Kur‟an bize yani ki Lukman suresinde, zümer suresinde bu lafızlarla 
gelen ayetler var. O halde onlar Allah‟a inanıyorlar. Ġnandıkları Kur‟an la 
sabit. Ama Allah‟a ait mutlak sıfatları, mutlak nitelikleri, bu özellikleri 
Allah‟tan baĢkasına yakıĢtırıyorlar. ġirkin bir boyutu da bu. Belki Mekke 
müĢriklerinin en belirgin özelliği bu.  

 
Onun için burada; Onların imanı katkısız ve saf bir tevhidi iman 

değil, onların imanı içinde Ģirk olan iman. Yani Ģirk zaten katkılı demektir. 
ġirket oradan gelir. Hakk‟la batılı ortak yapmak. Ġmanla küfürü ortak 
yapmak, hakikatle yalanı ortak etmek, Ģirketini kurmak. Böyle 
anlayabiliriz. 

 
 
107-) Efeeminu en te'tiyehüm ğaĢiyetün min azâbillâhi ev 

te'tiyehümüssaatü bağteten ve hüm lâ yeĢ'urun; 
 
(Yoksa) onların, Allâh azabından hepsini sarıp sarmalayacak bir 

Ģeye veya onlar farkında değillerken o Saat'in (ölümün) ansızın 
kendilerine gelmesine karĢı bir güvenceleri mi var? (A.Hulusi) 

 
107 - Ya artık Allahın azâbından umumunu saracak bir beliyye 

gelivermesinden veya Ģuurları yokken kendilerine ansızın saatin 
gelivermesinden amanda mıdırlar? (Elmalı) 

 



 
Efeeminu en te'tiyehüm ğaĢiyetün min azâbillâh yani Ģimdi 

onlar Allah‟ın cezasının kendilerini bularak çepeçevre kuĢatmasından, ev 
te'tiyehümüssaatü bağteten ve hüm lâ yeĢ'urun; ya da onlar farkında 
dahi değilken son saatin ansızın gelip çatıvermesinden yana güvencede 
olduklarını mı düĢünüyorlar. Garantileri mi var. Böyle bir garanti mi 
aldılar. Yani hatırlayacaksınız; KuĢatma, azap, ansızın gelen bela, acı 
son, saa‟, gibi azap kavramları Hud suresinde kavimlerin acı akıbeti 
anlatılırken kullanılmıĢtı. Daha önce tefsir ettiğimiz sure. Onun için 
onların yaĢadıkları bölgelerde baĢından bu feci akıbetler geçmiĢ 
toplumlar ibret olarak gösteriliyor ve aklınızı baĢınıza alın uyarısı 
yapılıyordu bu vahyin ilk muhatabı olan Mekke müĢriklerine. 

 
 
108-) Kul hazihi sebiyliy ed'u ilAllâhi alâ basıyretin ene ve 

menittebe'aniy* ve subhanAllâhi ve ma ene minel müĢrikiyn; 
 
De ki: "ĠĢte bu benim yolumdur; basîret üzere (taklitle değil idrak 

ettirmeye çalıĢarak) Allâh'a davet ederim... Ben ve bana tâbi olanlar 
(basîretle yaĢayanlardır). Subhan Allâh! Ben herhangi bir Ģeyi Allâh'a 
ortak koĢanlardan değilim!" (A.Hulusi) 

 
108 - De ki: iĢte benim meslekim bu, basiret üzere Allaha da' davet 

ederim ben ve banan tabi' olanlar, ve Allah‟ı tesbih ile tenzih eylerim ve 
ben müĢriklerden değilim. (Elmalı) 

 
 
Kul hazihi sebiyliy de ki. Doğrudan Resulallah‟a ama onun 

Ģahsında tüm muhataplarına, müminlere yöneliyor Kur‟an vahyi ve 
emrediyor; De ki benim yolum budur. ed'u ilAllâhi alâ basıyretin ene ve 
menittebe'aniy ben de, bana uyan kimselerde Allah‟a çağırdığımızın çok 
iyi bilincindeyiz. 

 
Alâ basıyre Bilinç imanın kimyası, imanın sırrı, basiret, derin 

görüĢ, iç kavrayıĢ, derin anlayıĢ, iĢte bu. Bu olmaksızın davet olmaz. Bu 
olmaksızın iman kimyasına kavuĢmaz. Sırrına erilmez. Her davetçinin 
basiret üzre davet etmesi, bir bilinç üzre davet etmesi ve neye davet 
ettiğinin, kimi davet ettiğinin, ne zaman ve nasıl davet edeceğinin 
bilincinde olması Ģarttır. 

 
ve subhanAllâhi ve ma ene minel müĢrikiyn; Ki Allah‟ın Ģanı pek 

yücedir ve ben O‟na ait vasıfları baĢkalarına yakıĢtıranlardan değilim. 
 



 
109-) Ve ma erselna min kablike illâ ricalen nuhiy ileyhim min 

ehlil kura* efelem yesiyru fiyl Ardı feyenzuru keyfe kâne 
akıbetülleziyne min kablihim* ve ledarul ahireti hayrun 
lilleziynettekav* efela ta'kılun; 

 
Senden önce, Ģehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz ricalden 

baĢkasını irsâl etmedik... Arzda dolaĢıp seyir etmediler mi ki, 
kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görsünler... 
Korunanlar için, sonsuz olan gelecek yaĢam ortamı elbette daha 
hayırlıdır... Aklınızı kullanmayacak mısınız? (A.Hulusi) 

 
109 - Senden evvel gönderdiğimiz Peygamberler de baĢka değil 

ancak Ģehirler ahalisinden kendilerine vahy eylediğimiz bir takım erler idi; 
Ya Ģimdi o yerde bir gezmediler mi? Baksalar â kendilerinden evvel 
geçenlerin akıbetleri nasıl olmuĢ? Ve elbette Âhiret evi korunanlar için 
daha hayırlıdır ya, hâlâ akletmiyecek misiniz? (Elmalı) 

 
 
Ve ma erselna min kablike illâ ricalen nuhiy ileyhim min ehlil 

kura senden önce gönderdiğimiz peygamberler kentlerin ahalisinden 
seçip kendilerine vahy ettiğimiz adamlardan baĢkası değildi. 

 
Yine yanlıĢ anlaĢılan ayetlerden biri. Bu ayetin, peygamberlerin 

cinsiyeti ile bir alakası yoktur. Yani peygamberler erkeklerden olur, ya da 
hanımlardan bayan peygamber olmaz tezini ileri sürüp de bu ayeti delil 
getirmek, hiç alakasız bir delil getirmektir. Bu ayetin sebebi bağlamından, 
hemen sonraki cümleden ve ayetlerden de anlaĢılacağı gibi, bir melek 
gönderilmeli değil miydi diyen Mekke müĢrik çevresine bir cevaptır. Yani 
ölümlü insanlardan gönderdik manasına alınır burada ki rical sözcüğü.  

 
Onun için bu cinsiyetle alakalı değildir, bu çünkü Mekkelilerin bir 

itirazına cevaptır. Mekkelilerin bu itirazı sadece onların itirazı da değildir. 
Tüm toplumların Kur‟an a baktığımızda peygamber gönderilmiĢ tüm 
toplumların ortak özelliği budur. Bize bir melek gönderilmeli değil miydi. 
Ölümlü bir insan ha, mani hazel resul, bu ne biçim elçi, bu ne biçim 
peygamber. ÇarĢılarda dolaĢıyor, bizim gibi yiyip içiyor diye itiraz 
ediyorlardı. Onun için bu itirazın neye olduğunu bilirsek daha doğru 
anlamıĢ oluruz. 

 
efelem yesiyru fiyl Ardı feyenzuru keyfe kâne akıbetülleziyne 

min kablihim hem onlar yer yüzünde gezip dolaĢmazlar mı. Öyle 



yapsalardı kendilerinden öncekilerin baĢına gelen feci akıbeti de görmüĢ 
olurlardı. 

 
ĠĢte bu cümleyi kastetmiĢtim ben yukarıdakini doğru anlamak için 

bu cümleyi okumak Ģart. Hud suresinde, Kur‟an ın daha baĢka bir çok 
surelerinde, mesela enbiya suresinde, mesela A‟raf suresinde ve daha 
baĢka surelerinde de helak olan kavimlerin kıssalarını okuduğumuzda 
onların tamamının insan peygamber istemediklerini, böyle bir itiraz ileri 
sürdüklerini, melek istediklerini görüyoruz. ĠĢte onların akıbetini 
göstererek Mekke‟ye de diyor ki Kur‟an vahyi, sizinde akıbetiniz onlara 
dönmesin. Çünkü onların aynı mantığıyla itiraz ediyorsunuz. 

 
ve ledarul ahireti hayrun lilleziynettekav* efela ta'kılun; ve Allah 

bilincine ulaĢanlar için ahiret yurdu elbette daha hayırlıdır. Bunu dahi 
düĢünemiyor musunuz.efela ta'kılun bunu bile anlamıyor musunuz. Diye 
soruyor. 

 
 
110-) Hatta izestey'eser Rusulü ve zannu ennehüm kad küzibu 

caehüm nasruna, fenücciye men neĢa'u, ve lâ yuraddu be'süna anil 
kavmil mücrimiyn; 

 
Tâ ki Resûller ümitlerini yitirdiler ve (azap uyarıları gerçekleĢmeden 

önce) zannettiler ki kendileri yalanlandılar, (iĢte o zaman) nusretimiz 
onlara geldi... Dilediğimiz kimseler kurtarıldı... Suçlular toplumundan 
azabımız geri çevrilmez. (A.Hulusi) 

 
110 - Nihayet Peygamberler Ümitlerini kesecek hale geldikleri ve 

onlar yalana çıkarıldılar zannettikleri vakit onlara nusretimiz geldi de 
dileklerimiz necata irdirildi, mücrimler güruhundan ise azâbımız geri 
döndürülmez. (Elmalı) 

 
 
Hatta izestey'eser Rusulü ve zannu ennehüm kad küzibu 

caehüm nasruna önceki peygamberler biraz arada tırnak içinde 
boĢlukları doldurmam gerekecek; Öylesine zorlandılar ki, en sonunda 
neredeyse toplumlarına iliĢkin tüm umutlarını yitirip artık iyiden iyiye 
yalanlandıklarını düĢünmeye baĢlayınca yardımımız kendilerine 
ulaĢmıĢtı. Hemen buracıkta bir ayeti hatırlıyoruz değil mi.  

 
Em hasibtüm en tedhulül cennete ve lemmâ ye'tiküm 

meselülleziyne halev min kabliküm (Bakara/214) sizden öncekilerin 
baĢına gelenlerin, sizinde baĢınıza gelmeden öyle basitçe cennete 



gireceğinizi mi hesap ediyorsunuz. messethümül be'sâu veddarrâu ve 
zülzilû hattâ yekulerRasûlü velleziyne âmenû meahû metâ nasrullah 
onlar öyle sarsıldılar, öyle zorluklar ve sıkıntılara katlandılar ki, 
peygamber ve beraberindekiler; Allah‟ın yardımın ne zaman diyorlardı. 
Artık tabir caizse boğazlarına kadar gelmiĢti. elâ inne nasrAllahi kariyb 
(Bakara/214)  iĢte Allah‟ın yardımı böyle diyenler için yakındır.  

 
Yani adeta bu ayeti ki Ġbn Abbas bu ayetin tefsirinde biraz önce 

okuduğum bu ayeti okurmuĢ. Zaten Taif dönüĢünde Resulallah‟ın o 
duasını hatırlayacak olursak, ondan sonra gün dönümü baĢlamıĢ ve artık 
en alt zirveden yukarıya doğru çıkılmaya baĢlamıĢtı. Yani dert zirvesi 
bitmiĢ artık iktidarın yolu açılmıĢtı. 

 
fenücciye men neĢa'u sonunda dilediğimizi kurtuluĢa 

ulaĢtırmıĢızdır. ve lâ yuraddu be'süna anil kavmil mücrimiyn; fakat 
azabımız, günaha gömülüp gitmiĢ bir toplumdan asla getri döndürülmez, 
kimse geri çeviremez. Eğer artık mücrim ise günaha batmıĢsa, azabımızı 
ondan kimse çeviremez. 

 
 
111-) Lekad kâne fiy kasasıhim 'ıbretün li ülil elbab* ma kâne 

hadiysen yüftera ve lâkin tasdiykalleziy beyne yedeyhi ve tafsıyle 
külli Ģey'in ve hüden ve rahmeten li kavmin yu'minun; 

 
Andolsun ki, onların yaĢam hikâyelerinde derinliğine düĢünen akıl 

sahipleri için bir ibret vardır! O (Kur'ân) (beĢer tarafından) uydurulan bir 
söz değildir... Fakat öncekilerden önüne gelen orijin bilgiyi tasdik eden; 
her Ģeyi tafsilâtlı anlatan ve iman eden bir topluluk için de hüda (hakikat 
bilgisi) ve rahmet (nefsinin hakikatini bilip gereğince yaĢamak) olandır. 
(A.Hulusi) 

 
111 - Hakikat onların kıssalarında ülül'elbab için bir ibret vardır, bu 

uydurulur bir söz değil ve lâkin önündekinin tas: diki ve her Ģeyin tafsili ve 
iman edecek bir kavim için bir hidayet bir rahmettir. (Elmalı) 

 
 
Lekad kâne fiy kasasıhim 'ıbretün li ülil elbab doğrusu onların 

kıssalarında derin kavrayıĢ sahiplerinin alacağı bir hayli ibret vardır. 
 
Kur‟an kıssaları tarihin ibret vesikalarıdır değerli Kur‟an dostları. 

Kur‟an insanlığın değiĢmez değerleri ile birlikte, tarihin ve toplumun 
değiĢim yasalarını da bize öğretir. Biz tarihin ve toplumun değiĢim 
yasalarını iĢte Kur‟an kıssalarından öğreniriz. Kur‟an kıssaları zaman 



içerisinde yaĢanmıĢ hakikatler olarak kalmaz aynı zamanda zamanlar ve 
mekanlar üstü bir değere sahip olur, tüm vahyin muhataplarına kendi 
çağlarında önlerini aydınlatacak bir Ģifre, bir çözücü, bir kılavuz, bir yol 
haritası olarak gelir hayatlarına Ģimdi ve bura dalarına girer. 

 
ĠĢte budur Ayette „ıbreh diyor. Ġbret, Türkçeye de geçmiĢ ubur 

geçiĢ demektir zaten. Yani görünen bir Ģeyden görünmeyenlere geçerek 
onları tespit etmek. Aslında buradan tedebbür, taakkul, tefekkür, 
tezekkür hep bütün bu kavramları hatırlatıyor bize. 

 
Tedebbür; bir Ģeyin satır aralarını, veya bir olayın arka planını iyice 

düĢünüp ondan geleceğe yönelik tedbir üretmektir. 
 
Tezekkür; GeçmiĢte kalmıĢ, unutulmuĢ olanı yeniden hatırlamaktır. 
 
Taakkul; bu ikisi arasında bağ kurmaktır. 
 
Tefakkuh; Onu Ģimdi ve burada ya taĢımak ve ondan bir takım 

hisseler çıkarmaktır. 
 
Tefekkür; Bunların tamamıdır. 
 
ma kâne hadiysen yüftera vahye gelince o asla uydurulmuĢ bir 

söz değildir.  ve lâkin tasdiykalleziy beyne yedeyhi ve tafsıyle külli 
Ģey'in ve hüden ve rahmeten li kavmin yu'minun; Aksine vahye 
gelince o asla uydurulmuĢ bir söz değildir dedik değil mi? Nedir peki; 
Aksine önceki vahiylerden kendisine ulaĢan hakikatleri doğrulayan ve her 
Ģeyin dayanacağı yemeleri açık seçik, burada her Ģeyi diyorkülli Ģey'in 
ama ben her Ģeyin dayanacağı temelleri Ģeklinde açıklıyorum çünkü 
Kur‟an da gerçekten Mukatil bin Süleyman‟ın el-Vücuh ve n-Nezâir‟ inde 
de harika tespit ettiği gibi; her Ģeyden kasıt hiçbir zaman bizim bildiğimiz 
manada tüm birimler olmaz. Bu o konuyu ele aldığı konunun temellerinin 
eksik bırakılmadığına iliĢkin bir beyandır bu, bir genellemedir. 

 
Onun için temellere iliĢkin her Ģeyi açık seçik ortaya koyacak ve 

yürekten inanacak bir toplum için rahmeten, bir rahmet. Ve nedir; 
Hüden; bir yol haritası, bir kılavuz olan hitaptır Kur‟an hitabı. Hüden dir; 
yol haritasıdır. Yolunu ĢaĢırmıĢ olan insana yolunu gösterir. Ey 
insanoğlu, Allah seni yarattı ama baĢıboĢ bırakmadı. Sana bir yol haritası 
verdi. ġaĢırdığın zaman onu takip ederek yolunu bulasın diye.  

 
Bu yol haritası aynı zamanda iki dünya saadetini içinde barındıran 

bir rahmetin eseriydi. Çünkü Allah insanla merhameti ve rahmeti 



sayesinde konuĢtu. Çünkü vahiy; Allah‟ın insana olan rahmetinin en 
büyük ifadesidir. Onun için Nüzul; Misafirin önüne çıkarılan mükellef 
sofraya denilir. Kur‟an da nüzul etmiĢtir, inzal olunmuĢtur. Allah‟ın insana 
indirdiği bir gök sofrasıdır. Yol haritasıdır, mutluluktur, huzurdur, 
berekettir. 

 
Ben Kur‟an ülkesinin bir sitesinin daha sonuna gelmiĢken, Yusuf 

suresini bitirirken, rabbimizin tenezzül buyurarak bize indirdiği bu 
ayetlerin hayatımızın yol kılavuzu olmasını yine O‟ndan niyaz ediyor, 
vahyin muhatabı olan, vahiy tarafından muhatap alınan ve vahyi 
yüreğine sindiren insanlardan olmamızı rabbimizden tazarru ve niyaz 
ediyorum. 

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



Ġslamoğlu Tef. Ders. YÛSUF SURESĠ (01-18)(79) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
El Hamdu Lillahi Rabbil'Alemiyn Vesselatü Vesselamü ala 

seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyn.  
 
RabbiĢrah liy sadriy;  
 
Ve yessirliy emriy;  
 
Vahlül ukdeten min lisaniy; 
 
Yefkahu kavliy; (Taha 25-26-27-28) 
 
Rabbim göğsüme geniĢlik ver, kolaylaĢtır iĢimi, düğümü çöz 

dilimden ki anlayalar beni. Allahümme amin. 
 
Sevgili Kur‟an dostları bugün rabbimizin insanlığa merhamet ve 

Ģefkatinin bir eseri olan Kur‟an vahyinin yepyeni bir suresi ile daha karĢı 
karĢıyayız. Kur‟an ı bir ülkeye benzetirsek, eĢsiz bir cennet ülkesine 
benzetirsek o ülkenin yeni bir sitesi ile yüz yüzeyiz. 79 derstir beraberiz. 
Bu 79. dersimiz. 79. derste Ra‟d suresini iĢleyeceğiz. Kur‟an ın 13. 
suresi. Fakat bir Ģeyi hatırlatmadan geçemeyeceğim.  

 
79 dersten beri iĢlediğimiz Kur‟an ın sadra Ģifa, topluma Ģifa, bireye 

Ģifa, gönle Ģifa, zihne Ģifa, akla Ģifa olan muhteĢem ayetleri hep birbiri ile 
gerek doğru gerek çapraz bir biçimde bağlantılıydı. Bendeniz bu 
doğrudan yani paralel ve çapraz bağlantılara hep mümkün olduğunca 
dikkat çekmeye çalıĢtım. Fakat bugün iĢleyeceğimiz Ra‟d suresi öyle bir 
içeriğe sahip ki adeta Kur‟an ın süzülmüĢ bir usaresi. Onun için bu sure 
üzerinde ne kadar durulsa yeridir. Fakat yine de bize tanınan sınırlı 
vakitte iĢlemek zorunda olduğumuz sayfaları mümkün olduğunca özet 
halinde ama verilmesi gerekenleri de vererek inĢallah iĢlemeye 
çalıĢacağız.  

 
Ra‟d suresi Kur‟an ın 13. suresi resmi tedvinde, sıralamada. 

Aslında içerik açısından, muhteva açısından da bulunduğu yere ait gibi 
duran bir sure. Yani Yusuf suresinden sonra, konusu adeta onunla 
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bütünleĢen bir sure. Adını 13. ayetinden alıyor. Ayette ki er ra‟d, gök 
gürültüsü sözcüğünden adını alıyor. Ve yüsebbihur ra'dü Bi HamdiH.. 
gök gürültüsü sınırsız bir övgüyle O‟nun yüce kudretini, Ģanını, Ģerefini 
dile getirir diyor. Yani makro ayetlere, kevni ayetlere dikkat çekiyor. 
Dolayısıyla sure insana makro ve mikro, kevni ve enfüsi. Afaki ve enfüsi 
ayetleri hatırlatan bir sure. 

 
ĠniĢ zamanı ilk müfessirlerden itibaren tartıĢılmıĢ. Hatta Mekke‟de 

indi diyenler de kendilerine Ġbn. Abbas‟tan bir rivayet, bir görüĢ 
bulmuĢlar, Medine‟de indi diyenler de. Mekki ya da Medeni diyenlerin 
aslında birbirinden üstün bir delilleri bulunmamakta. Hatta bu iki görüĢte 
Ġbn. Abbas‟tan nakilde bulunurken, ona referans verirken 31 ve 43. 
ayetlerin istisna olduğunu söylemekte. Mekki diyenler bu ayetleri Medine 
de, Medeni diyenler ise 31 ve 43. ayetleri Mekke de indiğini 
söylemekteler. Fakat bu istisnanın, bizim 6. surenin giriĢinde iĢlediğimiz 
kriterlere uymadığını, dolayısıyla surenin bir bütün teĢkil ettiğini, surenin 
içerisinden bir takım ayetlerin farklı bir dönemde indiğini gösteren bir 
delile, gerçekçi bir delile sahip olmadığımızı söyleyebilirim. 

 
Tabii bu ihtilaf sureyi ortada bırakmamakta. Çünkü surenin 

konusuna, üslubuna, muhtevasına, diline, temasına baktığımızda açıkça 
sure bize ben Mekkeliyim demekte. Mesela 1 ve 4. ayetler arası afâk 
ayetlerini, 8 ve 11. ayetler arası enfüs ayetlerini, yani insanın iç ayetlerini 
birlikte okumayı teklif etmekte. 

 
Yine sure meydan okuyan bir üslup ile anlatılmakta. Mesela bunu 

5., 11., 13., 18. ve daha sonraki bir çok ayette görmek mümkün. 
Dolayısıyla sure bize OKUMAYI öğretmekte. Ġnsanı okumayı, kâinatı 
okumayı, Allah‟ı okumayı, varlığı var oluĢu okumayı, hayatı okumayı ve 
vahyi okumayı öğretmekte. Bu bir okuma suresi. Onun için Ra‟d suresini; 
insan nasıl okumalı sorusuna bir cevap olarak, belki Kur‟an ın tamamını 
böyle düĢünmek gerekir ama Ra‟d suresini çok daha özelde insan 
hayatı, kendi varlığını, var oluĢu, Allah‟ı ve tüm mahlukat ve mevcudatı 
nasıl okumalı sorusunun cevabıdır diye düĢünüyorum. Ama niçin 
okuyacak, Neden okumalı, neden bunları okuyacak diye soracak olursak 
sure sözü bir yere getiriyor. O da anahtar ayeti olan 11. ayetteki Ģu 
cümleye; 

 
innAllâhe lâ yuğayyiru ma Bi kavmin hatta yuğayyiru ma Bi 

enfüsihim 
 
Hiç Ģüpheniz olmasın ki Allah; Bir toplum, o toplumu oluĢturan 

fertler kendi iç dünyalarını değiĢtirmediği sürece Allah‟ta o toplumun 



gidiĢatını değiĢtirmez. ĠĢte anahtar cümlesi bu, bu surenin. Demek ki 
bütün bu okumalar afâki, enfüsi, tarihi okumalar. Ġnsanın kolektif bilincine 
giderek orayı okumak. Ġnsanın ben bilincine dönerek iç dünyasını 
okuması. Ġnsanın kâinatı okuması. Allah‟ın yaratıĢının, mutlaklığının, 
varlığının ve birliğinin delili olan tabiatı okuması. Dahası; bunlar arasında 
bağ kurması. DıĢ dünya ile iç dünya. Makro ile mikro arasında bağ 
kurması.  

