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Ġslamoğlu Tef. Ders. ĠBRAHĠM SURESĠ (01-23)(81) 
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 

“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
El hamdü lillahi rabbil âlemin. Vessalatü vesselâmü Ala 

Resûlina muhammedin ve alâ âlihi vesahbihi ecmain. 
 
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 anlasınlar beni. Sadakallahul azim. Amin. 
 
Değerli Kur‟an dostları Kur‟an ülkesinin muhteĢem bir sitesine daha 

gireceğiz. O sitenin ismi Ġbrahim suresi. 
 
Ġbrahim suresi adını 35 ile 41. ayetlerde geçen kıssadan alıyor. 

Mezkur ayetlerde Hz. Ġbrahim‟in ailesini, çocuğunu ve eĢini Allah‟a 
emanet ediĢi, yani teslimiyeti dile getiriliyor ve Ġbrahim insanoğlunun 
Allah karĢısında ki esas duruĢuna örnek olarak gösteriliyor. Onun için 
teslimiyet sembolü olan Hz. Ġbrahim‟in kıssası aynı zamanda bu sureye 
adını veriyor. 

 
Ġbrahim suresi ittifakla Nuh suresinin ardından inen bir sure. Mekki 

bir sure. Bazı otoriteler sure içerisinde yer alan bazı ayetlerin, ki özellikle 
28. ve 29. ayetlerin Medine‟de indiğini söylemiĢlerse de, daha önce 6. 
surenin giriĢinde uyguladığımız kriterler böyle bir tezi doğrulamıyor. 
Dolayısıyla surenin tamamının Mekke‟de inmiĢ olduğunu hem konu 
bütünlüğü açısından, hem de teknik kriterler açısından doğru buluyoruz. 

 
Ġbrahim suresi resmi sıralamada 14. sure. Ra‟d suresinden hemen 

sonra geliyor. Haddi zatında bu surenin de içinde yer aldığı Ra‟d suresi, 
Yusuf suresi, Ġbrahim suresi gibi bu sure grubu birbiri ile konu bağlantısı 
olan, Mekke döneminin son yıllarının haleti ruhaniyesini veren, aynı 
zamanda imana karĢı verilen mücadelenin artık zirvesini teĢkil eden 
küfre karĢı bir meydan okuma, bir cevap sadedinde. Onun için bu surede 
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de özellikle vahyin önemi ve vahyin kaynağı beyan edilerek konuya 
giriliyor. 

 
Ġnsanın Allah‟a teslimiyeti dile getiriliyor. Hz. Ġbrahim örneğinde bu 

teslimiyet zirvesine ulaĢıyor. Ve insanın Allah‟a teslimiyet için araç olan, 
bağ kuran akıl üzerinde duruluyor. Bağ kuran Ġslam aklı. Bunun 
karĢısında ise bağları koparan karanlık akıl dile getiriliyor. Ve ilginçtir bu 
bağlamda müteakip ayetlerde mesela 24. ve 27. ayetler arasında, kökle 
gövde, yine toprakla kök. Gövde ile meyve arasında bir iliĢki kurularak, 
irtibat kurularak insanoğluna bağ kuran Ġslam aklının, Allah‟ın ayetleri 
olan kainattan yola çıkarak ebedi hakikate nasıl ulaĢacağının yol ve 
yöntemi gösteriliyor. Bu kısa giriĢten sonra Ģimdi sureye baĢlayabiliriz. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
1-) Elif Lâââm Râ* Kitabün enzelnahu ileyke li tuhricenNase 

minez zulümati ilen Nûri Bi izni Rabbihim ila sıratıl Aziyzil Hamiyd; 
 
Eliif, Lââm, Ra... Sana inzâl ettiğimiz (hakikat ve Sünnetullâh) 

BĠLGĠ(si) (kitap), insanları, varlıklarını meydana getiren El Esmâ 
bileĢimlerinin elvermesi hâlinde (Bi-izni Rabbihim), karanlıklardan 
(cehaletten) Nûr'a (ilme) ve Aziyz (hükmü karĢı konulmaz olarak yerine 
gelen) ve Hamiyd'in (sadece kendi kendini değerlendiren) yoluna 
çıkarman içindir. (A.Hulusi) 

 
1 - Elif, Lam, Ra. bir kitap ki sana indirdik insanları Rablerinin 

izniyle zulmetlerden nûra çıkarasın diye: doğru o azîz hamîdin yoluna ki 
bütün izzet-ü hamd onun. (Elmalı) 

 
 
Elif Lâââm Râ bunlar huruf-u mukadda. Kur‟an da baĢında geldiği 

hemen tüm surelerin ortak özelliği vahyin ilahi kaynağına atıf yaparak 
girmiĢ olmaları. Huruf-u Mukaddanın baĢında geldiği hemen tüm sureler; 
Allah‟ın insana olan merhametinin, tenezzülünün bir ifadesi olan vahyin 
hakiki kaynağına, ilahi kaynağına atıftır. Aynı zamanda bu harfler sadece 
harf olarak değil, bir iĢlev olarak ta surelerin baĢında yer alır. ĠĢlevleri 
belki dikkat çekmek, insanın dikkatini;  

 
“Bakınız ey insanoğlu, Allah size, sizin konuĢtuğunuz dille 

konuĢuyor. Bu vahiy baĢı gökte, ayakları yerde bir hitaptır.” Bu dille 
konuĢuyor fakat anlamları, bu konuĢmanın içeriği ilahidir. Yani manası 
semavi, lafzı ise Arabi, baĢı gökte, ayağı yerde bir hitapla karĢı 
karĢıyasınız anlamı da taĢıyor olsa gerek. 
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Kitabün enzelnahu ileyke li tuhricenNase minez zulümati ilen 
Nûri Bi izni Rabbihim ila sıratıl Aziyzil Hamiyd; Bu insanlığı rablerinin 
arzusu ile karanlıklardan aydınlığa, tüm övgülerin mutlak muhatabı O 
yüceler yücesinin yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir vahiydir. 

 
Karanlıklardan aydınlığa minez zulümati ilen Nûr Kur‟an da çok 

sık kullanılan bir ibare bu. Vahyin iĢlevini, vahyin amacını ifade etmek 
için, nübüvvetin amacını ifade etmek için sık sık bu ifade kullanılır. 
Karanlıklardan kasıt elbette karanlık akıldır. Cahili akıl. Sadece yer 
yüzünün, insanlığın bir zamanında ve bir mekanında var olan değil, 
kendisini hakikate kapatmıĢ tüm akıllar karanlık akıldır.onun için 
karanlıklar diye gelir. Nûr ise tekil olarak aydınlık, ıĢık olarak gelir.  

 
Karanlıklar neden çoğuldur? Çünkü batıl tek değildir. Batıl çoktur. 

Batılın sureti çoktur, batılın yüzü çoktur, maskesi çoktur. Batıl iki yüzlü 
değil, iki yüz yüzlüdür. Hangi surette hangi yüzle hangi maske ile 
geleceği belli olmaz. Batıl bazen sağdan, bazen soldan,bazen önden, 
bazen arkadan, bazen yukardan, bazen aĢağıdan gelir. Bazen güzel bir 
maskeyle, bazen çirkin bir maskeyle, bazen korkutan maskeyle, bazen 
sempatik maskeyle gelir. Ama bütün bunlar onun batıl olma özelliğini yok 
etmez. Onun için karanlıklar, koyu karanlık, zifiri karanlık, alaca 
karanlık..! karanlıklar.  

 
Ama Nûr, tek. Nûr biricik. Çünkü bir yerde ıĢık varsa o yerde ıĢığın 

kaynağı vardır. Aydınlığın kaynağı tektir. O nedenle aydınlık kaynağa 
nispet edilir. Karanlık her hangi bir kaynağa nispet edilmez. Çünkü 
karanlığın kaynağı olmaz. Onun için karanlık batıl demektir. 

 
Ayet, El Hamiyd diye bitiyor. Küçük bir nükte, Hamiyd ile Mahmud 

arasında fark var. Mahmud; övülmüĢ demektir. Allah için Kur‟an da hiç 
kullanılmaz. Çünkü öven olmazsa övülen mahmud olmaz, övülmüĢ 
olmaz. Yani övülenin övülme yeteneği övenden gelir Mahmud‟da.  

 
Fakat Hamiyd öyle değil. Özü itibarıyla övülmüĢtür. DıĢardan biri 

övdüğü için değil, hiç kimse övmese, hiç kimse sena etmese, hiç kimse 
hamd etmese gene özü itibarıyla mutlak manada övgüye layık tek varlık 
demektir. 

 
Burada Ģöyle bir nükte de var; Ey insanlar hep O‟nun ıĢığına sırt 

çevirseniz O‟nun nesi eksilir? Çünkü O bizatihi övülmüĢtür. Övgüye 
kendiliğinden layıktır. Siz O‟nu övmeseniz, O‟na hamd etmeseniz, hatta 
O‟na küfretseniz ne geçer, ne yazar, ne eksilir nüktesini de içinde 
barındırır. 

 
 



2-)Allâhilleziy leHU ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard* ve veylün 
lil kafiriyne min azâbin Ģediyd; 

 
(Aziyz veHamiyd olan O) Allâh ki, semâlar ve arzda ne varsa 

O'nun içindir (El Esmâ ül Hüsnâ'sıyla iĢaret edilen özelliklerinin seyri 
için)... O hakikat bilgisini inkâr edenlere yazıklar olsun, kendilerini 
bekleyen Ģiddetli azap dolayısıyla! (A.Hulusi) 

 
2 - O Allahın ki Göklerde ne var, Yerde ne varsa hep onun, Ģiddetli 

bir azâb dan da veyl kâfirlere. (Elmalı) 
 
 
Allâhilleziy leHU ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard önceki ayetle 

aslında bu ibare arasında bağlantı var ve devamı mana olarak; O 
Allah‟ki, Yani bizatihi övülmüĢ olan ve mutlak manada yücelik sahibi olan 
yüceler yücesi, övgülerin tamamının tek layığı olan o Allah‟ki, göklerde 
ve yerde olan her Ģey kendisine aittir. 

 
ĠĢte Ġslam‟ın bağ kuran aydınlık aklı hemen burada gündeme geldi. 

Karanlık akıl bu bağı kurmaz. Ġslam‟ın aydınlık aklı gökler ve yer ile 
mutlak hakikat arasında bağ kurar. Göğe bakar, yere bakar eğer bir fiil 
varsa fail de vardır der. Eğer bir eser varsa müessir vardır der. Eğer bir 
sanat varsa sanatçısı vardır der. ĠĢte bağ kuran Ġslam aklı budur. Onun 
için hemen 2. ayet Allah‟ı tanımlama babından, yani O‟na hamd etmek 
için, öyle baĢka Ģeyler aramaya gerek yok, göğe bakın, yere bakın yeter. 
Hamd etmek zorunda hissedeceksiniz dercesine Ġslam‟ın bağ kuran, öte 
ile bura, dünya ile ukba, insanla eĢya, insanla Allah, ruhla ceset, akılla 
kalp, duygu ile düĢünce arasında bağ kuran aklını böyle inĢa ediyor 
Kur‟an. 

 
ve veylün lil kafiriyne min azâbin Ģediyd; kendisini bekleyen 

Ģiddetli cezadan dolayı vay o kafirlerin haline..! 
 
Yeniden karanlık aklın sahibine yöneldi. Çünkü karanlık aklın sahibi 

küfür içindedir. Eğer Allah‟ın ıĢığı ile aydınlansaydı küfretmeyecekti. 
Küfretmeseydi Ģükredecekti, hamd edecekti, nankör olmayacaktı. 
Karanlık aklın sahibi olduğu için gözü bir iĢe yaramadı. Gözü olduğu 
halde göremedi. Çünkü göz ıĢıksız görmeye yetmez. Onun için karanlık 
aklın sahibine yöneldi vahiy ve onlara veyl olsun dedi. Yazıklar olsun. 
Çünkü o akıl onların baĢına çok Ģiddetli bir azap örecek. 

 
 
3-)Elleziyne yestehıbbunel hayated dünya alel ahireti ve 

yesuddune an sebiylillâhi ve yebğuneha 'ıveca* ülaike fiy dalalin 
be'ıyd; 

 



Onlar (hakikat bilgisini inkâr edenler) ki, (sınırlı) dünya hayatını 
sonsuz geleceğe tercih ederler ve Allâh yolundan alıkoyup, o yolun 
sapmasını isterler... ĠĢte onlar dönüĢü zor bir sapkınlık içindedirler. 
(A.Hulusi) 

 
3 - Onlar ki Dünya hayatı sever, Âhirete tercih ederler de Allah 

yolundan çevirirler ve onun eğrilmesini isterler, iĢte bunlar çok uzak bir 
dalâl içindedirler. (Elmalı) 

 
 
Elleziyne yestehıbbunel hayated dünya alel ahireh o aklın 

sahibinin yer yüzüne bakıĢını, ahirete bakıĢını, dünyaya bakıĢını Ģimdi 
tarif ediyor Kur‟an. Onlar ki, o karanlık aklın sahibi olan kafirler ki dünya 
hayatını tek sevgi nesnesi yaparak ahirete tercih ederler. Sevgilerini 
dünya hayatına teksif ederler.Yestehıbbun, istehabbe. Habbe sevmek, 
sevdi. Ġstehabbe bu bağlamda, bu örgü içerisinde ZemahĢeri‟ye göre, 
sevgisinin tamamını oraya yükledi. Sevgisini oraya teksif etti manasına 
geliyor. 

 
Burada dünyevileĢme, yani sekülerleĢmeden söz ediliyor. Ġnsanın 

tüm muhabbetini dünyaya yatırması, ahirete sırt çevirmesi. Dünyayı 
sevgisinin tek nesnesi kılması. ĠĢte karanlık aklın bağ kuramamasının en 
vahim sonucu. Bir üstteki ayette bağ kuran akıl, dünya ile Allah arasında 
bağ kurdu. Yerler ve göklerle Allah arasında bağ kurdu, dolayısıyla 
ahiretle dünya arasında bağ kurar. Ama burada bağ kuramayan akıl, yani 
bağ olmaktan çıkan akıl, Allah Bağ olarak yarattığı halde ki; akl kelimesi, 
akıl kelimesi lügatta bağ manasına ukaal, ki hayvanı bir yere bağlayan 
bağa da Arap dilinde ukaal denir. Bağ olması gereken akıl bağ olmaktan 
çıkmıĢ.  

 
ĠĢte çıkınca burada olduğu gibi sevgisinin tek nesnesi dünya olur. 

Ahireti unutur. Artık onun için tek dünya vardır, o tek dünyalıdır. O 
dünyaya yönelik en ufak tehdit ve tehlike karĢısında kendini kaybeder. 
Onun için baĢına en küçük bir dert sıkıntı, elem gelmeye görsün, kendini 
kaybetmiĢ görürsünüz. Çünkü elinde tek dünyası var. O tehdit altına 
girince her Ģeyini kaybetmiĢ gibi baĢlar çırpınmaya. Ġki dünyalı insandan 
farklı tepki verir. Çift dünyalı insan onun verdiği tepkiyi vermez. Çünkü bir 
dünyasını yitirmiĢse bir baĢka dünyası var. 

 
ve yesuddune an sebiylillâhi ve yebğuneha 'ıveca ve Allah‟ın 

yolundan çevirirler. Dahası onu çapraĢık, dolambaçlı kıvrım kıvrım 
göstermeye çabalarlar. ĠĢte karanlık aklın faaliyetleri gündeme geliyor. 
Eğer kendisini hakikate kapatmıĢsa, aklını vahyin ıĢığı ile 
aydınlatmamıĢsa, sadece sevgisini dünyaya ve dünyevi olana teksif 
etmiĢse, ondan sonra hakikate yönelenlerin önüne gelmeye baĢlar.  

 



ve yesuddune an sebiylillâh Allah yolundan çevirmeye çalıĢır 
insanları. Kendisi tek dünyalı olduğu için herkesi tek dünyalı yapmaya 
kalkıĢır. Ġnsanları Allah ve ahiretle olan bağlarını koparmaya kalkıĢır. 
Çünkü kendi verdiği tepkiler daha farklıdır. Onların verdiği tepki ise daha 
farklı. Kendisi onlar gibi olamadığı için, onları kendisi gibi yapmaya kalkar 
ve dahası Allah‟ın yolunu çapraĢık, kavranamaz, anlaĢılamaz 
göstermeye çalıĢır. Yani zor gösterir. Müslüman olmak zor iĢ der. Allah‟ın 
yolunu zorlaĢtırır. Hatta belki bu noktada hemen sevgili efendimizin o 
güzel tespitini hatırlamak gerekiyor. O güzel tavsiyesini daha doğrusu. 

 
“Nefret ettirmeyin, müjdeleyin. ZorlaĢtırmayın kolaylaĢtırın.” 
 
Yessiru vela tuassiru, beĢĢiru vela tuneffiru. 
 
ĠĢte bu, kolaylaĢtırın. Yani Allah‟ın koyduğu ilkelerden ıskonto yapın 

anlamı taĢımıyor bu. Fakat Allah‟ın çizdiği yol üzerinde bir takım suni 
engeller koymayın. Kendi kendinize zam da yapmayın. Cahil sofular gibi 
Allah‟ın koyduğu sınırlar üzerine zam da yapmayın. Onun için Allah‟ın 
yolunu çapraĢık, dolambaçlı göstermeye çalıĢmak karanlık aklın bir 
sonucu. 

 
ülaike fiy dalalin be'ıyd; iĢte onlar derin bir sapıklığa 

gömülmüĢlerdir. 
 
 
4-) Ve ma erselna min Rasûlin illâ Bi lisani kavmihi li 

yübeyyine lehüm* feyudıllullahu men yeĢau ve yehdiy men yeĢa'* ve 
"HU"vel Aziyzül Hakiym; 

 
Biz her Rasûlü kendi toplumunun lisanı ile irsâl ettik ki, onlara 

en anlaĢılır Ģekilde açıklasın... (Artık) Allâh dilediğini saptırır ve 
dilediğine de hidâyet eder... O, Aziyz'dir, Hakiym'dir. (A.Hulusi) 

 
4 - Ve biz her gönderdiğimiz Resulü ancak bulunduğu kavminin 

diliyle gönderdik ki onlara iyi beyan etsin sonra da Allah dilediğini 
dalâlette bırakır, dilediğini de hidayete irdirir, ve öyle azîz hakîm o. 
(Elmalı) 

 
Ve ma erselna min Rasûlin illâ Bi lisani kavmihi li yübeyyine 

lehüm Ġmdi, biz her peygamberi yalnızca kendi kavminin diliyle 
gönderdik ki, mesajı onlara açık ve net olarak iletsin. 

 
Hani surenin giriĢinde vahiy için ayakları yerde baĢı gökte bir 

hitaptır demiĢtim ya, iĢte geldi; Biz buyuruyor ayet her peygamberi kendi 
kavminin diliyle gönderdik. Bundan baĢka da olamazdı zaten. Eğer 
bundan baĢka olsaydı biz bunu anlamıyoruz ki derlerdi.  



 
Yine Kur‟an ın bir baĢka yerinde olduğu gibi Arap‟a, Arap 

olmayanın dili ile konuĢmak ha derlerdi. Ama kendi dilleri ile indiği halde 
yine anlamazlıktan geldiler, yine dinlemediler duymayacaklarsa yine 
duymadılar. Bir de kendi dilleri ile gelmeseydi ne yaparlardı. Dolayısıyla 
problem dil problemi değildir. Burada belki bu ibarenin altında, derinde 
yatan manada budur. Problem bakıĢ problemi, anlayıĢ problemidir.  

 
Kendi dilinde gelir fakat anlamaz. Çünkü kördür, sağırdır dinlemez. 

Ama kendi dili ile gelmez o dile gider zihin verir, kulak verir, emek verir, 
çaba verir ve o mesajın arkasına düĢer, bulur o mesajı, yad ve yabancı 
bir dili konuĢsa da o mesaj, o hakikat onu çeker götürür. Onun için 
problem dil problemi değildir, problem yol problemidir. Dil problemi 
olsaydı Ebu Cehil anlıyordu. Dil problemi olsaydı Muhammed Esed 
anlamıyordu. O dili konuĢmuyordu. Ama birini doğduğu topraklardan, 
doğduğu kültürden, içimde yaĢadığı uygarlıktan koparıp arkasına 
düĢüren bu mesaj sonuçta mükemmel bir imana erdiren bu mesaj, 
öbürünü kendi dilinde geldiği halde, bizzat vahyin iniĢine Ģahit olduğu, 
vahyin indiği ortama, vahyin indiği kiĢiye, Resulallah‟a Ģahit olduğu halde 
o anlamadı.  

 
Onun için Kur‟an ın iki dili vardır. Biri beĢeri olan dili, ki Arapçadır. 

Aslında artık Kur‟an ın dili olması hasebiyle Kur‟an cadır. O sıradan bir dil 
olmaktan çıkarılmıĢ ve Kur‟an onu yeniden dokumuĢtur. O dilin tüm 
klasik kavramlarının içini boĢaltarak vahiy yeniden doldurmuĢtur. 
Yepyeni bir dil kurmuĢtur Kur‟an Onun için ona Arapçada diyemiyorum. 
Kur‟an ca diyorum. Arapça olsaydı Arapların tamamı anlardı. Kur‟an ca 
diyorum. 

 
Ġkinci dili Kur‟an ın, diller üstü dil. ĠĢte onun için Kur‟an canın yerini 

hiçbir tercüme tutmaz. Kur‟an ın o diller üstü dilini, hiçbir dile tercüme 
edemezsiniz. Manasını tercüme edersiniz. Zaten manasıdır evrensel 
olan. Ama bir de diller üstü dili var ki o orijinal halinde akar. Ne gibi? 
Tıpkı bülbül sesi gibi. Tıpkı orman uğultusu gibi, tıpkı ırmak Ģırıltısı gibi, 
tıpkı kedi mırıltısı gibi. O yeryüzünün her tarafında aynıdır. Ġngiltere‟nin 
bülbülleri Ġngilizce ötmezler. Afrika‟nın ırmakları huvasa ca akmazlar, 
Çin‟in ormanları Çince uğuldamazlar. Dünyanın her tarafında bülbüller 
aynı dilden öterler. Dünyanın her tarafında ormanlar aynı dilde 
uğuldarlar, dünyanın her tarafında ırmaklar aynı dilde akarlar, dünyanın 
her tarafında Kur‟an aynı üst dille okunur. Onun için siz Kur‟an okunan 
bir yere vardığınızda okunan Kur‟an ın manasını anlamasanız dahi, bir 
bülbülün sesinden ne hissediyorsanız onu hissedebilirsiniz. Kur‟an ın üst 
dili entelektüel bir obje değildir. Kur‟an ın üst dili kalbi bir objedir, 
hissedilir. AnlaĢılması değil, hissedilmesi gereken bir dildir. Birinci dili 
anlaĢılması, ikinci dili hissedilmesi gereken dildir. 

 



feyudıllullahu men yeĢau ve yehdiy men yeĢa' bundan sonradır 
ki Allah isteyenin sapmasını dileyecek, isteyeni ise doğru yola 
yöneltecektir. Ġsteyenin diye çevirdim, çünkü o yeĢa‟ fiili bir açık fail, bir 
de gizli fail taĢır. Allah diler, dileyenin dilemesini diler. Ġsteyeni diler. ..ve 
ma yudıllu Bihî illel fasikıyn; (Bakara/26) ĠĢte bu. O sapmıĢ olanlardan 
baĢkasını saptırmaz. Fasıklardan baĢkasını saptırmaz diyen Kur‟an 
ayeti, bakara suresinde ki o meĢhur ayet bunu açıkça ifade buyuruyor. 

 
ve "HU"vel Aziyzül Hakiym; Zira her yaptığını hikmetle yapan 

yüceler yücesi O‟dur. Karanlık akıldan kurtulmak bakınız Allah‟ın hidayeti 
sonucudur. Fakat karanlık akıldan kurtulmak için önce kiĢinin kendisini 
aydınlığa açması, aydınlığı talep etmesi, aydınlığı arzu etmesi, aydınlığı 
istemesi gerekir. Mesaja karĢı tavırları hidayet ve delaletlerini 
belirleyecektir kiĢiler. Mesaja karĢı nasıl tavır alıyorsunuz, nasıl 
duruĢunuz var. Ġlahi hüküm tercihinize göre iniyor. 

 
 
5-) Ve lekad erselna Musa Bi âyâtina en ahric kavmeke minez 

zulümati ilenNûri ve zekkirhüm Bi eyyamillâh* inne fiy zâlike le 
âyâtin li külli sabbarin Ģekûr; 

 
Andolsun ki biz Musa'yı: "Kavmini karanlıklardan Nûr'a çıkar 

ve onlara Allâh hükmünün fark edileceği gelecekteki sonsuz süreci 
hatırlat" diye mucizelerle irsâl ettik... Muhakkak ki bunda çok 
sabreden ve çok Ģükreden herkes için elbette iĢaretler vardır. 
(A.Hulusi) 

 
5 - Celâlim hakkı için âyetlerimizle Musâ‟yı gönderdik ki: kavmini 

zulûmâttan nûra çıkar ve onlara Allah ğünlerile öğüt ver diye, Ģüphesiz ki 
bunda çok âyetler vardır: çok sabırlı, çok Ģükredici her kimse için. 
(Elmalı) 

 
 
Ve lekad erselna Musa Bi âyâtina en ahric kavmeke minez 

zulümati ilenNûri ve zekkirhüm Bi eyyamillâh Nitekim Musa‟yı da 
ayetlerimizle kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah‟ın 
günlerini hatırlat diye göndermiĢtik.  

 
ĠĢte bir örnek getirdi Kur‟an. Yani iki aklı karĢılaĢtırıyoruz burada 

baĢından beri. Karanlık akıl diyoruz, Ġslam‟ın aklı. Karanlık akıldan 
kurtulmak için firavundan kurtulmanın yetmediği daha doğrusu bir baĢka 
ifadeyle söyleyelim, firavundan kurtulmanın daha zor olduğunu dile 
getiren bir örnek. 

 
Evet, karanlık akıl firavundan daha beter bir beladır. Firavundan 

kurtulmuĢlardı Ġsrail oğulları, fakat karanlık akıldan kurtulamadıkları için 



Hz. Musa aralarından vahiy almak için ayrılınca hemen kendilerini soy 
kırıma uğratan toplumun tanrısını, putunu yapıp tapmaya baĢladılar. ĠĢte 
karanlık akıl, firavundan kurtulmaktan daha zor kurtulunan bir bela olarak 
gündeme getiriliyor. 

 
Buradaki Bi eyyamillâh Allah‟ın günleri. Bunu kolektif hafızadaki 

iniĢler ve çıkıĢlar olarak nitelendirebiliriz. Yani geçmiĢte sizinde haberiniz 
olan toplumların, uygarlıkların yükseliĢleri, altın dönemleri ve alçalıĢları, 
çözülüĢleri ve yok oluĢları. Her toplum tarihe sahiptir. Kendi tarihine ve 
baĢkalarının tarihine baktığında, yani insanlığın ortak hafızası olan tarihe 
baktığınızda bir çok yükseliĢ ve alçalıĢ görürsünüz. Oradan ibret alın 
mesajı içeriyor bu. 

 
Tabii bu Bi eyyamillâh ibaresi geleceğe bir atıfta olabilir. Allah‟ın 

günleri, yani son gün, kıyamet ve hesap gününe de bir atıf olması 
mümkündür ki o zaman Kur‟an okuyan tüm muhataplarını gelecekteki o 
günü unutma. Sahibi Allah olan ve hiç kimsenin hiç kimseye bir Ģey 
yapamayacağı ve Allah dıĢında hiç kimsenin hiç kimseye yarar 
sağlamayacağı o günü unutma uyarısı da olabilir. 

 
inne fiy zâlike le âyâtin li külli sabbarin Ģekûr; Çünkü bunda 

sonuna kadar sabredecek ve Ģükredecek herkes için dersler vardır.  
 
Sabbar gelmiĢ, sabır değil, sabûr değil, Sabbar. Çok ilginç, 

mübalağa vezniyle gelmiĢ. Sabrı ahlak haline getirmek, getiren kimse 
anlamına gelir. Sabrı, direniĢi ahlak haline getiren kimse. Tabii ki sabrın 
olduğu yerde mutlaka direnilecek, sabredilecek bir Ģeylerin olması söz 
konusudur. Onun için burada sabrı ahlak haline getiren kimseler için ibret 
vardır diyor. Onlar eğer sabrı ahlak haline getirmemiĢlerse, hakikat 
üzerinde direnmenin bedelini ödememiĢlerse onlar ibret alamayacak 
demektir. 

 
 
6-) Ve iz kale Musa li kavmihizkuru nı'metAllâhi aleyküm iz 

encaküm min ali fir'avne yesumuneküm suel azâbi ve yüzebbihune 
ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm* ve fiy zâliküm belaün min 
Rabbiküm azıym; 

 
Hani Musa kavmine dedi ki: "Üzerinizdeki Allâh nimetini 

hatırlayın... Hani (Ģunu da hatırlayın ki) sizi Firavun hanedanından 
kurtardı... Onlar azabın en kötüsünü size tattırıyorlardı; erkek 
çocuklarınızı boğazlıyorlar, kadınlarınızı diri bırakıyorlardı... ĠĢte 
bunda size, Rabbiniz tarafından büyük bir belâ vardı!" (A.Hulusi) 

 
6 - Ve o vakit Musâ kavmine dedi ki: Allahın üzerindeki nimetini 

anın: bir vakit sizi Âli Firavundan kurtardı, sizi azâbın kötüsüne 



peyliyorlardı ve oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı diri tutmak 
istiyorlardı ve bunda rabbinizden size azîm bir imtihan var. (Elmalı) 

 
 
Ve iz kale Musa li kavmihizkuru nı'metAllâhi aleyküm iz 

encaküm min ali fir'avn iĢte o zamanlar Musa kavmine demiĢti ki; 
Allah‟ın üzerinizde ki nimetini hatırlayın. Hani O sizi Firavun yönetiminin 
elinden kurtarmıĢtı ya. yesumuneküm suel azâbi ve yüzebbihune 
ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm o size iĢkencenin en bayağısını 
reva görüyor, oğullarınızı boğazlayıp evlat acısı çektirmek için 
kadınlarınızı sağ bırakıyordu. 

 
Buradaki kızlarınızı değil. Çünkü burada kullanılan kelime nisae 

kelimesi kadın. Bendeniz oğullarınızı öldürüp kadınlarınızı bırakıyor 
ibaresinin arka planında o oğulların anneleri kasten sağ bırakılıyordu. 
Çünkü firavun gördüğü bir rüya üzerine Ġsrail oğullarının neslini yok 
etmek istiyordu. Yeni doğan tüm çocukları yok ediyordu.  

 
Burada doğan çocuğa cezalandırıp ta hiçbir suçu olmadığı halde 

onu doğuran anayı niçin bırakıyordu sorusu gündeme gelebilir. ĠĢte ona 
cevap olarak ki bizce bu ibare yeterli. Onların annelerini yani 
kadınlarınızın evlatlarını öldürdüğü halde, annelerini yani kadınlarını diri 
bırakıyordu ki acı çeksinler, evlat acısı çeksinler. 

 
ve fiy zâliküm belaün min Rabbiküm azıym; Bu yaĢananlarda 

rabbinizin sizi tabi tuttuğu dehĢet bir sınama vardı. Olağan üstü yardım 
beklentilerinin mesajın kabulünde fazla bir rolü olmadığı ancak böyle 
ifade edilebilir. Ancak bu kadar güzel ifade edilebilir. Yani insanlar 
karanlık akıldan kurtulmadıkları sürece soy kırımdan kurtulmuĢ olmaları 
onları hakikate yaklaĢtırmadı.  

 
Bu aynı zamanda vahyin ilk muhatabı olan Mekke‟nin en acılı 

yıllarını yaĢamakta olan sevgili efendimize ve etrafındaki müminlere bir 
ibret. ġu Mekkelilere olağan üstü bir Ģeyler göndermek herhangi bir Ģeyi 
değiĢtirmeyecektir. Bırakınız diğer kavimler daha önce kıssaları geçti 
mucize gönderildiği halde inkar ettiler. Ġnkar etmelerini bırakınız iman 
etseler, arkasına düĢseler, mucizeyle gelenlerin sonu ortada. 
Peygamberleri aralarından ilk ayrıldığı anda hemen ellerindeki takılardan 
düĢmanlarının tanrılarını, putlarını yapıp tekrar tapmaya baĢlayacaklar. 
Çünkü onlar hakikatin ardına takılmadılar. Olağanüstünün cazibesine 
kapıldılar. Bir cazibeye kapılmakla, bir bilinçle, aydınlık bir akılla gelmek 
arasında çok büyük fark var. Burada ifade edilen o derin hakikatte 
aslında bu. Açıkça söyleniyor. 

 
 



7-) Ve iz teezzene Rabbüküm lein Ģekertüm le eziydenneküm 
ve lein kefertüm inne azâbiy leĢediyd; 

 
Ve hani (hatırlayın ki) Rabbiniz ilan etmiĢti: "Andolsun, 

Ģükrederseniz artıracağım... ġayet nankörlük ederseniz, muhakkak 
ki azabım kesinlikle Ģiddetlidir." (A.Hulusi) 

 
7 - Ve düĢünün ki rabbiniz Ģöyle ilân buyurdu: Celâlim hakkı için 

Ģükrederseniz elbette size artırırım, ve eğer nankörlük ederseniz 
haberiniz olsun ki azâbım çok Ģiddetlidir. (Elmalı) 

 
 
Ve iz teezzene Rabbüküm lein Ģekertüm le eziydenneküm Hani 

rabbiniz size Ģunu duyurmuĢtu; Eğer Ģükrederseniz kesinlikle size olan 
nimetimi artırırım. ve lein kefertüm inne azâbiy leĢediyd; Yok eğer 
nankörlük ederseniz iyi bilin ki cezalandırmam pek Ģedid olacaktır. 

 
ġükrü eda edilen nimet saadet, Ģükrü eda edilmeyen nimet 

felakettir. Bu ayetin bize verdiği en büyük derslerden biri budur. Her 
nimetin Ģükrü kendi cinsinden olur. Dilin Ģükrüdür; Ģükür, ya rabbi Ģükür. 
Malın Ģükrü maldandır. Sıhhatin Ģükrü hayattandır, canın Ģükrü 
candandır. Servetin Ģükrü servettendir, Ģöhretin Ģükrü Ģöhretten, ilmin 
Ģükrü ilmindendir. 

 
[Ek bilgi;  Rabbimiz biz kullarından Ģükür istiyor. ġükür az evvel 

de ifa-de ettiğimiz gibi verileni verenin yolunda kullanmaktır. ġükür hayatı 
o hayatın sahibinin istediği Ģekilde yaĢamaktır. ġükür dünyayı, hayatı, 
canı, malı, zamanı, imkânları, fırsatları onu verenin yolunda harcamaktır. 
Allah‟ın verdiği nîmetler cinsinden Allah hatırına Allah kullarına 
harcamada bulunmaktır Ģükür. Tüm sahip olduğumuz imkânlarımızı, 
geceyi, gündüzü, aklı, fikri, bilgiyi, zamanı, malı, mülkü sahibinin razı 
olduğu yolda kullanmaktır.   