 
Neden gerekir diye soracak olursak sonunda sözü; DeğiĢmeniz 

için, iç dünyanızı güzelleĢtirmeniz için. Eğer siz bunu okuyarak bütün bu 
okuma objelerini okuyarak kendinizi değiĢtirirseniz, Allah toplumunuzun 
gidiĢatını güzelleĢtirir, değiĢtirir denilmektedir. Tabii bunun tam tersi de 
geçerli. ġimdi sureye girebiliriz. 

 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
Rahman, rahiym Allah adına. 
 
 
1-) Elif Lâââm Miiiym Râ* tilke âyâtül Kitab* velleziy ünzile 

ileyke min Rabbikel Hakku ve lâkinne ekseren Nasi lâ yu'minun; 
 
Eliif, Lââm, Miim, Raa... Bunlar Kitap'ın (nâzil Hakikat ve 

Sünnetullâh BĠLGĠsinin) iĢaretleridir... (O BĠLGĠ) Rabbinden sana inzâl 
olunan Hak'tır... Ne var ki insanların çoğunluğu iman etmezler. (A.Hulusi) 

 
01 - Elif, Lam, Mim, Ra. ĠĢte bunlar sana o kitabın âyetleri ve sana 

rabbinden indirilen haktır, ve nas‟ın ekserisi iman etmezler. (Elmalı) 
 
 
Elif Lâââm Miiiym Râ bunlar mukadda harfleri huruf-u heca 

dediğimiz. Bu harfler üzerinde daha önce, gerek Bakara suresinde ve 
gerek diğer surelerde yeterince durmuĢtuk. Onun için burada durmaya 
ihtiyaç duymadan geçiyoruz. Ama hemen hatırlatalım ki öncelikle bu 
harflerin bulunduğu Kur‟an da ki tüm sureler vahye atıf yaparak baĢlarlar. 
Onun için de bu harflerin ne olduğu konusunda ki farklı görüĢler 
içerisinde en tutarlısı belki de;  

 
Ey insanoğlu Allah konuĢuyor. Fakat Allah ebedi ve değiĢmez 

hakikatleri senin bildiğin, senin kullandığın Ģu sıradan harflerle sana 
aktarıyor ki Allah‟ın maksadı seni zorlamak ve zora koĢmak, ya da sana 
anlaĢılmaz bir Ģeyler söylemek değil, senin anlamanı sağlamak, senin 
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mutlu olmanı sağlamak, sana yol göstermektir. Onun için mutlak olan 
Allah, aĢkın olan Allah, mukayyet olan, içkin olan, dünyaya ait olan 
harflerden müteĢekkil kelimelere dönüĢtürerek mesajını sana ulaĢtırıyor, 
ki üzerinde düĢünüp, anlayıp ebedi mutluluğu kazanasın diye manasına 
gelebilir.  

 
Bunun dıĢında bir iĢlev de taĢıyabilir bu mana. Bir iĢlevi olabilir o 

da, çoğunlukla Mekki surelerin baĢında görüldüğü için hitabı önceleyip 
muhatabının dikkatini çekmek amacını taĢıyabilir. Ama bütün bunların 
ötesinde Hz. Ebu Bekir‟in dediği gibi her vahyin, her ilahi hitabın bir sırrı 
vardır, Kur‟an ın sırrı da, Ģifresi de bu harflerdir. 

 
tilke âyâtül Kitab Bunlar kitabın ayetleridir. velleziy ünzile ileyke 

min Rabbikel Hakk ve sana rabbin katından indirilen hakikatin ta 
kendisidir. 

 
Rabbin tarafından indirilen hakikat,ünzile ileyke. Ara ara dile 

getiririm. Arap dilinde uzaktan gelen çok saygın konuğun önüne 
çıkartılan mükellef sofraya, ziyafet sofrasına Nüzûl derler diye. 
Dolayısıyla Kur‟an ın; Ġnsanoğlunun ufkunu aydınlatan mesajı Nüzûl ile 
ifade edilir burada da olduğu gibi. Yani gök sofrasıdır. Allah‟ın rahmet ve 
Ģefkatinin bir tecellisi olan gök sofrasıdır vahiy. 

 
Ayette el Hakk geçti. Hem Allah‟ın sıfatlarından biridir, hem de 

kitabın sıfatıdır. Allah mutlak hakikattir. Hakikati arayan onu bulduğunu 
iddia ediyorsa, bu iddiasının doğru olup olmadığını, Allah‟ı bulup 
bulmadığıyla anlayabilirsiniz. Hakikati buldum ama Allah‟ı hala 
bulamadım diyenin hakikati de bulduğuna inanmayın. Çünkü el Hakk O 
dur. Tüm hakikatler O‟ndan neĢ‟et eder. Hakikatlerin her bir huzmesini 
takip eden, sonunda O‟na ulaĢır. O nedenle On‟suz bir hakikat 
düĢünülemez. Çünkü El Hakk‟tan bağımsız bir gerçek yoktur. 

 
Aynı zamanda kitabın sıfatıdır bu vahiyde El Hakk‟tan neĢ‟et etmiĢ, 

El Hakk‟tan gönderilmiĢ O‟nun kelamıdır. Dolayısıyla Hakk‟ın kelamı da 
Hakk‟tır. 

 
ve lâkinne ekseren Nasi lâ yu'minun; fakat insanların çoğu buna 

iman etmezler. 
 
Bu ilk muhataplarının, yani Mekkeli inkarcıların “Muhammed onu 

kendisi uyduruyor” iftiralarına aynı zamanda bir cevaptır. Mukatil Bin 
Süleyman‟ın dediği gibi; Ama benim asıl dikkat çekmek istediğim nokta, 
insanların çoğu hakikatin peĢine düĢmezler. Ġnsanların çoğu böyledir. 



Yani yığınlar, yani kalabalıklar. Onun karĢısında Kur‟an ulûl-elbab‟dan 
söz eder. Akıl sahipleri. DüĢünen öz akıl sahipleri. Aklını kullanan 
insanlar. Onlar azdır, fakat insanların çoğu nedense böyledir. Üç vasıfla 
gelir Kur‟an da; 

 
1. formu;ekseren Nasi lâ ya‟kılun (Ankebut/63) Ġnsanların çoğu 

aklını kullanmazlar. Aklını kullansaydı ulül elbab, düĢünen, tefekkür 
eden, fark eden, hakikate ulaĢmak için çaba gösteren insanlar sınıfına 
girerdi. Ama düĢünmediği için yığınlar, kalabalıklar safında duruyor. O 
nedenle akıl etmezler. 

 
2. formu; ekseren nâsi lâ yeĢkurûn (Bakara(273) Ģükretmezler. 

Çünkü akıl etmeyince Ģükretmezler. ġükür etmek için akıl etmek lazım. 
Allah‟ın nimetinin farkına varmadan neye Ģükredecek. KiĢi farkına 
varmadığı, nimet olmadığı bir Ģeye Ģükreder mi. 

 
3. iseekseren Nasi lâ yu'minun;(Hud/17) (Mümin/59) (Rad/1). Akıl 

etmeyince Ģükür etmez, Ģükretmeyince de inanmaz, iman etmez. Ġman 
etse zaten Ģükreder, ya da Ģükretse zaten iman ederdi. Bunlar birbirinin 
devamı olan, biri diğerinden ayrı tutulamayacak Ģeyler. Onun için Kur‟an 
da bu 3 formda gelir. Ġnsanların çoğunun 3 özelliği, birbirine bağlı 
özelliklerdir. 

 
 
2-) Allâhulleziy rafe'asSemavati Biğayri 'amedin teravneha 

sümmesteva alel ArĢi ve sahhareĢġemse velKamere, küllün yecriy 
liecelin müsemma* yüdebbirul'emre yufassılül'âyâti lealleküm Bi 
Lıkai Rabbiküm tukınun; 

 
(Ġsmi) Allâh (olan), "HÛ"dur ki semâları (algılanan madde ötesi 

boyutları - bilinç {yedi nefs} mertebelerini) gördüğünüz bir Ģeye 
dayanaksız yükseltti (Farklı algılama sistemlerine dayalı farklı boyutlar 
meydana getirerek oluĢturdu)! Sonra ArĢ üzerine istiva etti (Esmâ'sının 
özelliklerini Fiiller âleminde hükümran kıldı)! GüneĢ'i, Ay'ı hükmünün 
açığa çıkması için iĢlevlendirmiĢtir; her biri belli bir ömre sahip olarak 
iĢlevine devam eder... Hükmü doğrultusunda (her Ģeyi) oluĢturur - 
yönlendirir; tüm detaylarıyla var eder; Rabbinizin likâsına (hakikatinizdeki 
Rabbinizin Esmâ'sının açığa çıkıĢının farkındalığına) yakîn sahibi 
olmanız için. (A.Hulusi) 

 
02 - Allah odur ki Semalara direksiz irtifa' verdi, onları 

görüyorsunuz, sonra ArĢ üzerine istivâ buyurdu ve ġems-ü Kameri teshir 



eyledi, her biri müsemmâ bir ecel için cereyan ediyor, emri tedbir, âyetleri 
tafsil eyliyor ki sizler rabbinizin likasına yakîn hasıl edesiniz. (Elmalı) 

 
 
Allâhulleziy rafe'asSemavati Biğayri 'amedin teravneha 

sümmesteva alel ArĢ Allah ise, ki sözü oraya getirecekti, vahiy sözü 
sahibine getirdi. Allah ise gökleri gördüğünüz bir destek olmaksızın inĢa 
edip sonra da mutlak hükümranlık makamına kurulan tek güçtür. Tek 
varlıktır. 

 
Evet, burada önce semavati açıklamak durumundayız, gökler. 

Kur‟an kozmolojisin de 3 tip sema vattan söz edilir kısaca. 
 
1 – Bunlardan birincisi atmosfere iliĢkin göklerdir ki, dünyanın 

gökleri. Atmosfer; iĢte stratosfer, biyosfer, diğer tabakalar. 
 
2 – Ġkincisi; GüneĢ sistemine tekabül eden kozmolojidir. O da diğer 

gezegenlerle birlikte bir katman örgüsünü bize sunar. 
 
3 – Ama 3. Kur‟an kozmolojisi; soyut ve somut tüm alem 

hiyerarĢisini dile getirir ki, bu alemler biçiminde de geçer Kur‟an da. 
Allah‟a ulaĢıncaya kadar, ki Ġslam‟da varlık düĢüncesi, tepesinde Allah‟ın 
bulunduğu bir varlık hiyerarĢisine dayanır. Onun için Melekler de dahil, 
daha bilmediğimiz görünmez varlıklar da dahil, Kur‟an da semavat 
denildiği zaman bazı ayetlerde böyle bir varlık hiyerarĢisi dile getirilmiĢ 
olur. Soyutuyla, somutuyla. Maddi olanıyla, maddi olmayanıyla.  

 
Burada ki Allahualem ikincisi, yani insanın yaĢamına elveriĢli olarak 

yaratılan sistemimiz, güneĢ sistemi. Çünkü bu sisteme baktığımızda, 
eğer sistem böyle dizilmemiĢ olsaydı, dünyada insan yaĢamının mümkün 
olmayacağını anlıyoruz. Yani güneĢe bir parça daha yakın olsaydı, 
kendisinden bir önceki gezegenle yer değiĢtirseydi, insan diye bir varlık 
olmayacaktı, çünkü yanacaktı. Kendisinden bir sonraki gezegende 
olsaydı insan diye bir varlık olmayacaktı, donacaktı. Burada olmuĢ.  

 
Bir de kendisinden önce ve kendisinden sonra gezegenler olmuĢ 

olması, yani hemen hemen ortalarda bir yere yerleĢtirilmesi adeta 
uzaydan gelecek kozmik kazalara karĢı korunması için etrafına dört 
dönen jandarmalar, koruyucular, zırhlar yerleĢtirilmiĢ olmasıyla 
açıklanabilir. Onun için bu ayetteki es semavat Allah-u alem bu ikincisine 
tekabül etse gerek. Çünkü bu ayetler, bu pasaj, sözü insana getirecek. 

 



ve sahhareĢġemse velKamere, küllün yecriy liecelin 
müsemma her biri belirli bir süreye kadar görevlerini icra edecek olan 
güneĢ ve ayı belli bir yasaya o bağlamıĢtır. Evet, teshiyr diyoruz buna. 
Teshıyr sırrı. GüneĢ ve ayı musahhar kılan, yer ve göğü musahhar kılan, 
gece ve gündüzü musahhar kılan. Bunlar hep Kur‟an a ait ibarelerdir. 
Teshıyr, bir yasaya tabi kılan. Aynı zamanda;  

 
Ve sahhare leküm..(casiye/13) ibaresi ile geldiği zaman bu gibi 

nesneler, leküm ibaresi ile geldiği zaman; insanın hizmeti için belli bir 
yasaya tabi kıldık manasını taĢır. Leküm, sizin için, sizin için biz buna 
yasa koyduk. Yani buna koyduğumuz yasa size hizmet etsin diye 
anlamına gelir. Burada yok o ibare ama Kur‟an ın bir çok ayetinde 
mevcut. Onun için insanın yaĢamına, yer yüzünde ki hayatına elveriĢli bir 
çevre kurmak amacıyla, çevre inĢası amacıyla rabbimiz eĢyaya yasa 
koyuyor. Tabii bu aynı zamanda insana; Ey insan değerini bil. Rabbinin 
sana atfettiği önemi anla. Dolayısıyla Allah‟ın Ģaheseri olduğunu unutma. 
Neden Allah insana vahiy etti, onu da iyi öğren. Anlamını taĢıyor. 

 
Tabii bu ibare aynı zamanda tüm gök cisimlerinin, ki açık orada 

..küllün yecriy li ecelin müsemma (Fâtır/13) Hepside tanımlanmıĢ, 
belirlenmiĢ bir süre içinde dönüp durur, cereyan eder anlamına gelir 
kendi içinde.  

 
Tüm kozmik alemdeki her gök cisminin kendisine ait bir çevrim 

müddeti olduğunu ifade etse gerektir. Ki o yasaya iĢaret eden bir cümle 
bu. GüneĢin kendi günü var, ayın günü var, dünyanın günü var, hatta 
sistemin günü var. Hatta sistemin içinde olduğu galaksinin günü var. 
Tabii kaç binyıl, kaç milyon yıl, kaç milyar yıl. Bilinen biliniyor bilinmeyen 
var. Dolayısıyla her gök cisminin kendi günü var. Fakat hiç birinin günü 
diğerini tutmaz. Farklı zamanlar. 

 
yüdebbirul'emr varlığı O çekip çevirmektedir. yufassılül'âyâti 

lealleküm Bi Lıkai Rabbiküm tukınun; Ġlahi mesajları size ayrıntılı 
olarak açıklıyor ki, rabbinize hesap vermek üzere kavuĢacağınıza 
yürekten inanasınız.  

 
Evet, ayet böyle bitiyor. Neden bunları size açıklıyoruz biliyor 

musun ey insan oğlu, sonunda hesap vermek üzere rabbine 
kavuĢacaksın. Buna kalbin bassın, kafan yatsın diye açıklıyoruz. Yani 
yaptıklarının hesabını bir gün vereceksin. Sorumluluğunu üstlen ey 
Ademoğlu. Mesaj bu. 

 



Aynı zamanda yufassılül'âyât bu mesajları neden ayrıntılandırıyor 
biliyor musunuz; Akılsız varlıklar için yasa koyduğunu ifade buyuruyor 
rabbimiz. Ayetin içinde. Öyle dememiĢ miydi ayet ve sahhareĢġems 
güneĢ için O yasa koydu.  

 
Burada hemen Ģu soru akla geliyor; Ġnsandan çok daha düĢük 

varlıklar için yasa koyan Allah, insanı baĢıboĢ mu bırakacağını 
zannediyorsunuz.  

 
Evlâ leke fe-evlâ(Kıyame/34)Yazıklar olsun sana ey insanoğlu 

yazıklar..! 
 
Sümme evlâ leke feevlâ; (Kıyame/35) bir daha yazıklar olsun 

sana ey insanoğlu. 
 
Eyahsebul'Ġnsanu en yutreke süda (Kıyame/36) yoksa insanoğlu 

baĢıboĢ bırakılıp kendisinden hesap sorulmayacağını mı sanıyor. 
 
ĠĢte bu Kur‟an ın söylediği bu. Yani Ģuursuz ve akılsız varlıklar için 

dahi yasa koyan, onları belli bir amaç için yaratan. Çünkü bir Ģey için 
yasa koymak, onun amacını belirlemektir aynı zamanda. Yasa koyduğu 
o varlıkları insan için kılan Allah, insan için bir amaç koymamıĢ mıdır. Bu 
nasıl düĢüncedir. Devam ediyor Kur‟an ayat-ı Kainatı Ģerh etmeye 

 
 
3-) Ve "HU"velleziy meddel'Arda ve ce'ale fiyha revasiye ve 

enhara* ve min küllissemerati ce'ale fiyha zevceynisneyni yuğĢil 
leylen nehar* inne fiy zâlike leâyâtin likavmin yetefekkerun; 

 
"HÛ", ki arzı yaydı (madde yapıyı - bedeni, kendisindekileri 

oluĢturacak kapasiteyle meydana getirdi; konu dünyanın yuvarlaklığı 
değil, yeryüzü ve aynı zamanda bedenin yani madde boyutunun 
kapasitesidir); onda sâbit dağlar (bedenin organları) ve nehirler (bilinçleri 
besleyen sürekli bilgiakıĢı - sinir sistemi) oluĢturdu... Her semerattan 
(üretilmiĢten) onların eĢi olan ikizini (birimin madde ve ötesi olan 
yapısını) oluĢturdu... Geceyi gündüze (cehalet karanlığını ilmiyle 
aydınlığa, hakikatin seyredildiği yaĢama) dönüĢtürür... Gerçek ki, 
bunlarda tefekkür eden bir topluluk için nice iĢaretler vardır. (A.Hulusi) 

 
03 - Hem o, odur ki Arza bir imtidad verdi ve onda oturaklı dağlar 

ve ırmaklar yaptı ve meyvelerin hepsinden onda iki çift yarattı, geceyi 
gündüze bürüyüp duruyor, her halde bunda tefekkür edecek bir kavim 
için âyetler var. (Elmalı) 



 
 
Ve "HU"velleziy meddel'Arda ve ce'ale fiyha revasiye ve 

enhara dahası, O‟dur yer yüzünü yayan ve bir yanda kalkmaz, 
kımıldamaz dağlar dikip öte yanda nehirler çağlatan, akıtan. 

 
Dikkatinizi çekmiĢtir sanırım, dağlar ve nehirler. Yüksekler ve 

enginler, zirveler ve çukurlar. Bir çift kutupluluk girdi. Neleri vermeye 
çalıĢıyor bakınız. Bir polarite, iki kutupluluk. Devam ediyoruz. 

 
ve min küllissemerati ce'ale fiyha zevceynisneyn ve orada her 

tür üründen cins cins çiftler var eden de O‟dur. 
 
Zevceynisneyn zevceyn zaten erkek ve diĢi çiftlere denir. Yani 

çifter çifter çiftler manasına gelebilir. Cins cins çiftler diye çevirdim 
Türkçeye uygun olması açısından. Yine burada da tıpkı, dağlar ve 
dereler, yüceler ve enginler gibi cinsler, karĢıt cinsler. Yani birbirinin 
devamı, hayatın iki yarım küresi. Biri olmadan diğeri anlaĢılamayacak 
olan varlığın iki kutbu, iki ucu. Devam ediyoruz: 

 
yuğĢil leylen Nehar Gündüzü geceyle örten de O‟dur. Yine bir 

varlık çifti, yine polarite, yine iki kutupluluk. Gece ve gündüz. Üstelik 
gündüzü örten gece. Yani gecenin arızi olduğunu, gündüzün tabii 
olduğunu da bu arada ifade etmiĢ oluyor Kur‟an. Çünkü gece sonradan 
çıkıp gündüzü kapatıyor. Gündüz esas. Yoksa birbirini örttüğünü de 
söyleyebilirdi burada, ama öyle demiyor. yuğĢil leylen Nehara gece 
gündüzü kaplıyor, içine alıyor. 

 
inne fiy zâlike leâyâtin likavmin yetefekkerun; elbet bütün 

bunlarda düĢünen bir toplum için derin mesajlar vardır. 
 
Botanik biliminin verileriyle, ayeti kerime de geçen ve min 

küllissemerati ce'ale fiyha zevceynisneyn ibaresinin ifade ettiği her tür 
üründen cins cins çiftler var eden O‟dur derken herhalde düĢünen bir akıl 
hemen fark edecektir ki; Tüm bitkiler tıpkı insanlar gibi erkekli diĢili 
oluĢurlar. Ama bunlar hepsi aynı sistemle üremezler. Mesela pamukta 
ikisi aynı çiçekte bulunur. KarĢıt cinsler, erkek ve diĢi tohumlar. Fakat 
kabakgillerde aynı çiçekte değil de, bitkinin değiĢik çiçeklerinde bulunur 
karĢıt cinsler. Ama mesela fıstıkta, Antep fıstığında ayrı ayrı ağaçlarda 
bulunur tohumlar. Ağaçlar birbirinden alır verirler. Hurmada ise aynı 
ağaçta ve aynı yerde bulunur. Dolayısıyla burada söylenmek istenen ne: 
Allah‟ın yaratıĢındaki bu zenginlik, bu farklılık, bu değiĢiklik, aslında 
gayesinin birliğine engel değil.  



 
Doğaylısıyla ey insanoğlu farklı renklerde, farklı ülkelerde, farklı 

sınıflarda, farklı kapasitelerde, farklı kategorilerde olman amaç birliğine 
engel değil. Seni yaratan da böyle farklı renklerde, farklı ırklarda, farklı 
kavim ve kabilelerde, farklı kültürlerde, farklı coğrafyalarda, farklı 
kıtalarda yaratmıĢ olmasına rağmen tek bir amaca hizmet için yaratmıĢ 
olamaz mı. DüĢünen akıl bunu bulur. ĠĢte ayetin sonundaki mesaj buydu. 
Allah ayetlerini bunun için açıklıyordu. 

 
 
4-) Ve fiyl Ardı kıtaun mütecaviratün ve cennatün min a'nabin 

ve zer'un ve nehıylün sınvanün ve ğayru sınvanin yüska Bi main 
vahıd* ve nufaddılu ba'daha alâ ba'din fiyl ükül* inne fiy zâlike le 
âyâtin likavmin ya'kılun; 

 
Arzda (yeryüzünde - bedende) birbirine yaslanmıĢ komĢu kıtalar 

(veya organlar), üzümden bahçeler, ekinler ve çatallı ve çatalsız 
hurmalıklar vardır... (Hepsi) (Bi-)ma-i vâhid ile (TEK BĠR ĠLĠM'in 
kendilerinde açığa çıkmasıyla) sulanır (beslenir - hayatiyetini devam 
ettirir)... YemiĢlerinde (ürettikleri itibarıyla) onların bazısını bazısına üstün 
tutarız. ĠĢte bunda aklını değerlendiren bir topluluk için elbette nice 
iĢaretler vardır. (A.Hulusi) 

 
04 - Arzda mütecavir kıt'alar, üzüm bağları, ekinler, hurmalıklar, 

çatallı çatalsız hepsi, bir su ile sulanır, halbuki yemiĢlerinde bazısını 
bazısına tafdıl ediyoruz, her halde bunda aklı olan bir kavim için âyetler 
var. (Elmalı) 

 
 
Ve fiyl Ardı kıtaun mütecaviratün eğer daha da yetmediyse diyor 

Kur‟an verilen, sunulan deliller, al, sana yeni deliller. Ve aynı dünyada 
birbirine komĢu fakat bitki örtüsü canlı hayatı açısından da birbirinden 
farklı kara parçaları. ve cennatün min a'nabin ve zer'un asma 
bahçeleri, ekinler. ve nehıylün sınvanün ve ğayru sınvanin aynı 
kökten çatal çatal öbek halinde, küme halinde biten, ya da çatal kökten 
tek bir gövde halinde yükselen hurma ağaçları. Yani aynı kökten çatal 
çatal küme halinde bitmiĢ, bakıyorsunuz bir hurmaya. Öbürüne 
bakıyorsunuz çatal kökten tek gövdeli yükselmiĢ. yüska Bi main vahıd 
daha da ilginci hepsi de aynı suyla sulanıyor. Yani hepsi aynı suyla 
sulanmasına rağmen bu kadar farklı renkte, farklı kokuda, farklı tatta, 
farklı lezzette, farklı görünümde, farklı biçimlerde bu kadar bitkinin, 
ürünün, meyvenin hepsinin de aynı suyla sulanmasına rağmen. Hatta 



aynı suyla sulanıp aynı tohumdan bitmesine rağmen ayrı ayrı 
açıklamasının açıklaması nedir diyor. Devam ediyoruz; 

 
ve nufaddılu ba'daha alâ ba'din fiyl ükül fakat biz onların her 

birine farklı bir lezzet vermiĢizdir. inne fiy zâlike le âyâtin likavmin 
ya'kılun; elbette bütün bunlarda olaylar ve eĢya arasında bağ kurabilen 
bir akla sahip olan bir toplum için derin mesajlar vardır. 

 
likavmin ya'kılun dan yola çıkarak olaylar ve hakikatler arasında 

bağ kuran akıl denildi. Çünkü akıl bağ kurabilen bir nimettir. Bağ 
kurmuyorsa akıl değildir. Akıl ugâll den gelir. Ugâll, yular demektir, bağ 
demektir, ip demektir. Onun için Allah ile insan, insanla ahiret, dünya ile 
ahiret, madde ile mana, ruh ile beden, ulvi ile süfli, bura ile öte, duygu ile 
düĢünce, geçmiĢ ile gelecek, mazi ile istikbal arasında bağ kurar. Bunu 
akıl yapar. Bunu yapamıyorsa akıl yok demektir. O nedenle böyle 
açıkladım. 

 
Burada hangi mesaj var bağ kurabilen biri için; Aynı aileden 

bakıyorsunuz Mus‟ap Bin Umeyr imana ermiĢ, ama onun kardeĢi 
küfürde. Aynı aileden bakıyorsunuz Hamza imana ermiĢ, ama kardeĢi 
Ebu Lehep ölümüne imana düĢman. Bunu anlamakta zorlananlar olmuĢ 
olabilir ki iĢte bir yanı ile de Kur‟an bunu anlatıyor. Yani aynı sudan 
sulanır fakat böyle olabilir. Nihayetinde aklı kullanma meselesidir. ġuuru 
kullanma meselesidir. Fakat ayrı sudan sulanır, ayrı ayrı kıtalar gibi. 
Gider Anadolu‟da doğar, gelir köle olarak Arabistan‟a Süheyb, Rumi 
Suheb, Anadolulu Suheyb. Gelir Resulallah‟ın arkasına iman eder. Ayrı 
kökten tek gövde olur. 

 
HabeĢistan‟da doğar. Ayrı bir iklim, ayrı bir renk, ayrı bir ırk, ayrı bir 

kültür gelir Resulallah‟ın arkasında Bilal olur, saf tutar. Fakat 
Resulallah‟la aynı coğrafya da, aynı yerde doğar, hatta aynı yaĢta olur. 
Dedeleri kardeĢ olur Utbe gibi; Fakat kendisi ayrı olur. Onun için bir 
yerde hayatın bu cilvesine de bir açıklık getiriyor. 

 
 
5-) Ve in ta'ceb feacebün kavlühüm eizâ künna türaben einna 

lefiy halkın cediyd* ülaikelleziyne keferu Bi Rabbihim* ve ülaikel 
ağlalü fiy a'nakıhim* ve ülaike ashabün Nar* hüm fiyha halidun; 

 
Eğer (kavrayamadığından dolayı) ĢaĢıyorsan (bu iĢaretlerimize); 

asıl ĢaĢılacak olan, onların Ģu sözüdür: "Biz toprak olduktan sonra, halkı 
cedîdde mi olacağız (yeni bir yaratılmayla yaĢama devam mı 
edeceğiz)?"... ĠĢte bunlar Rablerinin hakikatleri olduğu bilgisini inkâr 



edenlerdir (Allâh Esmâ'sı hakikatleri olduğu için sonsuza dek ölümsüz 
yaĢayacaklarını kavrayamayanlardır)! Boyunlarında bukağılar (halkalar - 
karınlarındaki ikinci beyinin oluĢturduğu madde bedenden ibaret olma 
düĢüncesinin esirleri) olanlar da bunlardır! Bunlar AteĢ (yanma) ehlidir... 
Onlar orada sonsuz yaĢarlar! (A.Hulusi) 

 
05 - Eğer teaccüb edeceksen iĢte teaccüb edilecek Ģey: onların Ģu 

lâkırdısı: biz bir toprak olduğumuz vakit mı, hele hele biz mi mutlaka yeni 
bir hilkat içinde bulunacağız!... ĠĢte bunlar rablerine küfretmiĢ olanlar ve 
iĢte bunlar tomrukları boyunlarında ve iĢte bunlar ashabı nar, hep onda 
kalacaklardır. (Elmalı) 

 
 
Ve in ta'ceb feacebün kavlühüm eizâ künna türaben einna lefiy 

halkın cediyd Ġlle de onların nasıl olup ta hala vahyi inkar edebildiklerine 
ĢaĢacaksan, asıl onların Ģu sözüne ĢaĢ. Ne yani, biz toprak olup gittikten 
sonra yeni bir yaratılıĢın muhatabı mı olacağız, öyle mi? ĠĢte bu sözlerine 
hayret et diyor.  

 
eizâ künna türaben einna lefiy halkın cediyd ne yani diyorlardı 

biz toprak olup gittikten sonra geri dönüp bir daha yeniden yaratılıĢın 
muhatabı olacağız öyle mi? Asıl buna ĢaĢ diyor Kur‟an ve devam ediyor: 

 
ülaikelleziyne keferu Bi Rabbihim ĠĢte burası çok önemli. Onların 

inkar ettikleri aslında rableridir. Böyle çevirmemin çok ince bir nüktesi 
var. Yani ahireti inkar eden aslında rabbini inkar etmiĢtir. Rabbini, dikkat 
buyurunuz lütfen, Allah‟ı değil. Rab olarak geçiyor. Allah‟ın rububiyyetini 
inkar ediyor bunlar yoksa Allah‟ı değil. Çünkü hayata müdahil olmasına 
razı değiller. Ġnsan hayatına müdahil olmasına razı değiller. Onun için 
Allah‟ın varlığına ve birliğine ve yaratıcılığına inanıyorlar. Fakat insanı 
yarattıktan sonra onun hayatı için bir takım yasalar ve düzenlemeler 
getirmesini kabul edemiyorlar. Onun için de asıl onlar Rablerini inkar 
ediyorlar. Allah‟ın rububiyyetini kabullenemiyorlar. Ahireti inkar budur. 
Neden ahirete iman, Allah‟ın hayata müdahil olduğuna imandır da onun 
için.Rububiyyete iman etmeden ahirete iman edemez. 

 
ve ülaikel ağlalü fiy a'nakıhim Bu çok daha gerçekten çarpıcı; 

ĠĢte “sorumluluklarını” reddeden bu tipler, boyunlarında tutsaklık 
damgası, tutsaklık tasması taĢıyan tiplerdir. Böyle diyor. 

 
Sorumluluğu ben tırnak içinde oraya açıklama babından getirdim. 

Ama açık. Öncesi ve sonrası ile birlikte düĢündüğümüzde gerçekten de 
sorumluluğun kârı ortada. Ruhsal tutsaklık. Yoksa onların boyunlarında 



görünen bir tasma yok elbette. Peki nedir bu tasma? Ruhlarına 
giydirilmiĢ bir zincir bu. Ruhlarına vurulmuĢ bir kelepçe bu. 

 
Ahirete inkarın nedeni iç güdülerinin esiri olmaları değil mi, 

Ģehvetlerinin esiri olmaları değil mi, tutkularının esiri olmaları, tutkularının 
tutuklusu olmaları değil mi. Onun için onları; boynuna kölelik tasması 
geçirilmiĢ, ya da boynuna tasma geçirilmiĢ affedersiniz köpekler gibi 
resmediyor Kur‟an. Artık onlar birilerinin elindedir. Onlar iplerini iç 
güdülerinin eline vermiĢ, iç güdülerinin köpeği haline gelmiĢlerdir. Bu 
gerçekten çok ilginç, o nedenle ahireti inkar ediyorlar. Sorumluluğu inkar 
ediyorlar. Yaptıklarının altına girmiyorlar ve bunun da temelinde Ģunu 
söylemek istiyorlar asıl. Bunu demiyorlar ama aslında oradan çıkıyor. 
Çıktığı ilk yer bu düĢüncenin; amaçsızlık.  

 
Hayatın bir amacının olduğuna iman etmiĢ biri nasıl ahireti inkar 

eder. Onlar yaratılıĢın bir amacının olmadığını düĢünüyorlar. YaratılıĢın 
bir amacının olduğunu düĢünseler, Allah‟ın bu amacı koyduğuna da 
inanırlar. Allah‟ın amaçsız olarak yaratıp bıraktığını düĢünüyorlar. 

 
ve ülaike ashabün Nar* hüm fiyha halidun; iĢte onlardır ateĢ 

yaranı. Onlar orada yerleĢip kalacaklar. 
 
 
6-) Ve yesta'ciluneke Bis seyyieti kablel haseneti ve kad halet 

min kablihimül mesülat* ve inne Rabbeke lezû mağfiretin linNasi alâ 
zulmihim* ve inne Rabbeke le Ģediyd'ül 'ıkab; 

 
Senden iyilik beklemek yerine, bir an önce belâlarını isterler... 

(Oysa) onlardan önce, ders almaları gereken nice geçmiĢ topluluklar 
cezalandırıldılar. Muhakkak ki senin Rabbin zulümlerine rağmen 
insanlara mağfiret sahibidir... Muhakkak ki senin Rabbin "ġediyd'ül 
Ikab"dır (iĢlenen suçun sonucunu en Ģiddetli Ģekilde yaĢatandır). 
(A.Hulusi) 

 
06 - Bir de senden haseneden evvel seyyieyi istical ediyorlar, 

halbuki önlerinde misal olacak ukubetler geçti ve hakikat rabbin 
insanların zulümlerine karĢı mağrifet sahibi, bununla beraber rabbin pek 
Ģedidül'ıkab. (Elmalı) 

 
 
Ve yesta'ciluneke Bis seyyieti kablel haseneh ve iyiliği 

bırakmıĢlar, tehdit edildikleri kötü akıbetin bir an evvel gelip çatması için 
seni sıkıĢtırıyorlar, zorluyorlar. “Öyle diyorlardı; Haydi, bizi tehdit ettiğin 



Ģeyi getirsene.” Kur‟an iyilik isteyecekleri yerde kötülük istemede acele 
ediyorlar diyor. 

 
ve kad halet min kablihimül mesülat oysaki kendilerinden önce 

bir nice ibretlik olay yaĢanmıĢtı. Yani onlar da tıpkı bunlar gibi 
peygamberlerine “haydi tehdit ettiğin azabı getir de görelim.” Diyorlardı. 

 
Mesülat; mes‟ule, tekil kökünden çoğul bir kelime. Ġbreti alem 

olacak ceza demektir. Önceki toplumlarda peygamberlerini böyle 
sınamıĢlardı güya. Sabırlarını sınamıĢlardı ve Allah‟a meydan 
okumuĢlardı ve sonuç felaket oldu. 

 
ve inne Rabbeke lezû mağfiretin linNasi alâ zulmihim neyse ki 

senin rabbin elbet kendilerine kıyan insanlar için dahi bağıĢlayıcıdıralâ 
zulmihim. Kendilerine zulmetmelerine rağmen onlara bağıĢlayıcı, 
merhametle davranan bir rabbin var senin diyor. 

 
Tabii ki buradan Ģunu anlıyoruz; Allah‟ın bağıĢlaması, rahmeti 

elbette suçlular için olacaktı. Suç iĢlemeyeni bağıĢlamak söz konusu 
olamaz. Fakat suçunda ısrar edeni değil, af dileyeni. 

 
ve inne Rabbeke le Ģediyd'ül 'ıkab; Fakat rabbinin 

cezalandırmada pek Ģiddetli olduğunu da unutmayasın. 
 
ĠĢte denge. Lütuf- kahır, Celal-Cemal, Rahmet-gazap dengesi ilahi 

sıfatlar da karĢıt iki kutuplu. Mağfiret suçlular için, ama af dileyen suçlular 
için. Af dilemeyen ve suçunda ısrar edenleri ise elbette cezalandıracak 
olan yine aynı kapıdır. 

 
 
7-) Ve yekulülleziyne keferu levla ünzile aleyhi ayetün min 

Rabbih* innema ente münzirun ve likülli kavmin had; 
 
O hakikat bilgisini inkâr edenler: "O'na Rabbinden bir mucize inzâl 

edilmeliydi ya!" derler... Sen ancak bir uyarıcısın... Her toplumun bir 
Hadiy'i (hakikati göstereni) vardır. (A.Hulusi) 

 
07 - O küfredenler diyorlar ki ona rabbinden bambaĢka bir âyet 

indirilse ya... Sen ancak bir münzirsin, her kavim için yalnız bir hâdî var. 
(Elmalı) 

 
 



Ve yekulülleziyne keferu levla ünzile aleyhi ayetün min Rabbih 
bir de inkarda ısrar edenler; Ona rabbinden bir mucize getirilmeli değil 
miydi diyorlar. Yani ona bir mucize gelmesi gerekmez miydi diye bir itiraz 
çıkarıyorlar Resulallah‟a karĢı. 

 
Aslında Kur‟an bu tip tüm taleplerin samimiyetsiz olduğunu 

söylememiĢ miydi, söylemiyor muydu. Ankebut suresi 51. ayet ne 
diyordu; 

 
Evelem yekfihim enna enzelna aleykel Kitabe yütla aleyhim 

(Ankebut/51) kendilerine okudukları bu kitabı indirmiĢ olmamız bir 
mucize olarak yetmedi mi, baĢka mucize istiyorlar. Yani bu kitap bir 
mucize değil mi ki onlar olağanüstü Ģeyler istiyorlar. Bu kitabın mucize 
olarak yetmediği kimseye ne yeter ki. Onu ikna edecek hiçbir Ģey yok. 
Dolayısıyla onu da diyor Kur‟an Enam suresinin 109. ayetinde; 

 
..kul innemel ayatü indAllâhi ve ma yüĢ'ıruküm enneha izâ caet 

lâ yu'minun; (Enam/109) onlar mucize istiyorlar da de ki diyor, 
mucizelerin tamamı Allah katında, yani ben veremem, ben yapamam, bu 
da Allah katından geliyor. Nereden biliyorsunuz diyor. Onlara mucize 
gelmesi durumunda dahi onlar yine de inanmayacaklardı. Onun için 
açıkça bir samimiyetsizlik olduğunu söylüyor Kur‟an. 

 
innema ente münzirun ve likülli kavmin had; unutma ki sen 

sadece bir uyarıcısın ve her topluluğun bir hidayetçisi zaten vardır. 
 
Ben bunu böyle çevirdim. Ġnneke lâ tehdiy men ahbebte ve 

lakinnAllâhe yehdiy men yeĢa' (Kassas/56) gibi ayetleri dikkate alarak, 
sen istediğini ve sevdiğini doğru yola ulaĢtıramazsın, Allah isterse doğru 
yola ulaĢtırır. Gibi ayetlerin tamamını dikkate alarak buradaki her kavmin 
zaten hidayetçisi vardır Ģeklindeki çevirim Allah‟a atfendir. Yani Allah 
hidayet eder. Ama bunu ilk müfessirlerden itibaren Ģöyle çevirenler de 
olmuĢ; Her kavmin önünde onları hidayete götüren bir kılavuzu mutlaka 
vardır. Ki bu ibareden bu anlam elbette ki çıkar, bu anlamda doğru bir 
anlamdır. Dahası 3. bir Ģekilde anlayan müfessirler de olmuĢ onlarda; 
Nötr, mücerret bir biçimde her kavmin iyi ya da kötü yola götüren bir 
kılavuz vardır biçiminde ama bendeniz hem bağlam, hem lafız, hem 
mana, hem de Kur‟an ın genel karakteri açısından benim tercih ettiğim; 
Her toplumun mutlaka hidayet edeni Allah‟tır Ģeklinde anlaĢılmasının 
doğru olduğuna inanıyorum. 

 
 



8-) Allâhu ya'lemu ma tahmilu küllü ünsâ ve ma teğıydul' 
erhamu ve ma tezdad* ve küllü Ģey'in 'ındehu Bimıkdar; 

 
Allâh, her diĢinin neye hamile olduğunu, rahimlerin neyi 

noksanlaĢtıracağını ve neyi ziyade edeceğini bilir... O'nun indînde her 
Ģey kendi yaradılıĢ amacına göre kapasitesi iledir. (A.Hulusi) 

 
08 - Allah, o bilir her diĢi neyi hamil olur? Ve rahimler, ne eksiltir ne 

artırır, her Ģey onun indinde bir miktar iledir, (Elmalı) 
 
 
Allâhu ya'lemu ma tahmilu küllü ünsâ ve ma teğıydul' erhamu 

ve ma tezdad Allah her diĢinin karnında ne taĢıdığı, rahimlerin neyi ne 
kadar eksiltip, neyi ne kadar artıracağını da bilir. ve küllü Ģey'in 'ındehu 
Bimıkdar; zira her Ģey onun katında bir ölçü ve gayeye bağlanmıĢtır. 

 
ĠĢte anahtar geldi. Ahireti inkarın felsefesi, varlığın bir amacının 

bulunmadığı düĢüncesine dayanıyordu. Bu tasavvura dayanıyordu. 
Kur‟an yepyeni bir tasavvur inĢa ediyor ve Allah‟ın yarattığı her bir varlığa 
bir amaç, bir gaye verdiğini, Allah‟ın boĢuna yaratmadığını, amaçsız 
yaratmadığını ifade ediyor. Onun için Allah, abes iĢ yapmaz. Kur‟an öyle 
diyor ya; Allah boĢ iĢ yapmaz. Onun için Allah yarattığı her bir Ģeyi bir 
amaçla yaratmıĢtır, insanı da bir amaçla yaratmıĢtır. ĠĢte buradan yola 
çıkarak insanın amacını Allah belirler. Allah‟sız bir amaç tayini mümkün 
değildir diyor. 

 
Rahimdekinin hem cinsiyetini, hem sayısını bilirdir anlamına gelir 

ayet içerisindeki ibare. Daha özelde onun eğilimlerini, ilerde yapacağı 
tercihleri bilir anlamını vermekte mümkündür. 

 
 
9-) 'Alimul ğaybi veĢĢehadetil Kebiyrul Müte'âl; 
 
Algılanamayan ve algılananın Aliym'idir! Kebiyr'dir (sonsuz mânâlar 

büyüklüğü sahibi), Müteâliy'dir (yüceliği her Ģeyi ihâta eder). (A.Hulusi) 
 
09 - Gayb-ü Ģahadeti bilen keberi müteâl. (Elmalı) 
 
 
'Alimul ğaybi veĢĢehadetil Kebiyrul Müte'âl; O bilinemeyen ve 

bilinebilen her Ģeyi, mutlak büyük ve mutlak aĢkın olarak bilendir. Yani 
Müte‟al kelimesi Kur‟an da tek kullanıldığı yer burasıdır. Sadece burada 



geçer ve bu ayetlerin Allah‟ın aĢkın varlığına nasıl bir iĢaret olduğunun 
da bir göstergesidir. 

 
 
10-) Sevaün minküm men eserral kavle ve men cehera Bihi ve 

men huve müstahfin Bil leyli ve saribün bin nehar; 
 
Sizden düĢüncesini içinde saklayan da açıkça konuĢan da; gecenin 

zifirî karanlığındaki ile gündüzün aydınlığındaki de aynıdır (O'na)! 
(A.Hulusi) 

 
10 - Ona içinizden sözü sırreden ve açığa vuran, gece gizlenen, 

gündüz, beliren müsavidir, her biri için önünden ve arkasından takip 
eden Melâike vardır, onu Allahın emrinden dolayı gözetirler. (Elmalı) 

 
 
Sevaün minküm men eserral kavle ve men cehera Bih içinizden 

birinin düĢüncelerini gizlemesi ya da açıklaması, hiçbir Ģeyi değiĢtirmez. 
ve men huve müstahfin Bil leyli ve saribün bin nehar;Yine geceleyin 
gizlenip de gündüzün ortaya çıkan bir kimse, -Ben ayetin bu 2. cümlesini 
bir sonraki ayete bağlamanın daha doğru olduğunu düĢündüğüm için 
böyle çeviriyorum- 

 
 
11-) LeHU muakkıbatün min beyni yedeyhi ve min halfihı 

yahfezunehu min emrillah* innAllâhe lâ yuğayyiru ma Bi kavmin 
hatta yuğayyiru ma Bi enfüsihim* ve izâ eradAllâhu Bi kavmin suen 
fela meradde leh* ve ma lehüm min dunihi min val; 

 
Onun (tüm açığa çıkardıklarını), önünden arkasından Allâh 

hükmüyle muhafaza eden (kaydeden) kesintisiz izleyici sistemi (kuvveleri 
- melekleri) vardır... Muhakkak ki Allâh, bir toplumun yaĢam biçimini, 
onlar kendi nefslerini (anlayıĢlarını - değer yargılarını) değiĢtirmedikçe, 
değiĢtirmez! Allâh bir topluma bir felaket irade etti mi, artık onun geri 
çevrilmesi yoktur! Onlar için O'ndan baĢka yardım edici dost yoktur. 
(A.Hulusi) 

 
11 - Her halde Allah, bir kavme verdiğini onlar nefislerindekini 

bozmadıkça bozmaz, bir kavme de Allah, bir kötülük irade buyurdu mu 
artık onun reddine çare bulunmaz, öyle ya onlar için ondan baĢka bir vâli 
yok. (Elmalı) 

 
 



LeHU muakkıbatün min beyni yedeyhi ve min halfihı 
yahfezunehu min emrillah önünden ve ardından gelen takipçilerin var 
da kendisini Allah‟ın gazabından korur diye düĢünüyorsa Allah onu da 
bilir. 