Evet eğer böyle yaparsanız, Beni tüm nîmetlerin sahibi bilir, nîmet 
sahibi olarak Benim kadr-u kıymetimi bilir, Benim size sunduğum bunca 
nîmetlerime karĢılık Benim istediğim bir hayata yönelirseniz, sahip 
olduklarınızı Bana kullukta kullanırsanız kesinlikle bilesiniz ki Ben de size 
artıracağım buyuruyor Rabbimiz. O zaman Beni de ġâkir bulacaksınız 
diyor. Beni kendinize Ģükreder, teĢekkür eder bulacaksınız. Yaptıklarınızı 
karĢılıksız bırakan değil, bilâkis yaptıklarınızdan ötürü size artıran olarak 
bulacaksınız. (Besâiru'l Kur'an)] 

 

8-) Ve kale Musa in tekfüru entüm ve men fiyl Ardı cemiy'an 
feinnAllâhe le Ğaniyyün Hamiyd; 

http://www.darulkitap.com/oku/kuran/tefsirler/tefsirkulliyati/014ibrahim/021.htm


 
Musa dedi ki: "ġayet siz ve tüm arzdakiler küfür (hakikati inkâr, 

nankörlük) etseniz, (iyi bilin ki) Allâh elbette Ğaniyy'dir, Hamiyd'dir." 
(A.Hulusi) 

 
8 - Siz ve bütün Arzda bulunanın cemıisi küfran etseniz Ģu 

muhakkak ki Allah hepinizden müstağni ve zatında hamîd bir ganîdir. 
(Elmalı) 

 
 
Ve kale Musa ve Musa dedi ki; in tekfüru entüm ve men fiyl Ardı 

cemiy'an feinnAllâhe le Ğaniyyün Hamiyd; siz ve yeryüzünde bulunan 
herkes topyekun nankörlük etseniz dahi, Ģunu unutmayın ki Allah 
övgülerin tümünün kendisine yöneldiği, kendi kendisine yeten bir zat‟tır. 

 
le Ğaniyyün,Ğaniyy kendi kendisine yeten, hiç kimseye muhtaç 

olmayan demek. Siz tümünüz nankörlük etseniz Allah‟ın hiçbir Ģeyi 
eksilmez demeye getiriyor ayet, ki doğru olanda budur. Siz Allah‟a, 
Allah‟ın size olan ihtiyacından dolayı değil, sizin Allah‟a olan 
ihtiyacınızdan dolayı Ģükredeceksiniz. Ġbadetiniz kulluğunuzda bu 
çerçevede olacak. Çünkü siz ona muhtaçsınız. Aslında Ģirk, insanın 
kendi kendisine yettiğini zannetmesidir. Kendi kendisine yeten tek varlık 
Allah‟tır.  

 
Hamiyd burada da gelmiĢ. Siz övmeseniz ne çıkar, Ģükretmeseniz 

ne çıkar, hepiniz inkar etseniz, ya da nankörlük etseniz ne çıkar. O özü 
itibarıyla zaten övülmüĢtür. 

 
 
9-) Elem ye'tiküm nebeülleziyne min kabliküm kavmi Nuhın ve 

Adin ve Semude velleziyne min ba'dihim* lâ ya'lemuhüm illAllâh* 
caethüm Rusulühüm Bil beyyinati feraddü eydiyehüm fiy efvahihim 
ve kalu inna keferna Bima ursiltüm Bihi ve inna lefiy Ģekkin mimma 
ted'unena ileyhi muriyb; 

 
Sizden öncekilerin, Nuh halkının, Ad'ın, Semud'un ve onlardan 

sonrakilerin haberleri gelmedi mi size? (Ki) onları Allâh'tan baĢkası 
bilmez! Onlara Rasûlleri delillerle gelmiĢti de; onlar ellerini 
ağızlarına götürüp (Arap âdetinde bir fikri ret jesti) Ģöyle dediler: 
"Doğrusu biz kendisiyle irsâl olunduğunuzu inkâr ediyoruz; 
gerçekten bizi kendisine davet ettiğine karĢı, endiĢe verici bir kuĢku 
içindeyiz." (A.Hulusi) 

 
9 - Size önünüzden geçenlerin haberleri gelmedi mi? Kavmi 

Nuh‟un, Âdın ve Semud‟un ve daha onlardan sonrakilerin ki tafsillerini 
ancak Allah bilir, onlara resulleri beyyinelerle geldiler de ellerini 



ağızlarına ittiler ve biz dediler: sizin gönderildiğiniz Ģey'i tanımıyoruz ve 
biz, sizin bizi davet ettiğiniz Ģeyden bir Ģekk içindeyiz. (Elmalı) 

 
 
Elem ye'tiküm nebeülleziyne min kabliküm sizden öncekilerin 

haberi size gelmedi mi. Duymadınız mı sizden önce geçip giden 
uygarlıkları. kavmi Nuhın ve Adin ve Semude velleziyne min 
ba'dihim* lâ ya'lemuhüm illAllâh Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve 
onlardan sonra gelenlerin baĢlarına neler geldiğini gerçekte Allah‟tan 
baĢka kimse bilmez. Bu Allah‟ın bilgisine bir atıf olmaktan daha çok, 
Ahh..! bir bilseniz baĢlarına neler geldi gibi bir vurguya sahip bu cümle. 

 
caethüm Rusulühüm Bil beyyinati feraddü eydiyehüm fiy 

efvahihim ve kalu elçileri onlara hakikatin apaçık delilleriyle gelmiĢ, 
onlar ise ellerini ağızlarına götürmüĢler ve demiĢlerdi ki, inna keferna 
Bima ursiltüm Bih Ģunu aklınıza koyun ki sizinle gönderilenleri 
reddediyoruz. Ġnkar ediyoruz. Sizinle gönderilen Ģeyin kaynağına 
aidiyetini inkar ediyoruz. Yani Allah‟tan getirdik dediklerinizin, Allah‟tan 
geldiğine inanmıyoruz anlamı da taĢır, Allah‟tan getirmiĢ olsanız dahi 
onları reddediyoruz anlamı da taĢır. 

 
ve inna lefiy Ģekkin mimma ted'unena ileyhi muriyb; zira biz 

senin bizi davet ettiğin Ģeyden dolayı kaygı verici bir kuĢku içindeyiz. 
KuĢku içindeyiz; diye çevirmek lazım. Çünkü Muriyb, Ģekkin 
sözcüğünün bir nitelemesi olarak gelmiĢ olsa dahi, Ģekkin muriyb diye 
yan yana gelmesi mümkün iken ayetin sonuna atılmıĢ. Bu Ģöyle de 
anlaĢılabilir; Onların sözünün içinde değil, onların bu sözünü bize 
nakledenin onlar hakkındaki bir durum tespiti olarak ta anlaĢılabilir. O 
zaman; Çünkü biz sizin davet ettiğiniz Ģeyden Ģüpheleniyoruz. Bunu 
derken de öyle bir kaygılılardı ki manasını verebiliriz. Yani bunu 
söylüyorlardı ama içlerinde de böyle kocaman bir kaygı duruyordu. Ya 
öyle ise..! Ki muriyb kelimesinin etimolojisi bize bunu veriyor zaten. 
Orada Rayb ile Ģekk arasındaki fark bu. 

 
Ġslam bilgi sisteminde bilgi kategorileri Ģu sıralamaya göre yapılır.  
 
1 - Heva; Hakikate hiç ihtimali olmayan, % 0 ihtimalli Ģey demektir 

heva. Ondan sonra; 
 
2 - Vehm gelir. Bu %99 batıla %1 belki de hakikate, belki bir 

açıdan, zanni olarak bir ihtimali olan bilgi demektir. Üçüncüsü; 
 
3 - ġekk; Burada geçtiği gibi. Kabul ve reddin tam ortası, aynı 

uzaklıkta. Ne kabul, ne red. Ġkisine de aynı uzaklıkta durma. 
 



4 – Zan; Hakikat olma ihtimali çok yüksek. Ama küçük bir ihtimal de 
olmama ihtimali. 

 
5 – Yakıyn; Batıl olma ihtimali hiç bulunmayan, % 100 gerçek. 
 
ĠĢte Ġslam bilgi sisteminde, Ġslam epistemolojisinde bilgi kategorileri 

böyle sıralanır. Burada ġekk, tam ortada yer alır. Fakat rayb daha farklı 
bir Ģey. Aslının olmadığına inanmak değil, aslı var fakat geliĢ yöntemi, 
geliĢ zamanı. Acaba muhatabı biz miyiz. Bela gelebilir, gelmiĢtir de 
geçmiĢte. Fakat bize bela niye gelsin ki. ĠĢte bu Rayb‟dır. Ama yine de 
bir kuĢku var, olur ya..! 

 
Yukarıda bir ibare geçti orada; feraddü eydiyehüm fiy efvahihim 

onlar ellerini ağızlarına götürmüĢler. Bu Kur‟an da farklı ayetlerde, 
mesela Furkan suresinde olduğu gibi; 

 
..yevme ye'adduzzâlimü alâ yedeyh.. (Furkan/27) O kendine 

zulmeden adam kıyamette, ahirette aldandığını, arkasına düĢtüğü 
kimselerin kendisine yardım etmeyeceğini görüp aldandığını anladığı 
anda eline diĢlerini geçirir. Bu can sıkıntısının verdiği bir ruh hali. 

 
ĠĢte onu simgeliyor. Ama tabii baĢka bir manaya da gelebilir, eğer; 

feraddü eydiyehüm fiy efvahihim de efvahihim deki “him” zamiri 
peygamberlere giderse o zaman ellerini peygamberlerin ağızlarına 
kapatarak Ģeklinde de anlaĢılabilir. 

 
 
10-) Kalet Rusulühüm efillâhi Ģekkün FatırisSemavati vel Ard* 

yed'uküm li yağfire leküm min zünubiküm ve yuahhıreküm ila ecelin 
müsemma* kalu in entüm illâ beĢerun mislüna* türiydune en 
tesudduna amma kâne ya'budu abaüna fe'tuna Bi sultanin mubiyn; 

 
Rasûlleri demiĢti ki: "Semâlar ve arzın Fâtır'ı Allâh hakkında 

kuĢku mu? (O), sizin beĢeriyetinizin getirisi olan kusurlarınızı 
bağıĢlıyor ve ömrünüzün sonuna kadar size müsaade ediyor." 
Dediler ki (Rasûllere): "Siz bizim gibi bir beĢersiniz (bir mucizevî 
farkınız yok)... Atalarımızın tapındıklarından bizi alıkoymak 
istiyorsunuz... (O hâlde) bize apaçık bir sultan (mucizevî güç, kanıt) 
getirin." (A.Hulusi) 

 
10 - Resulleri hiç, dediler: Gökleri ve Yeri yaradan Allah da Ģekk 

edilir mi? O, sizi günahlarınızı mağrifet etmek için çağırıyor ve müsemmâ 
bir ecele kadar size müsaade ediyor, siz, dediler bizim gibi bir beĢersiniz, 
bizi babalarımızın taptıklarından çevirmek istiyorsunuz, o halde bize 
sultası açık bir bürhan getiriniz. (Elmalı) 

 



 
Kalet Rusulühüm efillâhi Ģekkün FatırisSemavati vel Ard elçileri 

onlara gökleri ve yeri var eden Allah hakkında kuĢku ha? Dediler. 
Kaygılarını artırıcı, kaynağını açıklayan bir ifade bu. Yani gökleri ve yeri 
yaratan, var eden Allah, onların kaygılarını artırmaz mı bu. Gökleri ve 
yeri görüyorlar. Hani muriyd bir Ģekk duyuyorlardı. Ġçlerinde kocaman bir 
kaygıyla Ģüphe ediyorlar. ġüphe ediyorlar ama çok ta emin değiller. Ya 
gelirse. Onun için gökleri ve yeri örnek gösteriyor vahiy. 

 
yed'uküm li yağfire leküm min zünubiküm ve yuahhıreküm ila 

ecelin müsemma o sizi günahlarınızdan arındırıp bağıĢlamaya ve sizin 
çöküĢünüzü belirli bir süreye kadar geciktirmeye çağırıyor. 
Peygamberleri onlara böyle diyordu. Onun maksadı bu. Yani kendisine 
bir Ģey vermemizi istemiyor; Ma uriydü minhüm min rizkın.. (Zariyat/57) 
Ben sizden bir rızk istemiyorum, beni beslemenizi ve doyurmanızı 
istemiyorum diyordu ya Kur‟an ın bir baĢka ayetinde rabbimiz. Onun için 
burada da onun bir baĢka biçimde ifadesi geliyor. O sizden baĢka bir Ģey 
istemiyor, sizin çöküĢünüzü geciktirmek, sizin saadetinize saadet 
katmak, sizi iki dünyalı yaparak emniyet ve güvenliğe, özgürlük, güvenlik 
ve adalete kavuĢturmak istiyor. 

 
kalu in entüm illâ beĢerun mislüna buna karĢın buna da itiraz 

edemeyince bu kez farklı bir açıdan itiraz getiriyorlar. Ne diyorlar, dediler 
ki, Ģöyle bir itiraz ileri sürdüler; Ġyi ama siz de bizim gibi ölümlü 
birilerinden baĢkası değilsiniz. Siz de insansınız dediler. Yani inanmak 
eğer olağan üstü Ģeylerin eseri olsaydı, bakınız bu kavimlerin bir çoğu 
peygamberlerin mucizesiyle karĢılaĢtılar. Burada ismi geçen Nuh Kavmi, 
Ad kavmi, Semud kavmi. Bunların Kur‟an da ki kıssalarını okursak bizzat 
mucizelerle karĢı karĢıya geldiklerini görürsünüz. Ama yine de bir iĢe 
yaramadı. Çünkü bilinç, aydınlık bir akılla yaklaĢmadılar. Çünkü gönülleri 
yoktu adam olmaya.  

 
Onun için son tahlilde siz de bizim gibi insansınız dediler, melek 

peygamber talep ettiler. Allah‟ın hayata karĢı müdahalesine karĢı 
düĢünülmüĢ kurnazca bir tedbir aslında bu. Allah‟ın kendi hayatlarına 
müdahale etmesini istememek için ancak böyle bir talepte 
bulunabilirlerdi. Eğer melek peygamber gelseydi, bu sefer söyleyecekleri 
açıktı; Biz insanınız, melek peygamberin söylediklerini nasıl yapalım. 
Veya biz insanız meleği nasıl örnek alalım diyeceklerdi. 

 
türiydune en tesudduna amma kâne ya'budu abaüna siz bizi 

babalarımızın öteden beri tapa geldiği Ģeylerden vaz geçirmek 
istiyorsunuz ve sonunda dillerinin altındaki baklayı böyle çıkardılar. Yani 
siz bizi atalarımızın yolundan döndürmeye çalıĢıyorsunuz dediler. 
Suçlamaları böyle oldu en sonunda. Atalar yoluna sadık kalmak için 
Allah yoluna düĢman oldular. Yani atalarının dinini Allah‟ın dinine tercih 



ettiler. Atalarının ocağındaki külü, Allah‟ın ocağındaki ıĢığa, köze tercih 
ettiler. 

 
fe'tuna Bi sultanin mubiyn; Maden öyle bize apaçık gücü 

karĢısında baĢ eğeceğimiz, çünkü sultan sadece delil, sadece belge 
anlamına gelmez, aynı zamanda keskin ve kesin güç anlamına gelir. 
Onun için güçlü bir belge, önünde baĢ eğeceğimiz güçlü bir belge 
getirsenize dediler en sonunda. 

 
 
11-) Kalet lehüm Rusulühüm in nahnu illâ beĢerun mislüküm 

ve lakinnAllâhe yemünnü alâ men yeĢau min ıbadiHĠ, ve ma kâne 
lena en ne'tiyeküm Bi sultanin illâ Biiznillâh* ve alAllâhi fel 
yetevekkelil mu'minun; 

 
Rasûlleri onlara dediler ki: "Biz sizin misliniz bir beĢeriz... 

Fakat Allâh, kullarından dilediğine (risâlet) nimetini ihsan eder... 
Allâh'ın izniyle açığa çıkması dıĢında (Bi-iznillâh), size sultan 
(mucizevî güç, kanıt) getirmemiz mümkün değildir... (O hâlde) iman 
edenler Allâh'a tevekkül etsinler (hakikatlerindeki El Vekiyl isminin 
gereğini yerine getireceğine iman etsinler)." (A.Hulusi) 

 
11 - Resulleri onlara: evet, dediler: biz, sizin gibi bir beĢerden 

baĢka bir Ģey değiliz ve lâkin Allah kullarından dilediğine nimetini ihsan 
buyurur ve Allâhın izni olmadıkça size bir sülta ve bürhan getirmek bizim 
haddimiz değildir, ve hep Allaha tevekkül etmelidir onun için müminler. 
(Elmalı) 

 
 
Kalet lehüm Rusulühüm in nahnu illâ beĢerun mislüküm 

Peygamberleri onlara Ģöyle cevap verdi; ve lakinnAllâhe yemünnü alâ 
men yeĢau min ıbadiH ama Allah kullarından dilediği kimseyi 
onurlandırır, nimetini kullarından dilediğine verir. Yani siz bizim 
peygamberliğimizi inkar etmekle aslında Allah‟ın, insanoğluna, hayata 
müdahil olmasını inkar ediyorsunuz. Allah‟ın insanlar içinden bir insanı 
tercih etmesine itiraz ediyorsunuz. Bu çok ince, çok alttan alta karanlık 
aklın sahtekarlıklarından biri. Görüyorsunuz, deminden beridir dile 
getiriyorum karanlık akıl, Allah‟ın hayata müdahil olmasına karĢı. Çünkü 
karanlığını ancak öyle garantileyebiliyor. Neden? Karanlıklarda kotardığı 
iĢ, ıĢıkta ortaya çıkacak. Onun için karanlık akıl aydınlığı istemiyor.  

 
ve lakinnAllâhe yemünnü alâ men yeĢau min ıbadiHĠ, ve ma 

kâne lena en ne'tiyeküm Bi sultanin illâ Biiznillâh üstelik Allah‟ın izni 
olmaksızın size bu konuda güçlü bir belge sunmakta bizim üstümüze 
vazife değildir.  

 



Ma kâne li; kalıptır Kur‟an da, yani bize düĢmez, Ģık kaçmaz, 
üstümüze vazife değildir, bizim yapacağımız iĢ değildir manasına gelir bu 
kalıp kullanıldığı her yerde hemen hemen. 

 
ve alAllâhi fel yetevekkelil mu'minun; Ne ki yürekten inananlar 

yalnızca Allah‟a güvenip dayanmalıdırlar. Evet, mesaj dıĢı bir delille, 
mesajı ispatlama kanıtlama talebi ne ahlakidir, ne de mantıki. ĠĢte burada 
görüldüğü gibi. Aranacak hakikatin doğrudan mesajın kendisinde 
aranması gerektiğini ancak bu kadar güzel izah edilebilir. Gerçek tatmin 
istiyorsanız diyor iĢte burada bu ayette Kur‟an, Ġbrahim suresinin 11. 
ayetinde Kur‟an; gerçek tatmin istiyorsanız o tatmine ancak aklederek, 
aydınlık bir bilince kavuĢarak, Ģuurla ulaĢacaksınız ve bunun içinde 
mesajın muhtevasına bakacaksınız. Mesajın rehberliğine bakacaksınız. 
Onu kabul edeceksiniz. Mesajın rehberliği ile yetinmeyenlere iĢte böyle 
bir cevap veriyor. Mesaj dıĢı olağan üstü bir belge, bir delil isteyenlere 
Kur‟an ın verdiği cevap 11. ayette. Ve ayetin bitiĢ cümlesi de çok çarpıcı;  

 
ve alAllâhi fel yetevekkelil mu'minun; Yürekten inananlar 

yalnızca Allah‟a güvensinler. Allah‟a güvenmek O‟nun mesajına 
güvenmektir, mesajını kabullenmektir. 

 
 
12-) Ve ma lena ella netevekkele alAllâhi ve kad hedana 

sübülena* ve lenasbiranne alâ ma azeytümuna* ve alAllâhi fel 
yetevekkelil mütevekkilun; 

 
"Hem bizi hakikate giden yola yönlendirmiĢken ne diye Allâh'a 

tevekkül etmeyelim ki? Bize eziyet etmenize elbette sabredeceğiz... 
Tevekkül edenler Allâh'a tevekkül etsinler (hakikatlerindeki El Vekiyl 
isminin gereğini yerine getireceğine iman etsinler). (A.Hulusi) 

 
12 - Ve biz, neyimize Allaha mütevekkil olmayalım ki, o, bizlere 

yollarımızı dos doğru gösterdi, ve elbette bize yaptığınız ezalara karĢı 
sabredeceğiz, ve hep Allaha tevekkül etmelidir onun için mütevekkiller. 
(Elmalı) 

 
 
Ve ma lena ella netevekkele alAllâhi ve kad hedana sübülena 

Hem bize yollarımızı bulmada rehberlik ettiği halde Allah‟a neden güven 
duymayalım ki. ve lenasbiranne alâ ma azeytümuna ve elbette sizin 
bize çektirdiğiniz eza cefaya rağmen direneceğiz, bir müminin tavrı böyle 
olur diyor Kur‟an. 

 
Her zaman ve her zeminde biz Allah‟a güveniriz, çünkü Allah‟a 

güvenimiz, Allah‟ın güvenilecek tek kapı oluĢundan kaynaklanıyor. Biz 
Allah‟ın mesajına güvendik, onun için mesaj dıĢı bir belge artık aramaya 



kalkmadık. Mesajın doğruluğunu mesajın içeriğine bakarak anladık, 
muhtevasına bakarak anladık. Onun için de Allah‟a güvendik. Dolayısıyla 
sizin bize olan eza ve cefanıza biz direneceğiz. ve lenasbiranne Ģiddetle 
direneceğiz. 

 
ve alAllâhi fel yetevekkelil mütevekkilun; sağlam bir dayanak 

arayan herkeste sadece Allah‟a güvenip dayansın. BaĢkasına değil. 
Çünkü Allah insanın güvenine ihanet etmeyen tek varlıktır. Ġnsan 
Allah‟tan baĢka hangi kapıdan güvenlik garantisi, özgürlük garantisi 
alabilir ki. Hangi kapı insanın güvenini istismar etmeme hususunda 
sonsuz bir garanti verebilir ki. Ġnsanın hemcinsleri, insanın güvenini 
zedeleyebilir istismar edebilir. Çünkü insan zaaf sahibidir. Ġnsanın 
güvenini istismar etmeyecek tek zat Allah‟tır, çünkü Allah‟ın insana 
ihtiyacı yoktur. Çünkü insan Allah‟ın rakibi değildir. Çünkü insan Allah‟ın 
hasmı değildir. Çünkü insan Allah‟ın severek yarattığı bir Ģerefli varlıktır. 

 
 
13-) Ve kalelleziyne keferu li Rusulihim le nuhricenneküm min 

Ardına ev lete'udünne fiy milletina* feevha ileyhim Rabbuhüm 
lenühlikennez zâlimiyn; 

 
Hakikat bilgisini inkâr edenler (egosuyla yaĢayanlar) Rasûllerine 

dedi ki: "(Ya) sizi bölgemizden çıkaracağız yahut bizim inancımıza 
döneceksiniz"... Rableri, onlara vahyetti ki: "Zâlimleri elbette helâk 
edeceğiz." (A.Hulusi) 

 
13 - Küfredenler de resullerine dediler ki mutlak ve mutlak sizi 

toprağımızdan çıkarırız, yahut ki milletimize dönersiniz, rableri da onlara 
Ģöyle vahiy verdi ki muhakkak ve muhakkak zalimleri ihlâk edeceğiz. 
(Elmalı) 

 
 
Ve kalelleziyne keferu li Rusulihim sonunda küfürde direnenler 

peygamberlerine dediler ki; le nuhricenneküm min Ardına ev 
lete'udünne fiy milletina ya bizim inanç sistemimize dönersiniz, -taktim 
tehirle çevirmeye çalıĢıyorum çünkü öyle daha iyi anlaĢılır.- Ya bizim 
inanç sistemimize dönersiniz, ya da sizi yurdumuzdan sürüp çıkarırız. 

 
Araf suresinin 88 ve 89. ayetlerinde ġuayb peygambere böyle 

dedikleri açıkça nakledilmiĢti. Küfrün tarih boyunca zorbalığa dayalı 
baskıcı tabiatı. ĠĢte ayette verilen o. Ayet küfrün tabiatının baskıcı ve 
zorba olduğunu dile getiriyor. Tarih boyunca böyle olduğunu söylüyor. 

 
feevha ileyhim Rabbuhüm lenühlikennez zâlimiyn; bunun 

ardından rableri kendilerine Ģöyle vahyetti; Zalimleri kesinlikle helak 
edeceğiz. Ġnanca baskı uygulayan zorbaları bekleyen kaçınılmaz akıbetin 



tarih boyunca yasası da bu. Onun için Tarih boyunca zorbalar var olmuĢ, 
onların akıbeti de hep birbirine benzemiĢ. Burada isim vermeksizin. Diğer 
kıssalarda bir peygamberi anlatırken anlatılan olaylar, burada tamamen 
mücerret bir biçimde, zaman ve mekandan ayrı olarak, koparılarak 
insanlığın tarihi boyunca yaĢanan tüm olayların özeti biçiminde, yasası 
biçiminde veriliyor. 

 
 
14-) Ve lenüskinennekümül'Arda min ba'dihim* zâlike limen 

hafe mekamiy ve hafe ve'ıyd; 
 
"Ve onlardan sonra o bölgeye sizi iskân edeceğiz... ĠĢte bu, 

benim konumumdan ve tehdidimden korkanlara mahsustur." 
(A.Hulusi) 

 
14 - Ve arkalarından sizi o Arza iskân eyleyeceğiz, bu iĢte 

makamımdan korkana, vaadimden korkana vaadim. (Elmalı) 
 
 
Ve lenüskinennekümül'Arda min ba'dihim onların ardından 

boĢalan yere sizi yerleĢtireceğiz. zâlike limen hafe mekamiy ve hafe 
ve'ıyd; iĢte bu benim makamımdan ve tehdidimden korkan kimselere 
has bir ödüldür. 

 
Allah‟ın makamından sakınmak. Allahın makamı.., Allah makamı…! 

Ġnsan bunun ne demeye geldiğini düĢününce içi titreyecektir. ĠĢte odur 
burada geçen havf. 

 
 
15-) Vesteftehu ve habe küllü cebbarin 'aniyd; 
 
(Rasûller) fetih istediler... (Nitekim) her inatçı zorba kaybetti. 

(A.Hulusi) 
 
15 - Hem fütuhat istediler, hem de haib oldu her cebbarı anîd. 

(Elmalı) 
 
 
Vesteftehu ve müminler önlerinin açılmasını niyaz ettiler. 
 
Feteha, açtı. Ġstefteha, açılmasını istedi, arzu etti, talep etti, 

açılması için gayret etti. Bunun için gerekli olanları yaptı. Anlamlarının 
tamamını içerir. Fetih için çaba gösterdiler diye çeviremez miyiz? Tabii ki. 
Hangi fetih? Gönüllerin fethi, yüreklerin fethi için gayret ettiler. Çünkü 
zorbalık vardı. Hemen bir üstteki ayeti hatırlayın, eza ve cefaya 
katlanıyorlardı. Sürgünle tehdit edildiler, ölümle bile tehdit edildiler ama 



onlar insanlarla birebir iliĢkiye geçerek imanı yüreklere bir su gibi 
taĢıdılar. Ġmanı yüreklere bir saka gibi taĢıdılar ve insanların yüreklerini 
imana, imanı insanların yüreklerine açtılar ve sonuç; 

 
ve habe küllü cebbarin 'aniyd; inançtı zorbaların tümü ise yıkılıp 

gittiler.  
 
ĠĢte anahtar, ĠĢte Kur‟an ın bizim elimize tutuĢturduğu yol haritası. 

Ġnsanların yüreklerine ulaĢın. Tıpkı bu ümmetin tarihinde olduğu gibi. 
Tıpkı bu ümmetin Çin‟e, Malezya‟ya, Singapur‟a, Açe‟ye, Sumatra‟ya, 
Endonezya‟ya, Afrika‟ya, Endülüs‟e gönüller dolusu imanı taĢıdığı gibi. 
TaĢıyın, götürün. Ne diyordu efendimiz; Ülkeler silah zoru ile alınırlar, 
Fakat Medine fethedildi. 

 
Oysa ki biz Medine‟nin fethi bir kılıç kalkmadan, bir insanın canı 

yanmadan gerçekleĢtiğini biliyoruz. O halde fetih; Medine‟nin gönlünün 
fethedilmesidir. Onun için burada fetih istediler, talep ettiler ve o talebe 
uygun davrandılar. Sonuçta zulmedenler yıkılıp gittiler. 

 
 
16-) Min veraihi cehennemü ve yüska min main sadiyd; 
 
Ardından da Cehennem... Ġrinli sudan (cehennem suyu) sulanır. 

(A.Hulusi) 
 
16 - Arkasından Cehennem, neler olacak ve irin suyundan 

sulanacak. (Elmalı) 
 
 
Min veraihi cehennemü ve yüska min main sadiyd; Onunda 

ötesinde cehennem vardır. Onlara orada iğrenç bir su sunulacaktır.  
 
O inatçı zorbalar için bir tehdit geliyor burada. Özellikle sadiyd, 

tiksinti verici Ģey anlamına çevirdim ben burada. Yüz çevirdi, tiksindi, 
döndü manasına gelen sadde‟den üretilmiĢ bir kelime. Sadde 
mastarından ki, cezanın tiksindiriciliğini mecazen ifade eden bir sözcük. 

 
 
17-) Yetecerrauhu ve lâ yekâdü yusiyğuhu ve ye'tiyhilmevtü 

min külli mekanin ve ma huve Bi meyyit* ve min veraihi azâbun 
ğaliyz; 

 
Onu yudum yudum içmeye çalıĢır, (fakat) neredeyse 

boğazından geçiremez... Kendisine her taraftan ölüm gelir fakat o 
ölmez! Onun ardından da ağır bir azap! (A.Hulusi) 

 



17 - Yutmağa çalıĢacak, boğazından geçiremeyecek, her taraftan 
ona ölüm gelecek, halbuki ölmeyecek, arkasından da galiz bir azâb. 
(Elmalı) 

 
 
Yetecerrauhu ve lâ yekâdü yusiyğuhu onu yutmak için 

yutkunacak fakat bir türlü yutamayacaktır. ve ye'tiyhilmevtü min külli 
mekanin ve ma huve Bi meyyit Derken ölüm her yandan gelip onu 
kuĢatacak, ne ki o ölüm imkanından mahrum olacaktır. O inatçı zorbalar, 
yeryüzünde tanrılık iddiasına kalkıĢmıĢ biri gibi ona buna sataĢanlar, 
zulmedenler var ya, iĢte onları bekleyen feci akıbet budur diyor Kur‟an.  

 
Ölmekten dahi mahrum olacaklar. Burada ölme imkânından 

mahrum olacaklar diye çevirmem gramatik bir gerekçeye dayanıyor. 
Çünkü Nefyin haberi “B” harfi cerriyle gelirse burada olduğu gibi, ma 
huve Bi meyyit o zaman imkan ya da ihtimal yokluğuna delalet eder. 

 
Kur‟an bir baĢka ayetiyle diyordu ya; Lâ ted'ul yevme süburen 

vahıden ved'u süburen kesiyra; (Furkan/14) 
 
Lâ ted'ul yevme süburen vahıden O gün, veya iĢte bugün bir tek 

ölümü çağırmayın, size bir ölüm yetmez ey zorbalar, yeryüzünü kana 
bulayanlar, ıĢığa düĢman kesilenler. Bir ölüm yetmez ved'u süburen 
kesiyra çok ölümü çağırın, ölümleri çağırın. Bir ölüm yetmez ki size. 

 
ve min veraihi azâbun ğaliyz; ve onun da ötesinde çok ağır bir 

azap onları bekleyecektir. 
 
 
18-) Meselülleziyne keferu Bi Rabbihim a'malühüm 

keremadiniĢteddet BihirRıyhu fiy yevmin 'asıf* lâ yakdirune mimma 
kesebu alâ Ģey'in, zâlike hüved dalalül be'ıyd; 

 
Rablerini (hakikatlerindeki Esmâ özelliklerini) küfür (inkâr) 

edenlerin yaptıklarının misali, fırtınalı bir günde rüzgârın Ģiddetle 
savurduğu bir küle benzer... Kazandıklarından bir Ģey elde 
edemezler... ĠĢte bu, (hakikatten) en büyük sapmanın ta kendisidir! 
(A.Hulusi) 

 
18 - Rablerine küfredenlerin meseli Ģudur: amelleri bir küle benzer 

ki onu fırtınalı bir günde rüzgar Ģiddetli savurmaktadır, kazandıklarından 
hiç bir Ģey ellerini geçmez, iĢte budur asıl o uzak dalâl. (Elmalı) 

 
(Hatalı baĢlama; Meselülleziyne keferu Bi Rabbihim lâ yakdirune 

mimma kesebu alâ Ģey'in Rablerini inkarda ısrar edenlerin.) 
 



Meselülleziyne keferu Bi Rabbihima'malühüm 
keremadiniĢteddet BihirRıyhu fiy yevmin 'asıf (AtlamıĢım tekrar) 
Rablerini inkarda ısrar edenlerin yapıp ettikleri, fırtınalı bir günde rüzgarın 
haĢince saçıp savurduğu küle benzer. 

 
Evet, harika bir benzetme. Rablerini inkarda ısrar edenlerin diyor, 

yapıp ettikleri, fırtınalı bir günde Ģiddetli bir rüzgarın saçıp savurduğu 
küle benzer. Onların yapıp ettikleri bu sonuçta. Allahsız bir eylem, 
anlamsız bir eylemdir diyor yani. Amaçsız bir eylemdir. Amaçsız ve 
anlamsız bir eylem küldür, yani atıktır, iĢi bitmiĢtir, değersizdir, özünde 
değeri yoktur. Özünde değeri olmadığı gibi, bir de savrulmaya açıktır. 
Yani hem kendisi değersizdir, hem de dıĢardan gelen her türlü 
müdahaleye açıktır. Onun için iflastır. Özünde anlamsız ve gayesiz olan 
her türlü eylem, ki bu manada içinde maksadı Allah olmayan bir eylem, 
gayesiz ve anlamsızdır. 

 
lâ yakdirune mimma kesebu alâ Ģey'in onların eline 

kazandıklarından hiçbir Ģey geçmez. Ġnkar, iflastır demeye getiriyor ayet. 
Kendini kaybeden ne kazanır ki. Kendini bulan, kazanan ne kaybeder 
ki..! zâlike hüved dalalül be'ıyd; ĠĢte budur telafisi mümkün olmayan 
büyük kayıp. 