 
Evet, Ġbn. Abbas, Dahhak, Ġkrime ve Taberinin tercihi bu. Onun için 

ben de onların tercihine göre bu ayeti çevirdim. Bu ayeti Ģöyle 
çevirmekte mümkün; muakkıbat‟ ı; insanın önünden ve arkasından onu 
koruyan melekler Ģeklinde anlayan bir çok müfessir de bulunmakta. 
Onlar; min emrillah, Allah‟ın emrinden korur, yahfezunehu min 
emrillah onu Allah‟ın emrinden korur ibaresini pek çevirememiĢler. Yani 
eğer melekler var ise önünden ve arkasından, Allah‟ın emrinden nasıl 
korur. Bu noktada min emrillah Ģeklinde açıklayanlar olmuĢ, Allah‟ın 
emriyle korurlar. Min emrillah Ģeklinde açıklayıp da Allah‟tan gelen 
kazayı ve belayı O‟nun melekleri önler Ģeklinde, onun aĢına gelmesinden 
önler Ģeklinde açıklayanlar olmuĢ. Pek makul bir açıklama olmamakla 
birlikte.  

 
O nedenle biz; Ġbn. Abbas, Dahhak ve Ġkrime‟nin burada ki 

muakkibat‟ı, onun önünde ve arkasında bir koruyucular var değil, 
koruyucu olduğunu vehmetmek, kendisinin korunacağını vehmetmek, 
gücüyle, Ģöhretiyle ya da gerçekten bir takım korumalar etrafında taĢıyıp 
ta bana bir Ģey olmaz diyen insanların Allah‟ın emrinden korunacağını 
düĢünüyorlarsa Allah‟ın; onların bu sapmıĢ düĢüncelerini de bileceğini 
ifade eden bir ayet bu. 

 
innAllâhe lâ yuğayyiru ma Bi kavmin hatta yuğayyiru ma Bi 

enfüsihim hiç kuĢkusuz bir toplumun bireyleri kendi iç dünyalarını 
değiĢtirmedikçe, Allah‟ta o toplumun gidiĢatını değiĢtirmez. 

 
ĠĢte asıl anahtar cümle geldi. Bireysel ve toplumsal değiĢmenin 

yasasına dikkat çeken bu cümle, aslında tüm tarihin bir cümlelik 
yasasıdır. Bir toplumu oluĢturan bireyler iç dünyalarını değiĢtirmedikçe 
Allah da onların toplumunu değiĢtirmez. Tasavvurlarını değiĢtirmedikçe, 
akıllarını değiĢtirmedikçe, akleden kalbe sahip olmadıkça; Allah da o 
toplumun tamamını değiĢtirmez, gidiĢatını değiĢtirmez.  

 
Onun için bir toplumun gidiĢatını beğenmeyenler, öncelikle 

kendilerini değiĢtirsinler.  
 
Tüm dünyayı değiĢtiremezsiniz. Buna gücünüz yetmez. Fakat bir 

kiĢiyi değiĢtirebilirsiniz, buna gücünüz yeter. O halde nerden baĢlamalı, o 



bir kiĢi kim olacak. O bir kiĢi sizsiniz. Kendinizi değiĢtirin, tüm dünyayı 
değiĢtireceğinizin delili olsun. 

 
ve izâ eradAllâhu Bi kavmin suen fela meradde leh ve Allah bir 

toplumu cezalandırmayı dilediği zaman, onu engellemek mümkün olmaz. 
ve ma lehüm min dunihi min val; O‟ndan baĢka sığınacak bir mercii de 
zaten bulamazlar. Yani insanın Allah cezası olarak algıladığı Allah‟ın 
cezalarını, insanın kötülük olarak algıladığı için burada; suen geçmiĢ. 
Allah‟ın cezalandırmasını insan nedense kötülük olarak algılar. 
Göremediği için, değiĢtiremediği için bakıĢını yamuk baktığı için. Onun 
için ayette insanın algısından yola çıkarak, daha doğrusu Allah‟ı 
tanıyamayanların algısından yola çıkarak bir kelime kullanılmıĢ. 

 
 
12-) "HU"velleziy yüriykümül berka havfen ve tamean ve 

yünĢiüssehabessikal; 
 
"HÛ", ki size korku ve umut olarak ĢimĢeği (beyninizde bir an 

parlayan bir fikri) gösteren, (ilim ve marifet ile) yüklü bulutları inĢa eden... 
("Size korku ve ümit..." diye baĢlayan bu ve sonraki âyetler benzetme 
yoluyla insandaki çeĢitli hâlleri anlatmasına rağmen, birçokları tarafından 
gerçekten göksel olaylar olarak anlaĢılmıĢtır. A.H.) (A.Hulusi) 

 
12 – O‟dur ki size korku ve ümit içinde ĢimĢek gösterir, ve o 

ağırlıkla bulutları inĢa eder. (Elmalı) 
 
 
"HU"velleziy yüriykümül berka havfen ve tamean ve 

yünĢiüssehabessikal; size, korkuyu ve umudu birlikte yaĢatmak için 
ĢimĢeği gösterip yağmur yüklü bulutları sevk eden de O‟dur. 

 
Tekrar ilk konuya döndü. EĢyanın iç bağlantılarını bize veriyor. Yani 

korkuyu ve umudu birlikte yaĢatmak. Bakınız diyor ki; hem ĢimĢeği 
gösteriyor, hem de yağmuru gönderiyor. Korkuyu ve umudu birlikte, 
polarite demiĢtim; iki kutupluluk. Onun için Ġnne me'al 'usri yüsrâ; 
(ĠnĢirah/6) Feinne me'al 'usri yüsrâ;(ĠnĢirah/5) her zorlukla birlikte bir 
kolaylık vardır. Evet evet, her zorlukla birlikte bir kolaylık olmaya devam 
edecektir. Birinci ayet maziye iliĢkin vardı, ikinci ayeti de olmaya devam 
edecektir diye anlamak daha doğrudur. Adeta o ayeti Ģerh eder gibidir. 

 
 



13-) Ve yüsebbihur ra'dü Bi HamdiHi vel melaiketü min 
hıyfetiHi, ve yursilussavaıka feyusıybu Biha men yeĢau ve hüm 
yücadilune fiyllah* ve HUve Ģediyd'ül mıhal; 

 
Ra'd (gök gürültüsü - Ġnsan-ı Kâmil'in düĢünsel boyutta keĢfettikleri 

{salsal-i ceres, Abdülkerîm Ciylî, Ġnsan-ı Kâmil}) O'nun Hamdı olarak 
tespih eder; Melekler (kâinatta - insanda mevcut kuvveler) ise O'nun 
hükümranlığı altında (tespih eder - kulluklarını yerine getirir)... Onlar, 
Allâh hakkında (benlikten kaynaklanan fikirle) mücadele edip 
dururlarken; (O) yıldırımları (hakikati bilgisinin çarpmasını) irsâl eder de, 
onlarla, dilediğine bunu yaĢatır! O, "ġediyd'ül Mihal"dır (Ģiddetle 
uygulanan Sünnetullâh sistemi vardır; değiĢtirilmesi müdahale edilmesi 
mümkün olmayan). (A.Hulusi) 

 
13 - Ra'd hamd ile tesbih eyler, Melekler de korkusundan, ve 

saikalar gönderir de onunla dilediğini çarpar, onlarsa Allah hakkında 
mücadele ediyorlardır, halbuki onun muhavvilesi çok Ģiddetlidir. (Elmalı) 

 
 
Ve yüsebbihur ra'dü Bi HamdiH gök gürültüsü, sınırsız bir övgü 

ile O‟nun yüce kudretini dillendirmekte. vel melaiketü min hıyfetiH 
melekler ise bunu derin bir ürperti dolayısıyla yapmakta. ve 
yursilussavaıka feyusıybu Biha men yeĢa‟ dahası O yıldırımları 
gönderip dilediğini, ona hedef kılmakta. ve hüm yücadilune fiyllah* ve 
HUve Ģediyd'ül mıhal; Onlar ise dilediğini ustalı ve ince bir planla 
gerçekleĢtirmekte mahir olduğunu bildikleri halde hala Allah hakkında 
tartıĢıp durmaktadırlar. 

 
Ģediyd'ül mıhal nadir ibarelerden biridir, sadece burada kullanılır 

yine. Hâyal, hîyle, havl, Lâ havle vela kuvvete illa. Hep aynı kökten gelir. 
Onun için çok uzun bir biçimde oldu ama öyle çevirmek zorundaydım. 
Çok ince, planlı, programlı fakat kesin, Ģiddetli bir düzeni olan Allah 
demektir. 

 
[Ek bilgi; EVREN DEV BĠR KOMPÜTER MĠ? BĠLGĠ NEDĠR ? ÜÇ 

ÖNEMLĠ SORU, EVRENDE HERġEY PROGRAMLI 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2005_haberleri/haber7.htm] 

 
 
14-) LeHU da'vetül Hakk* velleziyne yed'une min dûniHĠ lâ 

yesteciybune lehüm Bi Ģey'in illâ kebasitı keffeyhi ilelmai li yeblüğa 
fahu ve ma huve Bi baliğıh* ve ma duaül kafiriyne illâ fiy dalal; 

 

http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2005_haberleri/haber7.htm


Hak davet "HÛ"yadır! Yönelip yardım istedikleri O'nun 
dûnundakilerden, onlara hiçbir Ģekilde cevap gelmez (çünkü asla var 
olmadılar)! (Onların durumu) ancak, su içmek isteyip de yalnızca suya 
elini açanın hâli gibidir... (ÇeĢme olmadığından) o su ona ulaĢacak 
değildir! Hakikat bilgisini inkâr edenlerin duası ancak sapkınlık ve 
boĢadır! (A.Hulusi) 

 
14 - Hak duâ ancak onadır, ondan baĢka yalvarıp durdukları ise 

onları hiç bir Ģeyle icabet etmezler, onlar ancak ağzına gelsin diye suya 
doğru iki avucuna açana benzer ki o, ona gelmez, kâfirlerin duâsı hep bir 
dalâl içindedir. (Elmalı) 

 
 
LeHU da'vetül Hakk mutlak hakikati hedefleyen gerçek bir dua, 

yalnızca O‟na yönelik olmalıdır. El Hakk demiĢtim, hem hakikate, hem 
Allah‟a gider. Dua saf dildir. Esas duruĢ. Var oluĢsal bir istikamet tayinidir 
dua. Kendi sınırlarını bilen Allah‟ın büyüklüğünü bilir. Bunu bilen dua 
makamında yaĢar hayatı. Onun için dua Allah‟ın sınırsız büyüklüğünü, 
kendi küçüklüğünü bilen insanın Allah karĢısında ki esas duruĢudur ve 
ayet sözü esas duruĢa getirdi. 

 
velleziyne yed'une min dûniHĠ lâ yesteciybune lehüm Bi Ģey'in 

O‟ndan baĢka yalvarıp yakardıkları varlıklar hiçbir Ģekilde taleplerine 
karĢılık veremezler. Allah‟a kul olmayan, eĢyaya ve insana kul olur 
demektir bu. 

 
Evet, Allah‟ı bırakıp ta O‟nun dıĢındaki varlıklardan bir Ģeyler 

isteyen, talep eden insanın durumu, aslında Allah‟a kul olmaktan kaçınıp 
eĢyaya ve insana kul olanın durumu değil midir. Allah‟a kulluğun 
garantilediği en büyük Ģey, insanın insana kul olmamasıdır. Allah‟a 
kulluk, baĢkasına kul olmamayı garantiler. 

 
illâ kebasitı keffeyhi ilelmai li yeblüğa fahu ve ma huve Bi 

baliğıh onların durumu,-bakın güzel bir benzetme yapıyor vahiy- tıpkı 
ellerini suya doğru açıp ta ağzına suyun ulaĢmasını bekleyen kimse 
gibidir ki, bu durumda o asla suya kavuĢamayacaktır. Ellerini açmıĢ, 
buradan Ģöyle bir Ģey de anlaĢılabilir. Suya dua ediyor. Ey su ne olur 
gel. Su gelemez diyor. Veya Ģöyle bir Ģey de anlaĢılabilir; Elini uzatmıĢ 
suya ama ulaĢamıyor, eli suya ulaĢmıyor. Bu da anlaĢılabilir. 3. bir Ģey 
de anlaĢılabilir; eklini suyun içine ulaĢtırmıĢ, tutmuĢ suyu fakat ağzına 
getiremiyor, getirmiyor. Getirmeden suyun ağzına gelmesini istiyor. Ama 
birincisi daha Ģey, suya yalvarıp yakarıyor fakat su insana su ikram 
edemez. Çünkü su kendi kendine insanın ağzına gelemez. O nedenle 



burada insanın iradesine bir atıf olduğu gibi, insanın insan dıĢındaki bir 
takım varlıklardan beklentilerinin de boĢluğuna bir atıftır. 

 
ve ma duaül kafiriyne illâ fiy dalal; küfre sapanların duası, 

sapmalarını artırmaktan baĢka hiçbir iĢe yaramaz. 
 
 
15-) Ve Lillâhi yescüdü men fiys Semavati vel Ardı tav'an ve 

kerhen ve zılaluhum Bil ğudüvvi vel asal; 
 
Semâlar ve arzda (madde ötesi ve madde) kim varsa, (Hakiki 

mutlak varlık Allâh Esmâ'sı), gölgeleri de (isimsel varlıkları), isteyerek 
yahut zorunlu olarak sabah ve akĢam Allâh'a secde ederler (hakikatleri 
olan Allâh hükmüne mutlak teslimiyet hâlindedirler)! (15. âyet secde 
âyetidir.) (A.Hulusi) 

 
15 - Halbuki Göklerde ve Yerde kim varsa ister istemez Allaha 

secde eder kendileri de gölgeleri de sabah akĢam. (Elmalı) 
 
 
Ve Lillâhi yescüdü men fiys Semavati vel Ardı tav'an ve 

kerhen sonuçta göklerde ve yerde bulunan her varlık, iradeli ya da 
iradesiz Allah‟ın yasasına teslim olmaktadır. 

 
Yescüdü, secde eder, kelime anlamı budur. Allah‟ın yasasına 

teslim olmaktadır diye çevirdim. Çünkü secde, kelime anlamı itibarıyla 
da, mecaz olarak ta itaat etmek, tabî olmak, onun önünde eğilmek 
anlamına gelir. Zaten namazda ki secde de Allah‟a olan itaatimizin 
harekete dönüĢmüĢ, simgesel bir biçimidir. Yasaya tabî olmaktır. Duanın 
zirvesidir onun için namaz secdesi. Ġnsanın Allah‟a en yakın olduğu vakit 
diyor ya Resulallah. Aslında namazı, duanın harekete geçmiĢ bir biçimi 
olarak düĢünürsek, secdeyi tekmil mahalli, insanın Allah‟a verdiği tekmil 
mahalli. Yani ifade vermeye geldim Allah‟ım demesi biçiminde 
anlayabiliriz.  

 
Onun için;tav'an ve kerhen iradeli ve iradesiz diye çevirdim. 

Yukarıda eĢyadan söz etti. EĢyayı Allah iradesiz olarak emrine amade 
kılmıĢtır, statik kadere tabi tutmuĢtur. Ama insan dinamik kadere tabidir. 
Ey insan, iradesiz olanlar Allah‟a itaat etti. Sen iradeli bir varlık olarak 
Allah‟a itaati kendin seçeceksin anlamına gelir. 

 
ve zılaluhum Bil ğudüvvi vel asal; nitekim onların sabahtan 

akĢama yasaya bağlı olarak değiĢip duran gölgeleri de öyle, yani 



onlarda itaat ederler. Onların gölgelerinden kasıt; lehüm de ki onlar eğer 
insanlarsa ki öyle olması büyük bir ihtimaldir, gölgelerine dahi sahip 
değiller. Gölgeleri dahi Allah‟ın yasasına itaat ediyor. Dönüp duran 
güneĢe, dönüp duran dünyaya koĢut olarak gölge değiĢiyor, uzuyor 
kısalıyor. Gölgesine dahi sahip olmayan insanın Allah‟a baĢkaldırmaya 
ne hakkı var. Aslında söylenen bu. Gölgelerine dahi söz geçiremeyen 
insanın Allah‟a muhtaç olmama iddiası gülünç değil mi anlamına geliyor 
bu. 

 
Burada ki parantez içi çeviriyi özellikle Nahl suresinin 48. ayetini 

aynı  benzetme kullanıldığı için o, bu ayetin adeta bir açılımı, bir tefsiri 
mahiyetinde olduğu için buradaki bu ibareyi daha da açılımlı çevirdim. 

 
[Ek bilgi; Dünyanın üzerinde insanlar, aklımıza gelen canlı cansız 

her Ģey, fiziki ve doğa olaylarının hepsi, evrende ise gezegenler ve bağlı 
bulundukları güneĢ gibi yıldızlar ve onun bağlı bulundukları galaksiler 
evrenin tümü sürekli, hiç durmadan Allah‟ın kanunlarına uyarak kendi 
içlerinde, birbirlerinin etrafında ve arĢın etrafında dönerler.(A. Türk- Var 
oluĢ gerçeği)] 

 
 
16-) Kul men Rabbüs Semavati vel Ard* kulillâh* kul 

efettehaztüm min dûniHĠ evliyâe lâ yemlikûne lienfüsihim nef'an ve 
lâ darra* kul hel yestevil a'ma vel basıyru, em hel testeviz zulümatü 
vennûr* em ce'alu Lillâhi Ģürekâe haleku kehalkıhı feteĢabehel 
halku aleyhim* kulillâhu haliku külli Ģey'in ve "HU"vel Vâhid'ül 
Kahhâr; 

 
De ki: "Semâlar ve Arz'ın Rabbi kim?" De ki: "Allâh"! De ki: "O'nun 

dûnunda, kendi nefslerine bir fayda veya zararı olmayan veliler mi 
edindiniz?" De ki: "Kör ile gören eĢit olur mu? Yahut karanlıklar ile Nûr 
eĢit olur mu?" Yoksa Allâh'a, O'nun yarattığı gibi yaratan; yaratma 
sistemi O'nunkine benzeyen ortaklar mı düĢünüyorlar? De ki: "Allâh'tır, 
her Ģeyin Yaratanıdır... "HÛ" Vâhid'dir, Kahhâr'dır." (A.Hulusi) 

 
16 - Göklerin ve Yerin Rabbi kim? de, Allah de, daha de: ondan 

baĢka kendi kendilerine ne bir menfaate ne bir mazarrata malik olmayan 
bir takım velîler mi tutuyorsunuz? Hiç de: Kör ile gören bir olur mu? 
Yahut zulûmât ile nûr bir olur mu? Yoksa Allaha onun hâlkı gibi mahlûkat 
yaradan Ģerikler buldular da halk, kendilerine müteĢabih mi oldu? Allah, 
de: Her Ģeyin hâlikı ve o, öyle vahid öyle kahhar. (Elmalı) 

 
 



Kul men Rabbüs Semavati vel Ard* kulillâh Onlara; göklerin ve 
yerin rabbi kimdir diye sor ve Allah‟tır cevabını ver. kul efettehaztüm 
min dûniHĠ evliyâe lâ yemlikûne lienfüsihim nef'an ve lâ darra ġimdi 
de ki; Ne yani, Ģimdi siz Allah‟ı bırakıp ta kendilerine dahi yararı 
dokunmayan ve gelecek bir zararı önleyemeyen varlıkları yar ve 
yardımcı mı edindiniz. Onlara bunu sor. Allah dıĢındakileri evliya 
etmemelerini söyle. Yani Ģu evliyalarınıza bir bakın de, bir sorun, 
kendilerine bir yarar sağlayabiliyorlar mı? Evliya edindiniz ama onlar 
kendilerine gelecek bir zararı önleyemezler ki size gelecek zararı 
önlesinler. Onun için Allah‟ı veli edinin, Allah dıĢında evliyanız olmasın. 
Açıkça söylüyor bunu. Ardına takıldıklarınız kendilerine dahi yararı ve 
zararı getiremez ya da önleyemez. Yarın aldanmıĢlığın verdiği can 
sıkıntısıyla kıyametteki duruĢunuzu ben söyleyeyim mi diyor Furkan 
suresinde Rabbimiz. 

 
Ve yevme ye'adduzzâlimü alâ yedeyhi yekulü ya leytenit 

tehaztü maar Rasûli sebiyla; (Furkan/27) O gün aldanmıĢlığın verdiği 
o derin hayal kırıklığı ile o zalim adam eline diĢlerini geçirecek ve 
diyecek ki; Ya veyleta leyteniy lem ettehız fülanen haliyla; 
(Furkan/28) keĢke falanca adamı kendime dost, veli edinmeseydim 
diyecek ama iĢ iĢten geçecek diyor. 

 
kul hel yestevil a'ma vel basıyr ve ilave et onlara de ki; Hiç 

görmeyenle gören bir olur mu? em hel testeviz zulümatü vennûr ya da 
karanlıklarla, bir ıĢık kaynağına sahip olan aydınlık nasıl bir tutulur. 
Karanlığın kaynağı olmaz. Onun için karanlıklar vardır, karanlık değil. 
Ama Nur, ıĢığın kaynağı olur, aydınlık varsa ıĢık var demektir. Hiçbir olur 
mu?  em ce'alu Lillâhi Ģürekâe haleku kehalkıhı feteĢabehel halku 
aleyhim ya yoksa onlar Allah‟a O‟nun yarattığı gibi yaratan ortaklar 
tedarik ettiler de, bu yaratılıĢ kendilerine Allah‟ın yaratıĢından ayırt 
edilemeyecek kadar benzer mi göründü. Tabii bu kadar uzun çevirmek 
zorundayım, çünkü burada ki mesela feteĢabehe kelimesini ancak böyle 
çevirebiliyorum. 

 
Yaratma hem yoktan var etme için kullanılır Kur‟an da, hem vardan 

var etme için. Hz. Ġsa için de o kuĢ yaratıyor denilir mesela. Ama 
buradaki yoktan var etmedir, mutlak yaratmadır o ve Allah‟a aittir. Ve 
burada soruyor vahiy; Yani onlar Allah dıĢındakilere dua eder, onlardan 
bir Ģeyler isterken, onlardan bir Ģeyler umarken, onların kendilerini 
kurtaracaklarını umarken söyle sor onlara. Onların aslında Allah‟a ait 
yaratma vasfına sahip olduklarını düĢünüyorlar böyle düĢünmekle ama 
farkında değiller. Bunu demek istiyor. 

 



kulillâhu haliku külli Ģey'in ve "HU"vel Vâhid'ül Kahhâr; De ki 
her Ģeyin yaratıcısı yalnızca Allah‟tır. Zira tüm varlığa boyun eğdirecek 
mutlak otorite sahibi, biricik güç sadece O‟dur. 

 
 
17-) Enzele minesSemai maen fesalet evdiyetün Bi kaderiha 

fahtemelesseylü zebeden rabiya* ve mimma yukıdune aleyhi 
fiynnaribtiğae hılyetin ev metaın zebedün mislüh* kezâlike 
yadribullahul Hakka vel bâtıl* feemmezzebedü feyezhebü cüfâa* ve 
emma ma yenfeun Nase feyemküsü fiyl Ard* kezâlike yadribullahul 
emsâl; 

 
Semâdan bir su (Esmâ özellikleri) inzâl etti de vadiler (Esmâ 

bileĢimi olan birimsel yapılar) kendi Bi-kaderlerince (terkibiyetlerindeki 
kuvvelerin miktarlarınca) sel olup (düĢünsel yaĢamları) aktı... O sel, üste 
çıkan köpüğü (maddesel hayatı) yüklenmiĢ taĢır... Bir süs veya bir zinet 
arzulayarak ateĢte yakıp erittiklerinden olan da bunun misli bir köpüktür. 
Köpük gereksiz fazlalık olarak atılır gider; iĢte Allâh, Hak ile bâtılı 
böylece misallendirir... Fakat insanlara faydalı olan Ģeye gelince, (iĢte o) 
arzda kalır... ĠĢte Allâh, böyle misalleri verir. (A.Hulusi) 

 
17 - Yukarıdan bir su indirdi de vâdiler kendi miktarınca seyl oldu, 

seyl de yüze çıkan bir köpük yüklendi, bir ziynet veya bir meta' yapmak 
için ateĢte üzerini körükledikleri madenlerden de onun gibi bir köpük 
vardır, ĠĢte Allah, hakkiyle batılı böyle çarpıĢtırır, ammâ köpük atılır 
gider, nâs‟a menfaati olan ise Arzda kalır, iĢte Allah, emsali böyle darb 
eder. (Elmalı) 

 
 
Enzele minesSemai maen O gökten su indirdi. fesalet evdiyetün 

Bi kaderiha bu sayede vadiler hacimleri kadar suyla dolup taĢtı. Evdiye 
Arap dilinde içi susuz olup ancak yağmur yağdığı zaman su alan derin 
çukurlara denilir. Yani nehir ve ırmak değil. 

 
fahtemelesseylü zebeden rabiyen derken akıntı, yüzeyde biriken 

ne kadar köpüklü tortu, atık, çör, çöp varsa hepsini alıp götürdü. Evet, 
harika bir mecaz veriyor Kur‟an burada. Devam edelim:  

 
ve mimma yukıdune aleyhi fiynnaribtiğae hılyetin ev metaın 

zebedün mislüh ġuna benzer bir Ģey bu, diyor Kur‟an. Bir tür takı ya da 
alet yapmak amacıyla potada eritilen metalin hasını, yüzeye çıkan 
köpüklü posadan arındırma iĢlemi gibi yani. Evet, kezâlike 
yadribullahul Hakka vel bâtıl ĠĢte Allah Hakk ile batılı böyle kıyaslıyor. 



 
Nasıl kıyaslıyor; Hakk‟ı Altın madenine, has‟a benzetiyor, batılı çör 

çöpe benzetiyor ve Hakk ve batıl eğer potaya girerse, yanarsa 
birbirinden ayrılır diyor. Bunu söylüyor.  

 
feemmezzebedü feyezhebü cüfâa artık bakılır eğer köpüklü tortu 

ise sonuçta atılıp gidecektir.feyezhebü cüfâa sonuçta atılır gider eğer 
köpükse. ve emma ma yenfeun Nase feyemküsü fiyl Ard fakat eğer 
insanlığın yararına bir Ģeyse yerli yerinde durur. 

 
Tefsire muhtaç değil. Bunlar kendisi tefsir ediyor zaten. Hayatı ve 

gerçeği. Ne diyor; Ey bu vahyin muhatabı olan insan diyor. Cüruf musun, 
yoksa altın mısın. Kendine bir bak ve yerini seç. Cürufsan atılacaksın 
diyor. Altından tutulacaksın diyor. El üstünde. Onun için ne olduğuna bir 
karar ver, özne misin, nesne misin. Özne isen hayatı inĢa et. Aklını inĢa 
et. Tasavvurunu inĢa et. Ve yeni bir hayat inĢa et, yeni bir insan ol. Ama 
nesne isen çöpsün tortunun atılan köpüğüsün diyor burada. 

 
kezâlike yadribullahul emsâl; ĠĢte verdiği bu misallerle Allah‟ın 

ortaya koyduğu gerçek. Diğer ayet aslında bu cümlenin devamı; 
 
 
18-) Lilleziynestecabu li Rabbihimül Hüsna* velleziyne lem 

yesteciybu leHU lev enne lehüm ma fiyl Ardı cemiy'an ve mislehu 
meahu leftedev Bih* ülaike lehüm sûül hısabi, ve me'vahüm 
cehennem* ve bi'sel mihad; 

 
Rablerine icabet edenlere (hakikatlerine yönelenlere) Hüsnâ 

(cennet - varlıklarındaki Esmâ kuvvelerinin açığa çıkıĢ güzelliklerini 
yaĢamak) vardır... O'na icabet etmeyenlere gelince, eğer ki arzdakilerin 
tamamı ve onunla beraber bir misli daha onların olsa elbette (Bi-)onu 
fidye verirlerdi (yaĢayacakları mahrumiyet azabından kurtulmak için)... 
ĠĢte yaĢam muhasebesi sonucunun en kötüsü onlar içindir... Onların 
barınakları Cehennem'dir... Ne kötü yataktır o! (A.Hulusi) 

 
18 - Rablerinin emrine icabet edenlere daha güzeli var, ona icabet 

etmeyenler ise Arzda bulunanın cemiisi bir misli de beraber kendilerinin 
olsa, hepsini fidyei necat olarak verirlerdi, iĢte onlar, hesabın kötüsü 
onlar içindir, me‟vaları da Cehennemdir, ve o, ne fena yataktır. (Elmalı) 

 
 
Lilleziynestecabu li Rabbihimül Hüsna* velleziyne lem 

yesteciybu leH rablerinin çağrısına güzel bir biçimde karĢılık verenle, 



onu karĢılıksız bırakanın durumudur burada söylenen, misal verilen. 
Onun için ne diyor; Yukarıda 15. ayette dua eden kul idi, icabet eden 
Allah‟tı. Burada ise dua eden Allah icabet eden kul. Kulun Allah‟a duası; 
Ġbadet ve Kulluk olarak gider. Allah‟ın kula duası rahmet ve vahit olarak 
gelir. ĠĢte burada Allah ile kul arasında ki sürekli iliĢki dile getiriliyor. 15. 
ayetle bu 18. ayeti birlikte değerlendirmek gerek. 

 
lev enne lehüm ma fiyl Ardı cemiy'an ve mislehu meahu 

leftedev Bih ki eğer yer yüzünde ki her Ģey onların olsaydı ve bir o 
kadarına dahi sahip olsalardı, kurtulmak için hepsini kurtuluĢ akçesi 
olarak tereddütsüz verirlerdi. ülaike lehüm sûül hısabi, ve me'vahüm 
cehennem iĢte hesapların en kötüsü onları beklemektedir ve onların 
meskeni Cehennemdir. ve bi'sel mihad; O ne kötü bir son duraktır. 

 
Niçin verirlerdi, yer yüzünün tamamı kendilerine ait olsaydı, bir o 

kadar daha servetleri olsaydı neden verirlerdi. Dünyada harcadıkları 
varlıklarını alabilmek için. Çünkü onlar kendilerini ütüldüler. Öyle bir 
kumar oyunu sandılar ki hayatı, o masadan kendilerini ütülerek kalktılar, 
kaybederek kalktılar. Onun için ahirette kendilerini satın almak için yer 
yüzünün tüm servetini bağıĢlarlardı ama hiçbir Ģey götüremediler. Bu 
nedenle ey insanoğlu bir gün iĢ iĢten geçmeden, iĢin iĢten geçtiği gün 
gelmeden kendini satın al ve kaybetme. Unutma ki sen Allah‟ın 
Ģaheserisin. Eğer kendini bulursan her Ģeyi bulursun. Kendini 
kaybedersen hiçbir Ģey kazanamazsın. 

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



Ġslamoğlu Tef. Ders. RA‟D SURESĠ (19-43)(80) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları geçen dersimizde rablerinin çağrısına icabet 

edenlerin kavuĢacakları güzel akıbet, yani cenneti müjdeleyen Ra‟d 
suresinin 19. ayeti ile son bulmuĢtu. Bu dersimiz 19. ayetle devam 
ediyor. 

 
 
19-) Efemen ya'lemu ennema ünzile ileyke min Rabbikel Hakku 

kemen huve a'ma* innema yetezekkeru ulül 'elbab; 
 
Rabbinden sana inzâl olunan Hak'tır; gerçeğini gören kiĢi, buna kör 

olan kiĢi gibi midir? Yalnızca, derin düĢünebilen akıl sahipleri bunu idrak 
edebilirler! (A.Hulusi) 

 
19 - ġimdi Rabbinden sana indirilenin hakikaten Hakk olduğunu 

bilir kimse âmâ olan gibi olur mu? Fakat onu ancak akıl ve vicdanı temiz 
olanlar idrâk eder. (Elmalı) 

 
 
Efemen ya'lemu ennema ünzile ileyke min Rabbikel Hakku 

kemen huve a'ma hiç rabbin katından sana indirilenin hakikat olduğunu 
bilen kimse, böyle biri: Hakikate karĢı kör davranan kimseyle bir 
tutulabilir mi. Yüreğinin gözü görmeyenle, yüreğinin gözü gören bir olur 
mu? Yüreğinin gözü kör olan biri bir Ģeye gülerken, yüreğinin gözü gören 
biri aynı Ģeye ağlar. Yüreğinin gözü kör olan birinin sevindiğine, açık olan 
biri üzülebilir. Onun üzüldüğüne de diğeri sevinebilir. Dolayısıyla ikisinin 
yaĢayıĢı bir olmaz, hayatı algılayıĢı bir olmaz, okuyuĢu bir olmaz, tabii ki 
duruĢu bir olmaz. Bir olmayan bakıĢın eylemleri de bir olmaz. Eylemleri 
aynı olmayan iki farklı hayatın akıbeti bir olur mu? Elbette iki farklı 
hayatın akıbeti de iki farklı hayat olmalı. Cennet ve cehennem. ĠĢte böyle 
bir baĢlangıcın öylesine sonucudur, akıbetidir. 

 
innema yetezekkeru ulül 'elbab; elbet ancak basiret sahipleri 

öğüt alırlar. Yani Allah‟ın bu kıyaslamasından yüreğinin gözleri görenle 
yüreğinin gözleri görmeyen insanla ne kastettiğini tabii ki basiret sahibi 
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biri kavrar, basiret sahibi olursa zaten yüreğinin gözü görüyor demektir. 
Görene basiret sahibi derler. Çünkü basiret; yürek gözü ile görmektir. 

 
 
20-) Elleziyne yufune Bi ahdillâhi ve lâ yenkudunel miysâk; 
 
Onlar (hakikate erenler), Allâh ahidlerine uyarlar (Allâh'ın 

varlıklarında açığa çıkardığı hakikat bilgisinin gereğini yaĢarlar), 
mîsaklarını (yaratılıĢ fıtriyetlerini) bozmazlar. (A.Hulusi) 

 
20 - Onlar ki Allahın ahdine vefâ ederler ve misâkı bozmazlar. 

(Elmalı) 
 
 
Elleziyne yufune Bi ahdillâhi ve lâ yenkudunel miysâk; onlar ki 

Allah‟a verdikleri söze sadakat gösterirler ve tabii ki fıtrat sözleĢmesine 
uyarlar, onu ihlal etmezler. 

 
Vahye göre akıllılık nedir sorusunun cevabı burada. Yani innema 

yetezekkeru ulül 'elbab; dedi bir önceki 19. ayet. Yani elbet ancak 
düĢünen akla sahip olanlar, yani akleden kalbe sahip olanlar bunu 
bilirler, fark ederler, düĢünürler. 

 
Peki akleden kalbe sahip olmanın özelliği nedir. ĠĢte akıllılık nedir 

Allah‟a göre, vahye göre o sorunun cevabı burada iĢleniyor ve diyor ki; 
Allah‟a verdikleri söze sadakat gösterirler...evfu Bi ahdillâh. (Nahl/91) 
Birinci Ģartı bu. Bunun içinde ondan önce bir Ģart daha var; ve lâ 
yenkudunel miysâk misakı çiğnemezler.  

 
Ben burada miysak‟ı fıtrat sözleĢmesi olarak aldım. Yani insanın 

yaratılıĢtan getirdiği temel değerler, ontolojik değerler. Dolayısıyla sapma 
ilk defa orada baĢlıyor. Önce yaratılıĢtan getirdiği değerlere 
yabancılaĢıyor. ĠĢte Miysak‟a ihanet budur. Çünkü Miysak insanın 
yaratılıĢta sahip olduğu, Allah‟ın daha yaratırken ona yüklediği temel 
değerler. Kendisi, temiz özü, temiz aslı, nüvesi, çekirdeği, belki ilk 
hafızası demek lazım. Allah‟ın yüklediği ilk format demek lazım. 

 
ĠĢte onunla arası açılan bir insan. Ona ihanet eden, onu ihlal eden 

bir insan. Hemen ardından Allah‟a da yabancılaĢıyor. Allah ile yaptığı 
sözleĢmeyi de bozuyor. Kendisine karĢı yabancılaĢanın Allah a karĢı 
yabancılaĢması doğal bir sonuç oluyor. Kendisi ile barıĢık olmayan 
birinin, Allah ile barıĢık olmama gibi bir sonuç elde ediliyor.  

 



ĠĢte burada bu iki Ģey dile getiriliyor. ..evfu Bi ahdillâh. (Nahl/91) 
Allah ile sözleĢmesine sadık kalır. Çünkü ve lâ yenkudunel miysâk 
kendi fıtratıyla olan sözleĢmesini bozmaz. AnlaĢmayı ihlal etmez. Ġki Ģart. 

 
 
21-) Velleziyne yasılune ma emerAllâhu Bihi en yusale ve 

yahĢevne Rabbehüm ve yehafune sûel hısab; 
 
Onlar, Allâh'ın BĠRleĢtirilmesini emrettiği Ģeyi BĠRleĢtirirler 

("oluĢmuĢ benlik"le "orijin benlik"in "bir"leĢmesiyle oluĢan yaĢam boyutu); 
Rablerinden (Esmâ özelliklerinin muhteĢem sonsuzluğundan) haĢyet 
duyarlar; hesabın kötüsünden (hakkını vermemenin sonuçlarından) 
korkarlar. (A.Hulusi) 

 
21 - Ve onlar ki Allahın riayet edilmesini emrettiği hukuka riâyet 

ederler, Rablerine saygı besler! ve hisâbın kötülüğünden korkarlar. 
(Elmalı) 

 
 
Velleziyne yasılune ma emerAllâhu Bihi en yusal yine o 

kimseler. Kimler? Akıllılar. Ne yaparlar? 3. olarak Allah‟ın kurulmasını 
emrettiği bağları kurarlar. Evet, akleden kalbe sahip olanlar, Allah‟ın 
kurulmasını emrettiği bağları kurarlar. BitiĢtirilmesini emrettiğini 
bitiĢtirirler. Ġrtibatlandırılmasını emrettiği Ģeyi irtibatlandırırlar. Bakara 27 
nin ve bu surenin 25. ayetinin müspet cümlesi bu. Oralarda menfisi 
gelmiĢ bunun. Yani akılsızlar. Dolayısıyla kendisine ihanet edenler ve 
tabii ki Allah‟a ihanet edenler ne yaparlar, Allah‟ın birleĢtirilmesini 
emrettiği bağları koparıp ayırırlar. Onun için bunlar birbirinin zıddı.  

 
Burada akıllı insanların yapmaları gereken ilk Ģey nedir? Öncelikle 

fıtrat sözleĢmelerine ihanet etmemek. Sonra Allah ile olan iliĢkilerini 
bozmamak, sonra Allah‟ın birleĢtirilmesini emrettiği Ģeyi ayırmamak. 
Aslında bunlar birbirinin devamı; ..üdhulû fiys silmi kâffe.. (Bakara/208) 
der Kur‟an. Silme, yani Ġslam‟a topyekun girin, parça parça değil. 

 
Bunu Ģöyle de anlayabiliriz. Sadece inancınızı Müslüman etmeyin, 

aklınızı da Müslüman edin. DüĢünce biçiminizi de Müslüman edin. 
Duygunuzu da Müslüman edin. Hatta oradan yola çıkın elinizi ayağınızı, 
gözünüzü kulağınızı, dilinizi dudağınızı da Müslüman edin. Yani komple 
Müslüman olun. Bu kamil Mümin olmanın ön Ģartıdır. Onun için aklı 
Müslüman etmek insanın ilk çabası olmalıdır. Akıl bağ demektir. Ukâl; 
Hayvan yuları manasına gelir, o kökten türetilir. Onun için akıl; bir Ģeyi bir 
Ģeye bağlayan bağdır. Peki neyi neye bağlar; Neyi neye bağlamaz ki..! 



 
Burada kadiym tefsir geleneğimiz sadece sıla-i rahm, yani 

akrabalık bağlarından söz etmiĢ. Fakat bu muhteĢem uyarıyı sadece 
akrabalık bağlarına hasretmemizi gerektirecek hiçbir gerekçe yok. Aksine 
çok büyük, çok geniĢ bir anlam alanı içeriyor. Dünyayı ahirete bağlar 
Müslüman aklı. Aklını Müslüman etmiĢ bir kiĢi, dünyayı ahiretten ayrı 
düĢünmez.  

 
Aklını Müslüman etmiĢ bir kiĢi ruhu cesetten, cesedi ruhtan, bedeni 

ruhtan ayrı düĢünmez. Onun için böyle bir kiĢi sadece bedeninin güzelliği 
ile değil ruhunun güzelliği ile de ilgilenir. Böyle bir kiĢi sadece bedenini 
beslemez, ruhunu da besler. Böyle bir kiĢi bedeni acıktığı zaman 
harekete geçmez, ruhunun da acıktığının farkında olur. Bunun için bu 
ikisi arasında bağ kuran bir akıl Ģart. 

 
Daha neyi neye bağlar? Maddeyi manaya bağlar. Elde ettiği her bir 

maddi varlığın, aslında kendisine bir emanet, ilahi bir emanet olduğu 
sonucuna iĢte bu bağ dolayısıyla varır ve tabii ki imanı amele bağlar. 
Amelsiz iman, imansız amel düĢünmez.  

 
Dini topluma bağlar. Toplumsuz bir din, dinsiz bir toplum 

düĢünmez. Ġktidarı bilgiye bağlar, bilgisiz bir iktidarın zulüm, iktidarsız bir 
bilginin ise muktedir olmayan, güçsüz ve kendi yatağına çekilmiĢ boĢ bir 
bilgi olduğunu bilir. Dolayısıyla dini, dünyanın her alanına bağlar. 
Siyasete, ticarete, ekonomiye bağlar. Dinsiz bir para, parasız bir din 
düĢünemez. Ahlaksız bir servet, servetsiz bir ahlak ta düĢünmez. Onun 
için bunları hep birbirine bağlar. 

 
ĠĢte bu Ġslam aklının en temel özelliğidir, bağ, bağlamak. Burada da 

ifade edilen en geniĢ anlamıyla budur. Varlığı zincirleme birbirine bağlar. 
Varlığa olan Ģefkat ve merhameti sadece kendisine yakın olanla sınırlı 
kalmaz. Halka halka tüm bir varlığı kuĢatır. Çünkü o bu Ģefkat ve 
merhametini, Allah‟ın Ģefkat ve merhametinden almıĢtır. Onun için 
mahlukata bakıĢı Ģefkat ve merhametle kuĢatılmıĢtır. Bu bağ sonucunda, 
dağa bakarken, toprağa bakarken, ekine bakarken, insana bakarken hep 
Allah‟ı hatırlar. Çünkü bağ kurar. Gördüğü her Ģeyin arkasındaki ilk 
sebebi görür ve dolayısıyla her gördüğü bir ayettir, onu okur. ĠĢte  

 
Ġslam aklının bağ kurması bu demektir ve burada; Velleziyne 

yasılune ma emerAllâhu Bihi en yusal derken ayet, Allah‟ın 
kurulmasını emrettiği bağlar bu kadar çeĢitli ve kurulunca onu kuran aklı 
ise bu kadar muhteĢem bir akıl haline gelir. 

 



ve yahĢevne Rabbehüm ve yehafune sûel hısab; zira onlar, 
rablerinin sevgisini yitirme kaygısıyla titrerler ve hesabı kötü vermekten 
pek korkarlar. 

 
Sevgili Kuran dostlarıve yahĢevne Rabbehüm ibaresini; 

Rablerinin sevgisini kaybetme korkusuyla titrerler diye çevirdim. Çünkü 
HaĢyet, sıradan bir korku değildir. Ġnsanın yılandan, ya da fareden 
korkmasına haĢyet denilmez. HaĢyet; sevgiyi yitirme korkusudur. HaĢyet, 
beni sevmez diye korkmaktır, beni döver diye değil. HaĢyetle havf 
arasındaki fark budur. Onun için Allah korkusu, aslında sevgiye dayalı bir 
korkudur. Neden; Rabbimin sevgisini yıpratırım, bana olan sevgisini 
zedelerim diye tir tir titremesi haĢyettir. 

 
Burada da iki madde sayıldı yukarıdakilere ek olarak, üç madde 

olmuĢtu yukarıda, burada ise; Rab sevgisini yitirme korkusuyla titrerler ve 
bir de ahiret ve akıbet endiĢesi, yani hesabı kötü vermekten korkarlar. 
Kimler; Akıllı olanlar. O akıllıların hala özellikleri sayılıyor. Buraya kadar 
beĢ özellik oldu. Devam ediyoruz; 

 
 
22-) Velleziyne saberubtiğae vechi Rabbihim ve ekamus Salâte 

ve enfeku mimma razaknahüm sirran ve alaniyeten ve yedreune Bil 
hasenetisseyyiete ülaike lehüm ukbeddar; 

 
Yine onlar Rablerinin vechini (cennet yaĢamı olan rabbanî 

kuvvelerin açığa çıkıĢı yaĢamını) arzulayarak sabrettiler (mevcut 
Ģartlarına); salâtı ikame ettiler ve kendilerinde açığa çıkardığımız yaĢam 
gıdasından gizli ve açık olarak bağıĢta bulundular... Yaptıkları yanlıĢları 
(arkasından yapacakları) güzel fiillerle yok ederler... ĠĢte onlarındır 
geleceğin vatanı! (A.Hulusi) 

 
22 - Ve onlar ki Mevlâlarının rızasına ermek için sabretmekte, 

namazı dürüst kılmak da, kendilerine verdiğimiz rızklardan gizli açık infak 
eylemektedirler, ve seyyieyi hasene ile defederler, iĢte bunlar, Dünya 
yurdunun ukbası onlara. (Elmalı) 

 
 
Velleziyne saberubtiğae vechi Rabbihim iĢte onlar rablerinin 

rızasını elde etme yolunda direnirler, sabrederler, sabır direniĢtir. Allah‟ın 
rızasını elde etmek için direnmek. 

 
Allah‟ın rızasını elde etmek için direnmek mi gerekir, her halde. 

Çünkü Allah‟ın razı olduğu yolda durmak, o yolda yürüyüĢü sürdürmek, o 



uzun maratonu sürdürebilmek için direnmek, diĢini sıkmak gerekir. 
Çünkü önünüze ne engeller çıkartılacak, ne sınavlardan geçeceksiniz, ne 
heyelanlar göreceksiniz. Önünüze gelen engelde eğer oraya oturup 
kalırsanız, iĢte direnmemiĢ olacaksınız. Yok önünüze çıkan bir 
heyelanda servis yolu yapıp, orayı aĢıp yolculuğunuzu sürdürür iseniz o 
zaman sabırlı olan sizsiniz.  

 
Bu ayetten bu ibareden yola çıkarak sabrın yatmak demeye 

gelmediği herhalde anlaĢılmıĢtır. Ben uyumaya sabrettim denilemez. 
Sabretmek için mutlaka orada bir iĢ yapıyor olmanız lazım, bedel 
ödemeniz lazım. Bedel ödemeyen kimsenin sabrettim deme hakkı 
bulunmamaktadır. 

 
ve ekamus Salâh bir baĢka Ģart, ve salatı ikame ederler.  
 