 
 
19-) Elem tera ennAllâhe halekas Semavati vel Arda Bil Hakk* 

in yeĢe' yüzhibküm ve ye'ti Bi halkın cediyd; 
 
Görmedin mi ki Allâh semâları ve arzı Hak olarak (El Esmâ'sı 

özellikleriyle, Esmâ bileĢimleri hâlinde) yaratmıĢtır... Eğer dilerse sizi 
giderir ve yepyeni, orijinal bir yapı olarak yeni bir halk getirir. 
(A.Hulusi) 

 
19 - Görmedin mi? Allah Gökleri ve Yeri Hakk ile yaratmıĢ, dilerse 

sizi giderir yep yeni bir halk getirir. (Elmalı) 
 
 
Elem tera ennAllâhe halekas Semavati vel Arda Bil Hakk 

görmez misin ki Allah gökleri ve yeri mutlak hakikate bir atıf olsun 
amacıyla yarattı. 

 
Biraz önce amaçsız eylemi küle benzetmiĢti. Burada ise Bil Hakk 

ibaresi, yalana karĢı hakikate atıf olan kalıcılığı temsil ediyor.  
 
1 - Bil Hakk, eylemin mükemmelliğini ifade eder, bir.  
 
2 - Ġkincisi, eylemi yapan öznenin, yani burada Allah‟ın mutlaklığını 

temsil eder,  



 
3 – Üçüncüsü, nesnenin yani burada gökler ve yer, amaçlılığına 

iĢaret eder. 
 
Bil Hakk, Hakk ile yarattı. Sözcük olarak karĢılığı bu, ama 

amaçlılığa bir iĢaret, bir amaç uğruna yarattı.  
 
Belki buradan yola çıkarak Ģunu da diyebiliriz, bir amaç uğruna 

yaratılan gökler, bakınız rüzgarın savurduğu kül gibi değil, uzun süre, 
milyonlarca yıl duruyor. Çünkü bir amacı var. Amaçsız Ģeyler ise rüzgarın 
savurduğu kül gibidir. 

 
in yeĢe' yüzhibküm ve ye'ti Bi halkın cediyd; eğer dilerse, 

(dolayısıyla parantez içi bir geçiĢ sözcüğü kullanmamız daha doğru olur.) 
(Dolayısıyla) eğer dilerse sizi silip süpürür, yerinize yepyeni bir yaratık, 
ya da yepyeni bir yaratılıĢla yaratılmıĢ varlıklar getirir insan soyu yerine. 
Çünkü Maide/54 te daha küçük ölçekte, bu takasın yapıldığı insan 
soyunun içinde bir kavmi götürür yerinize, Allah‟a sadık bir baĢka millet, 
bir baĢka toplum getirir manasına; 

 
..men yertedde minküm an diynihı fesevfe ye'tillâhu Bi 

kavmin.. (Maide/54) Kim O‟nun dininden yüz çevirirse onların yerine O 
yepyeni bir topluluk getirir diyor ki orada kavm kelimesi kullanılıyor. 
Burada ise ilginçtir Bi halkın yepyeni bir yaratılıĢ. Eğer insan tümüyle 
ihanete yönelirse Allah için; Ġnsanın yerine baĢka bir varlık getirmek zor 
değildir. 

 
 
20-) Ve ma zâlike alAllâhi Bi aziyz; 
 
Bu, Aziyz (hükmüne karĢı gelecek olmayan) olan Allâh'a zor 

gelmez! (A.Hulusi) 
 
20 - Ve Allaha göre bu, ehemmiyetli bir Ģey değildir. (Elmalı) 
 
 
Ve ma zâlike alAllâhi Bi aziyz; bu Allah için eriĢilmesi güç bir Ģey 

de değildir. ĠĢte geldi. Hiçte zor bir Ģey değildir. 
 
 
21-) Ve berazu Lillâhi cemiy'an fekaled duafau 

lilleziynestekberu inna künna leküm tebe'an fehel entüm muğnune 
'anna min azâbillâhi min Ģey'* kalu lev hedanAllâhu le hedeynaküm* 
sevaün aleyna ecezı'na em saberna ma lena min mahıys; 

 



Hepsi Allâh için, her yönleriyle, topluca ortadadırlar! Zayıflar, 
büyüklük taslayanlara: "Gerçekten biz, size tâbi olanlar idik... 
(ġimdi) Allâh'ın azabından bir Ģeyi bizden savabilir misiniz?"... 
(Büyüklenenler) dediler ki: "Eğer Allâh bize hidâyet etseydi, elbette 
biz de size hidâyet ederdik... (ġimdi) sızlanıp feryat etsek de yahut 
sabretsek de bize eĢittir... (Zira) bizim kaçıĢ yerimiz yoktur." 
(A.Hulusi) 

 
21 - Bir de hepsi toplanarak Allahın huzuruna çıkmıĢlardır, zuafâ 

kısmı büyüklük taslayanlara: Ģöyle demektedirler: bizler sizlere tabi' idik, 
Ģimdi siz, bizden Allahın azâbından zerrece bir Ģey defi edebiliyor 
musunuz? Eğer, demiĢlerdir: Allah bize hidayet verse idi elbette sizi 
hidayeti erdirirdik, Ģimdi bizler sızlansak da sabretsek de müsavîdir, 
bizim için kurtuluĢ yok. (Elmalı) 

 
 
Ve berazu Lillâhi cemiy'a derken hesap günü top yekun Allah‟ın 

huzuruna çıkmıĢlardır. fekaled duafau lilleziynestekberu inna künna 
leküm tebe'an fehel entüm muğnune 'anna min azâbillâhi min Ģey' 
ve zayıflar büyüklük taslayanlara diyecekler ki; ġu bir gerçek ki biz 
zamanında size uymuĢtuk. ġimdi siz Allah‟ın azabından herhangi bir Ģeyi 
bizden savabilecek durumda mısınız? O zayıf bırakılıp ta, zayıflıklarına 
rağmen efendilerinin ayağını yalayan o tipler. Yani zayıf olmaları sadece 
kendilerinin kiĢilik ve kimliklerini yok etmiĢ. Ama bir de baskı altında 
ezilmiĢ olanlar var, Kur‟an onlardan da mustazaf olarak söz eder ama 
onları över. Fakat burada övülecek bir durum yok. Zayıflıklarını 
kabullenmiĢler ve öbürlerine yani kula kulluk etmiĢler, onları önder 
edinmiĢler. 

 
kalu lev hedanAllâhu le hedeynaküm onlar cevap verecekler. 

Eğer Allah bize bir yol gösterirse biz de size kılavuzluk ederiz diyecekler. 
Veyahutta ZemahĢeri bunu geçmiĢe yönelik, mazi olarak çeviriyor ve 
diyor ki; Eğer Allah bizi hidayete erdirseydi biz de sizi erdirirdik ama 
gördüğünüz gibi durum hiçte iç açıcı değil. 

 
sevaün aleyna ecezı'na em saberna ne olacak; Ġnleyip sızlasak ta 

baĢımıza gelene sabretsek te bizim için hepsi bir. Hiçbir Ģey 
değiĢmeyecek diyecekler, itiraf edecekler.ma lena min mahıys; Artık 
bizim sığınacak bir yerimiz de yok diyecekler. 

 
 
22-) Ve kaleĢ Ģeytanu lemma kudıyel'emru innAllâhe 

veadeküm va'del hakkı ve veadtüküm feahleftüküm* ve ma kâne liye 
aleyküm min sültanin illâ en deavtüküm festecebtüm liy* fela 
telumuniy ve lumû enfüseküm* ma ene Bi musrihıküm ve ma entüm 



Bi musrihıyy* inniy kefertü Bima eĢrektümuni min kabl* innez 
zâlimiyne lehüm azâbün eliym; 

 
ĠĢ bitirildiğinde (hakikat ortaya çıktığında), Ģeytan der ki: 

"Muhakkak ki Allâh size Hak vaadi bildirdi... Ben de size vaatte 
bulundum, fakat hemen sonra vaadimden döndüm... Ben (zaten) 
sizin üzerinizde bir sultaya (zorlayıcı güce) sahip olmadım... Sadece 
size fikir ilham ettim, siz de benim verdiğim fikre (nefsinize hoĢ 
geldiği için) uydunuz! O hâlde beni suçlamayın, nefslerinizi suçlayın! 
Ne ben sizin imdadınıza koĢarım, ne de siz benim imdadıma koĢup 
kurtarabilirsiniz. Daha önce beni ortak tutmanızı da ben kesinlikle 
kabul etmemiĢtim! Muhakkak ki zâlimler için acı bir azap vardır." 
(A.Hulusi) 

 
22 - ĠĢ bitince ġeytan da der ki: doğrusu Allah size hak vaadi vaat 

buyurdu, ben de bir vaat yaptım size yalan çıktım, mamafih benim size 
karĢı bir sültam yoktu, ancak sizi davet ettim siz de bana icabet eylediniz, 
o halde beni levmetmeyiniz nefislerinizi levmediniz, ben sizi kurtaramam, 
siz de beni kurtaramazsınız, ben sizin bundan evvel beni Ģerik koĢmanızı 
tanımadım, her halde zalimlerin hakkı elîm bir azâbdır. (Elmalı) 

 
 
Ve kaleĢ Ģeytanu lemma kudıyel'emr ve hüküm kesinleĢip iĢ 

bitince Ģeytan dedi ki; ġimdi sahneye kuĢku çiftçisi Ģeytan girdi. 
 
innAllâhe veadeküm va'del hakkı ve veadtüküm feahleftüküm 

iĢte hakikat ortaya çıktı, iĢte gerçek ortaya çıktı. Tabii ahiretten bir sahne, 
öbür hayattan bir sahne getiriliyor ve Ģeytanın itirafı. Allah size 
gerçekleĢmesi kesin olan bir söz vermiĢti; “O geçekleĢti.” Bir gün hesaba 
çekeceğim dedi. Yaptıklarınızdan hesap vereceksiniz dedi ve iĢte 
gerçekleĢti.  

 
Size ben de söz vermiĢtim, fakat size verdiğim sözü tutmadım. 

Feahleftüküm tutmadım, yani tutamayacağımı bile bile bir söz verdim. 
Sadece söz ama. Siz bunu bilmeliydiniz. Kim sözünü tutabilir, kim 
tutamaz. Çünkü bunu bilebilecek Ģekilde yaratıldınız. 

 
ve ma kâne liye aleyküm min sültan zira benim sizin üzerinizde 

bir yaptırım gücüm bulunmamaktaydı. ġeytana güç atfı batıl bir inançtır. 
Bir yerde Ģeytana, tanrılık izafesidir Ģeytana güç atfı. ġeytanı negatif 
yüceltmektir bir yerde. Yüceltmektir, negatifte olsa yüceltmektir Ģeytana 
güç atfı. ġeytan Allah‟ın hasmı değildir, Allah‟ın kuludur. Ġnsanın 
hasmıdır Ģeytan. Çünkü; ..en lâ ta'budüĢ Ģeytan* innehu leküm 
'adüvvün mubiyn; (Yasin/60) Kur‟an böyle buyurur. 

 



ġeytana Kulluk etmeyin. ġeytana kulluk etmek ona secde etmek 
anlamı taĢımıyor. Onun yalanlarına aldanmak anlamını taĢıyor. Çünkü o 
sizin apaçık bir düĢmanınızdır diyen vahiydir. 

 
illâ en deavtüküm festecebtüm liy ne ki sizi davet ediyordum, siz 

de benim davetime uyuyordunuz. Yani benim tüm yaptığım buydu. Bir 
gücüm yoktu sizin üzerinizde. Ordum yoktu. Sizi tehdit edemezdim çünkü 
etsem de bir Ģey yapamazdım. Fakat siz davetime uydunuz. Davet ettim 
siz de geldiniz. Yani zihninizin arkasında film oynattım, siz oynattığım 
filmi gerçek zannettiniz. Sizi korkuttum, fakat korkunuza esir oldunuz. 
Oysa ki beceremeyeceğim bir Ģeyle korkuttum. 

 
fela telumuniy ve lumû enfüseküm dolayısıyla beni suçlamayın 

asıl kendinizi suçlayın. 
 
Razi çok güzel bir ibare kullanmıĢ burada esĢeytanüs asli diyor. 

Neye? Asli Ģeytan, esas Ģeytan Razi‟nin tefsirine göre; Ġnsanın arzusu, 
hevası, hevesi, içgüdüsüdür. Tutkularıdır diyor. ġeytan insanda ki bu 
zaaflara vesvese yolu ile ulaĢıp insanı saptırıyor.  

 
Dolayısıyla asıl suçlu, Ģeytandan öte insanda ki bu zaaflar, insanın 

kendisi. Bu zaaflarına kapılan insandır. Bir levhaya baksanız ve levhanın 
gösterdiği yere gitseniz, ama levha yanlıĢ yönü gösteriyor olsa levhayı mı 
mahkemeye verirler, levhayı mı suçlarlar, sizi mi. Çünkü siz insansınız, 
levhaların yanlıĢ gösterebileceğini bilebilecek durumdasınız. Çünkü 
aklınız var. Onun için Ģuurla, bilinçle yaklaĢmalı, onu hesap etmeliydiniz. 
Ölçmeli, tartmalıydınız. Muhakeme vermiĢ Allah, bu muhakeme ile doğru 
hüküm vermeliydiniz. Bu nedenle levhaya değil insana yüklenir 
sorumluluk. Ve akletmeyen, bu yüzden aldanan, iç güdüleri ile bilincini 
esir alan insanın kendisidir suçlu olan. 

 
ma ene Bi musrihıküm ve ma entüm Bi musrihıyy ne ben sizin 

imdadınıza yetiĢecek durumdayım, ne de siz benim imdadıma. inniy 
kefertü Bima eĢrektümuni min kabl Ģu bir gerçek ki sizin daha önce 
beni Allah‟a ortak koĢma giriĢimlerinizi de hep reddetmiĢimdir. Adem ve 
Havva‟yı, sizin rabbiniz demiĢti Adem ve Havva‟ya hani Ģeytan. Araf 
suresi 20. ayetinde. Yine ben rabbinizim dememiĢti onlara. Ben Allah‟tan 
korkarım demiĢti Enfal suresinin 48. ayetinde. Ġnniy ehafullah demiĢti. 
Yine fe bi izzetike diye Allah‟ın Ģerefi üzerine yemin etmiĢti. (Sâd/82) 
kendisine tanrılık vasfını kabul etmemiĢti hiçbir zaman. Ama insan O‟na 
böyle bir güç yakıĢtırdı. 

 
innez zâlimiyne lehüm azâbün eliym; Elbette zalimleri can yakıcı 

bir azap beklemektedir. Bu sözü Allah‟a atfetmek daha doğru olur. 
 
 



23-) Ve üdhılelleziyne amenû ve amilus salihati cennatin tecriy 
min tahtihel enharu halidiyne fiyha Bi izni Rabbihim* tehıyyetühüm 
fiyha Selâm; 

 
Ġman edip imanın gereğini uygulayanlar ise, Rableri olan Esmâ 

bileĢiminin elvermesi sonucu (Bi-izni Rabbihim), içinde sonsuza dek 
yaĢamak üzere, altlarından nehirler akan cennetlere dâhil 
edilmiĢlerdir... Onların orada birbirlerine hitabı "Selâm"dır. 
(A.Hulusi) 

 
23 - Ġman edip Salih ameller iĢleyenler ise altından ırmaklar akar 

Cennetlere konulmuĢlardır, rablerinin izniyle orada muhalled olarak 
kalacaklardır, tehıyyeleri orada selâmdır. (Elmalı) 

 
 
Ve üdhılelleziyne amenû ve amilus salihati cennatin tecriy min 

tahtihel enhar fakat iman eden ve Salih amel iĢleyen kimseler, 
içlerinden ırmaklar çağlayan cennetlere alınacaklar. halidiyne fiyha Bi 
izni Rabbihim onlar orada rablerinin izni ile ebedi kalacaklar. 
tehıyyetühüm fiyha Selâm; Onların orada birbirlerine mukabeleleri, 
mutluluklar, ne mutlu size, selam olsun size Ģeklinde olacaktır. 

 
Rabbimizden sonu cennet olan ve birbirlerine mutluluk dileyenler 

arasında biten bir akıl ve hayat bahĢetmesini niyaz ediyoruz ve 
rabbimize karanlık akıldan O‟na sığınıyoruz. 

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



Ġslamoğlu Tef. Ders. ĠBRAHĠM SURESĠ (24-52)(82) 
 
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 

“BismillahirRahmanirRahıym” 

 

Sevgili Kur‟an dostları bugün dersimize Ġbrahim suresinin 24. ayeti ile 
devam ediyoruz. 
 
 

24-) Elem tera keyfe darebAllâhu meselen kelimeten tayyibeten 
keĢeceratin tayyibetin asluha sabitün ve fer'uha fiys Sema'; 

 
Görmedin mi Allâh nasıl sembollerle anlatıyor: Tayyib Kelime 

(Hakikat ilmi) aslı sâbit (kökü orijin ben olan beyindeki DATA), dalları 
semâda (getirisi olan yaĢantısı oluĢmuĢ bilinçte) olan, tayyib ağaç (Kâmil 
insan) gibidir! (A.Hulusi) 

 
24 – Gördün ya Allah nasıl bir temsil yaptı; hoĢ bir kelimeyi, hoĢ bir 

ağaç gibi ki kökü sâbit dalı Semada. (Elmalı) 
 
 
Elem tera keyfe darebAllâhu meselen kelimeten Tayyibe 

Allah‟ın güzel bir söze nasıl bir benzetme yaptığını görmez misin, 
baksana Allah güzel bir söze nasıl bir benzetme yapıyor. 

 
Burada Kelimeten Tayyibe, güzel söz diye çeviriyorum ama kelime 

Arap dilinde kök anlam olarak etkili, muhatabı üzerinde iz bırakan söze 
denir. Ki büyük dilci Ġbn-ül Cini el hasais isimli o muhalled eserinde söz 
anlamına gelen kelime ile gavl, ga ve le arasındaki farkı bu iki sözcüğün 
harflerinin değiĢ tokuĢundan oluĢan tüm kombinezonları alt alta dizerek, 
Mesela ke l eme, me ke le, me l eke, le me ke, le ke me gibi; ga ve le, ve 
le ga, ve ga le, ga le ve gibi tüm kombinezonları 3 harfin, oluĢturabileceği 
tüm kelimeleri alt alta dizerek bunların manalarının ortak yönünü 
çıkarmıĢ. Kelime bu sonuçta te‟sir ve Ģiddet, gavl ise hıyfet ve sükûnet 
anlamı çıkmıĢ. Yani bir kimsenin söylediği sözün kelam olduğunu 
söylerseniz, muhatabı üzerinde Ģiddetli bir etki bıraktığını da vurgulamıĢ 
olursunuz. Bir kelimenin bir sözün gavl olduğunu, veya o sözü gavl ile 
ifade ederseniz muhatabı üzerinde etki bırakmaya yönelik değil, belki çok 
nazikane söylenmiĢ, karĢısındakini çok fazla gocundurmamak amacı 
taĢıyan bir söz söylediği sonucuna varırsınız. Ama tabii Kur‟an da bu ikisi 
birbirinin yerine rahatlıkla kullanılmakta. 
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keĢeceratin tayyibetin asluha sabitün ve fer'uha fiys Sema'; Bu 
güzel söz nasıl bir benzetme ile benzetilmiĢ, kökü yerde sabit dalları 
göğe uzanan alımlı bir ağaç gibidir. Ġlahi hitabın benzetmesi böyle güzel 
sözü. Kökü yerde sapasağlam, sabit. Yani yerinde ve dalları ise göğe 
doğru uzanan. Yani buradan Ģunu çıkarıyoruz; Olması gerektiği gibi. 
Esas duruĢunu bozmayan. Güzel sözü Kur‟an bir ağaca benzetiyor. Ama 
bu ağacın özelliği kökü ile toprak arasındaki iliĢki süren bir ağaç. 
Dolayısıyla toprakla kök arasındaki bu iliĢki, kökle gövde. Gövde ile dal, 
dal ile meyveye yansıyan bir iliĢki. Takdir edersiniz ki, bir ağacın toprakla 
olan iliĢkisi kesilmiĢse, saçakları olması gereken yerde, kökü olması 
gereken yerde değilse, o ağacın gövdesi de, dalları da iĢe yaramaz. Yani 
sonuçta meyve vermez. O ağacın tüm birimlerinin, tüm unsurlarının 
görevini yapabilmesi için gerekli olan ilk Ģart, o ağacın kökünün toprakta 
olması. Besleniyor olması.  

 
Onun için güzel söz iĢte kökü toprakta bir ağaca, dalları olması 

gereken yerde. Yani çalıyı tepesinden sürümek diye bir deyim vardır 
bizde, ters dönmemiĢ, esas duruĢunu bozmamıĢ olması gereken yerde 
duran ki buna hikmet diyoruz. Zulüm ise bunun tersi. Bir Ģeyi yerinden 
etmektir zulüm. Hikmetse bir Ģeyi yerine koymaktır. Allah için 
kullanıldığında bir Ģeyi yerli yerince yaratmaktır. Onun için güzel söz 
mutlaka kökü olan sözdür.  

 
Sözün kökü ne ola ki; Sözün toprağı ne ola ki; diye soracak olursak 

herhalde söz, yürekten çıkan bir ağaca benzese gerektir. Söz, 
söyleyenin neresinden çıkarsa dinleyenin orasına varır. Dolayısıyla 
güzel söz söyleyenin yüreğinden çıkan sözdür. Tabii ki yürek toprak, 
fakat o ağacın topraktan aldığı Ģey mutlaka su olmalı. Yürek toprağının 
suyu ise imandır. Onun için söz yürek toprağında iman suyunu 
saçaklarıyla emiyorsa, eylem meyvesine, amel meyvesine durması içten 
değil. ĠĢte güzel sözü Kur‟an buna benzetiyor. 

 
Bu benzetmenin bir baĢka tefsiri de vahiy. Çünkü sözlerin en 

güzeli vahiydir ve vahyi vahiy kılan kelimelerden daha çok o 
kelimelerin taĢıdığı anlamın köküdür, ait olduğu kaynaktır. Vahyin 
kaynağı ise Allah‟tır, hakikattir, mutlak hakikat. Onun için sözlerin en 
güzeli olan vahiyde en güzel olma vasfını mutlak hakikate ait oluĢundan 
alır. 

 
 
25-) Tü'tiy üküleha külle hıynin Bi izni Rabbiha* ve 

yadribullahul emsâle linNasi leallehüm yetezekkerun; 
 
(O ağaç) Esmâ bileĢiminin elvermesi sonucu (Bi-izni Rabbiha) 

her zaman yemiĢini (ilim ve marifet) verir... Allâh insanlara, belki 
derinliğine düĢünüp hatırlarlar diye, misaller verir. (A.Hulusi) 



 
25 - YemiĢlerini rabbinin izniyle her dem verir, ve Allah insanlara 

böyle temsiller yapar ki kavrayıp düĢünsünler. (Elmalı) 
 
 
Tü'tiy üküleha külle hıynin Bi izni Rabbiha o kökü toprakta olan 

gövdesi yerinde olan, dalları olması gereken yerde, göğe doğru sanki 
dua ediyormuĢ gibi uzanan, ki eĢyanın da böylesi tefsirleri var. Onun için 
namazın hikmeti üzerine yazılan bir takım kadim eserler, namazdaki 
rükû‟u secdeyi ve kıyamı, eĢyanın yani varlıkların 3 tür duruĢuna tekabül 
ettiğini söylerler. Hayvanlar aleminin rükû halinde, ağaçlar, bitkiler 
aleminin kıyam halinde ve dağların, denizlerin ırmakların ise secde 
halinde olduğundan yola çıkarak namazın aslında tüm eĢyanın, tüm 
varlıkların duruĢunu içinde toplayan Camî‟ bir ibadet, yani duruĢlar 
mecmuası, esas duruĢlar mecmuası olduğunu söyleyen hakimler olmuĢ. 

 
ĠĢte bu ağaç, yani o güzel söz rabbinin izni ile her evsim ürün 

verir.Tabii ki kökü yerinde ise bir ağacın. Dalları olması gereken yerde 
ise, saçakları olması gereken yerde ise, toprakla saçaklar arasında irtibat 
varsa ve su alıyorsa o ağacın meyve vermesi mukadderdir cinsine göre. 
Dolayısıyla iĢte güzel söz meyve verir. Güzel olması için de kökünün 
olması gereken yerde olması lazım. 

 
Belki burada 1. derecede benzetme vahye yapılmakta. Vahye bir 

atıf bu benzetme. Vahiy muhatabının üzerinde etkisini mutlaka gösterir. 
Gösterir ama muhatabının bu etkiye açık olması lazım. Yani yemiĢ veren 
bir ağaç olması lazım. YemiĢsiz, ürünsüz bir ağaç değil. Dolayısıyla 
vahiy muhatabında etkili olur. Ama muhatabının tek meziyeti bu 
olmayacak. Ne olacak? Ġnsan vahye karĢı dururken esas duruĢunu 
takınacak. Ġnsan vahye yaklaĢırken tıpkı bir ağaç gibi, kendisini Allah‟ın 
yarattığı yere koyacak. Yani zulmetmeyecek, zalim olmayacak. Zulüm 
insanın; Allah‟ın kendisi için seçip beğendiği rolü oynamaktan 
kaçınmasıdır. Ġnsanın Allah‟ın koyduğu yeri terk etmesidir. Hikmet 
Allah‟ın kendisi için tespit ettiği yere yerleĢmesidir.  

 
Onun için vahyin muhatabında etkili olması için, muhatabın; 

Allah‟ın kendisini koyduğu yerde durması, fıtratına yabancılaĢmamıĢ 
olması gerekiyor. Yoksa mı? Yoksa vahiy onun üzerinde bir iz bırakmaz. 
Tıpkı Kur‟an ın söylediği gibi. ġifâun, lil mü‟minin (eksik) ..Ģifaun ve 
rahmetun lil mu'miniyn.. (Ġsra/82) Müminler için, Allah‟a güvenenler için 
bir Ģifadır vahiy. Vela yezid uzzalimiyne illa hasera (Ġsra/82) Fakat 
Allah‟ın koyduğu yeri terk eden, esas duruĢunu bozan, klas duruĢunu 
kaybeden ve kendi yerini terk edip bir baĢkasının yerine talip olan 
insanlar içinse sadece hüsrandır. Hüsranını artırmaktan, aldanıĢını 
artırmaktan baĢka bir Ģey getirmez. 

 



Söz bir üründür demiĢtik. Kökü tasavvur ve akıldır. Güzel 
düĢünceye bir atıftır aynı zamanda bu. Meyvesi olan, hayata etki eden 
düĢünce, iĢte kelimeten tayyibeten dir. Meyvesi olur. Hayata etki 
ediyorsa bir düĢünce. Hayata etki etmeyi, hayatın içinde bir Ģeyi 
değiĢtirmeyi amaçlıyorsa, hayatı inĢayı amaçlıyorsa o düĢünce, ki Kur‟an 
dilinde kavl ile, kelam ile ifade edilen anlam alanına, düĢünce, bakıĢ 
açısı, kavrama kabiliyeti, yaklaĢım tarzı, görüĢte girer. 

 
ĠĢte bu noktada sözün gücüne inanmak en çok müminlere düĢer, 

vahyin muhataplarına düĢer. Çünkü vahyin muhatapları sözün gücüne 
inandıkları için vahye inanmıĢlardır. Önce söz vardı diyen Yohanna incili, 
belki müthiĢ bir hakikati de bize fısıldıyor. Önce söz vardı. Sözün olduğu 
yerde düĢünce vardır. DüĢünceden fıĢkıran söz belki dünyanın en etkili 
silahından daha etkili inĢa eder.  

 
Dolayısıyla gücünü haktan alan söze sahip olanlar, Ģiddete ihtiyaç 

duymazlar. ġiddete ihtiyaç duyanlar, sözü olmayanlar olmuĢtur tarih 
boyunca. Bakınız peygamberlerin karĢısına söyleyecek sözü olmadığı 
için Ģiddetle çıkan inkarcı toplumlara. Söyleyecek sözü olmayınca 
peygamberlerin sözünü kaba güçle bastırmaya kalkmıĢlar. Hemen 
tamamı böyle yapmıĢlar. Onun için biz ilahi kaynaktan fıĢkıran mutlak bir 
söze sahibiz, Vahiy gibi. Müminler sahip oldukları söze güvenmiyorlarsa 
eğer neye güvenebilirler ki..! 

 
Burada da meyvesi olan ağaca benzetilen öncelikle vahiy ve daha 

sonra o vahiyden fıĢkıran düĢünce. Temelini vahyin oluĢturduğu 
düĢünce. Temelini vahyin oluĢturduğu hayat tarzı, temelini vahyin 
oluĢturduğu tasavvur ve akıl, Ġslam aklı diyorum ben ona. Vahyin inĢa 
ettiği Ġslam aklın neler yapabileceğini görmek isteyen, bu vahyin üzerine 
indiği ilk toplumun tarihte neler yaptıklarına baksınlar. Bir avuç insanın 
yer yüzünün kaderini nasıl değiĢtirdiklerine baksınlar. Sözün ne kadar 
güçlü olduğunu, Hak sözün, hakikatin ne kadar güçlü olduğunu orada, o 
örnekte görecekler. 

 
ve yadribullahul emsâle linNasi leallehüm yetezekkerun; iĢte 

Allah belki öğüt alırlar diye insanlara böyle misaller veriyor. 
 
 
26-) Ve meselü kelimetin habiysetin keĢeceratin 

habiysetinictüsset min fevkıl 'Ardı maleha min karar; 
 
Habis Kelime'nin (asılsız fikrin)misali de, kökü bile olmayan, 

yüzeyde kalmıĢ, dayanaksız habis Ģecere (meyve vermeyen ağaç) 
gibidir. (A.Hulusi) 

 



26 - Habîs bir kelimenin temsili de habîs bir ağaç gibidir ki 
üstünden cüsselenmiĢ kararı yoktur. (Elmalı) 

 
 
Ve meselü kelimetin habiysetin çirkin bir söz ise. Misalin 2. 

boyutuna geçti Kur‟an. Yukarıda güzel sözün örneğini vermiĢti, onu bir 
temsil ile anlatmıĢtı. ġimdi ise çirkin, kötü sözün örneğini veriyor. 

 
keĢeceratin habiysetinictüsset min fevkıl 'Ardı maleha min 

karar; çirkin bir söz ise ekili olduğu toprağın üstünden, kökten sökülüp 
çıkarılmıĢ, ictüsset kelimesi, kökünden sökülüp çıkarılmıĢ anlamına 
gelir. Kendi baĢına ayakta duramayan, zavallı, bitmiĢ, içi geçmiĢ bir ağaç 
gibidir. 

 
Orada ki keĢeceratin habiysetin ibaresindeki habiysetin i, yani 

çirkin ibaresini ağaca uyarlayarak zavallı diye çevirmeyi daha uygun 
buldum. 

 
Evet kötü söz, köksüz bir ağaçtır diyor. Öncelikle bir sözün kökünü 

kaynağına bakarak anlaĢılır. Bir söz ki sahih bir bilgiye dayanmıyorsa. Bir 
söz ki sahih tasavvura dayanmıyorsa. Bir söz ki sahih akla 
dayanmıyorsa. Bir söz ki gücünü hakikatten almıyorsa. Bir söz ki ebedi 
hakikate bir atıf yapmıyorsa. Yani Kur‟an ın ifadesi ile ayet olmuyorsa. Ki 
ayet son tahlilde ebedi hakikate bir atıf demektir. ĠĢte o söz kökü 
topraktan çıkmıĢ bir ağaca benzer. Böyle bir ağacın meyve vermesini 
kimse bekleyemez. Böyle bir ağaç aslında mecazen ağaçtır. Hakikaten 
odundur. Ağaçlar odun olmak için toprakla iliĢkilerini kesmek 
durumundadırlar. Toprakla iliĢkisini kesmiĢ bir ağaca odun derler ağaç 
değil.  

 
Onun için bir söz ki hakikatle iliĢkisini kesmiĢse, bir söz ki 

söyleyenin yüreğinden çıkmıyorsa, bir söz ki söyleyenin dudağından 
çıkıyorsa, dinleyenin de kulak kepçesinde kalacak, onda bir etki 
meydana getirmeyecek, onun yüreğine girmeyecek, dolayısıyla meyvesi 
olmayacak. ĠĢte böyle bir sözü tasvir ediyor bu ayet. Hakikatle iliĢiğini 
kesmiĢ, vahiyle iliĢiğini kesmiĢ bir düĢüncenin, bir aklın, bir tasavvurun, 
bir muhakemenin mahsulü olan, ürünü olan söz, kökü topraktan ayrılmıĢ 
bir ağaç gibidir. Yani odunlaĢır. OdunlaĢmıĢ söze laf derler. Lavgarlık 
derler. Bazen palavra derler. Ama o artık kelam olma vasfını yitirmiĢtir. 
Muhatabının üzerinde herhangi bir etki yapmaz. O artık 
anlamsızlaĢmıĢtır. Çünkü kaynağı yoktur. Kökle bağlantısını 
kaybetmiĢtir. Hakikatle irtibatı kesiktir o sözün. O kötü söz. ĠĢte 
kaynağına bakarak anlaĢılır. 

 
Temelinde hakikat olmayan düĢünce zulümdür. Zulmü biraz önce 

kelime anlamıyla tanımlamıĢtık. Bir Ģeyi yerinden etmek. Yerinden eden 



zalimdir. Yerinden edilmiĢ söz aslında zulümdür. Onun için hakikatle 
irtibatını, bağlantısını kaybetmiĢ olan söz zulme aracılık yapar. 

 
 
27-) Yüsebbitullahulleziyne amenû Bil kavlis sabiti fiyl hayatid 

dünya ve fiyl ahireti, ve yudılullahuz zâlimiyne ve yef'alullahu ma 
yeĢa'; 

 
Allâh, iman edenleri dünya yaĢamında da, sonsuz gelecekte de 

değiĢmez gerçeği vurgulayan söz üzere (Kelime-i Tevhid) sâbitler! 
Allâh, zâlimleri saptırır! Allâh dilediğini yapar! (A.Hulusi) 

 
27 - Allah, iman edenleri hem Dünyada hem Âhirette sâbit söz ile 

tespit buyurur, haksızlık edenleri ise ĢaĢırtır ve Allah ne isterse yapar. 
(Elmalı) 

 
 
Yüsebbitullahulleziyne amenû Bil kavlis sabiti fiyl hayatid 

dünya ve fiyl ahirah Allah, inanıp güvenen kimseleri sabit, sağlam bir 
sözle hem dünyada, hem de ahirette sapa sağlam, dimdik ayakta tutar. 

 
Evet, biraz önce kelam ile kavl arasındaki farkı açıklarken, Kur‟an 

bu ikisini birbirinin yerine kullanabiliyor demiĢtim, iĢte burada kavl geldi. 
Ki müteratif olarak kullanılıyor burada da.  