Namaz salatı ikame etmenin Ģer‟i boyutu. Ama bir de bunun, salatı 

ikame etmenin özü var. Yani varlık boyutu, ontolojik boyutu var ki, o da 
Allah karĢısında esas duruĢu korumaktır. Namaz bu esas duruĢun, 
sembolün dili ile ifadesidir. Asıl namazın aracısı olduğu Ģey, Ġnsanın 
Allah karĢısında esas duruĢudur. O nedenle namaz anlamına gelen salât 
kelimesi; Ġnsanın omurga kemiğine, insanı dik tutan, onu baĢtan baĢa dik 
tutan omurga kemiğine verilen sözcükten türetilmiĢtir. Sâl. Yani Allah 
karĢısında esas duruĢunu koruyan. 

 
ve enfeku mimma razaknahüm sirran ve alaniyeten ve 

kendilerine verdiğimiz nimetlerden gizlice ya da açıktan sarf ederler. Yani 
fazla olandan değil, iĢe yaramaz olandan değil, atacaklarından değil, 
nimet olarak gördüklerinden, kendilerinin sevdiklerinden kendilerinin 
kullanabileceklerinden gizli ya da açık. Sadece gizli vereceğim kaygısıyla 
vermekten geri durmakta riyanın ters dönmüĢ biçimidir. Tabii ki sadece 
herkes görsün diye vermek ne ise, onun tersi olan kimse görmesin diye 
Ģeytanın kendisini aldattığı ve bu sayede vermekten de geri duran insan 
da yine bir baĢka tür, yani bu sefer önden değil arkadan gelen tarafından 
gelen tarafından aldatılmıĢtır. 

 
ve yedreune Bil hasenetisseyyie ve kötülüğü iyilikle ortadan 

kaldırırlar. Bunun bir manası, daha doğrusu bunun bireysel manası; 
yaptıkları kötülüğü tevbe ile silerler. Allah‟tan af dilerler ve Allah‟a 
yönelirler. Bir baĢkasında yaptığı kötülüğü özür dileyerek ve o kötülüğün 
sonuçlarını izale ederek silerler. Bir baĢkasının kendilerine yaptığı 
kötülüğü onlara, mukabil bir kötülük yapmak yerine iyilikle, belki buradaki 
iyilik, makul bir tavırla, mümkün olan iyi bir tavırla, o anda ona ne 
yapılması gerekiyorsa. Çünkü size yapılan kötülüğün misli ile mukabele 



etmeniz Kur‟an tarafından müsaade edilen bir Ģeydir. Fakat afla 
bağıĢlamanız evla ve Ahsen görülmüĢ, tavsiye edilmiĢtir. Ġyilikle savarlar. 

 
ülaike lehüm ukbeddar; ( 23 - Cennatü Adnin) ĠĢte onlar bu 

diyarın mutlu sona ulaĢacak sakinleridir kalıcı mutluluğun merkezi 
cennetlerdir. Onların ulaĢacağı mutlu son. 

 
Önceki ibare tam 9 maddelik bir akıllı insan profili çizdi. 4 madde de 

burada geldi. Daha önce 5 madde gelmiĢti, burada da 4 madde gelince 
tam 9 özellik sahibi olan bir akıllı insan profili. Kur‟an a göre akıllı insanın 
özellikleri iĢte onlar. 

 
Peki, bir insan böyle akıllı olunca ona ne var sorusunu mu 

soruyorsunuz. ĠĢte hemen arkadan gelen ayetin son cümlesi ile müteakip 
ayetin ilk cümlesi bunun cevabını veriyor. ĠĢte onlar diyor; ülaike lehüm 
ukbeddar; ( 23 - Cennatü Adnin) bu diyarın mutlu sona ulaĢacak 
sakinleridir ki, o mutlu son nedir? Kalıcı mutluluğun merkezi olan 
cennetlerdir. Cennatü Adnin. 

 
Adnin; mutluluk merkezi diye çevirdim. Ma‟din, maden de aynı 

kökten gelir. Arapçası Ma‟din dir. Madene neden maden demiĢler? 
Çünkü eĢyanın yoğunluk, ağırlık ve çekim merkezime Ma‟din denir 
Arapçada. Yani kökünün bulunduğu ve üretildiği yer. Kökünün, aslının, 
tohumunun bulunduğu, ya da üretildiği yere maden derler. Onun için adn 
cenneti, tüm güzelliklerin adeta üretildiği yer. Kendisinden fıĢkırdığı yer. 
Adeta güzellik tohumunun ekildiği tarla, cennet. Adeta güzelliğin madeni, 
iĢte o. Onun için mutluluk merkezi cennetler verilecek o insanlara. Akıllı 
adamların akıbeti; mutluluğun üretildiği merkez olan cennettir. Yukarıda 
ki 9 özelliğe sahip olan akıllılar. 

 
 
23-) {Cennatü Adnin} yedhuluneha ve men saleha min abaihim 

ve ezvacihim ve zürriyyatihim vel Melaiketü yedhulune aleyhim min 
külli bab; 

 
(Geleceğin yurdu) Adn cennetleridir (hakikatlerindeki Esmâ 

kuvveleriyle bilinçli olarak YaĢama mertebesi)... Ana-babalarından, 
eĢlerinden ve zürriyetlerinden salâha erenler (düzelip uyumlu hâlde 
yaĢayanlar) ile BĠRlikte (aynı hakikati yaĢayarak) oraya girerler... 
Melekler de her kapıdan onların üzerine girerler (o boyutun yaĢamı için 
gerekli kuvveler de her kanaldan kendilerinde açığa çıkar)! (A.Hulusi) 

 



23 - Adin cennetleri: onlara girecekler, atalarından ve 
zevcelerinden ve zürriyetlerinden Salih olanlar da beraber, öyle ki 
Melekler her kapıdan yerlerine girerek diyecekler. (Elmalı) 

 
 
{Cennatü Adnin} yedhuluneha ve men saleha min abaihim ve 

ezvacihim ve zürriyyatihim Onlar ve onların atalarından, eĢlerinden ve 
nesillerinden erdemli kimseler oraya girecekler. 

 
Cennet dediğin bile tek baĢına yaĢanmaz. Çünkü sevdiğin, 

sevdiklerin, dostun, dostlarının olmadığı bir yer cennet bile olsa buruktur. 
Onun için burada, bu ayette, senin yanına, senin gibi Allah‟la olan 
sözleĢmesine sadık, senin gibi fıtrat sözleĢmesine ihanet etmemiĢ olan 
ve o 9 Ģartı yerine getiren akıllı sevdiklerin insanlar da beraber olacaklar. 
Atalarından çocuklarından ya da eĢlerden. 

 
vel Melaiketü yedhulune aleyhim min külli bab;{24 - Selâmün 

alayküm Bima sabertüm fenı'me ukbed dar;} 
 
 
24-) Selâmün alayküm Bima sabertüm fenı'me ukbed dar; 
 
"Selâmun aleyküm (Selâm ismiyle iĢaret edilen kuvvesi sizde açığa 

çıksın) sabretmenizin sonucu... Son vatan ne güzel!" ("Vatan sevgisi 
imandandır" hadisinde iĢaret edilen "vatan" budur. A.H.) (A.Hulusi) 

 
24 - Selâm sizlere, sabrettiğiniz için bakın ne güzel: yurdun ukbası. 

(Elmalı) 
 
 
{23. den:vel Melaiketü yedhulune aleyhim min külli bab} Selâmün 

alayküm Bima sabertüm fenı'me ukbed dar; Ve melekler bütün 
kapılardan onların huzuruna girecekler ve Ģöyle seslenecekler; Selâm 
sizlere.Selâmün alayküm ey cennet ehli. Bima sabertüm bu rabbinizin 
rızasını elde etme yolundaki direncinizin bir sonucudur. Hani yukarıda 
geçmiĢti ya, tırnak içinde onu 22. ayetteki onu, o açıktan gelen cümleyi 
burada zımni olarak geçtiği varsayımına dayanarak burada da zikrettim. 
Yani Rabbinizin rızasını elde etme yolunda ki direncinizin bir sonucudur 
bu, bu cennet. 

 
ĠĢte Dar-ı dünyanın ardından gelen mutlu son ne muhteĢemdir. 

fenı'me ukbed dar Bu dünya diyarının ardından gelen ukba diyarı 
cennet, ne muhteĢem, ne güzel bir sonuçtur.  



 
Allah‟tan haber alacağımız gayb alanından söz ediyor bu ayet. Bu 

haberi baĢka kimden haber alabilirdik. Bize böyle bir haberi verecek 
baĢka bir ajans ya da haber kaynağı var mı? Allah verir. Cennetten Allah 
haber verir ve O haber veriyor. 

 
Ukba, son, akıbet manasına gelir. Tüm dilciler ve müfessirler 

ittifakla bu anlamı tercih etmiĢler. Müspet ve menfi anlamda da 
kullanılıyor. Tüm Kur‟an da ki ukba geçen ayetleri alt alta dizdiğimizde 
bunu anlıyoruz. Burada fenı'me yani ne güzel nitelemesiyle geldiği için 
biz de bu akıbetin güzel bir akıbet olduğunu anlıyoruz. 

 
 
25-) Velleziyne yenkudune ahdAllâhi min ba'di miysâkıhı ve 

yaktaune ma emerAllâhu Bihi en yusale ve yüfsidune fiyl Ard* 
ülaike lehümülla'netü ve lehüm suüddar; 

 
Mîsaklarına rağmen (yaratılıĢlarındaki mutlak teslimiyet fıtratına 

rağmen) sonradan Allâh Ahdini (Ģartlandırılmaları ya da bilgileri yanlıĢ 
değerlendirmeleri yüzünden) bozanlar; Allâh'ın (Ģirk anlayıĢının 
kaldırılarak) BĠRleĢtirilmesini/vusûlünü emrettiği Ģeyi kesip koparanlar 
(oluĢmuĢ benliğin orijin benden ayrı bir yapı olduğunu kabul edenler) ve 
arzda (bedeni amacına uygun kullanmayarak, karındaki beyinin esiri 
olarak) ifsad yapanlara gelince, iĢte Allâh'tan uzaklaĢtırılmıĢlık 
(hakikatlerine bahĢedilmiĢ Esmâ kuvvelerinden uzak düĢmek) onlar 
içindir! Vatanın kötüsü de onlaradır! (A.Hulusi) 

 
25 - Amma Allahın ahdini misak ile tevsik ettikten sonra 

nakzedenler ve Allahın raptedilmesini emrettiği rabıtaları koparanlar ve 
yer yüzünü fesada verenler, iĢte bunlar, lânet onlara, ve yurdun kötüsü 
onlara. (Elmalı) 

 
 
Velleziyne yenkudune ahdAllâhi min ba'di miysâkıhı ve 

yaktaune ma emerAllâhu Bihi en yusale ve yüfsidune fiyl Ard ama 
fıtrat sözleĢmesinin ardından Allah‟a verdikleri sözü ihlal edenler ve 
Allah‟ın kurulmasını emrettiği bağları kesip kopararak sonunda 
yeryüzünde sosyal çürümeye neden olanlar var ya, ülaike 
lehümülla'netü ve lehüm suüddar; iĢte onlar Allah‟ın rahmetinden 
kesinlikle dıĢlanmıĢlardır. Allah onları rahmetinden dıĢlamıĢtır ve dar-ı 
dünyanın ardından gelen kötü akıbet onları beklemektedir. 

 



Evet dostlar, yukarıda müspet olarak Allah‟ın birleĢtirilmesini 
emrettiğini birleĢtirenler dile getirildi. Burada ise, onların tam zıddı bir tip 
ele alınıyor, bir tipoloji. O tipolojinin vasfı Ģu. Allah‟la olan sözleĢmesini 
bozar. 

 
..yenkudûne ahdAllahi min ba'di miysakın.. (Bakara/27) Çok 

ilginç bir ibare bu; Fıtrat sözleĢmesine rağmen diye de çevrilebilir bu. 
Yani fıtrat sözleĢmesini bozduktan sonra bir de dönüp Allah‟la olan 
sözleĢmesini ihlal eder. Zaten kendine yabancılaĢırsa rabbine 
yabancılaĢması kaçınılmaz olur. Onun için kendisini bilen rabbini bilir. 
Kendisiyle barıĢık olmayan biri, rabbiyle de barıĢık olmayacaktır. ĠĢte 
burada ifade buyrulan hakikat budur ve tabii o kendisiyle ve rabbiyle olan 
iliĢkisini koparınca böyle bir akla sahip. Bu aklın temel özelliği nedir; ..ve 
yaktaune mâ emerAllahu Bihî en yûsal.. (Bak. /27) Buna benzer bir 
ibare bakara suresinde de gelmiĢti hatırlayınız; Allah‟ın birleĢtirilmesini 
emrettiği Ģeyi koparırlar. Kesip ayırırlar. Yaktau, kesip koparmak. Allah‟ın 
birleĢtirilmesini emrettiği her Ģeyi.  

 
O zaman da biraz önce yukarıdaki ayeti tefsir ederken de dile 

getirmiĢtik. Dünya ve ahireti birbirinden koparırlar. Koparınca dünya 
ahiret siz kalır ve tek dünyalı düĢünmeye baĢlar. Tek dünyalı düĢünen 
dünyasını elinden alınca hayatı bitmiĢ gibi olur. Tek dünyalı düĢüneni, 
dünya ile korkuturlar. Ahireti olanı ahiretle.  

 
Onun için çift dünyalı olan biri tek dünyası elinden alınınca iĢi bitmiĢ 

biri gibi davranmaz. Onu mahveden ve kahreden, diğerine pek bir Ģey 
yapmaz. Yıkamaz onu. Çünkü onun ikinci bir dünyası daha var. Çünkü o 
bağı koparmadı. Dünya ile ahiret arasındaki bağı koparmadı. Bedenine 
bir arıza gelirse, b u onun hayatının sonu değildir. Yani onu umutsuzluğa 
sürüklemez. Çünkü onun bir dünyası ve o dünyada bir bedeni daha 
olacak. Onun için onunla teselli bulur.  

 
Ġman teselli ve tedavi edicidir iĢte bu manada ve bu imana ait akıl 

da daima bağlanması gerekli unsurları bağlar. Akılla nakil arasını bağlar. 
Allah‟ın vahyini akılla bağladığı için; Aklı insanın içindeki bir peygamber, 
vahyi insanın dıĢındaki bir akıl gibi okur. Bağları bağladığı için dini 
dünyadan ayırmaz. Onun dünyası dinli bir dünyadır, dinsiz bir dünya 
değil.  

 
Bağlanması gerekli Ģeyleri ayırmadığı için yaptığı her iĢte Allah‟ı 

müdahil olarak görür. Eğer ticaret yapıyorsa Allah‟ı hatırından bir an uzak 
tutmaz, kazandığı Ģeylerin bir emanet olduğunu iĢte bu bağ sayesinde 
anlar. Bağı koparmıĢ bir akıl, benim değil mi der. Kendi kendine yettiğini 



zanneder. Dolayısıyla o aklı karĢılıksız olarak vermeye ikna edemezsiniz. 
Dolayısıyla o aklı israfın haram olduğuna ikna edemezsiniz, benim değil 
mi demiĢtir, çünkü bağı koparmıĢtır.  

 
ĠĢte burada o akıldan söz ediliyor ve bu aklın akıbeti nedir, Allah‟ın 

bağlanmasını emrettiği Ģeyleri kesip koparan aklın akıbeti; ülaike 
lehümülla'ne Allah‟ın rahmetinden kesinlikle dıĢlanmaktır. La‟net, 
rahmetten dıĢlanmak anlamına gelir. Onun için birine lanet etmek; Allah 
seni rahmetinden dıĢlasın demektir. ve lehüm suüddar; Böyle birinin 
akıbeti ne olsa ki, ne olsa gerek, ĠĢte burada söyleniyor. Ve dar-ı 
dünyanın ardından gelen kötü akıbet onları beklemektedir. 

 
Yukarıda Allah‟ın birleĢtirilmesini emrettiği Ģeyleri koparanların yer 

yüzünde yol açtıkları bir felaket daha var. Nedir o; ..ve yüfsidûne 
fiyl'Ard.. (Bakara/27) ayetin içinde geçti. Yer yüzünü fesada verirler. 

 
Fesat; ahlaki çürümeden tutun da, sosyal, siyasal, ekonomik, ilmi, 

teknolojik çözülmeye ve kokuĢmaya kadar her türlü yozlaĢmaya verilen 
addır. Onun için böyle bir akıl eğer hakim olursa yer yüzüne, yer yüzüne 
hakim olan medeniyet böyle bir akıldan neĢ‟et ederse, böyle bir akla 
yaslanırsa o zaman yer yüzünün dengeleri bozulur. Çürüme ve yozlaĢma 
baĢlar, ahlaki kokuĢma baĢlar. ĠĢte bugün olduğu gibi. Çünkü bugün yer 
yüzüne hakim olan akıl, Allah‟ın kurulmasını emrettiği bağları koparan bir 
akıl. EĢya ile Allah arasındaki bağı görmüyor. Görmediği için eĢyayı 
Allahsız niteliyor. Onu AllahsızlaĢtırıyor, ona çabalıyor, anlamsızlaĢtırıyor 
yani. Çünkü Allah demek anlam demektir.  

 
Onun için de bir emanet olarak görmüyor. Suyu, yeri, göğü, dağı, 

taĢı bir emanet olarak görmüyor. Emanet olarak görmeyince emanete 
sadakatten ya da ihanetten söz edemiyor. Ġhanet ediyor ama bunun 
hainlik olduğunu bilmiyor. Çünkü kurulması gereken bağı kopardı. 
Allah‟ın yer yüzünde ki bir görevlisi olduğunu unutuyor akan ırmakların. 
Doğan güneĢin Allah‟a iman etmiĢ Ģuursuz bir Müslüman olduğunu 
unutuyor. Dağların, Allah‟ın emrine amade olmuĢ iradesiz bir mümin 
olduğunu unutuyor. Onun için de bağ kuramıyor. Peygamber gibi bağ 
kuramıyor. Bağ kursaydı;  

 
- Uhudun, cebelun yuhibbune ve yuhıbbu. Uhud, o bir dağ. 

Fakat o bizi sever, biz onu severiz.  
 
Diyebilmek bağ kurmakla olur. Dağ tarafından sevilmek ve dağı 

sevmek, iĢte böyle bir aklın ulaĢtığı muhteĢem bir bakıĢ açısıdır. 
 



 
26-) Allâhu yebsüturrizka limen yeĢau ve yakdir* ve ferihu Bil 

hayatid dünya* ve mel hayatüd dünya fiyl ahireti illâ meta'; 
 
Allâh dilediğine yaĢam gıdasını bollaĢtırır, dilediğininkini de daraltır! 

(Onlar) dünyalıklarıyla ferahlayıp Ģımardılar... (Oysa) gelecek sürecine 
göre dünya hayatı, sadece geçici avuntudur! (A.Hulusi) 

 
26 - Allah dilediği kimseye rızkı geniĢletir, daraltır da, onlar ise 

Dünya hayat ile ferahlamaktalar, halbuki Dünya hayat Âhiretin yanında 
bir yol azığından ibarettir. (Elmalı) 

 
 
Allâhu yebsüturrizka limen yeĢau ve yakdir Allah rızkı dilediğine 

geniĢletir ve daraltır. ve ferihu Bil hayatid dünya ve rızkı geniĢletilenler 
dünya hayatında sevinirler. ve mel hayatüd dünya fiyl ahireti illâ 
meta';ne var ki dünya hayatı ahirete nazaran geçici ve tadımlık bir 
lezzettir. Geçici bir hazdır. 

 
Böyle bir ayet hemen buracıkta neden geldi derseniz, bu tipik bir 

mantığa cevaptır. O mantık ta bu ayetin ilk muhataplarında yaygın olan 
bir mantık. Hayatlarında, dünyada eğer refah içindelerse, bolluk ve 
bereket içindelerse, bu bolluk ve bereketi yaĢantılarının doğruluğuna bir 
referans sayıyorlardı ve biz haklıyız, haklı olmasaydık Allah bize bu 
kadar nimeti verir miydi diyorlardı. 

 
Bu korkunç bir bakıĢ açısı gerçekten iĢte bağlantıyı koparan aklın 

sahibini içine düĢürdüğü çukurdur bu. Çünkü içinde bulunduğunuz maddi 
refah ile, Hakk üzere olduğunuz arasında bağlantı kurmak ancak bir 
zalimin veya bir zalim yöneticinin güç bende, demek ki ben haklıyım 
demesinden farkı bulunmamaktır. Gücü olan her zaman Hakka sahip 
değildir. Maddi refah içinde bulunanın her zaman hakikat üzere olmadığı 
gibi. Böyle bir mantık bugün de yer yüzüne baktığında neden falancalar 
teknolojiyi geliĢtiriyorlar, Ģunu buluyorlar, bunu buluyorlar, demek ki onlar 
haklı veya demek ki onlar Ģöyle mantığı, iĢte bu mantığın bir gölgesi, bir 
iz düĢümü.  

 
Bu doğru değil. Çünkü yer yüzünde ne ile sınanıyor olduğunuz sizin 

akıbetinizin göstergesi değil. Çok güzel ve iyi insanlar acılarla sınanabilir. 
Çok kötü insanlar da bir takım servetler ve nimetlerle sınanabilir.  

 
Bu manada iĢte bağ kurmayı bilmeyen bir akıl böyle davranır. 

Böyle bakar. Burada da müĢrik aklı dünyada bol bol lûtfa nail olmayı 



Allah‟ın sevdiğinin bir göstergesi olarak görüyor ve Resulallah‟a karĢı 
çıkarken iĢte bu argümanı kullanıyor, bu aklı kullanarak diyordu ki; Allah 
eğer biz Hakk üzerinde olmasaydık bu kadar nimete gark etmezdi. Bize 
bu kadar nimeti verdiğine göre biz doğruyuz, haklıyız. Yani onların ebedi 
felaketlerine böyle bir akıl yürütme sebep olmuĢtu.Çünkü akıl, bağ 
kuramayan bir akıldı. Bağ kursaydı eğer servetin imtihan için verildiğini, 
malın ve mülkün, hayat standardının, insanın sınanması olduğunu, bu 
sınavı veremeyen için bunların bir bela, bir musibet anlamına geldiğini 
anlarlardı. 

 
 
27-) Ve yekulülleziyne keferu levla ünzile aleyhi ayetün min 

Rabbih* kul innAllâhe yudıllu men yeĢau ve yehdiy ileyHĠ men enab; 
 
O hakikat bilgisini inkâr edenler: "O'na Rabbinden bir mucize inzâl 

edilseydi ya?" derler... De ki: "Muhakkak ki Allâh dilediğini saptırır, 
kendisine dönüp yöneleni de hakikate erdirir." (A.Hulusi) 

 
27 - Yine o küfredenler diyorlar ki: Ona Rabbinden bir âyet 

indirilseydi ya!.. De ki, hakikat Allah dilediği kimseyi ĢaĢırtıyor kim de 
gönül verirse kendini hidayet buyuruyor. (Elmalı) 

 
 
Ve yekulülleziyne keferu levla ünzile aleyhi ayetün min Rabbih 

Yine küfürde direnenler; ona rabbinden bir mucize indirilmesi gerekmez 
miydi. Yine aynı akıl diyor dikkat buyurunuz. Biraz önce kendisinin içinde 
bulunduğu dünyevi refahı, hakikat üzerinde oluĢuna bir delil olarak 
gösteren, bağlantıyı koparmıĢ akıl, yani bağ olduğunu unutup referans 
olduğunu zanneden akıl. Aracı olduğunu unutup amaç olduğunu 
düĢünen akıl. Ġp olduğunu unutup kendinsin merkez olduğunu düĢünen 
akıl, böyle bir akıl. Ġyi ve kötüyü tanımakla görevli olduğunu unutup 
tanımlamaya kalkıĢan akıl. ĠĢte böyle uzatabiliriz.  

 
O diyordu bunu. Ne diyordu levla ünzile aleyhi ayetün min 

Rabbih ona rabbinden bir belge, bir mucize indirilmesi gerekmez miydi. 
Neden. Bağ koparmıĢ bir akıl söyler bunu. Eğer bağlantıyım koparmamıĢ 
olsaydı en büyük mucize ile yüz yüze olduğunu fark etmesi lazımdı 
vahiyle. ġu vahyin büyük mucizesini görmeyen bir akıl, baĢka mucizeler 
gelse ne yapacak ki. Zaten daha önceki toplumlara gelmiĢ ve onlarda 
hiçbir Ģey değiĢmemiĢti. Onun için onlar gözlerinin önündeki büyük 
mucizeyi görmüyorlar. Çünkü bağlantı kuramıyorlardı. Onun için ek ve 
ilave olağanüstülükler istiyorlardı. 

 



Kul bu akla Ģu cevabı ver bu müĢrik akla innAllâhe yudıllu men 
yeĢau ve yehdiy ileyHĠ men enab; Allah dileyen kimsenin sapmasını 
diler, kendisine yönelen kimseyi ise doğru yola yöneltir. 

 
Çok ilginç değil mi. Gerçekten de Kur‟an dayehdiy men yeĢau , 

yudıllu men yeĢau ibarelerini çift failli olarak çeviririm. Yani YeĢa‟ fiilinin 
öznesi hem Allah açık özne. Gizli özne ise sonunda bir “H” zamiri varmıĢ 
gibi takdir edilerek insan. Onun için de Ģöyle çeviririm. Dileyenin 
hidayetini diler, isteyenin sapmasını diler Ģeklinde. ĠĢte bu çevirimin bir 
numaralı dil dıĢındaki açık delili de bu ayettir. Bakınız 1. cümlede yudıllu 
men yeĢau dileyen kimsenin sapmasını diler diye çeviriyorum. Neden; 
Çünkü gizli failinin insan olması bir yana, açıkça Kur‟an ı bir istikraya tabi 
tuttuğunuzda, yani tüme varım için okumaya tabi tuttuğunuzda hemen Ģu 
ayeti görüyoruz; 

 
..ve ma yudıllu Bihî illel fasikıyn; (Bakara/26) O yoldan sapmıĢ 

olanlar dıĢında kimseyi saptırmaz. 
 
Açık değil mi, ispata ne gerek var. Yani aslında saptıran O değil, 

sapanı saptırıyor. Daha doğrusu sapmayı tercih edenin tercihine 
saygılıdır Allah. Onu tercihiyle baĢ baĢa bırakıyor. Verdiği iradeye 
müdahale etmiyor ve tercihi yönünde o da iradesini diliyor. ĠĢte 2. 
Cümlede bu açığa çıkıyor. Gizli özne 2. cümlede açık özneye dönüĢüyor 
ve yehdiy ileyHĠ men enab kendisine yönelen, enab, yani tevbe ile eĢ 
anlamlıdır, inabe, yönelmek, dönmek, kendisine yönelen kimseyi de 
doğru yola yöneltir. Yöneleni yöneltir. Burada ortaya çıkıyor 2. özne, 
açıkça ortaya çıkıyor. BaĢka ayetlerde gizli kalan özne iĢte bu ayette, 
Ra‟d suresinin 27. ayetinde ortaya çıkıyor.  

 
Onun için Kur‟an da ki tüm bu formda gelen ayetleri iki özneli olarak 

çevirdim: Hidayetini isteyenin hidayetini ister, sapmak isteyeni saptırır. 
Bu Allah‟ın iradesi insanın tercihi sonunda gerçekleĢir demektir. Yani 
Allah iradesini, insanın tercihinden bağımsız tecelli ettirmiyor. Bunu yasa 
olarak kendisi koymuĢtur. Vermeyi dilemeseydi, dilemeyi vermezdi 
sözünde, özdeyiĢinde anlamını bulan hakikat iĢte budur. 

 
 
28-) Elleziyne amenû ve tatmeinü kulubühüm Bizikrillâh* ela Bi 

zikrillâhi tatmeinnül kulub; 
 
Onlar ki iman etmiĢlerdir ve Ģuurları Allâh'ı hakikatlerinde olarak 

hatırlayıp hissetmenin tatminini yaĢar! Kesinlikle biline ki, Ģuurlar 



Bizikrillâh (Allâh'ı, Esmâ'sının iĢaret ettiği anlamlar doğrultusunda 
hakikatinde HATIRLAYIP hissetmek) ile mutmain olur! (A.Hulusi) 

 
28 - Onlar ki iman etmiĢlerdir ve kalpleri Allahın zikri ile yatıĢır, evet 

Allahın zikriyledir ki kalpler yatıĢır. (Elmalı) 
 
 
Elleziyne amenû ve tatmeinü kulubühüm Bizikrillâh ĠĢte onlar 

iman eder ve kalpleri Allah‟ın vahyi ile mutmain olan kimselerdir. Onlar 
iman ederler ve kalpleri Allah‟ın vahyi ile mutmain olur. 

 
Ben burada zikrullah tamlamasını, yani zikri vahyin bir sıfatı olarak 

çevirdim ki doğrusu budur. Bunu Allah‟ı anmak diye de çevirenler olur, 
fakat bu bağlamda hem siyad hem sibat vahiyden söz etmektedir 
burada. Onun için bu bağlamda Zikrullah‟ın anlamı Allah‟ın vahyidir. 
Zaten; 

 
Ġnna nahnu nezzelnez Zikra.. (Hicr/9) ayetinde olduğu gibi; zikri 

biz, iĢte biz indirdik derken vahiy kastediliyordu. Tüm vahiylerin ortak 
özelliklerinden biri de zikir olmasıdır. 

 
Kalbi tatmin eden vahiy, siz ne ile tatmin oluyorsunuz. Herkes 

benin gibi bunu kendisine sormalı. Ey nefsim, ey öz benliğim, sen ne ile 
tatmin oluyorsun. Küçük ruhlar, küçük akıllar basit Ģeylerle tatmin olurlar. 
Büyük akıllar büyük değerlerle tatmin olurlar. Ġlahi değerlerden aĢağısıyla 
tatmin olan akıllar, bir Ģekere razı olan küçük, bebe aklına benzer. 
OlgunlaĢmamıĢ akıllardır. 

 
ela Bi zikrillâhi tatmeinnül kulub; Bakın, akleden kalpler yalnızca 

Allah‟ın vahyi ile tatmin olur. 
 
 
29-) Elleziyne amenû ve amilus salihati Tûba lehüm ve hüsnü 

meab; 
 
Ġman edip imanın gereğini yaĢayanlar var ya, onlara Tûba (cennet 

ağacı) ve hakikatlerindekini yaĢamanın güzellikleri vardır. (A.Hulusi) 
 
29 - Onlar ki iman etmiĢlerdir ve Salih ameller iĢlemektedirler, ne 

hoĢ, tubâ onların, istikbal güzelliği onların. (Elmalı) 
 
 



Elleziyne amenû ve amilus salihati Tûba lehüm ve hüsnü 
meab; iman eden ve Salih amel ortaya koyan bu kimseler var ya, göz 
aydınlığı onlarındır. Güzel yurt, muhteĢem gelecek onlarındır. Yani 
Allah‟tan aĢağısıyla, ilahi değerlerden aĢağısıyla tatmin olmayanlar 
ödüllerin en büyüğünü hak edecekler. Cennetten aĢağısıyla razı 
olmayanlar, cennetle ödüllendirileceklerdir. Neye razı olduğunuz, ne ile 
tatmin olduğunuza bağlı. 

 
 
30-) Kezâlike erselnake fiy ümmetin kad halet min kabliha 

ümemün litetlüve aleyhimülleziy evhayna ileyke ve hüm yekfürune 
BirRahmân* kul HUve Rabbiy lâ ilâhe illâ HU* aleyHi tevekkeltü ve 
ileyHĠ metab; 

 
ĠĢte böylece, kendinden önce nice toplumlar gelip geçmiĢ bir 

topluluk içinde seni açığa çıkardık ki; Rahmân'ı inkâr edenlere, sana 
vahyettiğimizi okuyup bildiresin... De ki: "Rabbim 'HÛ'! Tanrı yoktur 
sadece 'HÛ'! Tevekkülüm O'nadır ve metab (tövbe - dönüĢ) O'nadır." 
(A.Hulusi) 

 
30 - ĠĢte böyle kendilerinden evvel nice ümmetler geçmiĢ olan bir 

ümmet içinde gönderdik ki onlar rahmana küfredenlerken sen onlara 
karĢı sana vahy ettiğimiz kitabı okuyasın, de ki: o rahman benim Rabbim, 
ondan baĢka ilâh yok, ben ona dayandım tevbem de onadır. (Elmalı) 

 
 
Kezâlike erselnake fiy ümmetin kad halet min kabliha ümemün 

litetlüve aleyhimülleziy evhayna ileyk Böylece ey nebiy, ey 
peygamber, kendisinden önce nice inkarcı toplumların gelip geçtiği bir 
toplumun ardından elçi olarak seni seçtik ki, sana vah yettiklerimizi 
kendilerine ulaĢtırasın diye. ve hüm yekfürune BirRahmân Fakat ilginç 
olan onlar, Rahman‟ı inkar ediyorlar. Gerçekten ilginç. Allah‟ı değil 
Rahman‟ı inkar ediyorlar. Rahman olan Allah‟a itirazın nedeni ne ola 
gerek. Gerçekten ilginç, vahyin; O‟nun rahmetinin eseri oluĢu. Vahit 
O‟nun rahmetinin bir eseri olarak ifade buyruluyor Kur‟an ın her tarafında. 
Bunu biliyorlar ve bu vasfıyla hayata müdahil olan bir Allah‟la karĢı 
karĢıyalar. Sıkıntıları buradan kaynaklanıyor. Onun için Hudeybiye‟de 
Süheyl Bin Amr; BismillahirRahmanirRahıym yazdıran Resulallah‟ı sert 
bir biçimde azarlıyor; O da neymiĢ biz Onu bilmiyoruz, onu sil, 
Bismikallahümme yaz diyordu. Rahman olan Allah‟ı kabul etmek 
istemiyordu. Rahman sıfatına karĢı korkunç bir tepkileri vardı. ĠĢte 
oradan geliyor. Rahman vasfıyla Allah, hayatlarına müdahil oluyordu. 
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Yani onlar Rububiyyeti inkar ediyorlardı. Rububiyyeti inkarın aynı o 
mantığın sonucu oluĢunu bir sonraki cümleden anlıyoruz. 

 
Kul HUve Rabbiy Evet, de ki O benim rabbimdir. Çok ilginç, 

hemen yukarıdan Rahman‟ı inkar edenlerden söz ediliyor. De ki O benim 
rabbimdir. Rahmaniyyetten rububiyyete geçiverdi ve devam ediyor ayet; 

 
lâ ilâhe illâ HU Burada da uluhiyete geçti. Yani insanın baĢını 

döndüren Allah‟ın sıfatları Rububiyyet, Rahmaniyyet ve Uluhiyeti 
arasında ve zatı arasında bir, gerçekten de muhteĢem bir yolculuk 
yaptırıyor zihne. Burada söylenmek istenen açık. Rahmaniyyetin inkarı, 
Rububiyyetin inkarından dolayı idi. Rububiyyetin inkarının varacağı 
sonucunda netice ise Uluhiyyetin inkarıdır. Onun için bunları hep birbiri 
ile adeta bir referans gibi, birbirinin referansı gibi, birbirinin devamı olarak 
niteliyor ve müĢriklerin, inkarcı aklın Rahmaniyyeti inkarının Rububiyyetin 
inkarından kaynaklandığını, bunun ise uluhiyeti inkar demeye geldiğini 
açıkça ifade ediyordu. 

 
aleyHi tevekkeltü ve ileyHĠ metab; Yalnızca O‟na güvendim, 

yüzümü çevirdim O‟na. 
 
 
31-) Ve lev enne Kur'ânen süyyirat Bihil cibalu ev kuttıat Bihil 

Ardu ev küllime Bihil mevta* bel Lillâhil'emru cemiy'a* efelem 
yey'esilleziyne amenû en lev yeĢaullahu lehedenNase cemiy'a* ve lâ 
yezalülleziyne keferu tusıybühüm Bima sana'u kariatün ev tehullu 
kariyben min darihim hatta ye'tiye va'dullah* innAllâhe lâ yuhlifül 
miy'ad; 

 
Eğer ki, kendisi (okunarak) dağların yürütüldüğü yahut arzın parça 

parça edildiği veya kendisiyle ölülerin konuĢturulduğu bir Kur'ân olsaydı 
bu (gene iman etmezlerdi)! Hayır, Hüküm tümüyle Allâh'ındır! Ġman 
edenler açıkça bilmediler mi, eğer Allâh dileseydi elbette insanların 
hepsini hakikate erdirirdi! Hakikat bilgisini inkâr edenlere gelince, kendi 
eserleri dolayısıyla; kendilerine veya yurtlarının yakınına bir musîbet 
isâbet etmekten geri kalmaz... Tâ ki Allâh vaadi gelinceye kadar... 
Muhakkak ki Allâh vaadinden dönmez! (A.Hulusi) 

 
31 - Bir Kur'an, onunla dağlar yürütülse veya onunla Arz 

parçalansa veya onunla ölüler konuĢturulsa!.. Fakat bütün emir Allahın, 
daha iman edenler, kâfirlerden ümidi kesip anlamadılar mı ki Allah dilese 
idi elbette insanlara hep birden hidayet buyurdu, o küfredenler onların 
kendi sanatlar ile baĢlarına musîbet inip duracak veya Hud yurtlarının 



yakınına konacak, nihayet Allahın vaadi gelecek, her halde Allah miadını 
ĢaĢırmaz. (Elmalı) 

 
 
Ve lev enne Kur'ânen süyyirat Bihil cibalu ev kuttıat Bihil Ardu 

ev küllime Bihil mevta eğer bu kendisi ile dağların yürütüldüğü, yerlerin 
paramparça edildiği, ölülerin konuĢturulduğu bir hitap olsaydı, yine de 
inanmazlardı.  

 
Kur‟an ı hitap olarak, terim olarak çevirmem, daha önce izah ettiğim 

için Ģu anda üzerinde durmayıp geçiyorum. Bihil vesilesiyle demek. bu 
ibare vesilesiyle anlamına geliyor car ve mecrur. Yani Kur‟an a 
inandırmak için bir yedek mucize getirseydik onlara manasını anlamak 
lazım. Yani Kur‟an a inanmaları için ilave bir mucize getirsek, dağları 
yürütseydik manasına geliyor. 

 
Bel Lillâhil'emru cemiy'a Bilakis iĢ ve oluĢ bütünüyle Allah‟ın 

emrine amadedir. efelem yey'esilleziyne amenû en lev yeĢaullahu 
lehedenNase cemiy'a Bu da çok muhteĢem bir ifade. Peki, iman 
edenler daha hala anlayıp ta umutlarını kesmediler mi ki, eğer Allah 
isteseydi insanların tümünü doğru yola yöneltirdi. Bundan hala umutlarını 
kesmediler mi. Yani burada söylenmek istenen efelem yey'es in nasıl 
anlaĢılacağı konusu Ġslam tefsir tarihinde çok büyük tartıĢmalara neden 
olmuĢ, ama bizce hiç tartıĢmaya gerek yok, iĢ açık, hatta bu kelimeyi; 
Allah‟ın mutlak iradesiyle açıklayamayınca efelem ya‟lem gibi farklı bir 
mana verenler olmuĢ. Yani anlamadılar mı. Ama efelem yey‟es, yani 
hala umutlarını kesmediler mi.  

 
Neden? Allah‟ın insanlığın tamamını hidayete erdireceği 

beklentisinden vazgeçmediler mi diyor burada.  
 
Neden; Çünkü bu ilahi yasalara aykırı bir beklentidir. Böyle bir 

beklenti müminlerin beklentisi bu. Fakat ilahi yasaya aykırı. Eski aklın 
tortusuyla oluĢmuĢ bir beklenti bu. Ġslam aklının değil. Dolayısıyla eski 
aklın tortusunu reddediyor ve onu Ġslam aklına çeviriyor. Böyle bir 
beklenti Ġslam aklının beklentisi olamaz diyor.  

 
Neden; Allah insanların tercih ve iradelerini yok saymaz diyor. Yani 

buradan Allah insanların tamamını hidayete erdirmez Ģeklinde 
anlamaktan da öte, Allah insanın tercihini yok saymaz Ģeklinde anlamak, 
yukarıdaki 27. ayetle bağlantılı olarak daha doğru bir anlayıĢtır. 

 



ve lâ yezalülleziyne keferu tusıybühüm Bima sana'u ama, 
küfürde ısrar edenlere gelince, yapıp ettikleri onların baĢına bir felaket 
getirecektir. Yani tekrar ve tekrar, lâ yezal sürekliliğe delalet eder. 
Sürekli felaketten felakete koĢacaklar. kariatün ev tehullu kariyben min 
darihim hatta ye'tiye va'dullah ya da yurtlarının baĢına ansızın 
konuverecek bu bela ta ki Allah‟ın verdiği söz yerini bulsun.  innAllâhe lâ 
yuhlifül miy'ad; çünkü Allah sözünden asla caymaz. 

 
 
32-) Ve lekadistühzie Bi rusulin min kablike fe emleytü 

lilleziyne keferu sümme ehaztühüm, fekeyfe kâne ıkab; 
 
Andolsun, senden önceki Rasûller ile de alay edilmiĢtir... Ben o 

hakikat bilgisini inkâr edenlere mühlet verdim, sonra onları yakaladım... 
Yaptıklarının sonucu olarak oluĢan azap nasılmıĢ! (A.Hulusi) 

 
32 - Kasem olsun ki senden evvel ki peygamberlerle istihza edildi 

de ben o küfredenlere bir müddet meydan verdim sonra da tuttum ıkaba 
çektim, o vakit ıkabım nasıl oldu? (Elmalı) 

 
 
Ve lekadistühzie Bi rusulin min kablik Hitap doğrudan Resule 

yöneldi ve diyor ki; Doğrusu senden önceki elçilerde alaya alınmıĢlardı. 
fe emleytü lilleziyne keferu sümme ehaztühüm bu yüzden önce 
küfürde ısrar eden o kimselere süre tanıdım, sonunda onları kıskıvrak 
enseledim. Yakaladım. fekeyfe kâne ıkab; cezalandırma nasıl olurmuĢ 
görsünler bakayım diye. 

 
 
33-) Efemen HUve kaimün alâ külli nefsin Bima kesebet* ve 

ce'alu Lillâhi Ģürekâ'* kul semmuhüm* em tünebbiunehu Bima lâ 
ya'lemu fiyl Ardı em Bi zahirin minel kavl* bel züyyine lilleziyne 
keferu mekruhüm ve suddu anissebiyl* ve men yudlilillâhu fema 
lehu min had; 

 
O, her nefsin açığa çıkardığının getirisini oluĢturan(ken), (tutup) 

Allâh'a ortaklar koĢtular... De ki: "Onları isimlendirin! Yoksa siz O'na 
arzda bilmediği Ģeyi mi haber veriyorsunuz? Yoksa boĢ laf mı 
ediyorsunuz?"... Hayır, hakikat bilgisini inkâr edenlere mekrleri süslendi 
ve Es Sebiyl'den (Allâh yolundan) alıkondular... Allâh kimi saptırırsa, artık 
onun için hakikate erdirici yoktur! (A.Hulusi) 

 



33 - Böyle her nefsin bütün kazancıyla üzerinde kaim olan zata 
küfredilir mi? tuttular Allaha Ģerikler koĢtular, de ki: Söyleyin bakalım 
onların isimlerini, ya ona bu Arzda bilmediği bir Ģey mi haber 
vereceksiniz? Yoksa manâsı yok sırf zahirî bir lâf mı? Doğrusu küfre 
saplananlara mekirleri hoĢ gösterildi ve hak yolundan saptırıldılar, her 
kimi de Allah saptırırsa artık onu yola getirecek yoktur. (Elmalı) 

 
 
Efemen HUve kaimün alâ külli nefsin Bima kesebet O değilse 

kimmiĢ bakayım kazandıkları nedeniyle her canlı varlığın tepesine dikilip 
duran O değilse kimmiĢ söyleyin bakayım. Ġfade ve üslûba dikkat 
buyurun lütfen; ve ce'alu Lillâhi Ģürekâ buna rağmen hala Allah‟a ortak 
koĢuyorlar. Tepelerinde sürekli hazır ve nazır olmasına rağmen hala 
Allah‟a ortak koĢuyorlar. 

 
Kul semmuhüm De ki; onları keyfinize göre isimlendirin, yani 

onlara ortak deyin, Ģefaatçi deyin, Allah dostu deyin, ne derseniz deyin. 
Ġsimlendirin bakalım aklınıza estiği gibi Allah‟tan bir haber almadığınız 
halde. Allah onlara böyle bir özellik vermediği halde aklınıza estiği gibi 
isimlendirin. 

 
Bu ilginç bir ifade. Belli ki Ġlah, Ģerik nitelendirmelerini Te‟vil ederek; 

onlar Ģefaatçiler, aracılar, Allah‟a yaklaĢtıran vesileler diyorlardı bunlara. 
Onun için bu gerçeği değiĢtirmez demek istiyor. Yani sizin onlara 
verdiğiniz isim, onların mahiyetini değiĢtirmez. Bu aracı demekle o aracı 
olmaz. Bu bize Allah yanında, Allah katında Ģefaat edecek diyerek 
taptığınız putların, ya da insanların onlara aracılık yüklemenizin gerçeği 
hiçbir Ģekilde değiĢtirmez diyor. . 

 
em tünebbiunehu Bima lâ ya'lemu fiyl Ard yani siz yer yüzünde 

bilmediği bir Ģeyi O‟na haber mi veriyorsunuz, öylemi? Yani siz Allah‟a 
bilmediği bir Ģeyi mi haber veriyorsunuz. em Bi zahirin minel kavl Bu 
daha da ilginç; Belki de sözü hakiki anlamında değil, sırf zahiri anlamda 
kullanıyorsunuzdur.  

 
Böyle çevirmeyi uygun buldum. Yani sizin onlara atfettiğiniz 

aracılık, kayırıcı, Ģefaat vs. Biz onlara ortak, ilah derken Allah‟la eĢit 
tutmuyoruz. Diye düĢünüyorlardı mutlaka, buradan onu anlıyoruz. Yani 
zahiren diyoruz diyorlardı. Te‟vil ediyorlardı belli ki. Bir beis olmadığını 
düĢünüyorlardı. Yani Allah‟a ortak dersek, zaten ortak olmadığı açık, 
bunda bir beis yok diye düĢünmüĢlerdi sanırım. Çünkü onlar Allah 
dıĢında kileri Allah gibi görmüyorlardı. Hiçbir zaman Allah dıĢındaki bir 
varlığı Allah olarak görmediler. Allah‟a eĢit olarak hiçbir zaman 



görmediler; Çünkü Zümer suresinin 3. ayeti bunu bize haber veriyor; 
Bunlara niçin tapıyorsunuz, bunlara niçin böyle isimler koyuyorsunuz 
dediğinizde ne cevap veriyorlar; 

 
..liyükarribûna ilAllâhi zülfâ. (Zümer/3) Bunlar bizi Allah‟a 

yaklaĢtıracak olan araçlardır diyorlardı. Yani Allah‟ın dıĢında ikinci bir 
Allah‟ın olmadığını onlar da biliyorlardı. Ġlahın olmadığını onlar da 
biliyorlardı. Fakat hakikatle mecazı yer değiĢtiriyorlardı. Yani mecazı 
hakikate kaydediyorlar ve kelimelerle oynuyorlardı. 

 
bel züyyine lilleziyne keferu mekruhüm ve suddu anissebiyl 

Hayır, küfürde ısrar edenlere hileli mantıkları, pek tumturaklı gösterildi ve 
doğru yoldan saptırıldılar. ġeytanın gör dediği yerden bakanlar tumturaklı 
bir yalanla, hilesi iyice gizlenmiĢ albenili bir tuzakla aldatılırlar. Yani Altın 
kadehle sunarlar zehiri. ve men yudlilillâhu fema lehu min had; Zira 
Allah kimi saptırırsa ona doğru yolu gösterecek kimse bulunmaz. 