 
Ġbare Ģöyle diyor; Allah‟a güvenen, inanan, ki iman; Allah‟a ahlaken 

güvenmenin akideten inanmanın sonucunda gerçekleĢir. Ahlaken Allah‟a 
güvenmeyip de Allah‟a inandığını söyleyen kendi kendini aldatıyor 
demektir. Allah‟a güvenmeyip de Allah‟a inandığını söylemek pek 
mümkün mü? O kadar çok ki,,! Etrafımıza baktığımızda belki kendimiz de 
içinde bir çok örneğini görürüz. Allah‟a güveni yok, Allah‟tan gelen 
yasalara güveni yok. Allah‟ın kendisi için verdiği kararlara onun için 
yüreği yatmıyor. Fakat inandığını söylüyor. ĠĢte bu güvenmediği bir Ģeye 
inandığını söylemek gibi bir garabettir. Gerçekten garipliktir. Onun için 
böyle bir inanç iddiası Allah tarafından ciddiye alınmayacaktır. 

 
ĠĢte onun için böyle çevirdim. Ġnanıp güvenen kimseleri sabit, 

sağlam bir sözle hem dünyada hem de ahirette sapasağlam dimdik 
tutacak diyor ibare. Belki el kavl burada mecazi anlamıyla düĢünce, 
bakıĢ açısı, yaklaĢım biçimi diye anlamak daha doğru olur. AnlayıĢ, hatta 
inanç. Çünkü kiĢinin inancı anlayıĢından, bakıĢ açısından bağımsız değil.  

 
Dolayısıyla sağlam bir sözle kiĢiyi ayakta tutması Allah‟ın, aslında 

sağlam bir inançla, sağlam bir imanla, sağlam bir bakıĢ açısıyla, sağlam 
bir akılla, sağlam bir düĢünme biçimiyle ayakta tutması anlamına gelebilir 
diye düĢünüyorum. Ki insanı ayakta tutan da bu değil midir.  



 
Burnunun üzerine sürünenler aslında öncelikle düĢüncelerinde, 

öncelikle bakıĢ açılarında, öncelikle inançlarında kaybetmiĢlerdir, orada 
düĢmüĢlerdir. Yüreğinde düĢmeyen hayatta düĢmez. Önce yüreklerinde 
ayakları sürçmüĢtür. Önce orada yere yıkılmıĢlardır. Çünkü insanın; 
kaldıran, yük çeken tarafı, kasları değildir. Kasa emir veren merkezi 
sistemdir, akıldır. Eğer bir insan korkmuĢsa, olağan üstü korkmuĢsa, o 
insanın eli yerinde 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo kaldırdığı halde, 30 gramı 
kaldıramaz olur. Elim kolum döküldü deyimi iĢte bunu ifade eder.  

 
Eli kolu döküldü. Bazen eli kolu dökülür. Eli kolu dökülen insanın, 

eli kolu dökülmeden önceki kasları ile aynı kası taĢıdığını kim inkar 
edebilir. Bu insanın eli kolu dökülmeden önce 50 kiloyu kaldırırken bugün 
50 gramı kaldıramaz oluĢunu neyle açıklarsınız. Eğer kaldıran kas ise, o 
kas aynen yerinde duruyor, neden Ģimdi kaldıramıyor. Evet, Ġman iĢte 
böyle izah edilir, düĢünce böyle izah edilir, akıl böyle izah edilir. O dev 
hikayesini bilmem anlatmıĢ mıydım.  

 
Devler ülkesinde bir dev, devler padiĢahına karĢı isyan bayrağı 

kaldırır, kabadayılık taslar. Gücüne boyuna posuna bakmadan. Devler 
padiĢahı bu kabadayıya haddini bildirmek için gök gürler gibi gürleyerek 
gelir. Bu kez kabadayı telaĢa düĢer, titrer ve eĢine ne yapacağını sorar. 
Eğer gelirse beni yok eder, der.  

 
EĢi son bir çare olarak bir tedbir düĢündüğünü dile getirir ve sen 

yat, ben senin üzerini örteceğim ayaklarını açıkta bırakacağım, bakalım 
tedbirim iĢe yarayacak mı der. 

 
Güçlü, kuvvetli ve onları bir sillede yok edecek kadar gerçekten 

güçlü olan devler sultanı gelir. Kapıyı kırarak içeri girer. Kabadayı devin 
eĢi ise onun,  

 
- “Nerede o, çıksın bakayım karĢıma da haddini bildireyim.” tehdidi 

karĢısında; 
 
- Ssss..! der, çocuk uyuyor.  
 
ĠĢte o anda her Ģey değiĢmiĢtir. Her Ģey. Bakar ki çocuğun ayakları 

çok büyük. “Eğer çocuğunun ayakları böyle ise babası kim bilir nasıldır.” 
diye düĢünmeye baĢlar ve iĢte bu düĢünce ona; hem onurunu, hem 
Ģerefini, hem iktidarını, hem de gücünü, öz gücünü ve tabii kendisine 
olan güvenini, inancını kaybettirir, kendisini kaybettirir yani. Kendisini 
yitiren neyi bulabilir ki..!  

 
Ve o andan itibaren her Ģey tersine dönmüĢtür. Devin, devler 

sultanının yaptığı en büyük hata, yorganı kaldırıp altına bakmamaktır. 



Devin kabadayılık taslayan, sahtekâr devin eĢinin söylediğini gerçek 
sanmaktır. Test etmemektir, hakikat mihengine vurmamaktır. Bir cümle 
hayatını mahvetmiĢtir, kendini yitirtmiĢtir ona. 

 
ĠĢte düĢünce, iĢte tasavvur bu kadar önemlidir. Gücünüzü bir anda 

yok edebilir. Onun için Allah; “Benden korkun.” der. VahĢevn, (Maide/3) 
benden korkun, onlardan korkmayın. Neden? Ġnsanın korkmak 
doğasında vardır. Doğasında olan bu eğilimi Allah kendisine hasreder ki, 
insan kula kul olmasın, kuldan korkup ta, eĢyadan korkup ta eĢyaya, 
kula, makama, mevkie, iktidara kul olmasın. Onun için Allah insan için en 
iyisini ister. Güç iĢte böyle yok edilir, böyle soğurulur.  

 
ve yudılullahuz zâlimiyne Yine Allah zalimlerin ayaklarını kaydırır. 

Biraz önce zulmü tarif etmiĢtim. Kendisini Allah‟ın koyduğu yere 
koymayan. Allah‟ın kendisi için seçtiği rolü oynamayan. ve yef'alullahu 
ma yeĢa'; çünkü Allah dilediğini yapar. 

 
 
28-) Elem tera ilelleziyne beddelu nı'metellahi küfren ve ehallu 

kavmehüm darel bevar; 
 
Görmez misin, Allâh nimetini (hakikat bilgisini) küfür (inkâr) ile 

değiĢtiren ve kendi toplumunu dar'ül bevar'a (hakikatin getirisi 
olmayan yaĢama) indiren kimseleri? (Dar'ül Bevar = hakikatin getirisi 
olmayan yaĢam) (A.Hulusi) 

 
28 - Bakmaz mısın onlara ki Allahın nimetini küfre değiĢtiler ve 

kavimlerini helâk yurduna kondurdular. (Elmalı) 
 
 
Elem tera ilelleziyne beddelu nı'metellahi küfren ve ehallu 

kavmehüm darel bevar; Görmez misin Allah‟ın nimetini küfürle takas 
edenleri, ve kavimlerini helak diyarına sürükleyen kimseleri, baksana 
Ģunlara. Allah‟ın kendilerine olan nimetlerini. 

 
Nı'metellah Arap dilindeki bir kurala göre eğer mastar muzaf olarak 

gelir ve tekil olursa çoğul anlaĢılabilir. Enamallah diye okuyabiliriz, 
anlayabiliriz. Allah‟ın nimetini, nimetlerini küfürle takas edenler sonuçta 
helak yurduna sürüklenirler diyor ayet. Bu helak yurdu ne imiĢ, müteakip 
ayet onu söylüyor. 

 
 
29-) Cehennem* yaslevneha* ve bi'sel karar; 
 
Cehennem'dir ki ona yaslanırlar! Ne kötü bir yaĢam boyutudur 

o! (A.Hulusi) 



 
29 - Cehenneme, yaslanırlar ona, o ise ne fena makardır. (Elmalı) 
 
 
Cehennem* yaslevneha* ve bi'sel karar; Cehenneme evet, oraya 

varıp dayanacaklar ve orası ne berbat bir ikametgahtır. 
 
 
30-) Ve ce'alu Lillâhi endaden li yudıllu an sebiyliHĠ, kul 

temette'û feinne masıyreküm ilennar; 
 
Allâh'a denkler (denk varsandıkları tanrılar) oluĢturdular, O'nun 

yolundan saptırmak için! De ki: "Faydalanmaya çalıĢın (bakalım); 
yaĢayacağınız yer ateĢtir!" (A.Hulusi) 

 
30 - Ve Allahın yolundan sapıtmak için Allaha menendler 

uydurdular, de ki: keyfinize bakın çünkü gidiĢiniz ateĢedir. (Elmalı) 
 
 
Ve ce'alu Lillâhi endaden li yudıllu an sebiyliH Allah‟a O‟nun 

yolundan saptırmak için rakipler tasavvur ettiler. Evet, Ģimdi kendi 
kendine kıyanlar, Allah‟ın koyduğu yeri beğenmeyip kendisine baĢka 
yerler arayanlar, eĢyanın yerini değiĢtirenler, bozanlar; Öncelikle 
kendilerine yaptıkları bu yanlıĢı, mutlak hakikate de yöneltiyorlar. Bir kez 
insan ilk düğmeyi yanlıĢ düğmelemeye görsün, daha sonraki düğmelerin 
doğru düğmelenmesi mümkün değil. Kendisini yanlıĢ bir yere koyunca 
Allah‟ı da olmayan bir yere, ya da Allah‟tan baĢkalarını da Allah yerine 
koyacaktır, tanrı yerine koyacaktır. 

 
ĠĢte onu dile getiriyor. Bu zulüm silsilesi böylesine sapmıĢ bir akılda 

nasıl iĢler, nereye varır. Sonuçta nasıl vahim bir belaya dönüĢür iĢte çok 
tipik bir örneği veriliyor burada. Deniliyor ki; Allah‟a O‟nun yolundan 
saptırmak için rakipler tasavvur ettiler. 

 
Bu tasavvur sıradan bir putperestlik olmasa gerek. Bendeniz daha 

farklı bir Ģey anlıyorum buradan. ġeytanı Allah‟a rakip etmek gibi. Oysa 
ki kötülük ilahı düĢüncesi Ģirktir ve zerdüĢtizimde vardır bu. ZerdüĢtlükte 
iyilik ve kötülük ilahları birbirinin rakibidir. Ama Allah‟ın rakibi yoktur. 
Hasmı bile yoktur bu manada. EĢi menendi yoktur. Yani tersinden negatif 
rakibi yoktur.  

 
Ya Ģeytan..! dediğinizi duyar gibiyim. ġeytan Allah‟ın kuludur. 

Kur‟an da defaatle Allah‟ın kulu olduğunu kendisi beyan etmiĢtir. 
Allah‟tan korktuğunu kendisi söylemiĢtir. Allah‟ın Ģeref ve izzeti üzerine 
yemin etmiĢtir.  

 



ġeytan; insanın rakibidir ve Allah‟ta zaten bizim Ģeytan 
tasavvurumuzu düzeltmek için Ģeytanın; kendisinin kulu fakat insanın 
düĢmanı olduğunu sık sık dile getirir. Onun için ..innehû leküm 
'adüvvün mubiyn; (Bakara/208) O sizin apaçık düĢmanınızdır der 
Kur‟an. .. en lâ ta'budüĢ Ģeytan..(Yasin/60) der Kur‟an. ġeytana kulluk 
etmeyiniz. Aslında Ģeytana ibadet eden yoktur fakat Ģeytanın sözünü 
dinlemeyi Ģeytana kulluk olarak nitelendirir Kur‟an. Onu takip etmeyi, 
onun ardı sıra gitmeyi onun söylediği köksüz sözlerin gerçek olduğunu 
düĢünmeyi, öyle inanmayı ona kulluk olarak niteler. 

 
kul temette'û De ki; geçici arzularla oyalana durun bakalım. feinne 

masıyreküm ilennar; nasıl olsa varacağınız yer ateĢ olacaktır. 
 
 
31-) Kul li 'ıbadiyelleziyne amenû yukıymus Salâte ve yünfiku 

mimma razaknahüm sirran ve alaniyeten min kabli en ye'tiye 
yevmün lâ bey'un fiyhi ve lâ hılal; 

 
Ġman etmiĢ kullarıma de ki: "Salâtı ikame etsinler ve verdiğimiz 

yaĢam gıdalarından gizlice veya açıkça bağıĢta bulunsunlar, alıĢ-
veriĢ ve dostluğun olmadığı süreç gelmeden önce." (A.Hulusi) 

 
31 - Söyle: o iman etmiĢ olan kullarıma: namazı kılsınlar ve 

kendilerini merzuk kıldığımız Ģeylerden gizli ve açık infak etsinler, öyle bir 
gün gelmeden evvel ki onda ne alım satım var, ne dostluk. (Elmalı) 

 
Kul li 'ıbadiyelleziyne amenû imanda sebat gösteren kimselere 

söyle, amenû yukıymus Salâte ve yünfiku mimma razaknahüm 
sirran ve alaniyeten min kabli en ye'tiye yevmün lâ bey'un fiyhi ve lâ 
hılal; hiçbir pazarlığın, hiçbir dostluğun fayda vermediği gün gelip 
çatmazdan önce sâlâtı ikame etsinler. Kendilerine verdiğimiz nimetlerden 
gizli ya da açık harcamayı sürdürsünler. 

 
Sâlatı ikame, yukıymus Salâ sâlâtı ikame etsinler. Namazı kılsınlar 

diye çevirmedim. Namaz, sâlâtı ikamenin sembolüdür, simgesidir. Fakat 
Sâlâtı ikame namazın da daha derininde yatan, namazın da amacına bir 
iĢaret olduğu, yani namazın araç olup namazın gaye ve hedefini 
gösteren bir ibaredir sâlâtı ikame. Sâlât sözcüğü, namaz diye 
çevirdiğimiz sâlât sözcüğünün aslı, insanın dik durmasını sağlayan 
omurgadır. Omurga anlamına gelir. Yani insanı dik tutan, esas duruĢta 
tutan, klas duruĢta tutan Allah karĢısında insanın esas duruĢu. Bu 
durumda namazın da gayesini veren bu ibareyi belki mefhum en Ģöyle 
çevirebiliriz; Allah karĢısında esas duruĢlarını bozmasınlar. 

 
Maun suresini hatırlayalım, ne diyordu? Feveylün lil musalliyn; 

(Maun/4) yazıklar olsun o ibadet edenlere. Namaz kılanlara diye 



çevirmek pek doğru olmayabilir. Ġbadet diye genel anlamıyla çevirmek 
daha doğru olur. Çünkü bu sure Mekke‟de indi ve ilk muhatapları da 
inkarcı müĢriklerdi. Yazıklar olsun onlara. Elleziyne hüm 'an Salâtihim 
sâhûn;(5) Onlar ki ibadetin, kelime anlamı ile namazın farkında değiller. 
Niçin yaptıklarını bilmiyorlar. Bilinçsizce yapıyorlar. Amacını, maksadını, 
gayesini bilmeden yapılan ibadetin nitelemesi bu. Yazıklar olsun, 
amacını, gayesini, hedefini bilmeden ibadet yapanlar Resulallah‟ın 
ifadesi ile yorulduğu yanlarına kalanlardır. Elleziyne hüm yurâûn;(6) 
Onlar gösteri yapıyorlardı. GösteriĢ diye de çevirebiliriz, ama bir fiil, bir 
hareket için gösteri demek daha doğru olur. Gösteri yapıyorlar, yani “mıĢ” 
gibi yapıyorlar. KılarmıĢ gibi, ibadet edermiĢ gibi. Ġçi boĢ, ruhu yok, 
cesedine sarılıyorlar, fakat ruhunu öldürmüĢler. Ve yemne'ûnel 
mâ'ûn;(7) ve onlar yardımı engelliyorlar.  

 
Bakınız sanki alakası olmayan bir Ģey aynı, bir celsede inan 

ayetlerin ardına nasıl eklenivermiĢ. Ama çok alakalı. Demek ki namazla 
sosyal bilinç, namazla sosyal tavır, yani insanın Allah‟la iliĢkisiyle, 
insanın diğer insanlarla, toplumla iliĢkisi birebir irtibatlı. Bu irtibatı 
koparan, bu bağı koparan bir akıl, esas duruĢunu bozmuĢ bir akıldır. ĠĢte 
burada belki biraz da ona bir gönderme olsa gerek. 

 
Ağaç örneği verilmiĢti yukarıda, esas duruĢ. Esas duruĢunu 

bozmayan ağaç, iĢte güzel söz. Yani kaynağından çıkan söz. Kaynağı 
vahiy olan, ya da kaynağı hakikat olan söz ağaca benzetilmiĢti, kökü 
toprakta. Esas duruĢunu bozmamıĢ ağaca. ġimdi o esas duruĢun insan 
hayatında ki en müĢahhas timsali olan namaza, ibadete getirdi sözü ve 
hemen ardından da infaka, Allah yolunda gizli ve açık harcamaya. 

 
Ġnfakla nifak aynı kökten gelir. Nifak iki yüzlülüktür, münafık iki 

yüzlü olana denir. Ġnfak ise Allah yolunda harcamak. Ġkisi arasında ki 
dinsel benzerlik nedir diye soracak olursanız, gariptir, nifak iki yüzlü olan, 
nerden girip nerden çıktığı belli olmayan bir hayat yaĢayana denir. Onun 
için tünellere nefak denilir Arapçada. Ġki tane çıkıĢı vardır veya bir çok 
çıkıĢı vardır, kiĢinin hangisinden girip nereden çıkacağı belli olmaz. 
Köstebek yuvasının bir ismi de odur. Girip çıktığı yer belli olmadığı için. 

 
Peki neden Allah yolunda harcamaya infak denilmiĢ, aynı kökten? 

Çünkü iki dünyalı infak yapar. Buradan yani tünelin bu ucundan verir, 
tünelin öbür ucundan gittiğini bilir ve inanır. Oraya yatırım yaptığına iman 
etmiĢtir. Onun için verirken boĢa giymediğini, kendisi için öbür dünyaya 
yatırım yaptığını bilir, inanır. Bunun için infak, yani aynı kökten gelmiĢtir. 

 
 
32-) Allâhulleziy halekas Semavati vel Arda ve enzele mines 

Semai maen fe ahrece Bihi mines semerati rizkan leküm* ve 



sahhare lekümül fülke li tecriye fiyl bahri Bi emriHĠ, ve sahhare 
lekümül enhar; 

 
Allâh ki Semâları ve Arz'ı yarattı; semâdan bir su inzâl etti de 

onunla sizin için rızık olarak semerattan çıkardı, hükmüyle denizde 
yüzsün diye gemiyi sizin hizmetinize verdi; nehirleri de! (A.Hulusi) 

 
32 - Allah öyle bir Ġlahtır ki Gökleri ve Yeri yarattı ve yukarıdan bir 

su indirdi de onunla size rızk için türlü semereler çıkardı ve emriyle 
denizde cereyan etmek için size gemileri muhassar kıldı, size nehirleri de 
muhassar kıldı. (Elmalı) 

 
 
Allâhulleziy halekas Semavati vel Arda unutmayın ki Allah‟tır 

gökleri ve yeri yaratan. ve enzele mines Semai maen fe ahrece Bihi 
mines semerati rizkan leküm Gökten suyu indiren ve onunla size rızk 
olması için ürünler çıkaran, ve sahhare lekümül fülke li tecriye fiyl 
bahri Bi emriHĠ ve kendi emri ile denizde yüzen gemileri sizin 
yararlanmanız için bir yasaya tabi kılan, ve sahhare lekümül enhar; ve 
nehirleri siz yararlanasınız diye bir yasaya bağlayan O‟dur. 

 
Teshıyr sırrı diyoruz buna. Sahhara, amade kıldı, bağımlı kıldı 

bağladı, bir Ģeyi bir baĢka Ģeye mecbur ve mahkum etti anlamına gelir bu 
sözcük. Bir Ģeyi bir baĢka Ģeye mecbur ve mahkum etti.sahhare lekümü 
birlikte alıp özellikle geçmiĢ klasik müfessirlerimiz sizin emrinize amade 
kıldı manası vermiĢler, ki bu yanlıĢ anlamaya bir bakıma müsait bir mana 
olur. O zaman tepe tepe kullanın, ne yaparsanız yapın, iĢte bugün 
olduğu gibi. Allah‟ın emanetinize verdiği, tevdi ettiği doğayı, altından girip 
üstünden çıkıp mahvedin anlamını çağrıĢtırabilir. Ama sahhara‟yı kendi 
içinde bir bütün bir mana olarak alırsak, ki doğrusu budur: Bir yasaya 
bağlı kıldı. Leküm, sizin yararlanmanız için bir yasa koydu. Ki böyledir 
de. Gökler için, yer için, dağlar için, su için, yağmur için, toprak için, 
mevsimler için bir yasa koymuĢtur. Onun için eĢyanın yasasına dikkat 
çekiyor bu.  

 
Tabii bir Ģeye daha dikkat çekiyor; EĢyaya yasa koyan Allah, 

cansız varlıklara yasa koyan Allah, sizin için, sizin yararlanmanız için 
onlara yasa koyan, onlara yasa koymayı unutmayan Allah, onları 
kendisine amade kıldığı insanı baĢı boĢ mu bıraktı sanıyorsunuz. Ġnsan 
Allah‟ın Ģaheseri iken, Ģaheserini baĢıboĢ bıraksın ister misiniz. Böyle bir 
düĢünce nasıl bir düĢüncedir. Onun için amaçlılığa bir atıf bu. Ġnsan 
amaçsız olamaz. Onların bile bir amacı, bir iĢlevi, bir esas duruĢu var. 
Yukarıdan beri esas duruĢ güzel gittiği için söylüyorum. EĢyanın, ayın, 
yerin, göğün, yıldızın, dünyanın bir esas duruĢu var. Allah‟ın koyduğu 
yerde, koyduğu iĢlevi verdiği iĢlevi yerine getiriyorlar. Ya siz ey 
insanoğlu, ya sen? 



 
 
33-) Ve sahhare lekümüĢ ġemse vel Kamere daibeyn* ve 

sahhare lekümül leyle vennehar; 
 
Tam bir devamlılıkla iĢlevini yapmakta olan GüneĢ ve Ay, size 

hizmet eder (GüneĢ'in ve Ay'ın enerjilerini ve farkında olmadığınız çeĢitli 
özelliklerini kullanmaktasınız)... Gece ve gündüzden de 
yararlanmaktasınız. (A.Hulusi) 

 
33 - Ve sizin için birbiri ardınca ġems-ü Kameri muhassar kıldı, 

yine sizin için leyl-ü neharı verdi. (Elmalı) 
 
 
Ve sahhare lekümüĢ ġemse vel Kamere daibeyn Yine sizin 

yararlanmanız için bir yörüngede devinip duran güneĢi ve ayı yasalara 
tabi kılan O‟dur. ve sahhare lekümül leyle vennehar; yine sizin için 
geceyi ve gündüzü yasalarına amade kılanda O‟dur. 

 
 
34-) Ve ataküm min külli ma seeltümuHU, ve in te'uddu 

nı'metAllâhi lâ tuhsuha* innel Ġnsane lezalumün keffar; 
 
O, (fıtratlarınız gereği halkoluĢ sürecinde) O'ndan istemiĢ 

olduklarınızın hepsinden, size vermiĢtir... Eğer Allâh nimetlerini 
saymaya kalksanız, onları değerlendirerek sayıp bitiremezsiniz... 
Muhakkak ki insan çok zâlim ve ortadaki açık gerçeği örtücüdür! 
(A.Hulusi) 

 
34 - Hem size istediğiniz Ģeylerin hepsinden verdi öyle ki Allahın 

nimetini saysanız onu bitiremezsiniz, her halde insan, çok zâlim, çok 
nankör. (Elmalı) 

 
 
Ve ataküm min külli ma seeltümuH ve isteyebileceğiniz her türlü 

Ģeyden yararınıza olanları size verende O‟dur. 
 
Ġsteyebileceğimiz Ģeylerden verdi. Hepsini değil. Onun için oradaki 

“min” teb‟iyz içindir. Yani bir kısmı, bir parça. Yoksa her Ģeyi değil.  
 
Peki, mutluluk için gerekli olan hiçbir eksik var mıdır? ĠĢte o yoktur. 

Burada da o söyleniyor. Ġnsanın ebedi saadeti ve mutluluğu için gerekli 
olan hiçbir Ģeyi eksik kılmamıĢtır Allah. Buradan aynı zamanda Ģu 
çıkıyor; Yaratılan her bir Ģeyin bir iĢlevi vardır. Siz bilmiyor veya fark 
etmiyor olabilirsiniz. Üzerinde düĢünürseniz yaratılan hiçbir Ģeyin boĢ 
yere olmadığını görürsünüz. 



 
ve in te'uddu nı'metAllâhi lâ tuhsuha Ve eğer Allah‟ın nimetlerini 

saymaya kalksanız baĢ edemezsiniz. 
 
Evet dostlar. Ġnsanı ağırlığı altında ezen bir hitap bu, bir cümle. 

Eğer Allah‟ın nimetini saymaya kalkmıĢ olsaydınız baĢ edemezdiniz. Fe 
Bi eyyi alai Rabbiküma tükezziban.. (Rahman) diyordu ya. Rahman 
suresi dönüp dönüp. O halde rabbinizin hangi bir nimetini yalanlarsınız, 
inkar edersiniz. Yok sayarsınız, görmezden gelirsiniz. Ey insanoğlu bunu 
nasıl yapabilirsin diye soruyordu ya..! O soruyu çağrıĢtırıyor ve 
hatırlatıyor. Eğer rabbinizin üzerinizdeki nimetini saymaya kakarsanız 
baĢ edemezsiniz. Ġsterseniz sayın, deneyin bir. Bir tek kıl için, tüy için 
deneyin. Bittiği yerden bitmesi bir nimet, bitmesi bir nimet, tersine 
bitmemesi bir nimet, o renkte bitmesi bir nimet. Bitmemesi gereken yerde 
bitmemesi bir nimet. Bir tek kıl için kaç nimet sayıyoruz bakınız. Ya 
gerisi..! 

 
Onun için insan neden Ģikayet eder biliyor musunuz, eksikler az 

olduğu için Ģikayet eder. Çünkü var olan, sahip olduğu nimetleri 
sayamayacağını bilinç altında bilir insan. Onun için eksikler sınırlıdır. 
Ġhtiyaç aslında sınırlıdır. Kapitalizmin o temel mantığında olan o sloganı; 
“Ġhtiyaç sınırsızdır.” Hayır eksik sınırlıdır. Aslında verilen nimet sınırsızdır. 
Eğer eksiği saymaya kalksanız, bir yerde tıkanırsınız. Ama verilen nimeti 
saymaya kalksanız baĢ edemezsiniz. Onun için insan Ģikayete daha 
meyyaldir. Çünkü bilinç altında kendisine verilen nimetleri saymaya 
kalksa baĢ edemeyeceğini bilir. 

 
innel Ġnsane lezalumün keffar; ġu da bir gerçek ki insanoğlu 

zulme pek yatkın, nankörlülüğünde hayli ısrarcıdır. Evet, insanın negatif 
boyutunu dile getiriyor bu ibare ve hemen ardından insanın çok zulme 
yatkın olduğunu, zalim olduğunu. Ġnsanın çok nankör olduğunu söyleyen 
bu ayetin hemen ardından bir pasaj geliyor. Hz. Ġbrahim‟in sureye ismini 
veren duasının pasajı. Teslimiyet örneği yani. Ġnsanın nankörlüğüne 
değinen ayetin ardından, insanın nankör olmaması nasıl olur, nankör 
olmayan ne yapar. Ġnsanın Allah karĢısındaki esas duruĢuna nasıl bir 
örnek verilebilir. Ġbrahim gibi. ĠĢte o sorunun cevabıdır aĢağıda gelen bu 
pasaj. 

 
Allah‟ın Ģükrü nasıl ödüllendirdiğine de bir örnektir bu pasaj. Hz. 

Ġbrahim örneği. Yani eğer Ģükrederseniz, eğer Allah‟a adam gibi bir kul 
olursanız, 4.200 yıl önceden gök kubbeye sakınmıĢ bir ses nasıl hala gür 
bir biçimde yankılanıyor, bunun sırrını yakalarsınız. 4.200 yıl önce, ıssız 
kurak ve çorak bir vadinin ortasına salınmıĢ bir sayha bir çığlık, bugün 
milyonları nasıl arkasına göz yaĢları içinde döküyor, bunun sırrını kavrar 
ve anlarsınız demeye getiriyor ve Ģimdi o pasaja geçiyoruz. 

 



 
35-) Ve iz kale Ġbrahiymu rabbic'al hazel belede aminen 

vecnübniy ve beniyye en na'büdel asnam; 
 
Hani Ġbrahim Ģöyle dedi: "Rabbim, Ģu beldeyi emniyetli kıl... 

Beni de oğullarımı da tanrı edinilenlere tapınmaktan koru." 
(A.Hulusi) 

 
35 - Bir de Ġbrahim‟in dediği vakti an: rabbim! Bu beldeyi emin kıl, 

beni ve oğullarımı putlara uzak bulundur. (Elmalı) 
 
 
Ve iz kale Ġbrahiymu rabbic'al hazel belede amine Bir zaman da 

Ġbrahim; Rabbim, demiĢti. Ey rabbim. Bu beldeyi güvenlikli kıl, emin bir 
belde kıl. 

 
Tabii ki Mekke den söz ediyor. Hicazdan, harem-i Ģeriften ve belki 

hacc bölgelerini içine kapsayan içine alan o mukaddes topraklardan söz 
ediyor. Mekke‟yi Mekke yapan onun duasıdır desek yeridir. Fiili duası. 
Kabe Ġbrahim peygamberin duasının eyleme dönüĢmüĢ biçimiydi. Zaten 
dualar eyleme dönüĢünce kabul olunurdu. Onun için o duanın her iki 
biçimini de yerine getiriyor. Her iki Ģartını da yerine getirdiği için duasının 
kabul olduğunu biz binlerce yıl sonradan görüyoruz. O duasının 
böylesine kabul edildiğini görememiĢti belki. Ama biz binlerce yıl sonra 
daha iyi görüyoruz ve rabbimiz test etmemiz için, farkı fark etmemiz için, 
Ġbrahim‟i bir teslimiyetin Allah tarafından nasıl ödüllendirildiğini bizzat 
görmemiz için bu örneği tarihin içinden seçip gözümüzün önüne getiriyor. 

 
vecnübniy ve beniyye en na'büdel asnam; Ben ve çocuklarımla 

birlikte hepimizi putlara tapmaktan uzak tut ey rabbim diye dua etti. 
 
Bakınız ıssız bir vadinin ortasına yıllar sonra kısır olan karısından 

elde ettiği biricik yavrusunu bıraktıktan sonra bir baba, onlar için ekmek 
istenmesi gerekmez mi, su istemesi gerekmez mi. Bir babanın ıssız bir 
vadiye bıraktığı ailesi için ilk isteyeceği Ģey ne olmalı sorusunun cevabı 
iĢte burada. Hidayet, iman. O yoksa hiçbir Ģey yok. O varsa her Ģey var. 
Yani Allah‟ın yoksa neyin var, Allah‟ın varsa neye muhtaçsın diyen ne 
kadar doğru söylemiĢ. 

 
ĠĢte burada fatihayı bir kez daha hatırlıyoruz; 

ĠhdinasSıratal'müstakıym; (Fatiha/6) ey insanoğlu Allah‟tan eğer bir tek 
Ģey istemek gibi bir kontenjan tanınsa sana, o bir tek Ģey hidayet 
olmalıdır mesajı budur iĢte. 

 
 



36-) Rabbi innehünne adlelne kesiyren minen Nas* femen 
tebi'aniy fe innehu minniy* ve men asaniy feinneKE Ğafûrun 
Rahıym; 

 
"Rabbim... Muhakkak ki onlar (tanrı edinilenler) insanlardan pek 

çoğunu saptırdılar... (Artık) kim bana tâbi olur ise, muhakkak ki o 
bendendir... Kim de bana isyan eder ise, muhakkak ki sen 
Ğafûr'sun, Rahıym'sin." (A.Hulusi) 

 
36 - Rabbim!. Çünkü onlar insanlardan bir çoğunu ĢaĢırtırlar, 

bundan böyle izimce gelirse iĢte o bendendir, kim de bana isyan ederse 
artık sen gafursun, rahîmsin. (Elmalı) 

 
 
Rabbi innehünne adlelne kesiyren minen Nas Rabbim dedi, 

çünkü o putlar insanlardan bir çoğunu saptırdılar. femen tebi'aniy fe 
innehu minniy artık kim bana uyarsa iĢte o bendendir. ve men asaniy 
feinneKE Ğafûrun Rahıym; Kim de bana karĢı çıkarsa biliyorum ki sen 
hep bağıĢlayan, sınırsız bir merhamet kaynağısın. 

 
 
37-) Rabbena inniy eskentü min zürriyyetiy Bi vadin ğayri ziy 

zer'ın 'ınde BeytiKElmuharremi, Rabbena li yukıymus Salâte fec'al 
ef'ideten minenNasi tehviy ileyhim verzukhüm mines semerati 
leallehüm yeĢkürun; 

 
"Rabbimiz... Muhakkak ki ben, zürriyetimden bazısını senin 

kutsal evinin yanında, ekin bitmez bir vadiye yerleĢtirdim... 
Rabbimiz, salâtı ikame (sana yöneliĢlerinin getirisini) yaĢasınlar diye! 
(O hâlde) insanlardan bazı hakikati idraka açık olan Ģuur sahiplerini, 
onlara meylettir ve kendilerini ilim ve marifetlerden rızıklandır... Tâ 
ki değerlendirsinler, Ģükretsinler." (A.Hulusi) 

 
37 - Yarabbenâ! Ben, zürriyetimden bazısını senin beyti 

muharreminin yanında, ekin bitmez bir vâdide iskân ettim, Yarabbenâ! 
namazı ikame etsinler diye, bundan böyle insanlardan bir takım gönülleri 
onlara doğru akıt, ve onları hasılâttan merzuk buyur, gerek ki 
Ģükrederler. (Elmalı) 

 
 
Rabbena inniy eskentü min zürriyyetiy Bi vadin ğayri ziy zer'ın 

'ınde BeytiKElmuharrem ey rabbimiz iĢte ben neslimden olanları, ekip 
biçmeye elveriĢsiz bir vadiye senin mukaddes beytinin yanına 
yerleĢtirdim. Yeryüzünün ilk mabedi. 

 



Buradan Ģöyle bir çıkarsama da yapabiliriz. Senin mukaddes 
beytinin yanına yerleĢtirdim sözünü, eğer Kabe‟yi yeniden inĢa etmeden 
söylenmiĢ bir söz olarak görürsek, ki bu konuda böyle düĢünmemizi 
engelleyen bir delil de yok. O zaman Kabe‟yi Ġbrahim peygamber oğlu ile 
birlikte yeniden inĢa etmeden önce orada geçmiĢten kalan bir kalıntının, 
insanlığın ilk mabet kalıntısının bulunduğuna inanmamız gerekiyor. Ki 
Kur‟an da geçen Beyt-ül Atiyk hem özgürlük evi, hem de ilk kadim, eski 
ev, yani beytullah anlamına kullanılan bu ifade varken böyle düĢünmemiz 
sanırım daha doğru olur.  

 
O zaman yer yüzünün bu ilk mescidi, ilk ibadethanesi, ilk mabedi 

Hz. Ġbrahim tarafından sıfırdan değil yeniden inĢa edilmiĢ olsa gerektir ve 
Hz. Ġbrahim oraya giderken nereye gittiğini bilerek gitmiĢti. Allah‟ın 
yeryüzündeki ilk mabedine emanet etmeye gitmiĢti. Allah‟a emanet 
etmeye. O mabed Cenab-ı Hakkın yer yüzüne olan rahmetinin bir 
simgesi idi. Onun için beytullah deniliyordu, Allah‟ın evi. Allah‟a ev izafe 
etmek ancak mecazen olabilir. Yoksa Allah mekandan münezzehtir. 
Beytullah denilmesi, Allah‟ın yer yüzünde ki tecelli merkezi oluĢunun bir 
ifadesi. Aynı zamanda insanların yeryüzünde Allah‟a ibadet etmesi için 
bir merkez telakki etmeleri sonucunu doğurmuĢtu. 

 
Hacer ve Ġsmail. Cariye olarak, köle olarak aldığı ve daha sonra ise 

eĢ edindiği, ilk eĢi Sare çocuk doğurmadığı için kendisine bir çocuk 
versin diye eĢ edindiği siyahi, yani zenci bir cariye Hacer. Ondan bir 
çocuğu olduktan sonra hayli ilerlemiĢ yaĢına rağmen Ġsmail‟ine 
kavuĢtuktan sonra iki eĢ arasındaki kıskançlık dayanılmaz boyutlara 
varınca ilahi bir plan ve hikmet gereği, sonradan bulduğu, geç bulduğu, 
güç bulduğu yavrusu Ġsmail ve onun annesi Hacer‟i alıp bölgeye 
getirmiĢti. Eski beyt‟in yanına. Bekke idi eski ismi o bölgenin Mekke‟den 
önce. Oraya koymuĢtu, kimsecikler yoktu. Bir Devha ağacının dibine 
bırakmıĢtı. Bir çöl bitkisi, bir çalı bitkisi. Ziraata elveriĢsiz bir yerdi burası 
ve Hacer bize gelen rivayetlere göre;  

 
- Bizi burada kimin ellerine bırakıyorsun.” DemiĢti kocası Ġbrahim‟e. 
 
Hacer, ismi değil, ismi yok. Hicretin gelini. Evet, yani eylemi adı 

olmuĢ bir anne. Hicretin gelini diyorum. Allah bu kadından nasıl razı 
olmuĢsa onun Safa ile Merve arasındaki o koĢusunu Hacc ibadetinin 
içerisine bir rükün olarak yerleĢtirdi; 

 
ĠnnesSafâ velMervete min Ģeâirillah.. (Bakara/158) Safa ile 

Merve arasındaki say, Allah‟ın sembollerinden bir semboldür. Dedi 
Kur‟an. Milyonlarca erkek bir zenci kadının izinden koĢtu. ĠĢte Allah razı 
olursa böyle olur dedi. Ve Ġbrahim; 

 
- Sizi Allah‟a bırakıyorum. DemiĢti.  



 
- Ġzen..! dedi diyor kaynaklarımız Arapça çevirerek, Ġzen fe huve 

hasbi. Öyle mi? Öyleyse O bize yeter. O bana yeter. Dedi. 
 
ĠĢte bu, teslimiyet bu. Ġbrahim gibi bir eĢe layık bir hanım olduğunu 

böyle belgeledi. ĠĢte burada ki ayrıntısını vermeksizin sadece değinip 
geçen bir ibare.  

 
Rabbimiz iĢte ben neslimden olanları ekip biçmeye elveriĢsiz bir 

vadiye, senin Mukaddes beytinin yanına yerleĢtirdim dedi.  
 
Rabbena li yukıymus Salâh ki ey rabbimiz salatı ikame 

edebilsinler. Namazı, Allah‟a karĢı esas duruĢun sembolü olan namazı 
ruhu ile birlikte esas duruĢlarını bozmamak için kılsınlar. 

 
Bakara/24 te de (24 değil, 124) ..kale inniy caılüke linNâsi imâma 

Bakara/124 Rabbimiz; Seni insanlara imam edeceğim, önder yapacağım 
demiĢti Ġbrahim‟i sınadıktan ve o da sınavı baĢarı ile geçtikten sonra. Hz. 
Ġbrakim‟de kale ve min zürriyyetiy demiĢti ki; zürriyetimden, neslimden 
de imamlar getir. Rabbimizin ona cevabı Ģöyle olmuĢtu: kale lâ yenâlu 
ahdiyzzalimiyn; (Bakara/124) neslinden de olsa ey Ġbrahim, senin 
soyundan da gelse zalimler bu sözümün dıĢındadır. 

 
ĠĢte o hem vahyin ilk muhatabı olan ve Ġbrahim peygamberin 

neslinden geldiğini söyleyip Allah‟ın kendilerine ayrıcalık tanıyacağına 
inanan Mekke müĢriklerine bir cevap, hem de ben Ģunun oğluyum, ben 
bunun kızıyım, ben falancanın torunuyum veya ben falanca soydanım, 
falanca boydanım diyerek meziyeti kendi eylem ve duruĢunda değil de 
bir baĢkasında aramaya kalkan mantığa ve akla bir cevaptı. 

 
fec'al ef'ideten minenNasi tehviy ileyhim artık insanların 

gönüllerini onlara meylettir. verzukhüm mines semerati leallehüm 
yeĢkürun; onları bereketli ürünlerle rızıklandır. Umulur ki onlarda bunun 
Ģükrünü eda ederler. 

 
Buradaki Tehviy, teviyy diye çok aĢağı, kesralı okunmaz. Bu 

tecvitte, tecvit kurallarında Arap nutkuna göre “e” ile “i” arasında orta bir 
sesle okunduğu için ben de o okuyuĢa uymaya çalıĢtım. 

 
 
38-) Rabbena inneke ta'lemü ma nuhfiy ve ma nu'lin* ve ma 

yahfa alAllâhi min Ģey'in fiyl Ardı ve lâ fiys Sema'; 
 
"Rabbimiz! Muhakkak ki sen gizlediğimizi de bilirsin, açığa 

çıkardığımızı da... (Zira) arzda ve semâda hiçbir Ģey Allâh'a gizli 
kalmaz." (A.Hulusi) 



 
38 - Yarabbenâ! biz ne gizliyoruz ve ne ilân ediyoruz her halde sen 

bilirsin, ve ne Yerde, ne Gökte hiç bir Ģey Allaha karĢı gizli kalmaz. 
(Elmalı) 

 
 
Rabbena inneke ta'lemü ma nuhfiy ve ma nu'lin Rabbimiz, 

Ģüphesiz ki sen bizim gizlediklerimizi de, açığa vurduklarımızı da bilirsin. 
ve ma yahfa alAllâhi min Ģey'in fiyl Ardı ve lâ fiys Sema'; zira yerde 
ve gökte olan hiçbir Ģey Allah‟a gizli kalamaz. 

 
 
39-) ElHamdu Lillâhilleziy vehebe liy alel kiberi Ġsma'ıyle ve 

Ġshak* inne Rabbiy le Semiy'ud dua'; 
 
"Hamd, ihtiyarlığım hâlinde bana Ġsmail ve Ġshak'ı hibe eden 

Allâh'a aittir... Muhakkak ki Rabbim, elbette özümdeki duamı 
Semi'dir." (A.Hulusi) 

 
39 - Hamd o Allaha ki bana ihtiyarlık halimde Ġsmail ve Ġshak‟ı ihsan 

buyurdu, Ģüphe yok ki rabbim her halde duayı iĢitiyor. (Elmalı) 
 
 
ElHamdu Lillâhilleziy vehebe liy alel kiberi Ġsma'ıyle ve Ġshak 

her türlü övgü ve sena, yaĢlılığımıza rağmen bana Ġsmail ve Ġshak‟ı 
bahĢeden Allah‟a aittir. 

 
Evet, yani nasıl Allah‟a Ģükredilir, nasıl hamd edilir sorusunun 

cevabı burada geldi. Hani yukarıda bu kıssadan önceki son ayet, 24. 
ayet; Ġnsanın çok zalim çok nankör olduğunu söyleyerek bitmiĢti ya, 
aslında bir atıf gibi oraya. Ey insan oğlu Allah‟a karĢı nankör olmamanın 
örneğini görmek istiyorsan Ġbrahim‟e bak dercesine bu örneği veriyor. 

 
inne Rabbiy le Semiy'ud dua';gerçekten de benim rabbim duaları 

iĢitendir. 
 
 
40-) Rabbic'alniy mukıymes Salâti ve min zürriyyetiy, Rabbenâ 

ve tekabbel du'â'; 
 
"Rabbim, salâtı ikameyi (Esmâ hakikatine yöneliĢin getirisini 

yaĢayanlardan) kıl beni ve zürriyetimden de (ikame edenler yarat)! 
Rabbimiz; duamı gerçekleĢtir." (Dikkat: Ġbrahim a.s. gibi bir Zât, salâtın 
ikamesini - yaĢantısını talep ediyor; bu ne anlam taĢır, derin düĢünmek 
gerekir. A.H.) (A.Hulusi) 

 



40 - Rabbim! Beni namaza müdavim kıl, zürriyetimden de, 
Yarabbenâ! hem duâmı kabul buyur. (Elmalı) 

 
 
Rabbic'alniy mukıymes Salâti ve min zürriyyetiy öyleyse ey 

rabbim beni ve neslimden gelenleri salatı ikane edenlerden kıl. Esas 
duruĢunu Allah‟a karĢı bozmayıp, hayatını ibadete dönüĢtürenlerden kıl. 
Rabbenâ ve tekabbel du'â'; ve duamı kabul buyur ey rabbim. 

 
 
41-) Rabbenağfir liy ve li valideyye ve lil mu'miniyne yevme 

yekumül hisâb; 
 
"Rabbimiz, yaĢam muhasebesinin ortaya serildiği süreçte, 

beni, ana-babamı ve iman edenleri mağfiret eyle!" (A.Hulusi) 
 
41 - Ya Rabbenâ! mağrifet buyur bana ve anama babama ve bütün 

müminlere, hesap baĢa dikileceği gün. (Elmalı) 
 
 
Rabbenağfir liy ve li valideyye ve lil mu'miniyne yevme 

yekumül hisâb; ey rabbimiz beni, anamı ve babamı ve tüm müminleri 
hesapların verileceği gün affet, bağıĢla, mağfiret et Amin..! 

 
ĠĢte seyyidina Ġbrahim‟in muhteĢem duası. Allah bu çağrıdan, bu 

davetiyeden nasıl memnun olmuĢsa, davetiyeyi ölümsüz vahyin içine 
almıĢ ve bakın bunun verdiği örnek ve ibret Ģudur. Bakın siz de Allah‟a 
böylesine yürekten davetiye yollayın. 

 
Aslında burada bir çok mesaj var. Nasıl dua edilir sorusunun 

cevabıdır bu. Yani kabule yakın bir duanın Ģartı ne olmalıdır. ĠĢte burada 
bu sorunun bir cevabı var. Hayatınla dua olursun, hayatın Allah‟a duaya 
dönüĢür. Fiili dua olur ve en sonunda da bunu kavle dönüĢtürürsün. ĠĢte 
kökü toprakta olan ağaç. Yoksa eğer bir duaki, hayatına dua etmeden 
dilinle dua ediyorsan o söz kökü toprakta olmayan bir ağaca benzer. 
Hayatın içinden gelmiyor, yürekten gelmiyor, Dudaktan geliyor, nasıl 
makama ulaĢsın, nasıl kabul ve kariyn olsun. 

 
ĠĢte o baĢta ki benzetme ilk giriĢteki Kur‟an ın benzetmesi, o iyi ve 

kötü ağaç benzetmesi, iyi ve kötü söz benzetmesi iĢte burada da geçerli, 
duada da geçerli. Bu dua test edilmiĢ bir duadır. Hem tutmuĢtur, tutmakla 
kalmamıĢ 4200 yıl sonraya bu duanın sesi gelmiĢtir ve biz bu duanın 
tuttuğunun Ģahitleriyiz, canlı Ģahitleriyiz. 

 
 



42-) Ve lâ tahsebennAllâhe ğafilen amma ya'meluz zâlimun* 
innema yuahhıruhüm li yevmin teĢhasu fiyhil ebsar; 

 
Zâlimlerin yapmakta olduklarından Allâh'ı gâfil sanma! Onları 

ancak, gözlerin yuvalarından dıĢarı fırlayacakları bir süreç için 
erteliyor. (A.Hulusi) 

 
42 - Bunları an ve sakın Allah‟ı zalimlerin yaptıklarından gafil 

sanma, onları o, ancak öyle bir güne tehir eder ki o gün gözler belerir. 
(Elmalı) 

 
 
Ve lâ tahsebennAllâhe ğafilen amma ya'meluz zâlimun Ġmdi, 

sen zalimlerin yaptıklarından Allah‟ı habersiz sanmayasın. 
 
Tabii yukarı ile bağlantısız değil bu. Yukarı ile çok bağlantılı. Zalim 

olmayan, hakiym olan. Allah‟ın koyduğu yere kendisini koyan ve Allah‟ın 
kendisi için sevdiği rolü oynayan Hz. Ġbrahim misalini verdikten sonra. 
Allah‟ın kendisini yerleĢtirdiği yerde durmayanlara geçti vahiy. Ve onların 
durumunu ifade ediyor. Burada sanki zalim mukıymes Salâh ibaresinin 
bir üstteki, bu ibarenin zıddı gibi duruyor. Bana biraz öyle geliyor. Yani 
esas duruĢunu koruyan, esas duruĢunu bozan. Allah karĢısındaki 
duruĢunu bozan. Bana bunlar, sanki birbirinin zıddı gibi geldi. 

 
innema yuahhıruhüm li yevmin teĢhasu fiyhil ebsar; ne var ki 

O, onları sadece gözlerin yuvalarından fırlayıp bir noktada donakaldığı 
bir güne ertelemektedir. Yani habersiz değil. BaĢı boĢ bırakmadı. O, 
onları saldım çayıra demedi.  

 
Sümme evlâ leke feevlâ; (Kıyamet/35) Ey insanoğlu yazıklar 

olsun sana, bir daha yazıklar olsun. Eyahsebul'Ġnsanu en yutreke 
süda; (36) yoksa insan baĢıboĢ bırakılacağını mı sanıyor. Yani Allah 
onları baĢı boĢ bırakmadı. Sadece gözlerin yuvalarından fırlayıp bir 
noktaya çakılacağı güne erteledi. ġimdi burada hesap gününün o dehĢet 
manzarasının fotoğrafı çekiliyor.  

 
 
43-) Mühtı'ıyne mukni'ıy ruusihim lâ yerteddü ileyhim 

tarfühüm* ve ef'idetühüm heva'; 
 
(ĠĢte o gün onlar) zillet içinde bakarak, baĢlarını dikerek (yardım 

arayıĢında) koĢuĢur hâldedirler... Kendilerini göremez bir 
hâldedirler! Ne düĢüneceklerini bilemezler! (A.Hulusi) 

 
43 - BaĢkalarını dikerek koĢarlar, nazarları kendilerine dönmez, ve 

yüreklerinin içi bom boĢ hevâ kesilmiĢtir. (Elmalı) 



 
 
Mühtı'ıyne mukni'ıy ruusihim lâ yerteddü ileyhim tarfühüm* ve 

ef'idetühüm heva'; O gün, o dehĢet gün, nasıl bir gün o..! O gün onlar, 
arkaya kaykılmıĢ baĢları, yuvalarına bir türlü dönmeyen fırlamıĢ bakıĢları 
ve tam takır kalmıĢ yürekleriyle oradan oraya amaçsızca seğirtip 
duracaklar. 

 
Tam bir çarpılmıĢlık tasviri. BitmiĢliğin fotoğrafı bu. Ahiretten, hesap 

gününden, sorgu gününden bir manzara. Ġnsan manzarası. Bir insan teki, 
bir nefis daha doğrusu. Kur‟an ahirete iliĢkin insandan hep nefis olarak 
söz eder. ahiretteki bir nefsin, bir canın manzarası bu, fotoğrafı.  

 
Tabii ki ahirete iliĢkin tüm ibareler, tüm ifadeler mecburi olarak 

mecazi olmak durumundadır. Çünkü gayp alemini kendi dünyamıza 
ancak bizim dilimizle böyle taĢıyor vahiy. 

 
DehĢet bir manzara önümüze seriyor. Tam bir zombi çiziyor 

farkında mısınız. BaĢı arkaya düĢmüĢ, gözleri yuvalarından fırlamıĢ, 
pörtlemiĢ Anadolu tabiriyle ve çivilenmiĢ bir yere, anlamsız, bomboĢ 
gözler. Ve kalbi boĢalmıĢ diyor. Ġlginç..! Heva‟ yani ve ef'idetühüm 
heva' tamtakır gönüller, hiçbir Ģey duymuyor, hiçbir Ģey düĢünemiyor, 
hiçbir Ģey hissetmiyor. Böyle bir vaziyet. 

 
 
44-) Ve enzirin Nase yevme ye'tiyhimül azâbü feyekulülleziyne 

zalemu Rabbena ahhırna ila ecelin kariybin, nücib da'veteKE ve 
nettebi'ırRusul* evelem tekûnu aksemtüm min kablü ma leküm min 
zeval; 

 
Kendilerine azabın (ölümün - hazır olmayan için sonsuz azabın 

baĢlangıcı) geleceği süreç hakkında insanları uyar! O süreçte zâlim 
olanlar Ģöyle der: "Rabbimiz, kısa bir süre daha ömür ver, davetine 
icabet edelim ve Rasûllerine tâbi olalım"... Önceden, sizin için böyle 
bir son olmayacağına yemin etmemiĢ miydiniz? (A.Hulusi) 

 
44 - Hem inzâr ile haber ver insanlara o azâbın geleceği günü, o 

vakit diyecek ki o zulmedenler Yarabbenâ! Bizi yakın bir ecele tehir 
buyur, davetine icabet edelim ve Peygamberlerin izince gidelim, hani ya 
bundan evvel yemin etmiĢ değil miydiniz: Sizin için zeval yoktu ya? 
(Elmalı) 

 
 
Ve enzirin Nase yevme ye'tiyhimül azâb bu yüzden baĢlarına 

azabın geleceği gün için insanları uyar. ĠĢte bu yüzden uyar ey 



peygamber ve ey bu vahyin tüm muhatapları. Bu vahyi insanlara taĢıyın 
eğer insanlara acıyorsanız, onları seviyorsanız.  

 
Vahiy, ilahi merhametin ürünüdür sevgili dostlar. Peygamberler 

insanlığın iman analarıdır. Peygamberlerin insanlığa olan Ģefkatleri bir 
ana Ģefkati gibidir. ĠĢte böyle bir son, böyle korkunç bir akıbetten 
kurtarmak için; “Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak.” Diyen. Ya 
da, çukura, bir uçuruma düĢeceğinden habersiz bir bebeğin arkasından 
bağırarak koĢan bir anne gibi, “Dur, aman düĢeceksin..!” diye insanların 
böyle bir akıbetten korunmaları için çırpınan kiĢilerdir vahyi taĢıyanlar. 

 
 
feyekulülleziyne zalemu Rabbena ahhırna ila ecelin kariybin, 

nücib da'veteKE ve nettebi'ırRusul zalimler o gün diyecekler ki; 
“Rabbimiz, bize kısa bir süre daha tanı da senin çağrına katılalım ve 
elçilere tabi olalım.” Bir miktar daha kredi isteyecekler. Krediyi tüketenler, 
hovardaca harcayanlar. 

 
evelem tekûnu aksemtüm min kablü ma leküm min zeval; 

onlara denilecek ki; “Ne oldu, daha önceki hayatta sizin için herhangi bir 
tükeniĢin olmayacağına yemin edip durmuyor muydunuz. Ne oldu 
Ģimdi?” Önceki hayatta, yani dünyada bu hayat bitmez zannetmiyor 
muydunuz. Sizin için zevalin olmayacağını iddia etmiyor muydunuz. 1000 
yıl sürecek falan demiyor muydunuz. Hayat kredisini hovardaca 
tüketenlerin mantığını ne güzel ifade ediyor bu. Kullandıkları imkanın 
bitimsiz olmadığını, verilmiĢ bir emanet olduğunu göremeyenler ilave bir 
kredi isteyecekler.  

 
Ġsteyecekler ama hak etmeyecekler. Çünkü verilmiĢ krediyi 

hovardaca tükettikleri için ilave bir Ģey verilmeyecek. 
 
 
45-) Ve sekentüm fiy mesakinilleziyne zalemu enfüsehüm ve 

tebeyyene leküm keyfe fealna Bihim ve darebna lekümül emsâl; 
 
Nefslerine zulmetmiĢ olanların yaĢam ortamlarında yerleĢtiniz! 

Onlara neler yaĢattığımız size açıklanmıĢtı... Size misaller de verdik. 
(A.Hulusi) 

 
45 - Siz de o kendilerine zulüm etmiĢ olanların meskenlerine sakin 

oldunuz, onlara nasıl yaptığımız ise sizce tebeyyün etti ve size emsal 
gösterdik. (Elmalı) 

 
 
Ve sekentüm fiy mesakinilleziyne zalemu enfüsehüm Üstelik siz 

kendilerine kıyanların yurdunda yaĢıyordunuz. ve tebeyyene leküm 



keyfe fealna Bihim ve darebna lekümül emsâl; Dahası, onlara nasıl 
muamele ettiğimiz size açıklanmıĢtı ve size örnekler de göstermiĢtik. 
Ġnsanlığın kolektif hafızası olan tarihten, medeniyetlerin yıkılıĢından, 
çöküĢünden ve çözülüĢlerinden ibret almadınız. Üstünde yaĢadığınız 
topraklarda daha önce medeniyetler kurulmuĢtu, uygarlıklar yaĢamıĢtı. 
Ne oldu onlara hiç düĢünmediniz. Onlar da sizin gibi bitimsiz sanıyorlardı 
kurdukları düzenleri, kurdukları sistemleri. Yok olmaz zannediyorlardı, 
bitmez zannediyorlardı. Fakat onların yerinde yeller estiğini neden 
anlamak ve görmek istemediniz. 

 
 
46-) Ve kad mekeru mekrehüm ve indAllâhi mekruhüm* ve in 

kâne mekruhüm li tezule minhül cibal; 
 
Gerçekten onlar, mekrlerini yaptılar; onların mekrleri Allâh 

indîndedir (karĢılığından kurtulamazlar)! Onların mekrleri (hileleri), 
dağları yerinden oynatacak kadar olsa (neye yarar)! (A.Hulusi) 

 
46 - Filhakika onlar mekirlerini yaptılar, Allah indinde de onlara 

mekir var, isterse onların mekirleri dağları yerinden oynatacak olsun. 
(Elmalı) 

 
 
Ve kad mekeru mekrehüm ama onlar ne yaptılar bu uyarıya 

karĢın. Hem Tarih uyarıyor, hem vahiy uyarıyor, hem zaman uyarıyor, 
hem mekan uyarıyor, her Ģey ayet, ama okuyana. Okumayan hiçbir 
Ģeyden ibret almıyor. ĠĢte onlar inceden inceye tasarladıkları düzeni 
kurmayı sürdürdüler. Yani, Mekr burada, inceden inceye tasarlanmıĢ 
düzen kurmak. 

 
ve indAllâhi mekruhüm* ve in kâne mekruhüm li tezule minhül 

cibal; isterse onların ustaca düzeni dağları yerinden oynatsın yine de 
onların düzeninin hilesi Allah‟a ayandır. Yani Allah onların kurdukları 
düzenlerin hiç yıkılmaz dedikleri, sarsılmaz dedikleri, bilmem Ģu kadar yıl 
dayanacak dedikleri düzenlerin zayıf taraflarını çok iyi biliyor, zaafını çok 
iyi biliyor ve oradan vurur Allah. En zayıf tarafından vurur ve hiç 
yıkılmayacak düzenimiz diyenlerin düzenini en olmadık zamanda kütür 
kütür yıkılırken görürsünüz. 

 
 
47-) Fela tahsebennAllâhe muhlife va'diHĠ RusuleHU, innAllâhe 

Aziyzün Züntikam; 
 
Sakın Allâh'ı, Rasûllerine verdiği sözden cayar sanma... 

Muhakkak ki Allâh Aziyzün Züntikam'dır (hak edenin hak ettiğini karĢı 
konulması imkânsız bir sistem içinde yaĢatandır)! (A.Hulusi) 



 
47 - O halde sakın Allah‟ı Peygamberlerine olan vaadine hulf eder 

sanma, Ģüphesiz Allah azîzdir, intikamı vardır. (Elmalı) 
 
 
Fela tahsebennAllâhe muhlife va'diHĠ RusuleH iĢte bu yüzden 

asla Allah‟ın elçilerine olan vaadinden cayacağını sanma. Hesap gününe 
iliĢkin vaat yani. Ödül ve ceza.  

 
Ġradenin hakkı sorumluluktur sevgili dostlar. Allah verdiği iradeye en 

çok saygı gösterendir. Ġradeyi vermiĢ, onu yok saymamıĢtır. Onun insan 
özgür iradesiyle seçtikleri sonucunda ya ödülü hak edecek, ya da cezayı. 
Suyu getirenle testiyi kırmak adaleti olan bir Allah‟ın Ģanına zaten 
yakıĢmazdı. Suyu getirenle testiyi kıranı bir tutmak, aynı tutmak..! Elbette 
hesabını isteyecektir. Çünkü iradesi yokmuĢ gibi davranamaz. Ġradeyi 
kendisi verdi. Ġrade en büyük nimettir. Onun için sorumluluk esastır. 

 
innAllâhe Aziyzün Züntikam; Unutma ki Allah herkese yaptığının 

acısını tattıran yüceler yücesidir. Ġntikam Türkçe de bir deyimle Ģöyle 
çevrilebilir; Kimseye yaptığını yanına bırakmamak, yanına kâr 
kalmaması. 

 
 
48-) Yevme tübeddelül Ardu ğayrel Ardı vesSemavatu ve 

berazu Lillâhil Vâhidil Kahhâr; 
 
O süreçte arz (beden), baĢka arza (bedene) dönüĢtürülür, 

semâlar da (bilinçler de baĢka bir algılayıĢa)! (Hepsi) Vâhid, Kahhâr 
olan Allâh'a bârizdirler (içyüzleriyle apaçık ortadadırlar). (A.Hulusi) 

 
48 - O gün ki Arz baĢka tebdil olunur, Sema vat da ve hep o vâhid, 

kahhâr olan Allah için fırlarlar. (Elmalı) 
 
 
Yevme tübeddelül Ardu ğayrel Ardı vesSemavat o gün yer 

baĢka bir yere, gökler ise baĢka bir göğe dönüĢtürülür. 
 
Burada ki ğayra, ya bu yerin dıĢında baĢka bir yer ile açıklanabilir, 

ya da mevcut mekanlar, mevcut yer baĢka bir Ģekle dönüĢtürüleceği 
söylenir, öyle anlaĢılabilir. 

 
Yukarıda insan eli ile yapılmıĢ düzenlerin zevali anlatılmıĢtı, dile 

getirilmiĢti. Burada ise yer ve göklerin kozmik düzeninin dahi 
değiĢtirileceği ifade ediliyor. Yani ey insanoğlu, Allah‟ın yasalarını 
koyduğu kozmik düzende dahi Allah, yeni yasalarıyla yeniden yıkıp 
yapacak. Ya sen, Ģu halinle, kurduğun hileli düzenlerin nasıl ebediyen 



gideceğini düĢünebiliyorsun. Aslında verilen mesaj bu olsa gerek. Ki 
karĢılaĢtırabiliriz. Taha suresi 105, 106, 107. ayetleri, kıyamette yer 
yüzünün dümdüz edileceğine iliĢkindir. Ki onunla mümkündür bir kıyas. 

 
[(Ek bilgi: 105 - (Ey Muhammed!) Sana dağlar(ın kıyametteki 

durumunu) sorarlar, de ki: "Rabbim onları ufalayıp savuracak." 
106 - "Böylece yerlerini dümdüz boĢ bir halde bırakacak." 
107 - "Orada ne bir çukur, ne de bir tümsek göreceksin." 
(Elmalı meal)] 
 
 
ve berazu Lillâhil Vâhidil Kahhâr; ve her Ģeye egemen biricik güç 

olan Allah‟ın huzuruna çıkarlar. 
 
 
49-) Ve teral mücrimiyne yevmeizin mukarreniyne fiyl'asfad; 
 
O süreçte, suçluları asfad (Allâh'tan ayrı düĢürmüĢ olan bağları) 

ile bağlanmıĢlar olarak görürsün! (A.Hulusi) 
 
49 - Ve görürsün mücrimleri o gün birbirlerine çatılı çatılı 

bukağılardadırlar. (Elmalı) 
 
 
Ve teral mücrimiyne yevmeizin mukarreniyne fiyl'asfad; ve sen 

o gün günahkarları, zincirlerle birbirlerine bağlı olarak görürsün. 
 
Belki yer yüzündeki kötülüğün insanın aklına, iradesine ve imanına 

kelepçe vurmasına bir karĢılıktır bu ayette ifade edilen. Nasıl günahkarlar 
yer yüzünde günah iĢleyecekken akıllarına, iradelerine, imanlarına 
kelepçe vurup öyle iĢliyorlarsa, ki irade ile akılla, imanla o günah yan 
yana bağdaĢmaz. Önce imanı kelepçelemesi lazım, iktidarsızlaĢtırması 
lazım, hapsetmesi lazım aklı. Onun için ona bir mukabele-i bir misil, yani 
eĢit bir karĢılık gibi duruyor burada. 

 
 
50-) Serabiylühüm min katıranin ve tağĢa vucuhehümün nar; 
 
Gömlekleri katrandandır (benliklerinin katran karası, dıĢlarına 

vurmuĢtur); vechlerini de Nâr (perdelilik ateĢi) bürür. (A.Hulusi) 
 
50 - Gömlekleri katrandan, ve yüzlerini ateĢ kaplıyor. (Elmalı) 
 
 
Serabiylühüm min katıranin ve tağĢa vucuhehümün nar; 

onların giysileri katrandandır, yüzlerini ise ateĢ yalayacaktır. Katran; o 



gün, vahyin indiği günde bilinen en ürkütücü, en bulaĢık, en pis yanıcı 
madde. 

 
 
51-) Li yecziyAllâhu külle nefsin ma kesebet* innAllâhe seriy'ul 

hisab; 
 
Allâh, her benliğin edindiğinin sonuçlarını yaĢamasını murat 

etmiĢtir! Muhakkak ki Allâh "Seriy'ul Hisab"dır (yapılanın sonucunu 
anında oluĢturan)! (A.Hulusi) 

 
51 - Çünkü Allah her nefsi kazandığı ile cezalandıracak, haberiniz 

olsun ki Allahın hesabı seri'dir. (Elmalı) 
 
 
Li yecziyAllâhu külle nefsin ma kesebet iĢte bu Allah‟ın her bir 

cana kendi kazandığının karĢılığını verdiği içindir. 
 
Neden sorusunun cevabi bu. Ġlahi adaletin tecellisi için Allah böyle 

yapacak. Yoksa Allah cezalandırmıyor. Allah azap etmiyor. Ġnsanlar 
yaptıklarının karĢılığını alıyorlar o kadar. Yani aslına kendi kendilerini 
cezalandıran insanlardır. Ġnsanlar eylemlerinin karĢılığını görüyorlar. 
Ahlaki davranıĢın garantisi, karĢılığının garanti edilmesi değil midir. Eğer 
karĢılığı olmayacaksa insanlar neden ahlaki davransınlar. ĠĢte burada 
ona bir gönderme var. 

 
innAllâhe seriy'ul hisab; Elbette hesabı bunca seri görmek 

yalnızca Allah‟ın iĢidir. 
 
 
52-) Hazâ belağun linNasi ve liyünzeru Bihi ve liya'lemu 

ennema HUve Ġlahün Vâhidün ve liyezzekkere ulül elbab; 
 
ĠĢte bu insanlara bildirimdir; onunla uyarılsınlar ve bilsinler ki 

"HÛ", Ulûhiyet sahibi BĠR'dir! Derin düĢünebilen akıl sahipleri de 
(bu hakikati) hatırlayıp değerlendirsinler! (A.Hulusi) 

 
52 - Bu iĢte insanlara beliğ bir tebliğdir, hem bununla inzar 

edilsinler, hem onun ancak bir tek Ġlâh olduğunu bilsinler hem de Öğüt 
alsın akl-ü vicdanı temiz olanlar. (Elmalı) 

 
 
Hazâ belağun linNas yukarıdaki pasaj bitti ve tüm ayetin, tüm 

surenin adeta, hatta tüm Kur‟an ın mesajını toparlarcasına burada 
bağımsız bir ayetle, tüm vahye iliĢkin bir hatırlatma. Bu insanlık için bir 



mesajdır. Bu vahiy, ya da bu sure, ya da bu ayetlerin tamamı insanlık için 
bir mesajdır. 

 
ve liyünzeru Bih artık onunla uyarılsınlar. ve liya'lemu ennema 

HUve Ġlahün Vâhid ve bilsinler ki biricik ilah O‟dur. ve liyezzekkere ulül 
elbab; ve muhakeme yeteneğine sahip olanlar bunu hatırdan hiç 
çıkarmasınlar. Bu vahyin insanlık için bir uyarı, bir mesaj olduğunu hiç 
akıllarından çıkarmasınlar. Eğer insanlık için bir uyarı bir mesajsa bu 
vahye muhatap olan müminler bu mesajı insanlığa taĢısınlar. Bunun; 
onların sorumluluğu altında olduğunu unutmasınlar. Çünkü biricik ilah 
Allah‟tır ve biricik ilahın biricik vahyidir, hakikatidir. Onun için de 
muhakeme yetenekleri varsa eğer bunu akıllarından hiç çıkarmasınlar, 
Allah‟a karĢı esas duruĢlarını bozmasınlar ve vahyi insanlığa taĢıma 
görevini yerine getirsinler. Bu bir sorumluluktur. Çünkü bu vahyin 
muhatapları insanlığın annesi gibi Ģefkatli olacak bir toplum olmalıdır. 
Allah onlardan bunun da hesabını soracaktır.  

 
Biz rabbimizden vahyi bize emanet eden rabbimizden vahiy 

emanetine sadaka gösteren bir ümmet olmayı niyaz ediyor, vahye ihanet 
edenler arasında kılmamasını diliyoruz. 

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

Rabbimize “Hamd” dir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 Ġslamoğlu Tef. Ders. HĠCR SURESĠ (01-44)(83) 
 
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
El Hamdu Lillahi Rabbil'Alemiyn Vesselatü Vesselâmü 

Resulüna alâ Muhammedin ve alâ alihi ve ashabihi ecmaiyn. 
 