 
 
34-) Lehüm azâbün fiyl hayatid dünya ve le azâbül'ahireti 

eĢakk* ve ma lehüm minAllâhi min vak; 
 
Onlara dünya yaĢamında bir azap vardır... Gelecek (yaĢam) azabı 

ise elbette daha çilelidir! Onları Allâh'tan koruyucu da yoktur. (A.Hulusi) 
 
34 - Onlara Dünya hayatta bir azâb vardır, Âhiret azâbı ise elbette 

daha zorlu, onları Allah dan vikaye edecek de yoktur. (Elmalı) 
 
 
Lehüm azâbün fiyl hayatid dünya Dünya hayatında onlar için bir 

ceza vardır. ve le azâbül'ahireti eĢakk fakat ahiretin cezası çok daha 
acı vericidir. ve ma lehüm minAllâhi min vak; Allah‟ın adaletine karĢı 
onları koruyacak birileri de hiç olmayacaktır. 

 
 
35-) Meselül cennetilletiy vuıdel müttekun* tecriy min tahtihel 

enhar* ükülüha daimün ve zılluha* tilke ukbelleziynettekav ve ukbel 
kafiriynennar; 

 
Korunanlara vadolunan CENNETĠN TEMSĠL (misal - benzetme) 

yollu anlatımı Ģöyledir: Altından nehirler akar... YemiĢi de daimdir, 
gölgesi de... ĠĢte bu takva sahiplerinin geleceğidir... Hakikat bilgisini inkâr 
edenlerin geleceği ise, o malûm ateĢtir. (A.Hulusi) 

 



35 - Muttakilere vaat olunan Cennetin temsili; altından ırmaklar 
akar, yemiĢleri daim, sayesi de, bu iĢte takva yolunu tutanların ukbası, 
kâfirlerin ukbası ise ateĢ. (Elmalı 

 
 
Meselül cennetilletiy vuıdel müttekun* tecriy min tahtihel 

enhar Yeni bir pasaja geldi sözü Muttakilere verilecek cennete getirdi 
Kur‟an ve dedi ki; Allah‟a karĢı sorumluluk bilinci taĢıyanlara söz verilen 
cennet; Ġçerisinden ırmaklar çağlayan has bahçelere benzer. Bilinenden 
yola çıkarak bilinmeyeni anlatıyor Kur‟an. Yani dünyada ki çok göz alıcı 
has bahçeleri kıyaslayarak cenneti kıyaslamamızı istiyor. Zeccac ve 
Ferra‟nın yaklaĢımı bu. Bunu tam tersine de okuyanlar olmuĢ çünkü. 
Bakara/25 bunun tam tersi bir okuyuĢ. Ne diyordu orada; 

 
..küllemâ ruziku minhâ min semeratin rızkan kalû hâzelleziy 

ruzıknâ min kabl.. (Bakara/25) Cennettekiler her ne zaman kendilerine 
cennet meyveleri ikram edilse, cennet nimetleri ikram edilse diyecekler 
ki; daha önce buna benzer bir Ģeyler biz görmüĢtük. Onlar da tam tersi 
bir akıl yürütmeyle dünyadakini ona benzetiyorlar, öyle anlıyorlar. Çünkü 
bakara/25. ayetteki; cennetten konuĢanlar. Buradaki ise dünyadakilere 
hitap ediliyor ve dünyadakilere gayp olan cennet kıyaslanıyor. 

 
ükülüha daimün ve zılluha fazladan olarak oranın ürünleri 

daimidir, gölgeleri de öyle. Yani artıları var. Dünyadakinden çok çok öte. 
Dünyadakiler mukayyet, oradakiler mutlak. tilke ukbelleziynettekav iĢte 
bu Allah‟a karĢı sorumluluk bilinci taĢıyanları bekleyen akıbettir. ve ukbel 
kafiriynennar; inkarcıların akıbeti ise ateĢ olacaktır. 

 
 
36-) Velleziyne ateynahumül Kitabe yefrahune Bima ünzile 

ileyke ve minel'ahzabi men yünkiru ba'dah* kul innema ümirtü en 
a'budAllâhe ve lâ üĢrike BiHĠ, ileyHĠ ed'u ve ileyHĠ meab; 

 
Kendilerine (önceden) Kitap (hakikat BĠLGĠsi) verdiklerimiz, sana 

inzâl olunan ile sevinç duyarlar... Onlardan bazıları ise, Onun bir kısmını 
inkâr ederler... De ki: "Ben yalnızca Allâh'a kulluk etmekle ve O'na Ģirk 
koĢmamakla hükmolundum... Davetim O'nadır ve dönüĢüm O'na!" 
(A.Hulusi) 

 
36 - Bir de kendilerine kitap verdiklerimiz sana indirilen bu Kur'an 

ile ferah duyuyorlar, ahzapdan bazısını inkâr eden de var, de ki: Ben 
ancak Allaha kulluk etmekle ve ona Ģirk koĢmamakla emr olundum, ben 
ona davet ederim, varacağım o. (Elmalı) 



 
 
Velleziyne ateynahumül Kitabe yefrahune Bima ünzile ileyk 

yine kendilerine bu kitabı emanet ettiğimiz mümin kimseler sana 
indirilenden dolayı seviniyorlar. Yani buradakiler kitabı, Kur‟an olarak 
anlamamız daha doğru olur. Onun için bu kitabı diye anlamak bu ayeti 
daha doğru anlamıĢ oluruz. 

 
ve minel'ahzabi men yünkiru ba'dahu fakat örgütlü toplulukların 

mensupları arasında onun bir kısmını inkar edenler de bulunmakta. Bunu 
ehli kitaba hamletmemizi gerektirecek bir delil yok. Çünkü Ahzab‟ı, tıpkı 
Ahzab suresinde olduğu gibi hendek savaĢına katılan tüm Arap 
kabilelerine verdiği bir isimdir Kur‟an ın, vahyin. Dolayısıyla kitap ehli 
olsun olmasın tüm örgütlü toplumlar içerisinden inkar edenlerde var, 
iman edenlerde var olduğunu buradan anlıyoruz. 

 
kul innema ümirtü en a'budAllâhe ve lâ üĢrike BiHĠ, ileyHĠ ed'u 

ve ileyHĠ meab; Onlara de ki; Ben sadece Allah‟a kul olmakla ve O‟na 
ortak koĢmamakla emrolundum. Yalnız O‟na davet ediyorum. Zira dönüĢ 
yalnızca O‟nadır. 

 
 
37-) Ve kezâlike enzelnahu hukmen arabiyya* ve leinitteba'te 

ehvaehüm ba'de ma caeke minel ılmi, ma leke minAllâhi min 
Veliyyin ve lâ Vak; 

 
ĠĢte biz Onu Arapça bir hüküm olarak inzâl ettik... Yemin olsun ki, 

sana gelen ilimden sonra onların kuruntularına tâbi olursan, senin 
Allâh'tan ne bir Veliyy'in ve ne de bir koruyanın olur. (A.Hulusi) 

 
37 - Ve iĢte biz o Kur'an ı böyle arabiyyen hâkim olmak üzere 

indirdik, kasem olsun ki eğer sen sana vahy ile gelen bu ilimden sonra 
onların hevalarına uyacak olursan sana Allahtan ne bir velîy vardır, ne de 
vikaye edecek. (Elmalı) 

 
 
Ve kezâlike enzelnahu hukmen arabiyyen ve iĢte böylece biz 

onu Arapça bir hikmet ve hüküm kaynağı olarak indirdik. Kur‟an dili ile 
zamana ve mekana bağlı manasıyla, zaman ve mekanlar üstü bir 
hitaptır. Yani Kur‟an dili ile zamana bağlıdır. Fakat manasıyla zamanlar 
ve mekanlar üstü bir hitaptır. Dolayısıyla 1. dili beĢeridir. 2. dili beĢer 
üstüdür. Yani evrenseldir.  

 



BeĢeri dili Arapçadır Kur‟an ın, çünkü Kur‟an gökten indiği kadar 
yerden de fıĢkırmıĢtır. Kur‟an ayakları yerde, baĢı gökte bir hitaptır 
demiĢtim. Kur‟an ın beĢeri dilinin Arapça olması bir mecburiyettir, çünkü 
Kur‟an insanlara hitap eden bir vahiydir. Ama bir de Kur‟an ın evrensel 
dili vardır ki o dil bülbülün dili kadar, ormanın uğultusu kadar, suyun, 
ırmağın Ģırıltısı kadar, kedinin mırıltısı kadar evrenseldir. Uluslar arasıdır, 
diller üstüdür. Bülbülün sesinden siz ne anlıyorsanız, Kur‟an ın üst 
dilinden de onu anlarsınız. Ġngiltere de de aynı dille öter bülbüller, 
Hindistan‟da da aynı dille öter, Ģakırlar. Irmaklar Amerika‟da da akarlar, 
Türkiye‟de de aynı akarlar.  

 
ĠĢte ırmağın sesini dinlerken yüreğiniz nasıl bir anlam çıkarıyorsa 

Kur‟an ın üst dili vardır ki o dil insanın yüreğine öyle etki yapar. O 
nedenle Kur‟an bir boyutuyla diller üstü bir dil taĢır. Ama bir baĢka 
boyutuyla vahyin dili Arapça‟dır.  

 
Arapça vahyin bedenidir, vahiy ruhu bu bedende vücut bulmuĢtur. 

Bu bedenle birleĢmiĢtir. Bedeni ruhtan, ruhu bedenden ayıramazsınız. 
Ayırdığınız zaman bütünü parçalamıĢ olursunuz.  

 
Onun için Kur‟an ın beĢeri diline yönelik itirazlar, aslında Kur‟an ın 

bedenini ruhundan ayırmaya yönelik çabaların bir sonucudur, ya da 
oraya götürecektir ve her dil Kur‟an da geçtiği gibi Allah‟ın ayetidir Ve 
min âyâtihi halkus Semavati vel Ardı vahtilafü elsinetiküm.. 
(Rum/22) Dillerinizin farklılığı da Allah‟ı ayetlerinden biridir. Dolayısıyla 
her bir dil Allah‟ın ayetidir.  

 
ve leinitteba'te ehvaehüm ba'de ma caeke minel ılmi, ma leke 

minAllâhi min Veliyyin ve lâ Vak; Artık ilimden sana bir pay verildikten 
sonra, eğer onların keyfi arzularının peĢine düĢersen senin için Allah‟tan 
baĢka ne bir yar, ne de bir sığınak var. 

 
 
38-) Ve lekad erselna Rusulen min kablike ve ce'alna lehüm 

ezvacen ve zürriyyeten, ve ma kâne li Rasûlin en ye'tiye Bi ayetin 
illâ Biiznillâh* li külli ecelin Kitab; 

 
Andolsun, biz senden önce de Rasûller irsâl ettik ve onlara eĢler ve 

zürriyet verdik... Bir Rasûlün, Allâh'ın izni (Bi-iznillâh) dıĢında, delil olarak 
gelmesi mümkün değildir... Her hükmün oluĢması için takdir edilmiĢ bir 
süre vardır! (A.Hulusi) 

 



38 - Kasem olsun ki biz senden evvel de Resuller gönderdik, onlara 
da hem zevceleri verdik hem zürriyet, hiç bir Resulün ise Allahın iznine 
iktiran etmedikçe bir âyet getirmek haddi değildir, her ecel için bir yazı 
vardır. (Elmalı) 

 
 
Ve lekad erselna Rusulen min kablike ve ce'alna lehüm 

ezvacen ve zürriyyeten doğrusu senden önce de elçiler göndermiĢ, 
onlara da eĢler ve çocuklar vermiĢtik. Melek peygamber isteyen ilk 
inkarcı muhataplara bir cevap aslında. Bu eĢler, bu çocuklar ne, 
peygamberse melek olmalı diyen mantığa bir cevap olarak geliyor bu. 

 
ve ma kâne li Rasûlin en ye'tiye Bi ayetin illâ Biiznillâh Allah‟ın 

izni olmaksızın bir peygamberin kendiliğinden bir mucize getirmesi 
olacak Ģey değildir. Böyle bir beklenti nasıl bir beklentidir. Yani mucizeyi 
peygamber getirmez ki, Allah onun elinde yaratır. li külli ecelin Kitab; 
kaldı ki her dönemin kendine has bir mesajı vardır. Yani herkese verilen 
mucize sana neden verilmedi sorusunun bir cevabı olabilir bu. li külli 
ecelin Kitab; Dolayısıyla her dönemin ilahi bir üslubu var. GeçmiĢte 
mucize geldi, o dönemde onlar, ilahi kelam bu üslupla aktarıldı. Ama bu 
dönemde farklı bir üslupla demektir. 

 
Ġkinci bir sorunun Ģöyle bir cevabı olabilir; Diğer mesajlar dururken 

neden yenisine gerek oldu sorusunun cevabı; her dönemin kendine has 
bir mesajı vardır, bu mesajın zirvesidir Ģeklinde olabilir ki; 

 
li küllin cealna minküm Ģir'aten ve minhaca.. (Maide/48)Biz her 

biriniz için bir yol, bir yöntem kıldık, bir Ģeriat vaz ettik manasına gelir. 
 
 
39-) Yemhullahu ma yeĢau ve yüsbit* ve 'ındeHU Ümmül'Kitab; 
 
Allâh dilediğini ortadan kaldırır ve (dilediğini de) sâbit kılar. O'nun 

indîndedir Ümmül Kitap (ana BĠLGĠ - Esmâ mertebesinin her an nasıl bir 
Ģe'nde olacağının ilmi)! (A.Hulusi) 

 
39 - Allah dilediği mahv-ü ispat da eder ve ümmül kitap onun 

nezdindedir. (Elmalı) 
 
 
Yemhullahu ma yeĢau ve yüsbit Allah dilediğini siler, dilediğini 

sağlamlaĢtırıp bırakır. ve 'ındeHU Ümmül'Kitab; zaten mesajın kaynağı 
da O‟nun katındadır. Yani silinen ve bırakılan nedir diye soracak olursak 



buna müfessirler Ģeriattır demiĢler, insanların amelleridir demiĢler, 
yazgılarıdır demiĢler, ecelleridir demiĢler, Mekkeli kafirlerdir demiĢler 
bazıları. Bazıları onların küfürlerini siler yerine iman getirir demiĢler. 
Bazıları yer yüzündeki bazı varlıkları siler demiĢler, ama sivaka uygun 
olan Ģey Ģeriattır. Önceki Ģeriatları siler, yerine yepyeni bir Ģeriat getirir 
manasına almak daha doğrudur. 

 
 
40-) Ve in ma nüriyenneke ba'dalleziy neıdühüm ev 

neteveffeyenneke feinnema aleykel belağu ve aleynel hisab; 
 
Onlara vadettiğimizin bazısını sana (yaĢarken) göstersek yahut 

(göremeden) seni vefat ettirsek, (gene de iĢlevin değiĢmez) sana sadece 
tebliğ etmek düĢer... Yaptıklarının sonucunu yaĢatmaksa bize aittir! 
(A.Hulusi) 

 
40 - Onlara yaptığımız vaadin bazısını sana muhakkak göstersek 

de yahut seni vefat ettirsek de her halde belağ sana, hesap bizedir. 
(Elmalı) 

 
 
Ve in ma nüriyenneke ba'dalleziy neıdühüm ev 

neteveffeyennek indi, onları tehdit ettiğimiz cezanın bir kısmını ister 
sana daha hayatında gösterelim, isterse ondan önce senin ölümünü 
takdir edelim feinnema aleykel belağ unutma ki sana düĢen yalnızca bu 
vahyi ulaĢtırmaktır, tebliğ etmektir. BaĢka değil. ve aleynel hisab; 
Hesabını görmekse sadece bize düĢer. Her Ģey çok açık sevgili Kur‟an 
dostları. 

 
 
41-) Evelem yerav enna ne'til Arda nenkusuha min etrafiha* 

vAllâhu yahkümü lâ muakkıbe li hükmiHĠ, ve HUve seriy'ul hisab; 
 
Görmediler mi ki, biz arzı (fiziksel bedeni) her taraftan aĢındırıyoruz 

(tâ ki yaĢlanır ve ölür; bir baĢka anlam, arzın global tükeniĢe gitmesi 
kozmik veya iklim Ģartlarıyla; ya da o devirdeki müĢriklerin günden güne 
tükeniĢi)... (Bunu) Allâh hükmeder; O'nun hükmünü takip edici (bozup 
değiĢtirici) yoktur... O, oluĢanların sonucuna göre bir sonraki aĢamayı 
anında oluĢturandır. (A.Hulusi) 

 
41 - Ya görmüyorlar mı da? Biz o arzı etrafından eksiltip duruyoruz 

ve Allah öyle hükm-ü hükümet eder ki hükmünü takip edecek yoktur, 
hem o çok seri hesaplıdır. (Elmalı) 



 
 
Evelem yerav enna ne'til Arda nenkusuha min etrafiha peki, 

onlar görmüyorlar mı ki biz yer yüzüne müdahale edip ona ait değerleri 
her bir tarafından eksiltip duruyoruz. Yani ilk tefsirciler bunu, 
Müslümanların toprak kazanımına yormuĢlar. Müslümanların toprağını 
geniĢletip onların toprağını eksiltiyoruz diye. Yani aktüel olarak 
yorumlamıĢlar ama bu çok geniĢ bir ifade. Dolayısıyla zamanlar ve 
mekanlar üstü bir ifade. Mücahit bunu ölüm olarak, insanların ölümü 
olarak yorumlamıĢ ki bu daha makul. Biz onu daha da geniĢletip yer 
yüzünün değerlerini eksiltip duruyoruz. Biz bunu bizatihi yaĢayan bir 
nesiliz.  

 

 [(Ek bilgi; Karaların çevresinden eksilmesi 

http://us1.harunyahya.com/Detail/T/N703OFTA187/productId/2652
8/KARALARIN_CEVRESINDEN_EKSILMESI )] 

 
vAllâhu yahkümü lâ muakkıbe li hükmiH Ģu kesin ki Allah yasa 

koyar, onun yasasını kimse bozamaz. ve HUve seriy'ul hisab; üstelik O 
hesabını pek çabuk görür. 

 
 
42-) Ve kad mekeralleziyne min kablihim fe Lillâhil mekru 

cemiy'a* ya'lemu ma teksibü küllü nefs* ve seya'lemül küffaru limen 
'ukbed dar; 

 
Onlardan öncekiler de mekr (hile - tuzak) yapmıĢtı... Mekrin tümü 

Allâh'a aittir (mekrleri ile Sünnetullâh'ta mekre uğradılar)... Her nefsin 
getirisinin ne olduğunu Bilir! Hakikati inkâr edenler de görecek bakalım, 
yurdun geleceği kimindir. (A.Hulusi) 

 
42 - Evet onlardan evvelkiler de mekrettiler fakat bin netice bütün 

mekir Allah‟ındır, o bilir, her nefis ne kesbediyor, yarın kâfirler de bilecek 
ki o yurdun ukbâsı kimin? (Elmalı) 

 
 
Ve kad mekeralleziyne min kablihim doğrusu onlardan öncekiler 

de zaafı ustaca gizlenmiĢ düzenler kurmuĢlardı. fe Lillâhil mekru 
cemiy'a fakat bütünüyle kusursuz düzen kurmak sadece Allah‟a hastır. 
Yani onların düzenleri çabuk bozuldu. Çünkü hileli düzen kurdular. Allah 
kurduğu kusursuz düzenle onların kusurlu düzenlerini yıktı attı. Burada ki 

http://www.harunyahya.org/tr/Kuran-Mucizeleri/26528/Karalarin-cevresinden-eksilmesi
http://us1.harunyahya.com/Detail/T/N703OFTA187/productId/26528/KARALARIN_CEVRESINDEN_EKSILMESI
http://us1.harunyahya.com/Detail/T/N703OFTA187/productId/26528/KARALARIN_CEVRESINDEN_EKSILMESI


kusursuz manasını Mekru kelimesinin baĢındaki “el” takısından dolayı 
verdim. 

 
ya'lemu ma teksibü küllü nefsin zi,ra O her bir canın ne 

kazandığını bilir. ve seya'lemül küffaru limen 'ukbed dar; ve bir gün 
gelecek, geleceğin kime ait olduğunu kafirlerde bilecek. 

 
 
43-) Ve yekulülleziyne keferu leste mursela* kul kefa Billâhi 

ġehiyden beyniy ve beyneküm, ve men 'ındeHU ılmül Kitab; 
 
Hakikat bilgisini inkâr edenler: "Sen mürsel (irsâl olunmuĢ bir 

Rasûl) değilsin" der... De ki: "Benimle sizin aranızda, Ģahidim olarak 
Allâh ve bir de indînde Hakikat bilgisi ilmi bulunanlar kâfidir..." (A.Hulusi) 

 
43 - O küfretmekte olanlar, sen bir mürsel değilsin diyorlar? de ki 

benimle sizin aranızda Ģahit olarak Allah yeter bir de nezdinde kitap ilmi 
bulunan?(Elmalı) 

 
 
Ve yekulülleziyne keferu leste murselen Ģimdi inkarda ısrar 

edenler, yine sen Allah tarafından gönderilmiĢ değilsin diyecekler.  
 
Bu çok önemli, leste murselen gönderilmiĢ biri değilsin diyorlar. 

Mekke‟lilerin itirazı peygamberlik kurumundan çok, Hz. Muhammed AS 
ın peygamberliğine yönelik gibi. Ġbareye bakarsak böyle anlıyoruz. Yani 
peygamberlik kurumunu topyekun inkar etseler zaten melek peygamber 
istemezler. Demek ki Resulallah‟ın peygamberliğine yönelik itirazları var. 

 
kul kefa Billâhi ġehiyden beyniy ve beyneküm, ve men 'ındeHU 

ılmül Kitab; sen de de ki; Benimle sizin aranızda Ģahit olarak Allah 
yeter. Bir de ilahi mesajın bilgisini iyice sindirmiĢ olan kimseler yeter. 

 
Allah ile birlikte vahye, ilahi mesajın bilgisini sindirmiĢ olanlar da 

Ģahit tutuldu. Biz iĢte vahyin bilgisini bunun için öğreniyoruz. Ġlahi mesaja 
Allah ile birlikte Ģahit olanlardan sayılmak için. Biz Ģahidiz Ya rabbi. 
Senin sevgili habibin, bizim sevgili efendimiz Muhammed AS. 
Resulündür, elçindir ve görevini yapmıĢtır. Sen de bize Ģahit ol, biz de 
onun bize bıraktığı o muhteĢem mirasa ihanet etmeyelim. Senden bunu 
istiyoruz Allah‟ım. Vahye Ģahit olan ve vahyin kendisine sadık olarak 
Ģahit olanlar arasında olmak istiyoruz. Sen de bizi vahyin sadık olarak 
Ģahit oldukları arasında kıl ve Resulallah‟ı lehimize Ģahit yap ya rabbi. 



Ondan bizler sorulunca; Bunlar bıraktığım mirasa ihanet etmediler ya 
rabbi dedikleri arasında kıl Allah‟ım. 

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