RabbiĢrah liy sadriy;  
 
Ve yessirliy emriy;  
 
Vahlül ukdeten min lisaniy; 
 
Yefkahu kavliy; (Taha 25-26-27-28) 
 
Göğsüme geniĢlik ver ey rabbim, kolaylaĢtır iĢimi. Çöz düğümü 

dilimden ki, anlayalar beni. Amin. 
 
Değerli Kur‟an dostları bu giriĢin ardından bugün dersimizi Hicr 

suresi ile sürdüreceğiz inĢallah. 
 
Hicr suresi resmi sıralamada 15. sure olsa da Nüzul sıralamasında 

Mekke dönemine tekabül eden bir sure. Hicr; Kayalık arazi, ya da kapalı 
havza anlamına gelen bir sözcük. Adını 80. ayetinde feci akıbeti 
nakledilen bu bölgede meskûn bir kavmin yaĢadığı yerden almakta. 

 
Sure tüm kronolojilerde Yusuf suresinin hemen arkasına 

yerleĢtirilmiĢ iniĢ sıralaması olarak. Üslubu, konusu, dili Mekke‟ye ait 
olduğunu göstermeye yeter. Mekke döneminin hangi dönemine 
yerleĢtirilmeli sorusuna net cevap veremesek te sanırım 4 er yıllık 3 
dilime ayırabileceğimiz bu dönemin 3. dilimine yerleĢtirmek mümkündür. 
Yani Resulallah‟ın Mekke‟de ki davetinin en zor, en çetrefil ve Mekkeliler 
tarafından artık reddedilmiĢ ve bu reddedilmenin de fiili ve fiziki 
iĢkenceye, hatta yok etmeye yönelik bir takım tezahürlerinin görüldüğü, 
oldu döneme yerleĢtirebiliriz. 

 
Surenin ana konusu insan. Bundan dolayıdır ki Kur‟an da insanın 

elementer kökeni, yani fiziki var oluĢunun kökeni konusunda kullanılan 
çok ender salsalin min hamein mesnun;(26) gibi çok ender sözcükler 
bu surede toplanmıĢ. Tabii ki surenin tek konusu insan değil. Bununla 
beraber surenin ana konularından biri Kur‟an. Onun içindir ki zaten vahye 
dikkat çekerek baĢlar. Hemen tüm mukattaat harfleriyle baĢlayan 
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surelerde olduğu gibi. Ve bu surede konusuna mümasil olarak gerçekten 
Kur‟an da, Kur‟an a iliĢkin bu müjdenin yer aldığı tek ayet bu surede 
bulunur. 

 
Ġnna nahnu nezzelnez Zikra ve inna lehu leHafizun;(9) Bu 

surenin 9. ayeti vahyin Allah tarafından korunacağı garantisini dile getirir. 
 
Yine bu surenin bir baĢka eksen konusu da nübüvvettir. Daha 

doğrusu peygamberin Ģahsiyetini inĢa edici bir fonksiyonu vardır surenin. 
Onun için bu surede, 88. ayetinde Ģöyle bir ibareyle karĢılaĢırız. 

 
Lâ temüddenne ayneyke ila ma metta'na Bih.. (88) gözlerini 

onlara verdiğimiz dünyanın geçici nimetlerine gitme, buna gerek yok.  
 
Bu müthiĢ uyarı Resulallah‟ın Ģahsiyetini inĢa eden, onda bir 

Ģahsiyet oluĢturan bu müthiĢ uyarı iĢte bu surede yer alır. Yine 
Resulallah‟ın muhteĢem Ģahsiyetini oluĢturan bir baĢka ayetle sure son 
bulur. 99. yani sonuncu ayeti: 

 
Va'bud Rabbeke hatta ye'tiyekel yekıyn (99) Ben ne zaman 

olurum, artık ne zaman 70 olurum diyen herkese bir cevap adeta. 
Ölünceye kadar hiçbir zaman.  

 
Ölüm gelinceye dek rabbine kulluğunu sürdür. Bu hitabın ilk 

muhatabının alemlere rahmet olarak gönderildiği ifade buyrulan sevgili 
efendimiz olduğunu düĢünürseniz, bizler için nasıl bir yürek titretici, 
tüylerimizi diken diken edici bir uyarı olduğunu daha iyi kavrarsınız. Bu 
girizgahın ardından sureyi tefsire geçebiliriz. 

 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
1-) Elif Lâââm Râ* tilke âyâtul Kitâbi ve Kur'ânin mubiyn; 
 
Elif, Lââm, Ra... Bunlar O BĠLGĠnin (Hakikat ve Sünnetullâh), 

Kurân'ın apaçık iĢaretleridir.(A.Hulusi) 
 
01 - Elif, Lam, Ra, bu iĢte kitabın ve bir Kur'an ı mübînin 

âyetleri.(Elmalı) 
 
 
Elif Lâââm Râ Mukattaat harfleri. Kur‟an da, baĢında geldiği 

surelerin giriĢ kısmı hemen tamamıyla vahyin mahiyetine ve önemine 
ayrıldığı için bu harflerin ne anlama geldiği konusundaki yorumlardan biri, 
vahye dikkat çekmektir Ģeklindedir. Burada da baĢında mukattaat, yani 
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kesik kesik, müstakil harflerin geldiği bu sure, Hicr suresi; tilke âyâtul 
Kitâbi ve Kur'ânin mubiyn; Ģeklinde baĢlamıĢ. Yani yine vahye, vahyin 
tabiatına dikkat çekerek. 

 
Bunlar, -hem okuduğumuz suredeki ayetler, hem de Kur‟an ın 

tamamını içine alır- Bunlar kitabın, yani açık ve açıklayıcı olan ilahi 
hitabın ayetleridir. 

 
Elif Lâââm Râ ya yeniden dönecek olursak Ģöyle de izah edebiliriz. 

Bu harfler, bunlar sıradan, sizlerin konuĢmalarının da temelini oluĢturan 
harfler. Fakat Allah bu sıradan malzemeyi aldı, vahye dönüĢtürdü. Yani 
Allah sıradan Ģeylere el atar, onları iĢlerse o kutsal olur, mukaddes olur. 
Allah‟ın kudret elinin değdiği her Ģey mukaddes olur. Onun için bu 
manada vahyin ilahi tabiatına bir atıftır ayetin baĢındaki bu kesik harfler. 
Hemen sonunda, hemen ardından gelen ayet ise anlamlı kelimelerden 
oluĢuyor ve diyor ki; 

 
Bunlar kitabın hem açık, hem açıklayıcı olan ilahi hitabın ayetleri. 

âyâtul Kitâbi ve Kur'ânin mubiyn; hem kitap var, hem Kur‟an var. 
Ayetteki kitap, Kur‟an ın hemen tamamında kitap, vahyin kayıtlı tabiatına 
bir atıftır. Yani vahiy kayıtlı bir merkezden geliyor. Buna bir atıftır. 
Öncelikle vahyin kaynağına iliĢkin bir kayıtsızlık yok, ona bir atıf. Kur‟an 
ise daha farklı bir boyutuna bir atıf. Burada lâm‟ı tarifsiz gelmiĢ el Kur‟an 
değil; Kur‟an olarak gelmiĢ. Böyle geldiği zaman Kur‟an, bir vasıf olarak 
anlaĢılır. Yani vahyin bir sıfatı. Okunan. Dahası, bizim bildiğimiz sade 
manada okunan değil, insan muhakemesine açık, insan zihninin 
üretmesine elveriĢli bir Ģekilde gönderilen demektir. 1. bölümü vahyin 
köküne, yani el kitab, Kur‟an ise vahyin meyvesine yöneliktir. El Kitab 
vahyin baĢına, gökte olan baĢına, Kur‟an ise vahyin yerde olan ayağına 
tekabül eder. 

 
El kitab; vahyin ilahi menĢeine, kaynağına, Kur‟an ise vahyin hedefi 

olan insanda vahyin gerçekleĢtirmek istediği bilince tekabül eder. Onun 
için okunan Kur‟an olabilme vasfını insan okuyunca kazanır. Yoksa, insan 
okumasa da el kitabdır. Ġnsana ulaĢmadan da el kitabdır. Ama Kur‟an 
olma özelliği insana ulaĢtıktan sonra baĢlar. Onun için siz vahyi 
üretmiyorsanız, muhakemeniz vahyi algılamıyorsa, yani okumuyorsanız 
Kur‟an sizin için Kur‟an değildir. Bu, bu anlama da gelebilir. 

 
 
2-) Rubema yeveddülleziyne keferu lev kânu müslimiyn; 
 
(Öyle olur ki) hakikat bilgisini inkâr edenler (hakikatlerinden 

perdeliler), keĢke gerçekte teslim olmuĢluğumuzun farkında olsaydık, diye 
Ģiddetli arzu duyarlar. (A.Hulusi) 

 



02 -  Bir zamân olur küfredenler arzu çekerler ki Müslüman olsa 
idiler. (Elmalı) 

 
 
Rubema yeveddülleziyne keferu lev kânu müslimiyn; 
 
Rubbema Ģeklinde de okunmuĢ, iki Ģekilde de okunması caiz. Gün 

gelecek küfürde ısrar edenler vahyin yok göstericiliğine teslim olmayı 
yürekten temenni edecekler. Bugün vahyi inkar edenler, vahye sırt 
dönenler, vahyi alaya alan ve küçümseyen o ruhsuzlar, bir gün gelecek 
vahye teslim olmayı çok isteyecekler. 

 
Burada ki; lev kânu müslimiyn, Müslimiyn ibaresi, ifadesi daha çok 

bir üstteki ayet vahiyden söz ettiği için, vahyin mesajına teslim olan  
anlamına alınsa gerektir. Vahye kayıtsız kalmanın mutlak yaĢanacak olan 
derin piĢmanlığı ifade ediyor. Gelecekten haber veriyor. Hiçbir insanın 
Allah dıĢındaki bir kaynaktan alamayacağı gelecekten. 

 
 
3-) Zerhüm ye'külu ve yetemette'u ve yülhihimül emelü fesevfe 

ya'lemun; 
 
Bırak onları, yesinler, zevklensinler; sonu gelmez arzular onları 

oyalasın! Yakında bilecekler. (A.Hulusi) 
 
03 - Bırak onları yesinler içsinler, zevk etsinler, emel, kendilerini 

eğleye dursun, sonra bilecekler. (Elmalı) 
 
 
Zerhüm kendi haline bırak onları. Aynı zamanda vahyin ilk 

muhatabı sevgili efendimize bir taktik ve teselli. Yani onların vahye sırt 
dönmüĢ olmaları, vahyin değerinden hiçbir Ģeyi eksiltmez.Onlar 
kendilerini vahye kapattılar, hakikate kapattılar. O halde onları kendi 
haline bırak. 

 
ye'külu ve yetemette'u ve yülhihimül emel yesinler, “içsinler”, 

geçici hazlarla oyalansınlar, boĢ umutlar avutsun onları. 
 
Aman Allah‟ım, bu ne dehĢet hitap. Ġnsanın içini sarsıyor. Bırak 

onları. ġu vahyi kaale almayan adamları kaale alma. Vahiy karĢısında 
ilikleri titremeyen Ģu adamlar kaale almaya değmez. Yesinler içsinler, 
geçici hazlarla avunsunlar, oyalasın onları boĢ umutlar. Ġçinde Allah‟ın yer 
almadığı tüm gelecek tasarımlarıyla oyalansınlar. Ġçinde Allah yer 
almıyorsa bir gelecek planı  bomboĢ bir umut değil de nedir. Sahibinin 
ütopyası değil de nedir. DüĢ ülkesi değil de nedir. Kendi kendine bir 



tuzaktır Allah‟ın içinde yer almadığı gelecek tasarımı. Onun için bırak 
onları diyor. 

 
fesevfe ya'lemun; nasıl olsa zamanı gelince gerçeği öğrenecekler. 

Daha ne desin, vahiy daha ne desin. 
 
 
4-) Ve ma ehlekna min karyetin illâ ve leha Kitabun ma'lum; 
 
Biz hiçbir bölgeyi belli bir yazgısı olmaksızın helâk etmedik. 

(A.Hulusi) 
 
04 - Biz hiç bir memleketi her halde malûm bir yazısı olmaksızın 

helâk etmedik. (Elmalı) 
 
 
Ve ma ehlekna min karyetin illâ ve leha Kitabun ma'lum; zira biz, 

yukarıdaki ayetlerle bağlantılı olarak yine vahyin daha önceki gönderilen 
vahiylerin tabiatına ve ona yapılan muameleye getiriyor sözü Kur‟an  ve 
diyor ki; Biz hiçbir beldeyi önceden bilinip anlaĢılan ilahi bir vahye 
muhatap kılmadıkça helake sürüklemeyiz. Evet, Biz hiçbir beldeyi 
önceden bilinip anlaĢılan bir vahye,  

 
Kitabun ma'lum Klasik tefsir bu ibareyi genel eğilimine uygun 

olarak ecel, ecelin ma‟lum biçiminde anlamıĢ ve algılamıĢ. Fakat ibareyi 
olduğu gibi hiç yoruma tabi tutmaksızın anlar ve çevirirsek açıktır. Bilinen 
bir kitap. Yani insanın kavrayabileceği bir kitap. Dolayısıyla te‟vile ve 
tefsire mahal olmaksızın bu ayeti anladığımızda, aslında Kur‟an ın baĢka 
ayetlerinde de dile getirilen bir gerçeği anlamıĢ oluruz. Ki Enam/131 
mesela; 

 
Zâlike en lem yekün Rabbüke mühlikel kura Bi zulmin ve 

ehlüha ğafilun; (Enam/131) Senin rabbin halkı gafil iken, hiçbir Ģeyden 
haberi yok iken, hiçbir beldeyi helak etmez. ĠĢte bu. Dedim ya. Kasas/59 
mesela ve daha birçok ayet.  

 
[(Ek bilgi: Rabbin, kendilerine iĢaretlerimizi bildiren bir Rasûlü, 

ileri gelenler arasında bâ's etmedikçe, o ülke halkını yok etmez! 
Zaten biz sadece ahalisi zâlim olan Ģehirleri yok etmiĢizdir. 
(Kasas/59) A.Hulusi)] 

 
Onun için bu ayetlerin de desteklediği bir anlam örgüsüyle okumak 

ayetin de lafzına uygun düĢüyorsa bence yoruma gerek olmaksızın bu 
anlama geldiği açık. O nedenle de, Biz hiçbir beldeyi bilinip anlaĢılan ilahi 
bir vahye muhatap kılmadıkça helake sürüklememiĢizdir buyuruyor bu 
ayet. 



 
 
5-) Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma yeste'hırun; 
 
Hiçbir topluluk ecelini ne öne çekebilir, ne de erteleyebilir. (A.Hulusi) 
 
05 - Hiç bir ümmet ecelini ne sebk eder ne de geriletebilirler. 

(Elmalı) 
 
 
Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma yeste'hırun; Kaldı ki 

hiçbir ümmet kendisi için belirlenen sürenin artık kaçınılmaz olan bitimini 
ne öne alabilir, ne de erteleyebilir. Zaten burada geliyor. Belki klasik 
tefsirimizin bir üstteki ayeti öyle yorumlamasının Kitabun ma‟lum u, ecelun 
ma‟lum biçiminde yorumlamasının sebebi de bu olsa gerek. Ama burada 
açıkça gelmiĢ zaten ve buyuruyor ki ayet, hiçbir ümmet kendisi için 
belirlenen sürenin artık kaçınılmaz olan bitimini. Ecel böyle uzun bir cümle 
ile ancak çevrilebilir. Belirlenen sürenin kaçınılmaz olan sonu. Ne 
erteleyebilir ne de öne alabilir. 

 
Kur‟an da ecel ile ilgili ayetlerin, ki salt doğrudan ecel ile ilgili 4 ayet 

hatırlıyorum, 3 ü ümmet eceli ile ilgilidir. Ve yine Kur‟an da ecel ile ilgili en 
kesin ve zaman açısından en keskin olanları, ümmet eceli ile ilgili 
olanlarıdır bunun gibi. Yani toplumlar, uygarlıklar, medeniyetlerin çöküĢ 
yasalarından söz ediyor bu ayetler. Eğer çözülme baĢlamıĢsa, eğer 
kokuĢma baĢlamıĢsa, eğer ahlaki kokuĢma toplumun tüm bireylerini 
kaplamıĢsa artık ilahi yasalar gereği o toplum çökmeye mahkumdur. ĠĢte 
toplumların eceli. Böyle bir toplum Allah‟ın koyduğu bu yasayı 
erteleyemez, delemez, geciktiremez. Burada anlatılan hakikatte bu olsa 
gerektir.  

 
 
6-) Ve kalu ya eyyühelleziy nüzzile aleyhiz Zikru inneke 

lemecnun; 
 
Dediler ki: "Ey kendisine Zikir (uyaran - hatırlatıcı bilgi) inzâl edilmiĢ 

kimse! Muhakkak ki sen mecnunsun (cinlenmiĢsin)." (A.Hulusi) 
 
06 - Bir de ey o kendisine zikr indirilmiĢ olan, dediler: mutlaka sen 

mecnunsun! (Elmalı) 
 
 
Ve kalu ya eyyühelleziy nüzzile aleyhiz Zikru inneke lemecnun; 

surenin giriĢinde vahiyle açılmıĢtı söz, Ģimdi inkarcı ilk muhatapların, 
vahyin taĢıyıcısı olan sevgili peygambere karĢı çirkin isnat ve iftiraları dile 
getiriliyor ve buyuruyor ki ayet; 



 
Bir de kalkıp dediler ki, sen, ey kendisine uyarıcı mesaj indiğini iddia 

eden kiĢi, evet, kesinlikle mecnunsun sen. Böyle dediler. Resulallah‟a 
hakaret ederek onu peygamber seçen Allah‟a hakaret etmiĢ oldular. Onun 
için Resulallah‟a yapılmıĢ ne kadar iftira var, onlara karĢı savunmayı Allah 
üstlenir. Yani sevgili elçisinin avukatlığını tabiri caizse rabbimiz 
üstlenmiĢtir. Kendisini savunmayı ona bırakmaz. Rabbimiz bizzat üstlenir 
iĢte burada olduğu gibi. 

 
 
7-) Lev ma te'tiyna BilMelaiketi in künte mines sadikıyn; 
 
"Eğer doğru sözlü isen, bize meleklerle gelmeliydin?" (A.Hulusi) 
 
07 - Getirsene o Melâikeyi sadıklardan isen! (Elmalı) 
 
 
Lev ma te'tiyna BilMelaiketi in künte mines sadikıyn ve onlar 

yine Ģöyle sürdürdüler sözlerini. Eğer doğru söylüyor idiysen bize 
meleklerle gelseydin ya. 

 
Tüm peygamberlerden inkarcı muhatapları melek bir elçi 

istemiĢlerdir. Bundan Mekke müĢrik toplumu da istisna değildir, onlar da 
melek istemiĢti. Daha önce defaatle vurguladığım gibi inkarcı toplumların, 
yani inanmaya gönlü olmayanların bahane olarak melek talebi, aslında 
temelde bir baĢka sebebe dayanıyordu. O da bir meleğin örnek 
alınamayacak, insan tarafından bir melek hayatının üretilemeyecek 
oluĢundan medet umuyorlardı. Melek gelseydi kurtulacaklardı. O melek, 
biz insanız dolayısıyla mazuruz diyeceklerdi. Ama insan gelince mazeret 
beyan edemediler. Çünkü insan yapıyorsa siz de yapabilirsiniz. O nedenle 
peygamber bize örnek olarak tanıtıldı. 

 
 
8-) Ma nünezzilül Melaikete illâ Bil Hakkı ve ma kânu izen 

munzariyn; 
 
Biz melekleri bil-Hak (Hak olarak) inzâl ederiz... O vakit de onlara 

zaten göz açtırılmaz! (A.Hulusi) 
 
08 - Biz o Melâikeyi ancak hakkıyla indiririz ve o vakit onlara göz 

açtırılmaz. (Elmalı) 
 
 
Ma nünezzilül Melaikete illâ Bil Hakkı ve ma kânu izen 

munzariyn cevabı rabbimiz veriyor. DemiĢtim ya savunmayı rabbimiz 



üstleniyor diye, Ģöyle buyuruyor bu abuk subuk talep karĢısında; Biz 
melekleri ancak ve ancak hakikatin gerçekleĢmesi için indiririz. 

 
Evet, Ġllâ Bil Hakk. El Hakk; ya kesinleĢmiĢ ceza anlamına, yada 

hesap günü anlamına gelebilir. Yani kesin bir hakikat için, cezayı kesmek 
için indiririz. Veya kestiğimiz cezayı infaz etmek için. Ya da son gün artık 
canlarını alıp kıyameti koparmak için indiririz manasına gelebilir. Yevmül 
Hakk.(Nebe/39) Kur‟an da böyle de geçer. Mutlak hakikat, yani gerçeğin 
ortaya çıkacağı gün. Allah‟ın ifade buyurduğu tüm zamanlar boyunca 
resullerin ümmetlerine ilettiği o gerçeğin artık inkar edilmez biçimde 
ortaya çıkacağı gün. 

 
Bir sonraki ayete bakarak burada ki el Hakk‟ın vahiy olduğunu da 

söyleyebiliriz. Yani biz melekleri onların keyfine göre indirmeyiz diyor 
ayet. Onlar isterdi diye melek indirecek değiliz. Biz melek indireceksek 
bizim belirlediğimiz bir görevi yapmak için indiririz. Ayet devam ediyor. ve 
ma kânu izen munzariyn eğer dedikleri gibi olsaydı o zaman da onlar 
için asla erteleme olmazdı. Onun için ayetin bu son cümleciğinden dolayı 
burada ki el hakk‟ı, kesilen cezanın infazı biçiminde anlamak doğru olur. 

 
 
9-) Ġnna nahnu nezzelnez Zikra ve inna lehu leHafizun; 
 
Doğrusu biz indirdik O Zikri, Biz!.. Ve muhakkak O'nun koruyucuları 

biziz! (A.Hulusi) 
 
09 - ġüphe yok o zikri biz indirdik biz, her halde biz onu muhafaza 

da edeceğiz. (Elmalı) 
 
 
Ġnna nahnu nezzelnez Zikra ve inna lehu leHafizun iĢte vahiy 

konusunda Kur‟an ın verdiği en büyük müjde geldi. 
 
Elbette biziz bu uyarıcı mesajı parça parça indiren biz. Onu 

koruyacak olan da kesinlikle biziz. Böyle birkaç te‟kit birkaç ısrar ile 
geliyor bu ayet. PekiĢtirme edatıyla, pekiĢtirme ifadeleriyle geliyor. Ve biz 
koruyacağız onu biz, diyor. çünkü onu pey der pey indiren biziz. 

 
ZemahĢerinin ifade ettiği gibi bu Kur‟an ın korunup 

korunmayacağına iliĢkin bir takım Ģüphe ve tereddütleri gidermekten daha 
öte ve onunla beraber, Kur‟an ın parça parça indirilmesine müĢriklerden 
gelen itirazı da reddeden bir ifade. 

 
Allah‟ın vahyi koruması; Hem kaynağı açısından koruması anlamına 

gelir ki Ġbn Abbas bu anlamda anlamıĢ. Hem resulü, yani vahyi taĢıyanı 
koruması anlamında alınır ki, büyük müfessir ve dilci Ferra bu anlama 



almıĢ. Ama ayet görünen anlamıyla hiç kuĢkuya yer bırakmayacak Ģekilde 
vahyin kaynağından çıkarak son hedefine en son insana varıncaya kadar 
indiği gibi korunduğu konusunda bir garanti veriyor. Gerçekten yer 
yüzünde Kur‟an vahyinin bir örneği daha korunmuĢluk açısından 
bulunmamaktadır, yoktur. Hiçbir vahiy, Kur‟an dıĢındaki vahiylerde dahil.  

 
Tevrat vahyi için rabbimiz Kur‟an da onun korunmasını din 

adamlarına emanet etmiĢtik mealinde bir ayet var. Dolayısıyla Tevrat‟ın 
vahyi din adamlarına emanet edildiği için onlar ihanet ettiler. Ve son vahiy 
olan Kur‟an ı rabbimiz doğrudan kendi korumasına aldı. Onu Müslüman 
din adamlarına bile emanet etmedi. Onun korunmasını doğrudan üstlendi. 
Onun içindir ki bu korumayı daha ilk inen ayetlerde nasıl yapılacağına 
iliĢkin bir takım esasları da resulüne ima ederek, iĢaret ederek vaz etti. 

 
..'alleme BilKalem.,Allemel'Ġnsane ma lem ya'lem („Alak/4-5)  

Ġnsana bilmediğini öğretti, kalemle öğretti. 
 
Resulallah‟ın vahyi vahyi yazdırma konusundaki aĢırı titizliğinin 

sebebi bu idi. Daha vahiy ilk inmeye baĢladığında, ilk ayetlerinde kayda 
geçirilmeyi iĢaret ediyordu. Okuma yazma bilmeyen bir peygambere 
kendisine inen vahyi hemen hiç durmadan kayda geçirmesi iĢaret 
buyruluyordu. Resulallah bu iĢareti hemen anlamıĢ ve algılamıĢ, onun 
içinde sürekli vahiy katipleri istihdam etmiĢti. Bu nedenledir ki vahiy indiği 
andan itibaren ele geçirilen tüm malzemeler kullanılarak, hurma kabukları, 
kürek kemikleri, yassı taĢlar, papirüsler ve buna benzer yazıya elveriĢli kil, 
çömlek gibi piĢirilmiĢ malzemelerde dahil tüm alet ve edevat kullanılarak 
kayda geçirilmiĢti. 

 
ĠĢte bu kayda geçirilmiĢ olan tüm malzeme Resulallah‟ın vefatından 

hemen sonraki iki yıl içinde, Zeyd Bin Sabit tarafından vahyin bir araya 
toplanıp cem edilmesi sırasında bu malzeme istendi. Yoksa hafızalarda 
zaten var idi. Fakat hafızalarda olana güvenilmeyip bu malzeme istendi. 
ġahitler bu malzemeydi. Bizatihi vahyin indiğinde yazılan, sahabe 
tarafından da yazılan, okuma yazma bilenlerin yazdığı bu malzeme idi. 
Unutmayalım, Hz. Ömer‟in Müslüman olmasına vesile olan Taha 
suresinin mezkur ayetleri kardeĢi Fatıma Binti Hattab tarafından kocası ile 
birlikte okunurken Hz. Ömer tam üstüne gelmiĢti. Yani o, elinde bir 
malzemeden okuyordu Kur‟an ı. O hemen yatağın arasına o malzemeyi 
saklamıĢtı. ĠĢte böyle yazılıyordu Kur‟an. Ve bugüne kadar Kur‟an ilk 
indiği anlamını muhafaza ederek geldi. 

 
Kur‟an ın harekeleri, bir takım benzer sesleri ve oradan yola çıkarak 

bir takım eĢ anlamlı çok ender kelimeleri sadece farklılaĢmıĢtır. Bu 
farklarda vücûu adı altında, kıraat adı altında tüm Ġslam alimleri tarafından 
tespit edilmiĢ ve bize kadar intikal etmiĢtir. ĠĢte bir örneği de burada; 



Rubema, - Rubbema. Aynıdır kelime, bu kelime iki farklı okunabiliyor. 
Farklardan biri bu. 

 
Bir baĢkası, hareke farkları. Gramere uygun olarak anlamı 

değiĢtirmeyen, aynı anlamı yansıtan hareke farklılıkları. 
 
Bir baĢka farklılık yine; ĠhdinasSıratal'müstakıym; (Fatiha/6) da 

erĢeynes sıratal‟müstakıym olduğu gibi. (?) Yani ihdina ile ırĢahd, 
hidayet ile. ĠrĢad, aynı anlama gelen iki farklı kelime. Yani Kur‟an 
konusunda 1420 yıldan beri bize gelen tüm farklılıklar Kur‟an ın iç 
anlamını hiç biri de değiĢtirmeyen bu farklılıklar, bu küçük kıraat 
farklılıklarıdır. Bu da kıraat ekollerine neden olmuĢtur. Hatta bütün bu 
farklılıkları içeren Kitabül mesahifler yazılmıĢtır. Yani edisyon kritik 
yapan, Kur‟an ın farklı nüshaları arasındaki farklılıkları gösteren kitaplar 
yazılmıĢtır Ġslam tarihinde. Yani biz bundan hiç gocunmadık, çünkü 
yaramız yoktu. Kitabımız olduğu gibi bugüne kadar geldi. Bunun örneğini 
görmek, hatta elle dokunmak isteyenler, Kur‟an ın ilk çoğaltılan 
nüshalarından yer yüzünde bulunan Topkapı da ki nüshaya gidip 
görebilirler. Ceylan derisi üzerine yazılmıĢ. Semer kant‟taki nüshaya gidip 
görebilirler. Londra British Museum‟da muhafaza edilen nüshayı 
görebilirler. Yani 1400 yıl evvel istinsah edilmiĢ o nüshalardan yer 
yüzünde halen muhafaza edilen orijinal nüshalar var. Hz. Osman‟ın 
çoğalttırdığı nüshalar. 

 
[Ek bilgi; YAġANMIġ BĠR HĠKAYE 

 Mütevekkil (v244-856) Divanında bir Yahudi ile konuĢunca onun 
kültürlü biri olduğunu fark etmiĢ olacaktır ki kendisini Ġslam‟a davet 
etmiĢtir. Yahudi daveti kabul etmeyerek atalarının dininde kalmaya karar 
vermiĢtir. Buna rağmen Mütevekkil defalarca onu Ġslam‟a davet etmiĢse 
de yine kar etmemiĢ, sonun da bu gaye için kendisine bir çok hediye de 
vermiĢ. Ancak herhangi bir tesir etmemiĢ ve daha da azmasına 
sebebiyet vermiĢtir. 

Bir müddet sonra Yahudi kendiliğinden Mütevekkil divanına gelmiĢ 
Ġslam‟ı kabul ettiğini haber vermiĢtir. Durumu merak eden Mütevekkil 
Yahudi‟ye “Müslüman oldun mu” diye sormuĢ, “Evet” deyince nedenini 
kendisinden talep etmiĢ. Yahudi; Ġslam‟ı niçin tercih ettiğini Ģöyle izah 
etmeye çalıĢmıĢ. 

Taklit yularımı boynumdan atarak Hakkı buldum ve içtihat 
seviyesine ulaĢtım. Dinleri inceledim. Hakk ve hakikati aramaya 
yöneldim. Ġlkin Tevrat‟ı aldım inceledim ve ayetlerin üzerinde düĢünmeye 
baĢladım. Kendimden de bazı Ģeyler ilave ettikten sonra satmak üzere 
çarĢıya götürdüm. Ġlaveleriyle Yahudilere sattım. Yahudiler ilavelerimi 
fark etmeden okumaya baĢladılar. 

Daha sonra aynı Ģekilde bir Ġncil aldım okudum ve inceledim. Bir 
Ģeyler ilave ettikten sonra Hıristiyanlara sattım. Herhangi bir itiraz ile 
karĢılaĢmadım. 



Sonunda Kur‟an ı aldım inceledim. “Kur‟an ı kesinlikle biz indirdik, 
elbette onu biz koruyacağız” (Hicr/9) ayetiyle karĢılaĢtım. Kur‟an da bir 
Ģeyler çıkarıp ilavelerde bulundum, çarĢıya satmaya götürdüm. 
Müslümanlar hemen yaptığımın farkına vardılar ve tekrar her ayeti yerine 
koydular Kur‟an ın Hakk olduğunu bu Ģekilde fark ettim ve Müslüman 
oldum. O hikmet ve hüküm sahibi bir zatın indirdiği kitaptır. (Ġbn. Kayyım 
el Cevzi/Ulumu‟l Kur‟an. Kurtubi; El Camiu li Ahkamil Kur‟an) (Yrd. Doç. 
Dr. Abdülcelil Candan/Kur‟an tefsirinde sapma ve nedenleri S-49)] 

 
 
10-) Ve lekad erselna min kablike fiy Ģiye'ıl evveliyn; 
 
Andolsun, senden önceki, aynı inancı paylaĢan ilk toplumlar içinde 

de (Rasûller) irsâl ettik. (A.Hulusi) 
 
10 - Celâlim hakkı için senden önce evvelkilerin Ģîaları içinde de 

Resuller gönderdik. (Elmalı) 
 
 
Ve lekad erselna min kablike fiy Ģiye'ıl evveliyn doğrusu ey 

peygamber senden önce de geçip gitmiĢ topluluklara elçiler göndermiĢtik. 
Buradaki ġiye‟, Ģia kökünden gelen bir çoğul kelime. Aynı akideye bağlı 
fakat gruplaĢmıĢ topluluklar manasına kullanılıyor. Nedir verilen mesaj, o 
kadar dakik ki, aynı akideye bağlı, farklılaĢmıĢ. Fakat daha sonradan 
kendisini farklılaĢtıran, o akideyi sulandıran, daraltan ya da geniĢleten 
topluluklar.  

 
Bunun anlamı açık, tüm insanlık bir tek akideye bağlıydı. Bunun 

anlamı açık. Onun için Ģiya‟ diyor çoğul olarak. Herkes Müslüman dı. 
Aslında tüm sapmalar Ġslam‟dan sapmadır. O nedenle bu günkü 
Hıristiyanlığı bendeniz; Ğulat-ı Ġslam olarak görürüm. Bugünkü Yahudiliği 
Ğulat-ı Ġslam. Hatta Budizm‟i Ğulat-ı Ġslam olarak görürüm. Bütün bu 
sapmıĢ inançların özüne doğru yol alın orada vahyin izdüĢümünü 
görürsünüz. Fakat daha sonradan gelenler bu inançları sulandırdılar, 
onları çığırından çıkarttılar ve Ģirkle buladılar. 

 
 
11-) Ve ma ye'tiyhim min Rasûlin illâ kânu Bihi yestehziun; 
 
Onlara bir Rasûl gelir gelmez, mutlaka onunla alay ederlerdi. 

(A.Hulusi) 
 
11 - Ve onlara hiç bir Resul gelmiyordu ki onunla istihza eder 

olmasınlar. (Elmalı) 
 
 



Ve ma ye'tiyhim min Rasûlin illâ kânu Bihi yestehziun 
kendilerine gelen hiçbir elçi yoktu ki onları alaya almamıĢ olsunlar o 
sapmıĢ gruplar. Ġslam‟dan sağmıĢ, daha önce insanlık tarihinde, daha 
önce gelip gitmiĢ gruplar, kendilerine gelen peygamberleri alaya aldılar. 

 
 
12-) Kezâlike neslükühu fiy kulubilmücrimiyn; 
 
ĠĢte Onu suçluların kalplerinde böylece ilerletiriz.(A.Hulusi) 
 
12 - Biz ona mücrimlerin kalplerinde böyle bir sülûk veririz. (Elmalı) 
 
 
Kezâlike neslükühu fiy kulubilmücrimiyn (biz günahkarların 

yüreklerine, vahyi ciddiye almama düĢüncesini. Bunu bir acılım olarak 
söylüyorum) Biz günahkarların yüreklerine iĢte böyle sokarız. Yalın 
manası bu ayetin. Neyi sokarız? Vahyi ciddiye almama düĢüncesini.  

 
Yukarıda alay ettiler diyordu ya önceki ayet. Yani onlar alay ederler, 

Allah‟ta onların vahiyden istifade edecek yerlerini kapatır. Aynen öyle. 
Dolayısıyla neden bu vahyi anlamıyorlar, falanı, falanı, falanı yüreğinden 
titreten bu vahiy neden falancayı, falancaya hiç etki etmedi sorusunun 
cevabıdır. Onlar kendilerini vahye kapattılar, Allah‟ta onları vahye kapattı. 
Allah‟ta vahyi onlara kapattı. Ama önce onlar yaptılar. 

 
ve ma yudıllu Bihî illel fasikıyn. (Bakara/26) 
 
Allah fasıklardan baĢkasını dalalete ulaĢtırmaz, saptırmaz. Yani 

sapandan baĢkasını saptırmaz. Saptılar, sapıttı. Kapattılar, kapattı. Sırt 
döndüler, sırt döndü o kadar. Psikolojik yasası Allah‟ın bu. KiĢi alaya 
aldığı mesajın hakikatini anlamakta acze düĢer. Bir Ģeyi alaya alıyor 
musunuz, hafife alıyor musunuz; zaten alaya alırsınız. Çünkü hafife 
almadığınız bir Ģeyi alaya almazsınız. Küçümsemediğiniz bir Ģeyi alaya 
almazsınız. Alaya aldınızsa hemen arkasından ne gelir bakınız. Ne 
geleceğini Kur‟an dan öğrenelim. 

 
 
13-) Lâ yu'minune Bihi ve kad halet sünnetül evveliyn; 
 
Ona (hatırlatıcı BĠLGĠye) iman etmezler... Evvelce iman 

etmeyenlerin yaĢadıkları sonuçlardan da ders almazlar. (A.Hulusi) 
 
13 - Ona iman etmezler, halbuki önlerinde evvelkilerin sünneti 

geçmiĢtir. (Elmalı) 
 
 



Lâ yu'minune Bihi ve kad halet sünnetül evveliyn öncekilerin 
nasıl bir model ortaya koydukları sergilendiği halde yine de bu vahye 
inanmazlar. Evet, imansızlık gelir. Eğer vahye ciddiyetle yaklaĢmazsanız, 
onu gereği gibi algılamazsanız u sefer imansızlık gelir ve bu noktada da 
kalmaz, dahası var. Ġnsanın kendisi hakkındaki değer yargıları bile saçma 
sapan olmaya baĢlar.  

 
Velev fetahnâ „aleyhim bâben mine-ssemâ..(14) Eğer onların 

üzerine, Lâ yu'minune Bihi ve kad halet sünnetül evveliyn öncekilerin 
nasıl bir model ortaya koydukları sergilendiği halde yine de bu vahye 
inanmazlar demiĢtik. Hemen arkasından ayet; 

 
 
14-) Ve lev fetahna aleyhim baben mines Semai fezallu fiyhi 

ya'rucun; 
 
Üzerlerine semâdan bir kapı açsak da, onun içinden yükselselerdi... 

(A.Hulusi) 
 
14 - Üzerlerine Semadan bir kapı açsak da orada urûc ediyor 

olsalar, (Elmalı) 
 
 
Ve lev fetahna aleyhim baben mines Sema eğer onların üzerine 

gökten bir kapı açmıĢ olsaydık, fezallu fiyhi ya'rucun; ve onlar da oraya 
yükselebilselerdi: 

 
 
15-) Lekalu innema sükkirat ebsaruna bel nahnu kavmün 

meshurun; 
 
Elbette Ģöyle derlerdi: "Gözlerimiz bağlandı, hatta biz sihirlenmiĢ bir 

toplumuz!" (A.Hulusi) 
 
15 - Diyeceklerdi ki her halde gözlerimiz döndürüldü, belki biz 

büyüye tutulmuĢ bir kavimiz. (Elmalı) 
 
 
Lekalu innema sükkirat ebsaruna Hah..! iĢte bizim basiretimiz 

bağlandı. bel nahnu kavmün meshurun; daha da beteri oldu, galiba biz 
topyekun büyülendik. Derler. 

 
ĠĢte vahyi alaya, hafife almak öyle bir noktaya getiriyor ki insanı 

kendisi hakkındaki değer yargıları bile saçma sapan olmaya baĢlıyor. 
Kendinden Ģüphe etmeye baĢlıyor. Bakınız; galiba biz büyülendik diyor. 
Eğer vahiy etki edecek olsa ki ondan bağımsız olarak vahyin bizatihi, öz 



etkisi vardır. Vahyin muhatabından bağımsız olarak kendi cazibesi vardır. 
Bu cazibeden dolayıdır ki Mekke de ısrarla inkarlarına rağmen Utbe gibi, 
ġeybe gibi küfrün önderleri, vahyin kendi özünden kaynaklanan öz 
cazibesine dayanamaz, giderler gizli gizli Resulallah‟ı dinlerlerdi.  

 
Hatta bir seferinde Mekke‟nin 3 reisi birbirinden habersiz 3 ayrı 

noktada Resulallah‟ı, vahyi dinliyorlardı ve dönüĢte yine tesadüfen 
karĢılaĢtılar, birbirlerinin yüzüne baktılar. Tabii söyleyecek bir Ģeyleri 
yoktu, foyaları ortaya çıkmıĢtı. Yani vahyin cazibesine ellerinde olmadan 
kapılıyorlardı. 

 
Bir keresinde kısa surelerden Kıyamet surelerinden biri okunurken 

cahiliye Araplarından bir tanesi, Mekke‟de bu surenin okunuĢuna Ģahit 
olmuĢ, “Bunu gönderenin kim olduğunu bilmiyorum, fakat ben bu 
sözlerin önünde yerlere kapanıyorum.” Diyerek yere kapanmıĢtı. O 
sözlerin belâgatına secde ediyordu adam. Yoksa iman ettiğine dair bir 
rivayete rastlamıyoruz. Onun için vahyin kendi öz cazibesi var, fakat bu 
cazibeye kapılmalarını dahi galiba diyorlar bizim basiretimiz bağlandı. 
Yani aslında amuda kalkarak seyrettiği zaman eĢyayı doğru olan her Ģeyi 
ters görmeye, ters olan her Ģeyi de doğru görmeye baĢlıyor. Kendisi 
hakkındaki yargısı dahi ters. Diyor ki sarhoĢluk ya da büyülendik galiba. 
Evet, gerçeğin etkisini de sarhoĢlukla ve sihirle te‟vil ediyor. ĠĢte vahyi 
hafife almanın insan bilincinde ki o korkunç tahribat. 

 
 
16-) Ve lekad ce'alna fiys Semai burucen ve zeyyennaha lin 

nazıriyn; 
 
Andolsun ki biz semâda (beyinde) burçlar meydana getirdik 

(beyinde hakikat müĢahedesini oluĢturan özel alanlar {pineal gland} 
oluĢturduk) ve ona ibretle bakanlar için (çeĢitli özelliklerle) bezedik. 
(A.Hulusi) 

 
16 - ġanım hakkı için biz Semâda burçlar yaptık ve onu ehli nazar 

için tezyin eyledik. (Elmalı) 
 
Ve lekad ce'alna fiys Semai buruce doğrusu biz gökyüzünde yıldız 

kümeleri var ettik. Buruc kök anlamı dikkat çekmek ve sığınak olmak, 
yapmak anlamına. Burada yıldız kümeleri manasında, yani takım yıldızları 
manasında kullanıldığını biz Kur‟an lügatlarından öğreniyoruz. Özellikle 
Ebul Beka‟nın külliyatından. 

 
ve zeyyennaha lin nazıriyn; ve onlara ibret nazarıyla bakanlar için 

süsledik. Neden vahiyden bahsederken Kur‟an hemen göğe, yıldızlara 
getirdi sözü. Aslında bunlar birbirinden farklı Ģeyler değil de ondan. Kur‟an 
ın afaktaki ayetlere dikkat çekmesiydi bu. Ayat-ı mestur, satırdaki 



ayetlerden söz etti ve Ģimdi de kainat ayetlerine getirdi sözü. Vahyin 
mesajını almayan insan kainatın da mesajını almaz. Aslında Kur‟an bu 
ikisi arasında irtibat kurarak bu hakikati dile getiriyor. 

 
Gökte parlayan yıldızlar insanı Allah‟a da yaklaĢtırır, Ģeytana da. O 

yıldızları kehanette kullanırsınız, Ģeytani bir takım haber aldığınızı 
zanneder ve kendinizi saptırırsınız. Yani Allah‟ın ayet olarak yerleĢtirdiği o 
yıldızlar, birilerini yoldan çıkarma amacıyla kullanılabilir. ĠĢte adeta vahiyle 
yıldızlar arasında ki bu çift boyutlu iĢlev, çift tabiatlı iĢlev arasında irtibat 
kuruluyor. 

 
 
17-) Ve hafıznaha min külli Ģeytanin raciym; 
 
Onu Ģeytan-ı racîm'den (amigdalanın oluĢturduğu birimsellik - 

kaybetme korkularından) biz koruduk. (A.Hulusi) 
 
17 - Hem onu her «Ģeytanirracîm»den hıfz ettik. (Elmalı) 
 
 
Ve hafıznaha min külli Ģeytanin raciym ve onları bilir bilmez atan 

her tür Ģeytani güçten koruduk. 
 
9. ayette vahyin korunduğu söylenmiĢti. Hatırlayınız;Ġnna nahnu 

nezzelnez Zikra ve inna lehu leHafizun (9). Burada ise kainat ayetinin 
korunduğu dile getiriliyor. Allah onu da koruyor. 

 
15. ayetteki büyülendik diyenlerin büyük inançları sorgulanıyor. 

Çünkü o gün büyünün en çoklanılan aracı yıldızlardı. Kahinler yıldızlara 
bakarak kehanette bulunurlardı. Arraflar ve o günün Ģairleri hep bir parça 
kahin idiler ve gaybdan haber verme iddiasında bulunurlardı ve buna da 
yıldızları, Allah‟ın ayetlerini alet ederlerdi. Bir Ģeyi amacından çıkararak 
anlamaya çalıĢırlardı. Bağlamından kopararak. Allah‟ın yerleĢtirdiği 
yerden etmeye çalıĢarak yaparlardı. ĠĢte bu ona atıf. 

 
 
18-) Ġlla menisterakassem'a feetbeahu Ģihabün mubiyn; 
 
ĠĢitme (orada açığa çıkan hakikati bedenselliğe mal etme) hırsızlığı 

yapan müstesna! Onu da apaçık ıĢık saçan ateĢ topu (hakikat ilmi nûru) 
izler. (A.Hulusi) 

 
18 - Ancak kulak hırsızlığı eden olur, onu da parlak bir Ģihab takip 

etmektedir. (Elmalı) 
 
 



Ġlla menisterakassem'a feetbeahu Ģihabün mubiyn fakat kim ki 
gayb konusunda kulak hırsızlığına soyunur, onun peĢine ayan açık parlak 
bir alev takılır. Bilinmeyen alemin sırrının korunduğunu ifade ediyor bu 
ayet. Gaybi bilgi devĢiren ve onlara kulak hırsızlığı yapanların akıbeti, 
yürek yangını ve hayal kırıklığıdır. Adeta onların arkasından parlak bir 
alev takılırdan, bir parça bu mecazi ibareden gaybı taĢlamaya kalkıĢan, 
gaybı bilginin kendisine ulaĢtığını zanneden insanların nasıl en sonunda 
hayal kırıklığı yaĢadıklarını, iç yangını yaĢadıklarını, düĢ kırıklığının 
içlerine düĢmüĢ bir kor, bir alev gibi olduğunu da anlıyoruz. 

 
 
19-) Vel Arda medednaha ve elkayna fiyha ravasiye ve enbetna 

fiyha min külli Ģey'in mevzun; 
 
Arzı (bedeni Esmâ özelliklerini açığa çıkaracak organları alacak 

Ģekilde) geniĢlettik! Onda sâbit dağlar (vücuttaki organlar) ilka ettik... 
Onda her Ģeyi ölçülü bitirdik. (A.Hulusi) 

 
19 - Arzı meddettik ve ona ağır baskılar bıraktık ve onda mevzun 

her Ģeyden bitirdik' hem sizin için. (Elmalı) 
 
 
Vel Arda medednaha ve elkayna fiyha ravasiye ve yer yüzünü 

engebeli arazi yapısıyla uzatıp geniĢlettik, zira orada kalkmaz, 
kımıldamaz dağlar yerleĢtirdik. Tabii ki yer yüzünü uzattık, geniĢlettik Vel 
Arda medednaha Nasıl uzatılıp geniĢletildi diye soracak olursak, cevabı 
açık; Engebeli arazi yapısı iĢte bu uzatmanın, geniĢletmenin gerekçesi. 
Bir küre halinde olan yer yüzü dümdüz olsaydı, bugünkü alanın belki kaç 
katında birine inecekti. Fakat engebeli arazi yapısı, dağlar ve vadiler, 
dağlar, zirveler ve ırmaklar, yer yüzünün kullanılan alanını mevcudun 
birkaç katı geniĢletiyor. Allah böyle geniĢlettik buyuruyor. 

 
ve enbetna fiyha min külli Ģey'in mevzun üstelik orada her türün 

dengeli bir biçimde büyüyüp geliĢeceği bir canlı hayat sağladık. Mevzûn, 
dengeli, denge, altın kural, iĢte burada. Her tür hayatın yeryüzünde 
dengeli bir biçimde geliĢip serpileceği bir hayat bahĢetmek. Bunu ancak 
Allah yapar. 

 
Botanikçiler Ģuna hayret ediyorlar. Bitkilerdeki üreme kabiliyetine 

baktığımızda bir tek bitkinin yer yüzünün tamamını sarması için bir kaç yıl 
yeter diyorlar. Fakat neden sarmadığına hayret ediyoruz. Bu dengeyi ne 
sağlıyor. Yoksa bir bitkinin üreme sistemi, yani üreme tozları yer yüzünü 
birkaç yılda o bitkiyle kaplamaya yeter.  

 



Balıklar içinde öyle. Bir balık bir bırakmaya 300.000, 500.000 hatta 
birkaç milyon yumurta bırakıyor. Denizlerin tamamının balıkla dolması 50 
– 100 senede içten değil. Fakat neden dolmuyor. Mevzûn, denge. 

 
Yine bilim adamları kara canlılarının, özellikle de sinek tipi ve küçük 

böcek tipi canlıların korkunç üreme yeteneklerine baktıklarında yer 
yüzünü tamamıyla çekirgenin kaplamaması, sineğin kaplamaması için 
hiçbir neden göremediklerini söylüyorlar. Çünkü bir anda binlerce larva 
bırakabiliyorlar. Ama, mevzûn..! denge. O muhteĢem dengeyi kim sağlıyor 
sorusunu soruyor ve Kur‟an bizi doğrudan Allah‟a yönlendiriyor. Yani 
kainat ayetine bakıp o ayeti okuyarak Allah‟ı fark etmemizi istiyor vahiy. 

 
 
20-) Ve ce'alna leküm fiyha me'ayiĢe ve men lestüm lehu Bi 

razikıyn; 
 
Orada hem sizin için ve hem de yaĢam gıdası size ait olmayanlar 

için geçim yolları oluĢturduk. (A.Hulusi) 
 
20 - Hem sizin razı olmadığınız kimseler için onda geçimlikler 

husule getirdik. (Elmalı) 
 
 
Ve ce'alna leküm fiyha me'ayiĢe ve men lestüm lehu Bi razikıyn 

yine orada hem sizin için hem de rızk vericisi siz olmadığınız bütün diğer 
canlılar varlıklar için geçinme imkanları sağladık. 

 
 
21-) Ve in min Ģey'in illâ 'ındena hazainuh* ve ma nünezziluhu 

illâ Bi kaderin ma'lum; 
 
Hiçbir Ģey yoktur ki onun hazineleri (oluĢturan kuvveleri) bizim 

indîmizde olmasın! Biz onu (o kuvveleri - özellikleri) gereken ölçüsüyle 
inzâl ederiz (açığa çıkartırız). (A.Hulusi) 

 
21 - Hiç bir Ģey yoktur ki bizim yanımızda hazineleri olmasın, fakat 

biz, onu ancak malum bir miktar ile indiririz. (Elmalı) 
 
 
Ve in min Ģey'in illâ 'ındena hazainuhu Hiçbir Ģey yoktur ki onun 

kaynağı bizim katımızda olmamıĢ olsun. ve ma nünezziluhu illâ Bi 
kaderin ma'lum; Fakat biz her bir Ģeyi tespit ve tayin edilmiĢ bir ölçüye 
göre indiririz. 

 
Yukarıda denge, altın kuralını dile getirdi, burada da kader, yani ölçü 

altın kuralını getiriyor. EĢyanın Allah‟tan bağımsız olmadığına iĢaret 



ediyor dengeden sonra ölçüye atıf yaparak. O dengenin ölçü sayesinde 
korunduğunu dile getiriyor. Yani kader sayesinde. Onun için bu manada 
kadere iman, her bir Ģeyin ölçüsü olarak yaratıldığına, ölçülü olarak 
yaratıldığına imanı da içerir. Her bir Ģeyin ölçüsü vardır. Hiçbir yaratık 
ölçüsüz değildir. YaratılıĢ plansız değildir manasına gelir bu, projesiz 
değildir. Ġlahi bir planla dizayn edilmiĢtir. Son tahlilde bu ayetler tesadüfün 
inkarını içerir. ġu varıl tesadüf tanrısı tarafından yaratılmamıĢ, Allah 
tarafından yaratılmıĢtır der. 

 
 
22-) Ve erselnerriyaha levakıha feenzelna mines Semai maen fe 

eskaynakümuh* ve ma entüm lehu Bi haziniyn; 
 
Biz rüzgârları (fikirleri), aĢılayıcılar (yeni düĢünceler - buluĢlar 

oluĢturucu) olarak irsâl ettik... Semâdan bir su (bilgi) inzâl ettik de sizi 
onunla suvardık... Onu saklayıcı siz değilsiniz. (A.Hulusi) 

 
22 - Bir de aĢılayıcı rüzgârlar gönderdik de Semâdan bir kadrile bir 

su indirip sizi onunla suvardık, onu hazînelerde tutan siz değilsiniz. 
(Elmalı) 

 
 
Ve erselnerriyaha levakıh yine aĢılayan rüzgarları biz sevk etmiĢiz. 

Bitkilerin erkekli diĢili olduğu bu yüzyılda bilinen bir gerçek. Fakat Ra‟d 
suresinin 3. ayeti bunu 1.400 yıl evvel dile getirmiĢti. ĠĢte onlar arasındaki 
aĢılamanın da Allah‟ın yasasına bağlı olarak gerçekleĢtiğini bu ayet dile 
getiriyor. Ġbn. Abbas daha o zamandan yağmur‟un rüzgar tarafından 
aĢılanması ve bitkilerin aĢılanması manasına gelir diye tefsir ediyor. Fakat 
büyük müfessirimiz Razi yağmur‟un rüzgar tarafından nasıl aĢılanacağı 
üzerine imal-i fikr ediyor, uzun uzun akıl yürütüyor, fakat bitkilerin 
aĢılanması konusuna gelince hiçbir Ģey söylemeden geçiyor.  

 
Çok ilginç, Ġbn Abbas‟tan yüzlerce yıl sonra gelen büyük 

müfessirimiz, Ġbn. Abbas‟ın tefsir ettiği konu, ayetin bizzat söylediği 
konuda bir kelime söylemeden geçiyor. Geçmek zorunluluğu hissediyor. 
Çünkü malumatı yok. Mevcut bilgi üretilmemiĢ bu konuda henüz. Onun 
için gerçekten mucize içinde mucizedir bu haberler. Yoksa dinsel tefsir‟in 
tuzağına düĢmek değildir, zaten bunu ben de istemem. 

 
feenzelna mines Semai maen fe eskaynakümuh bunun 

sonucunda gökten suyu indirmiĢ ve onunla sizi suya kandırmıĢız. ve ma 
entüm lehu Bi haziniyn yoksa onun kaynağına hükmeden siz değilsiniz. 
Ey insanoğlu kaynağı sende mi sanıyorsun. Öyle olsaydı kuraklık ve 
kıtlığı nasıl izah ederdi suyun kaynağına hükmedebilseydiler. Onun için 
sen değilsen kim hükmediyor. Tesadüf demeyeceksen eğer, geriye bir tek 



Ģey kalıyor; Allah diyeceksin. Allah de kurtul yoksa hık, mık demekten 
baĢka bir Ģey söyleyemezsin. 

 
 
23-) Ve inna le nahnu nuhyı ve nümiytü ve nahnul varisun; 
 
Muhakkak ki biz, evet biziz hayat veren de öldüren de! Biz vârisleriz 

(siz Fânisiniz biz Bakıy'iz)! (A.Hulusi) 
 
23 - Her halde biz, mutlak hem bir hayat veririz hem öldürürüz, 

hepsine vâris de biziz. (Elmalı) 
 
 
Ve inna le nahnu nuhyı ve nümiytü ve nahnul varisun ve elbette 

biziz hayatı ve ölümü var eden. Ölümlü tüm varlıklardan geriye kalan her 
Ģeyin tek gerçek varisi olan da biziz. 

 
Burada ki varis; ..ve Lillâhi miyrasüsSemâvati vel'Ard. (Ali 

Ġmran/180),(Hadiyd/10) diyen ayeti gibi. Göklerin ve yerin mirası Allah‟a 
aittir. Yani ölümlü olan varlıklar ölüp gittikten sonra biriktirdiklerinin kime 
kalacağını sanıyorsunuz. Burada, nihai tahlilde mülkün yegane sahibi, 
gerçek sahibinin Allah oluĢuna bir atıf görüyoruz.  

 
Küllü men 'aleyha fan. , Ve yebka vechu Rabbike ZülCelâli 

vel'Ġkrâm; (Rahman 26-27) 
 
Her Ģey fani olacak, her canlı bir gün fanidir yok olacak, geriye 

kalacak olan sadece izzet ve yücelik sahibi, ikram sahibi olan rabbinin 
zatıdır diyor ya Kur‟an. ĠĢte bu. 

 
 
24-) Ve lekad alimnel müstakdimiyne minküm ve lekad alimnel 

müste'hıriyn; 
 
Andolsun ki, sizden ileri geçmek isteyenleri de biliriz; andolsun ki, 

geriye kalanları da biliriz! (A.Hulusi) 
 
24 - Kasem olsun ki içinizden öne geçmek isteyenler de 

malûmumuz, geri kalmak isteyenler de malûmumuz. (Elmalı) 
 
 
Ve lekad alimnel müstakdimiyne minküm ve lekad alimnel 

müste'hıriyn doğrusu biz sizin içinizden öne geçmek isteyenleri de, bile 
isteye geride kalanları da biliriz. Ġnkarda ya da imanda öne geçmek 
isteyen, ya da geride kalanlar. Veya Ģöyle de anlayabiliriz bu ayeti; Geçip 
gidenlerin de, geride kalanlarında ne ameller iĢlediklerini ve 



iĢleyeceklerini. Hatta bir baĢka Ģekilde de anlayabiliriz; Ġleri gidenlerin de 
geride kalanların da akıbetini biliriz manasına da gelebilir. 

 
 
25-) Ve inne Rabbeke HUve yahĢüruhüm* inneHU Hakiymun 

Aliym; 
 
Muhakkak ki Rabbin, "HÛ"; onları haĢreder! Muhakkak ki O, 

Hakiym'dir, Aliym'dir. (A.Hulusi) 
 
25 - Ve hakikat rabbin o, onları hep haĢr edecek, hakikat o, 

hakîmdir, alîmdir. (Elmalı) 
 
 
Ve inne Rabbeke HUve yahĢüruhüm* inneHU Hakiymun Aliym 

ve gerçekte senin rabbin var ya, iĢte O‟dur onları bir araya toplayacak 
olan. Çünkü o her Ģeyi bilip hikmetle davranandır. 

 
 
26-) Ve lekad halâknel Ġnsane min salsalin min hamein mesnun; 
 
Andolsun ki, biz insanı dönüĢüp geliĢen hücresel yapıdan (toprak + 

su + hava) halkettik. (A.Hulusi) 
 
26 - Filhakika biz insanı bir «salsâl» den, mesnun bir balçıktan 

yarattık. (Elmalı) 
 
 
Ve lekad halâknel Ġnsane min salsalin min hamein mesnun 
 
Sure yepyeni bir konuya geçti. Aslında yukarıdaki konu ile 

bağlantısız falan değil, genel bir, enfüste ve afakta, yani satırlarda ki 
vahiyle kainattaki vahye dikkat çektikten sonra, Ģimdi insandaki vahye 
dikkat çekti, iĢte oraya geldi, oraya getirdi sözü ve insana, iki ayaklı bir 
vahiy olan insana getirdi sözü. 

 
Ve lekad halâknel Ġnsane min salsalin min hamein mesnun 

doğrusu biz insanı süzme, kurumuĢ balçıktan. Süzme, kurumuĢ 
balçıktan..! Özgün bir biçim almaya elveriĢli, tabiatı değiĢtirilmiĢ koyu ve 
yoğun, konsantre bir çamurdan yarattık. Bu kadar kısa metnin, bu kadar 
uzun meali mi olur demezsiniz her halde. Çünkü burada ki bu 3 sözcük; 
salsâl, hame, mesnun. O kadar açılıma müsait ki, o kadar çok anlamı 
bünyesinde toplamıĢ ki bunu sadece bir kelime ile bir baĢka dile, hangi dil 
olursa olsun çevirmenin imkanı ve ihtimali bulunmamaktadır. 

 



Öncelikle ayet insanın hem element er ve biyolojik, hem de 
anatomik yaratılıĢ süreçlerini izah eden bir ayet. Yani hem kökenden 
insanlaĢma sürecine kadar hangi aĢamalardan geçtiğine iliĢkin bilgi 
veren, hem de anne karnında tohum olarak anne rahmine düĢüp ondan 
yer yüzünde ki en geliĢmiĢ aĢamasına kadar biyolojik varlığını nasıl 
kemale erdirdiğine iliĢkin bilgi veriyor. 

 
Salsâl; Kelimeler, yani kavramlar burada çok önemli. Kur‟an da 4 

yerde geçiyor, 3.ü burada. 3.ü sadece bu surede. 26- 28- 33. ayetlerde 
geçiyor. Bir tanesi ise Rahman suresinde geçiyor. Yani adeta bu sure 
insanın yapı ve yaratılıĢı ile ilgili çok özel bir vurgu içeriyor. Onun için ana 
konusu insandır demiĢtim giriĢte. 

 
Salsal; ses çıkarmaya elveriĢli topraktan, balçıktan yapılmıĢ kuru bir 

nesne diyor. Yani ateĢe sokulmuĢ halini biz baĢka ayetlerde fahhar, kel 
fahhar (Rahman/14) ibaresinden anlıyoruz. Burada ateĢe sokulmamıĢ 
hali. Balçığın kurumuĢ ses veren hali. Aslında bu iĢlevdir. Nesnenin 
kendisinden dolayı bu ismi almamıĢ çünkü salsale ses demektir. Bir Ģeyin 
çıkardığı ses, tını, ritmik sese, akustik sese salsale denir. Onun için 
nesnenin kendisi değil burada asıl öne çıkarılan, iĢlevi. 

 
Hemen burada belirtelim Ġnsanın konuĢma yeteneğine bir atıf var. 

Fakat burada ki salsal bizim bildiğimiz manada sıradan bir çamur değil. 
KurumuĢ, süzme, öncelikle. Hatta bunu Ġbn. Abbas toprağın en iyi, geride 
kalan en özlü tarafı diyor. Dahası lügatlar suyun dibinde kalan tortuya da 
bu ismi veriyorlar. Öz yani adeta suyun içindeki organik maddelerin 
yoğunlaĢıp konsantre halini aldığı Ģey. Öyle ki derinleĢtikçe derinleĢiyor.  

 
Ne o zaman salsal? Anlıyoruz ki sıradan bir çamurdan falan söz 

ettiği yok. Çok özel bir hammadde den söz ediyor. Yani hamurdan söz 
ediyor. Ġnsan hamurundan. Adeta surenin baĢında ki mukattaat harfleri 
gibi bu çamur. Ne idi? Elif Lam Râ diyordu. Onlar harf, A, B, C gibi. Fakat 
bu muhteĢem vahiy iĢte bu harflerden oluĢtu. Adeta buna kıyasla Ģu 
muhteĢem, Allah‟ın Ģaheseri olan insan böyle bir çamurdan oluĢtu 
demeye getiriyor gibime geliyor. 

 
Ġnsanın toprağa nispeti bir baĢka atfı da içeriyor. Yer yüzündeki 

yaĢamının toprağa bağımlı olarak, topraktan aldığı organik ve inorganik 
maddelerle, doğumundan, hatta anne karnında husule gelmesinden 
itibaren topraktan aldığı organik ve inorganik maddelerle büyüyüp 
geliĢiyor insanın fizyolojik varlığı. Dolayısıyla burada yaĢamını toprağa 
bağlı olduğu dile getiriliyor. 

 
Bu salsal‟in hüviyet değiĢtirme özelliği de var. Yani mahiyeti 

değiĢebilen bir özellikte  olursa salsal diyorlar ona. Ġnsanın yaratılıĢ 
sürecinde geçiĢten evrelere tekabül ediyor olsa gerektir. 



 
Hame ise ayetteki, kokuĢup baĢkalaĢan konsantre koyu balçık 

anlamına geliyor. Yine salsal‟in bazı özellikleri ortak. Fakat hame‟de daha 
özel bir mana var o da baĢkalaĢmaya elveriĢli daha süzme, ondan da 
konsantre bir hamur diyebiliriz. 

 
Bir de Mesnun var ki hame in vasfı olarak gelmiĢ burada. Nasıl bir 

hame? Mesnun bir hame, yani Ģekil alabilir. ġekillendirilebilir. Ki sünnette 
aynı kökten gelir. Orijinal anlamına gelir. Orijinal bir Ģekil verilebilecek 
kıvamda bir hame. Yani kara çamur. Onun için bütün bunlardan ne 
anladık; Ġnsanın Allah‟ın müdahalesiyle topraktan, yani çamurdan 
insanlaĢmaya doğru giden o muhteĢem yaratılıĢına bir atıf. Yani ey insan 
çok değersiz bir malzemeden senin gibi bir Ģaheseri yaratan Allah‟a karĢı 
nasıl itimatsızlık edersin. Kendine bak Allah‟ı tanı. Bu budur. Çamurdan 
seni yaratan Allah bu vahyi indirmeye kadir değil mi. Aynı zamanda vahye 
iliĢkin bir atıf bu. Nasıl inanmazsın, budur. Devam ediyoruz; 

 
 
27-) Vel Canne halâknahu min kablü min narisSemum; 
 
Cann'ı da daha önce semum ateĢten (gözeneklerden geçen, 

zehirleyici ateĢten; ıĢınsal bedenle, cehennemdeki ateĢ, semum 
kelimesiyle tanımlanmıĢtır. A.H.) yarattık. (A.Hulusi) 

 
27 - Cann, onu da bundan evvel «narissemum»dan yaratmıĢtık. 

(Elmalı) 
 
 
Vel Canne halâknahu min kablü min narisSemum görünmez 

varlıkları ise daha önceden yakıp kavurucu ĢaĢırtıcı bir karıĢımda zehir 
gibi nüfuz edici çok özel bir nââr dan yarattık. 

 
Alın yine zipli, sıkıĢtırılmıĢ, yoğun bir ayet. Vel Canne, Cann, 

beĢerin zıddıdır. BeĢerin karĢıt anlamlısıdır. BeĢer; görünen manasına 
gelir, lügatteki karĢılığı budur. Cann ise görünmeyen. Onun için ce ne ne 
kökünden gelen tüm fiiller Arap dilinde görünmezliğe tekabül eder. 
Ceniyn, anne karnında görünmediği için. Cennet, yeĢillikten ve ağaçtan 
tabanı görünmediği için cennet denir. O kadar bol yeĢil ki tabanı 
görünmez, toprağı görünmez. Onun için cennet denmiĢ. Yani görünmez 
olmuĢ artık yeĢillikten. Mecnuun, kapanmıĢ görünmeyen. Yani kiĢinin artık 
aklı görünmüyor, görünür olmuyor, aklını kullanamıyor. Onun için mecnun 
derler, deli derler. Gördüğünüz gibi Arap dilinde ce ne ne kökünden 
türetilmiĢ tüm sözcükler görünmemeye tekabül eder. Burada da cinn, 
görünmeyen varlık demektir. Onun için vel caanne, görünenin zıddı, 
beĢerin zıddı, görünmeyen varlık demektir. 

 



Ayette ki narisSemum yakıp kavuran ve zehir gibi nüfuz eden 
anlamına geliyor ki, bu iki anlamda kelimenin kök anlamıdır. Ġkisinden 
birini tercih edemiyoruz. Rahman suresinin 15. ayetinde açıklama 
babında bu naar‟ı; ..maricin min nar. (Rahman/15) diyor, maric. Parantez 
içi açıklamamız bu ayetteki, iĢte buna dayanıyor. Yani ĢaĢırtıcı demiĢtik 
ya ayette, ĢaĢırtıcı bir karıĢımda. Parantez içi böyle bir açılım koymuĢtuk. 
Onun için maric, ĢaĢırtıcı karıĢım manasına geliyor. 

 
Bu ateĢ, ya da bu enerjinin bilinen anlamda bir ateĢ olmadığını dile 

getirmektir bu. Bizim bildiğimiz, herkesin bildiği bir manada bir ateĢ 
olmadığı anlaĢılıyor. Fakat nasıl bir ateĢ; Zehirleyici diyor. Semum, zehir 
manasına da gelir. Semm. Aynı manada semm iğne deliği manasına gelir. 
Yani çok küçük. Mikroskobik delik manasına da gelir. Yani nüfuz eden, 
çok küçük yerlerden dahi geçen bir ateĢ. Hatta onun için bunu dumansız 
ateĢ diye de tanımlamıĢlar bu manada. 

 
ĠĢte görünmeyen varlıkları da bundan yarattık. Belki bu yer yüzünün 

mağma halinde, yer yüzüne varis olanlar kimlerdi sorusunun da bir cevabı 
olabilir diye düĢünmek mümkündür. Yani insan yer yüzünün bu günkü 
yaĢanan halinin varisi. Ama insandan önceki varisler kimdi sorusunun, 
herhalde yer yüzünün mağma halindeki, daha önceki, geçirdiği evrelerde 
ki varislerine bir atıf olabilir. 

 
[(Ek bilgi: Ondan önce cinlerin atası olan Cân'ı da alevli ateĢten 

yarattık.» 
 
Cinlerin yaratılıĢı insanların yaratılıĢından çok öncedir. Yeryüzü 

daha ateĢ halindeyken Yüce Mevlâ cinleri - o ortamda yaĢayacak Ģekilde- 
alevli ateĢten yaratmıĢ, onlar da Hz. Âdem in yaratılıĢına kadar uzun süre 
yeryüzünde hüküm sürmüĢlerdir. Ne zaman ki, yer küre soğumaya 
baĢlamıĢ ve insan neslinin yaĢamasına elveriĢli hale gelmiĢ, iĢte o zaman 
Yüce Allah halifem diye vasıflandırdığı Hz. Âdem AS. ı balçıktan 
yaratmıĢtır. Bu iki varlığı Yüce Allah ancak kendisine ibadet etmekle 
mükellef kılmıĢtır. (Ebü'l-Leys Semerkandi)] 

 
 
28-) Ve iz kale Rabbüke lilMelaiketi innĠY Halikun beĢeran min 

salsalin min hamein mesnun; 
 
Hani Rabbin, melâikeye: "Muhakkak ki ben kuru balçıktan, değiĢip 

dönüĢen balçıktan (hücre) bir beĢer halkedeceğim" demiĢti. (A.Hulusi) 
 
28 - Ve düĢün o vaktı ki Rabbin Melâikeye: ben, demiĢti: salsâldan, 

mesnun bir balçıktan bir beĢer halk edeceğim. (Elmalı) 
 
 



Ve iz kale Rabbüke lilMelaiketi innĠY Halikun beĢeran min 
salsalin min hamein mesnun Hani bir zamanlar rabbin meleklere 
demiĢti ki; Bakın ben süzme, kurumuĢ balçıktan, özgün bir biçim almaya 
elveriĢli, tabiatı değiĢtirilmiĢ koyu bir çamurdan fiziki olarak görünen bir 
varlık yaratacağım.  

 
 
29-) Feizâ sevveytühu ve nefahtü fiyhi min RuhĠY feka'u lehu 

sacidiyn; 
 
"Onu tesviye edip (beden ve beyini kemâle erdirip), ona Ruhumdan 

(Esmâ mânâlarımın özelliklerinden) nefhettim (üfledim); (böylece 
buyurdum) Ona secdeye kapanın (Onun kuvveleri olarak hizmetine girin)!" 
(A.Hulusi) 

 
29 - Binaenaleyh onu tesviye ettiğim ve içine ruhumdan nefh 

eylediğim vakit derhal onun için secdeye kapanın. (Elmalı) 
 
 
Feizâ sevveytühu ve nefahtü fiyhi min RuhĠY feka'u lehu 

sacidiyn izleyin ne zaman ki onu Ģekillendirir de kendisine ruhumdan 
üflersem hemen yere kapanın, onun hizmetine amade olun. Burada ki ruh 
üfleme nefahtü fiyhi min RuhĠY ruh, Kur‟an da hem vahiy, hem vahiy 
meleği anlamına kullanılıyor. Fakat burada kendi özelliklerimden sınırlı 
düzeyde insana da verdim manasına anlaĢılmalı doğru biçimde.  

 
Yani ruh insanda olan bir cevherdir ki göze ıtlak olunduğu zaman, 

göz için kullanıldığı zaman basar, ya da basiret. Kalbe ıtlak olunduğu 
zaman akıl. Akla ıtlak olunduğu zaman basiret. Kulağa ıtlak olunduğu 
zaman sem‟ duyma yetisi, yeteneği ve deriye ıtlak olunduğu zaman 
hissetme, dokunma yeteneği anlamına denir. ,Tüm beden için kullanılırsa 
ruh can manasına gelir. Onun için her bedenin, her organın ruhu, o 
organın iĢlevidir. Bu manada ruhu Allah‟ın kendi mutlak vasıflarından 
mukayyet olarak, yani basiyr sıfatından küçük miktar insana da vermesi. 
Es semi‟ vasfında, iĢitici vasfından insana da küçük bir miktar vermesi. 
Külli aklından insana da cüzi bir miktar vermesi. Külli iradesinden insana 
cüzi bir miktar takdir etmesi gibi anlaĢılırsa doğru anlaĢılmıĢ olur. 

 
 
30-) Fesecedel Melaiketü küllühüm ecme'un; 
 
O meleklerin (kuvvelerin) hepsi, toptan secde ettiler (bir kısım Esmâ 

kuvveleri beyinle açığa çıkmaya baĢladı). (A.Hulusi) 
 
30 - Onun üzerine Melâike, hepsi toptan secde ettiler. (Elmalı) 
 



 
Fesecedel Melaiketü küllühüm ecme'un bunun üzerine meleklerin 

tümü hep birlikte yere kapandılar. 
 
 
31-) Ġlla ibliys* eba en yekûne me'as sacidiyn; 
 
Ġblis hariç! (O) secde eden (kuvveler) ile beraber olmadı. (A.Hulusi) 
 
31 - Ancak Ġblîs secde edenlerle beraber olmaktan ibâ eyledi. 

(Elmalı) 
 
 
Ġlla ibliys sadece iblis kapanmadı. eba en yekûne me'as sacidiyn 

O hizmette amade olup yere kapananlarla birlikte hareket etmekten 
kaçındı. 

 
Burada anlatılan aslında daha öncede, a‟raf suresinde, bakara 

suresinde ve diğer bazı surelerde geçmiĢti. Yani insanla Ģeytanın Allah‟a 
karĢı duruĢu. Burada insanoğluna bir örnek veriliyor. Biri ibreti alem, diğeri 
numune-i imtisal. Dolayısıyla bizim buradan alacağımız Ģey; Ģeytanın 
duruĢunun yamukluğu hangi sebeplere dayanıyordu. ĠĢte o sorunun 
cevabı asıldır. 

 
 
32-) Kale ya ibliysü ma leke ella tekûne me'as sacidiyn; 
 
Dedi ki: "Ey Ġblis! Sana ne oluyor da secde edenlerle beraber 

olmuyorsun?" (A.Hulusi) 
 
32 - Ya Ġblis, dedi: sen neye secde edenlerle beraber olmadın? 

(Elmalı) 
 
 
Kale ya ibliysü ma leke ella tekûne me'as sacidiyn o sorunun 

cevabını bu ayetlerde bulacağız. Allah; ey iblis dedi, sen neden yere 
kapananlarla birlikte hareket etmedin? 

 
Secde; Allah‟ın Ģaheseri olan insanın emrine amade olmak 

biçiminde anlaĢılabilir. Melekler bir eĢyanın özü, eĢyaya hükmeden öz 
kuvvetler manasına da geldiği hatırlanacak olursa, Allah‟ın eĢyayı insanın 
emrine amade kıldığı zaten teshir sırrı olarak Kur‟an da ifade buyrulmuĢ. 
Bu manada meleklerin Ademe secdesi aslında, Allah‟ın Ģaheseri olarak 
yarattığı insanın görevini yerine getirmesi için, diğer varlıkların insanın 
emrine amade kılınması, hizmetine verilmesi manasına alınabilir. 

 



 
33-) Kale lem ekün liescüde libeĢerin halâktehu min salsalin 

min hamein mesnun; 
 
(Ġblis) dedi ki: "Kuru balçıktan, değiĢip dönüĢen hücresel yapıdan 

yarattığın bir beĢere secde etmek için var olmadım." (A.Hulusi) 
 
33 - Benim, dedi: bir salsâldan, bir mesnun balçıktan yarattığın bir 

beĢere secde etmem kabil değildir. (Elmalı) 
 
 
Kale lem ekün liescüde libeĢerin halâktehu min salsalin min 

hamein mesnun Ġblis dedi ki; benim süzme, kurumuĢ, ses veren bir 
balçıktan, tabiatı değiĢtirilmiĢ koyu ve yoğun bir çamurdan yarattığın bir 
beĢerin hizmetine amade olmak için yerlere kapanmam yakıĢık almazdı, 
Ģık kaçmazdı, mümkün değildi diyor. Evet, lem ekün li bu kalıp bu 
anlamlara gelir. YakıĢık almazdı. Hele Ģuna bakın Ģuna. Allah‟a karĢı 
küstahlaĢan Ģeytanın cevabına bakın, yakıĢık almazmıĢ. 

 
ĠĢte burada ilkel bir materyalizmi görüyoruz. Maddeciliği, ilkel 

biçimiyle. Ruhu değil çamuru gören ĢaĢı bakıĢ. Hamuruna bakıyor da, 
Allah‟ın kendisinden verdiği vasıflara bakmıyor. ġaĢı bakıyor çünkü. 
BakıĢında değil yamukluğu, baktığında arıyor. Oysaki bakıĢı yamuk. 
Onun için de göremiyor. Hammaddeyi yüceltip fonksiyon ve misyonu göz 
ardı ediyor, ĠĢte Ģeytani bakıĢ bu. ġeytanca düĢünen bir zihin de 
fonksiyon ve misyonu görmez, hammaddeye bakar.  

 
Ġlkel bir Ģovenizm aslında Ģeytanın yaptığı, ırkçılık. Ne diyordu 

hatırlayın A‟raf suresinin 12. ayetinde; kale ene hayrun minhu ben 
ondan hayırlıyım. Niye hayırlıymıĢ? halakteniy min narin ve hâlâktehu 
min tıyn beni ateĢten, onu çamurdan yarattın onun için hayırlıyım. ĠĢte 
materyalizm dediğim bu. Yani hammaddeye bakıyor. Irkçı diye bunun için 
söylüyorum. Hammaddesi ateĢmiĢ onun için üstün olmalıymıĢ. 

 
Burada Adem‟in de Allah‟a karĢı hata yaptığını unutmayın, Kur‟an 

onu da sergiliyor. Allah, yanaĢmayın dediği ağaca yanaĢmıĢlar ve yasak 
iĢlemiĢlerdi. ġeytan da hata yaptı, Adem‟de.  

 
Ġkisinin arasındaki fark ne? ġeytan hatasını savundu, Adem ise 

tevbe etti. ĠĢte fark bu. ġeytan Allah‟ı anlamadı, yanlıĢ anladı. Fark bu. 
 
 
34-) Kale fahruc minha feinneke raciym; 
 
Buyurdu: "O hâlde çık oradan! Muhakkak ki sen racîmsin (tard 

edilmiĢ, taĢlanmıĢ)." (A.Hulusi) 



 
34 - O halde, dedi: çık oradan çünkü sen racîmsin. (Elmalı) 
 
 
Kale fahruc minha feinneke raciym Allah; Haydi çık git bu yüce 

makamdan dedi. Çünkü sen kendi kendini aĢağıladın. 
 
Raciym; Hem taĢlayan, atan, sıkan, muhakemesi ters dönmüĢ olan, 

saçmalayan anlamına gelir. Hatta bunu çünkü sen saçmaladın diye de 
çevirebiliriz. Çünkü fail anlamına gelir bu kelime, hem de mercum, meful 
anlamına gelir, taĢlanmıĢ, atılmıĢ, dıĢlanmıĢ, aĢağılanmıĢ manasına. 
Kelimenin bu çift tabiatı gereği bendenizde bunu; Çünkü sen kendi 
kendini aĢağıladın diye çevirdim. ĠĢte fail ve mefule yatkın tabiatından 
dolayı kelimenin. 

 
 
35-) Ve inne aleykel lâ'nete ila yevmid diyn; 
 
"Muhakkak ki, Sünnetullâh gerçeğinin açığa çıkma sürecine kadar 

lânet (hakikatini yaĢamaktan uzak düĢme) senin üzerinedir." (A.Hulusi) 
 
35 - Ve bu lânet ceza gününe kadar üzerindedir. (Elmalı) 
 
 
Ve inne aleykel lâ'nete ila yevmid diyn ve unutma ki hesap 

gününe kadar tüm lanet senin üzerine olacaktır. Lanet, Allah‟ın 
rahmetinden dıĢlanmaktır. 

 
 
36-) Kale Rabbi feenzırniy ila yevmi yüb'asûn; 
 
(Ġblis) dedi ki: "Rabbim! (Vefat ederek ölümü tadacakları ve yeni bir 

bedenle) bâ's olunacakları sürece kadar bana mühlet ver!" (A.Hulusi) 
 
36 - Rabbim! dedi, öyle ise bana onların ba's olunacakları güne 

kadar mühlet ver. (Elmalı) 
 
 
Kale Rabbi feenzırniy ila yevmi yüb'asûn Ġblis; Rabbim dedi, 

madem öyle tekrar bana diriliĢ gününe kadar süre tanı. 
 
 
37-) Kale feinneke minel münzariyn; 
 
Buyurdu: "Muhakkak ki sen mühlet verilenlerdensin!" (A.Hulusi) 
 



37 - Haydi dedi: sen vakti malûm gününe kadar mühlet 
verilenlerdensin. (Elmalı) 

 
 
Kale feinneke minel münzariyn Allah buyurdu ki; Peki, sen artık 

kendisine süre tanınanlardan birisin. 
 
 
38-) Ġla yevmil vaktil ma'lum; 
 
"Bilinen süreç gelene kadar!" (A.Hulusi) 
 
38 - Allah katında bilinen vaktin gününe kadar... (Elmalı) 
 
 
Ġla yevmil vaktil ma'lum tabii ki sadece tarafımdan bilinen zaman 

dolup günü gelinceye kadar süre tanıdım sana, haydi git buyurdu. 
 
 
39-) Kale Rabbi Bima ağveyteniy le üzeyyinenne lehüm fiyl Ardı 

ve leuğviyennehüm ecme'ıyn; 
 
(Ġblis) dedi ki: "Rabbim! Bende açığa çıkan Esmâ'n sonucu 

azdırman yüzünden, yemin ederim ki, arzda (bedenli yaĢamlarında) 
onlara (suçları; Sünnetullâh'a göre perdelilik oluĢturan fiilleri) 
süsleyeceğim ve onları toptan azdıracağım." (A.Hulusi) 

 
39 - Rabbim, dedi: beni azdırmana kasem ederim ki her halde ben 

onlar için Arzda tezyinat yapacağım ve hepsini iğvâ edeceğim. (Elmalı) 
 
 
Kale Rabbi Bima ağveyteniy le üzeyyinenne lehüm fiyl Ardı ve 

leuğviyennehüm ecme'ıyn Ġblis; Rabbim dedi, beni yoldan dıĢladığın için 
ben de yeryüzünde  günahları onlara süslü püslü göstereceğim. Yani 
insana günahı süsleyeceğim. Sen beni dıĢladın, yoldan çıkardın, ve 
onların tümünü yoldan saptıracağım. 

 
ĠĢte Adem‟le Ģeytan arasındaki fark bu. Sen beni yoldan çıkardın 

diyor. Kendi si yoldan çıktığını itiraf etmek yerine, Allah‟ın çıkardığını 
söylüyor. Bakın burada aslında ne kadar da kaderci değil mi. Ama yalan 
söylüyor. Eğer kendisinde arasaydı hatayı tevbe edecekti. Tevbe ve 
istiğfar edememesinin, özür dilememesinin sebebi de budur. ġeytanın 
sorunu Allah‟ı yanlıĢ anlamaktır. Allah saptırmadı, kendisi saptı. 

 
 
40-) Ġlla 'ıbadeke minhümül muhlesıyn; 



 
"Onlardan ihlâslandırılmıĢ kulların müstesna!" (A.Hulusi) 
 
40 - Ancak içlerinden ihlâs verilen kulların müstesnâ. (Elmalı) 
 
 
Ġlla 'ıbadeke minhümül muhlesıyn bunun tek istisnası, onlar 

arasındaki samimiyeti senin tarafından desteklenen kulların olacaktır. 
Muhlisiyn, Muhlasiyn. Kur‟an da iki Ģekilde de geçer. Ġhlas verilenler, 
ihlaslı olanlar. Ha la sa, bir Ģey saflaĢtırma, tüm olumsuzluklardan 
arındırmak, yani özgürleĢtirmek anlamına gelir. Allah‟ın özgürleĢtirdiği, 
çünkü kendisi iç güdülerinden özgürleĢmiĢ, Ģeytanın sesini dinlemeyen, iç 
güdülerinin sesini dinlemeyen kulların müstesna diyor. 

 
 
41-) Kale hazâ sıratun aleyye müstekıym; 
 
Buyurdu ki: "ĠĢte benim üzerime aldığım müstakim yol budur!" 

(A.Hulusi) 
 
41 - Bu, dedi: bir câdde «teahhüd ederim» dos doğru. (Elmalı) 
 
 
Kale hazâ sıratun aleyye müstekıym Allah buyurdu ki; Zaten bu 

kendim için benimsediğim en doğru yol ve yöntemdir. Yani Ģeytanın 
kendiliğinden üstlendiği rol, ilahi proje ile uyumlu. Nihayetinde insanın 
seçme, iyi ile kötü arasında tercih yapma yeteneğini kullanması 
konusunda Ģeytan rol üstlenmiĢ oluyor. Onun için rabbimiz, bu benim de 
projemin gereğiydi diyor. Yani sen sadece rolünü kötü seçtin. Sen seçtin 
ama. Kötü rolü sen seçtin. Onun için de cezanı çekeceksin. 

 
 
42-) Ġnne ıbadĠY leyse leke aleyhim sültanün illâ menittebeake 

minel ğaviyn; 
 
"Muhakkak ki Benim kullarım üzerinde senin bir sultan (gücün, 

yaptırımın) yoktur... Azgınlardan sana tâbi olanlar müstesna." (A.Hulusi) 
 
42 - Hakikat o kullarım, senin onlar üzerine bir sultan yoktur, ancak 

azgınlardan sana uyanlar baĢka. (Elmalı) 
 
 
Ġnne ıbadĠY leyse leke aleyhim sültanün Ģu bir gerçek ki has 

kullarım üzerinde senin hiçbir inandırıcı gücün olmayacaktır. illâ 
menittebeake minel ğaviyn ne var ki batıl inançlı cahil ve bilinçsizlerden 



sana uyanlar müstesna. Ğaviyn; Batıl inanca sapmıĢ, cahil ve bilinçsiz 
olduğu için sapmıĢ kimselere denilir sözlükte. 

 
 
43-) Ve inne cehenneme lemev'ıdühüm ecme'ıyn; 
 
"Muhakkak ki onların hepsinin vaat olunan yeri Cehennem'dir." 

(A.Hulusi) 
 
43 - Elbet bunların da hepsinin mevıdleri Ģüphesiz Cehennem. 

(Elmalı) 
 
 
Ve inne cehenneme lemev'ıdühüm ecme'ıyn iĢte onların tümünün 

buluĢma yeri cehennemdir. 
 
 
44-) Leha seb'atü ebvab* likülli babin minhüm cüz'ün maksum; 
 
"Onun yedi kapısı vardır (YaratılıĢ amacını aĢan Ģekilde kullanılan 

göz - kulak - dil - eller - ayaklar - mide - cinsel organ)... Her kapı için 
onlardan taksim edilmiĢ bir bölüm vardır." (A.Hulusi) 

 
44 - Onun yedi kapısı vardır, her kapıya onlardan bir cüzi maksum. 

(Elmalı) 
 
 
Leha seb'atü ebvab oranın 7 kapısı vardır. likülli babin minhüm 

cüz'ün maksum O kapıların her biri onlardan günahına göre tasnif 
edilmiĢ bir gruba tahsis edilecektir. 

 
Rabbimiz Ģeytan gibi suçunda ısrar eden ve suçunu savunan değil, 

Adem gibi günahını itiraf eden ve itirafı Allah tarafından kabul görüp 
cennetle ödüllendirilenlerden kılsın. 

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

Rabbimize “Hamd” dir. 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. HĠCR SURESĠ (45-99)(84) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
Sevgili Kur‟an dostları geçen dersimiz Hicr suresinin 44. ayeti ile 

son bulmuĢtu. Geçen ders iĢlediğimiz son ayetler cehennemle ilgiliydi. 
45. ayetle, yani cennetten manzaralarla dersimize devam ediyoruz. 

 
 
45-) Ġnnel müttekıyne fiy cennatin ve 'uyun; 
 
Muttakiler ise cennetlerde ve ayn(kaynak)lardadırlar. (A.Hulusi) 
 
45 - Elbette muttakiler, Cennetler, pınarlar içinde. (Elmalı) 
 
 
Ġnnel müttekıyne fiy cennatin ve 'uyun Muttakilere gelince, 

Allah‟a karĢı sorumluluğunun Ģuurunda olanlara gelince onlar has 
bahçelerde, pınar baĢlarında olacaklar. 

 
 
46-) Üdhuluha Bi Selâmin aminiyn; 
 
"Oraya âminler olarak (Bi-)Selâm ile girin." (A.Hulusi) 
 
46 - Girin onlara selâmetle emîn emîn. (Elmalı) 
 
 
Üdhuluha Bi Selâmin aminiyn çünkü onlara esenlik ve güvenlik 

içerisinde oraya girin denilecek. 
 
Selam bir yerde cennet duasıdır, Selâmün aleyküm. Bir insana 

akıbetin cennet olsun der gibi dua etmektir aynı zamanda. Hani Kur‟an; 
 
Selamun aleykum tıbtüm fethuluha halidin Cennete girecek 

olanlara böyle selam verilecek. Haydi, içinde ebediyen kalmak üzere 
girin cennete denilecek diyordu ya. ĠĢte onun gibi, selam cennetin 
parolası adeta. ĠĢte ebedi güzelliğin ilahi san‟at tarafından ortaya 
çıkarılmıĢ biçimi olan cennetteki müminin durumu Ģöyle ifade buyruluyor 
Kur‟an da;  
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47-) Ve neza'na ma fiy sudurihim min ğıllin ıhvanen alâ sürurin 
mütekabiliyn; 

 
Biz onların, (ayrı görmekten kaynaklanan) kin - düĢmanlık 

duygularını içlerinde söküp attık! KardeĢler olarak tahtlar üzerinde 
karĢılıklı otururlar. (A.Hulusi) 

 
47 - Sinelerindeki kînleri soymuĢuzdur da ihvan olarak köĢkler 

üzere karĢı karĢıya otururlar. (Elmalı) 
 
 
Ve neza'na ma fiy sudurihim min ğıllin ıhvanen alâ sürurin 

mütekabiliyn zira biz onları, içlerine iĢlemiĢ olan her tür olumsuz duygu -
ğıll, içe iĢlemiĢ olumsuz duygu demektir- her tür olumsuz duygu ve 
düĢünceden tamamen arındıracağız. Onlar mutluluk tahtları üzerinde 
kardeĢler olarak karĢılıklı, mütekabiliyn, karĢı karĢıya oturacaklar, sevinç 
tahtına oturacaklar, birbirlerine dost olacaklar ve gönüllerinde zerre kadar 
bir kin, bir nefret, bir husumet taĢımayacaklar. 

 
Burada sürurin, çoğul bir kelime, serir‟in çoğulu olarak gelmiĢ. 

Divan, taht demek. Fakat sürurun çoğulu da olabilir. Öyle ise sevinç tahtı, 
neĢ‟e makamı, sevinç divanı anlamına gelir ki, her iki anlamı da 
mündemiçtir Allah‟u alem. Sevinç ve mutluluk makamı. Çünkü cennet 
mutluluk diyarı, mutlak mutluluk diyarı. Sevinç makamına, sevinç tahtına 
oturacak, gönüllerinde zerre kadar kin, nefret, kaygı ve tasa kalmayacak 
ve birbirlerine kardeĢ olacaklar diyor Kur‟an. 

 
Ğıll demiĢtim içe iĢlemiĢ en derindeki olumsuz duygular. Ta..! 

hücrelerde ki, kılcal damarlarda ki olumsuzluklar. ĠĢte onuneza'na çekip 
çıkarmak, kökünü bile çıkarmak, en ince, en küçüğünü bile bırakmamak 
anlamına neza‟na, biz en küçüğünü bile bırakmamaksızın çekip çıkardık. 
Bundan kasıt cennette ne kötülük, ne kötü duygu, ne de herhangi bir kin 
ve nefret olmayacak demektir. 

 
Demek ki cennetin cennet olabilmesi için içinde kinin bulunmaması 

gerekiyor. Ġçinde kin‟in, içinde düĢmanlığın, içinde nefretin bulunduğu bir 
yer cennet olmuyor. 

 
[(Ek bilgi; Peygamber efendimiz bir Hadis-i ġerifinde Ģöyle 

buyuruyor: "Müminler, kendilerini cehennemden kurtardıkları zaman, 
cennetle cehennem arasında bulunan bir" köprü üzerinde 
durdurulurlar. Dünyada iken birbirlerine karĢı yapmıĢ oldukları 
haksızlıkları orada birbirlerine öderler. Tam olarak arındırılıp 
temizlenmelerinden sonra cennete girmelerine izin verilir. 
Muhammed‟in hayatı kudret elinde bulunan Allaha yemin olsun ki, 
onlar cennetteki yerlerini dünyadaki evlerinden daha iyi 



tanırlar.”(Buharı, K. el-Mezalim, bab: 1, K. er-Rikak, bab: 48)] 
 

 
 
48-) Lâ yemessühüm fiyha nesabün ve mahüm minha Bi 

muhreciyn; 
 
Onda onlara bir yorgunluk dokunmaz (enerjileri tükenmez)... Onlar 

oradan hiçbir zaman çıkarılmazlar. (A.Hulusi) 
 
48 - Orada kendilerine hiç bir zahmet dokunmaz, onlar oradan 

çıkarılacak da değildirler. (Elmalı). 
 
 
Lâ yemessühüm fiyha nesabün ve mahüm minha Bi 

muhreciyn orada onlar ne bir yorgunluk ve zahmete katlanacaklar, ne 
de oradan çıkarılacaklar. 

 
Cennet katıksız güzellik, kalıcı mutluluk ve mutlak huzurun adı. 

Allah‟ın güzelliği fiilen tarifidir cennet. Allah güzelliği nasıl tarif eder diyen 
cevabını cennet olarak alır. Onun için burada da, bu ayetlerde de 
resmedilen cennet, iĢte Allah‟ın güzelliği tarifidir. Allah fiili olarak güzelliği 
tarif etmiĢ ve adını cennet koymuĢ. 

 
Cennetten bahsedildikten sonra acaba bu mutlak güzellik, bu 

muhteĢem iyilik, bu sonsuz huzur nasıl olabilir. Kimi içindir. Acaba bana 
da var mı bu mutlak güzellikten bir pay. Veyahut ta ben Ģu dünyada ki 
geçici bir mutluluğu dahi elde etmek için bir yığın çaba gösteriyorum. 
Ġnsanların gönlünü etmek için bunca ter döküyorum, emek veriyorum, 
zahmet çekiyorum. Ya Allah‟ın gönlünü etmek, ya böylesine muhteĢem 
bir cennete kavuĢmak için ödemem gereken bedel..! Tabii bütün bu 
sorular eğer bir Ģerit gibi insan zihninden geçecekse hemen rabbimiz 
Ģunu hatırlatıyor, hem de ne hatırlatıĢ. 

 
 
49-) Nebbi' ıbadiy enniy enel Ğafûrur Rahıym; 
 
Haber ver kullarıma ki, Ben, gerçekten Ben Ğafûr'um, Rahıym'im. 

(A.Hulusi) 
 
49 - Haber ver kullarıma ki hakikat ben, benim öyle gafur, öyle 

rahîm. (Elmalı) 
 
 
Nebbi' ıbadiy enniy enel Ğafûrur Rahıym Haber ver kullarıma ey 

peygamber bilsinler ki ben çok bağıĢlayan rahmet kaynağıyım. Nebbi' 



ıbadiy enniy enel Ğafûrur Rahıym Haber ver kullarıma ey peygamber 
ki ben, evet ben çok bağıĢlayan bir merhamet kaynağıyım. 

 
 
50-) Ve enne azâbiy hüvel azâbül eliym; 
 
Muhakkak ki azabım (Ben'den ayrı düĢmenin yaĢatacağı azap), en 

acı azap odur! (A.Hulusi) 
 
50 - Bununla beraber azâbım da azâbı elîm. (Elmalı) 
 
 
Ve enne azâbiy hüvel azâbül eliym Ne ki; benim bir de azabım 

var, o da çok acı bir azaptır. Çok elem verici, ıstırap verici bir azaptır. 
Fakat bir fark var; 

 
Bir üstteki ayet 3 te‟kitle gelmiĢ, 3 ısrarla. Bunlar açık, enne, ene, 

ve yine ene. Ben, kesinlikle ben ve yine ben. Ama azaptan söz edilen 
ayette bu te‟kitler yok. BağıĢ ve rahmet Allah‟ın zatına bir sıfat olarak 
izafe edilirken, bir sonra gelen azapta Allah‟ın zatına izafe edilen bir sıfat 
yok. Sadece azaba bir atıf var. hüvel azâbül eliym azabın kendisine. 
Adeta sanki Ģöyle der gibi: Benim azabım aslında benim yaptığım azap 
değil, kendi cezanızdır. Hüve, O. Sanki dıĢardan bir Ģeyden bahseder 
gibi. hüvel azâbül eliym Ama rahmet ve bağıĢtan bahsederken enniy, 
evet ben, kesinlikle ben, enel Ğafûrur Rahıym ve ben, yine ben çok 
bağıĢlayanım ve merhamet kaynağıyım. ĠĢte bu, fark bu. 

 
Ne diyordu sevgili efendimiz; - Ya Muaz, 
 
- Lebbeyk ya Resulallah. Buyur ya Resulallah. 
 
- Ma Hakkul ibad Alellah.  
 
Bu uzun bir Buhari hadisinin en sonu.  
 
- Kulların Allah üzerinde ki hakkı nedir ey muaz. 
 
Resulallah‟la uzun bir yolculuğa çıktık, ben terkisindeydim, gittik, 

gittik, Resulallah sustu uzun süre ve sessizliği yırtarcasına çağırdı. 
 
- Ey Muaz..! Allah‟ın kullar üzerinde ki hakkı ne.  
 
Önce kulların Allah üzerinde ki hakkını sordu ve ben dedim ki; 

“Allah ve Resulü daha iyi bilir.” O; 
 
- Allah‟ın kullar üzerinde ki hakkı, ona Ģirk koĢmamalarıdır.  



 
Ve bu kez bir daha gittik, gittik, derin bir sessizlik. Resulallah yine 

içine gömüldü, derin tefekküre daldı ve bu sessizliği yırtan bir ses; 
 
- Ey Muaz, ya bilir misin Kulların Allah üzerinde ki hakkı nedir. 
 
Ben dedim ki; ”Allahu ve Resulühu alem. Allah ve elçisi çok iyi bilir, 

ben bilmem.” Ne olabilir ki kulun Allah üzerinde ki hakkı. Kulun Allah 
üzerinde hakkı mı olur ki, Muaz ne bilsin. Ve sorusuna uzun bir 
yolculuğun ardından, yine uzun bir sessizliğin ardından sessizliği yırtan 
bir Nebi sesi ile peygamber kendisi cevap verdi. 

 
- …ellâ yuazzibehumullâh.. (Enfal/34) Allah‟ın onlara azap 

etmemesidir. 
 
Kulların Allah üzerinde ki hakkı, Allah‟ın onlara azap etmemesidir. 

ĠĢte peygamberin Allah‟ı okuyuĢu. Allah‟ın rahmetini okuyuĢu, Allah‟ın 
mağfiretini okuyuĢu. Allah‟ın o eĢsiz bağıĢlayıcılığını okuyuĢu ve tefsir 
ediĢi böyle. Böyle anlıyor Resulallah. Kulların Allah üzerindeki hakkı, 
Allah‟ın kullarına azap etmemesidir. O halde azabı nasıl anlayacağız? 
Ġnsanın kendi elleri ile yaptıklarına, kendi elleri ile ceza bulmasıdır. Bu 
açık. Onun için yukarıda ki bağıĢ ve rahmet Allah‟a bizzat izafe 
edilmiĢken, hem de mükerreren, hem de ısrarla, enniy enel Ğafûrur 
Rahıym Birde arkasından “lam” ı tarifler gelerek. Bir baĢka te‟kit, bir 
baĢka ısrar olarak iki sıfatla Allah‟a atfedilmiĢken, azap adeta boĢta 
kalıyor. Allah azabı bir sıfatla kendisine ihata etmiyor. 

 
 
51-) Ve nebbi'hüm an dayfi Ġbrahiym; 
 
Onlara Ġbrahim'in konuklarından haber ver. (A.Hulusi) 
 
51 - Hem onlara Ġbrahim‟in misafirlerinden bahset. (Elmalı) 
 
 
Ve nebbi'hüm an dayfi Ġbrahiym 
 
Bu 49 – 50. ayetlerde çift boyutlu bir hakikat görüyoruz. Beynel 

havfi vel reca umut ve korku dengesi. Bir tarafına bakar cenneti görür 
mümin sevinir, öbür tarafına bakar cehennemi görür üzülür. beynel havfi 
vel reca umut ve koku dengesi iĢte böyle kuruluyor. Fakat umut çok 
daha yüksekte, umut çok daha büyük. Çünkü Allah‟ın rahmeti çok daha 
büyük. Çünkü Allah‟ın rahmeti gazabını geçti. Çünkü Allah;  

 
ve rahmetiY vesiat külle Ģey' (A‟raf/156) Rahmetim her Ģeyi 

kuĢatmıĢtır buyuruyor. Bunu buyuran, kendisi. Yine Allah;  



 
ketebe (Rabbüküm) alâ nefsiHĠr rahme.. (En‟am/54)  Kendisi için 

rahmeti ilke edindi, merhameti ilke edindi.Onun prensibi bağıĢlamaktır 
buyuran da kendisi. Onun için umut ve korku dengesi. Fakat bu dengede 
umut korkuyu kat kat aĢmıĢtır.  

 
ĠĢte bu denge, umut ve korku arasında ki bu hassas denge nasıl 

tecelli ediyor, Allah‟ın rahmet ve gazabı aynı anda nasıl tecelli ediyor 
onun da tarihsel bir örneğini veriyor Kur‟an. ġimdi o örneğe geçti ve diyor 
ki; 51. ayet, yeni bir pasajın baĢlangıcı; Onlara Ġbrahim‟in konuklarından 
da haber ver. 

 
 
52-) Ġz dehalu aleyhi fekalu Selâma* kale inna minküm vecilun; 
 
Hani Onun yanına gelmiĢlerdi de "Selâm" demiĢlerdi... (Ġbrahim 

de): "Biz sizden endiĢe duyuyoruz" diye cevap verdi. (A.Hulusi) 
 
52 - O vakit ki yanına girdiler de, selâm dediler, biz dedi: sizden 

cidden korkuyoruz. (Elmalı) 
 
 
Ġz dehalu aleyhi fekalu Selâma Hani onun huzuruna girmiĢler ve 

selâm demiĢlerdi. Ġbrahim‟in konukları, onların melekler olduklarını 
öğreniyoruz. Çünkü Hud kıssasının 69 ve76. ayetlerinde bu konukların 
geliĢi çok daha ayrıntılı bir biçimde nakledilmiĢti. Biz de orada o ayetleri 
iĢlemiĢtik daha önce. Selam diyerek girmiĢlerdi o melek konuklar. Yani 
güvenlik garantisi vererek girmiĢlerdi. Bizden size zarar gelmez, selamın 
anlamı budur. Selam verdiğiniz bir insana, güvenlik garantisi vermiĢ 
olursunuz. Benden sana ziyan gelmez demiĢ olursunuz. Onlarda böyle 
girmiĢlerdi. 

 
kale inna minküm vecilun; Ġbrahim ise biz sizden çekiniyoruz diye 

mukabele etmiĢti. 
 
Neden çekindiğini Ġbrahim‟in, çekinme sebebini biz yine Hud 

suresinin 72. ayetinde buluyoruz. Burada o gündeme getirilmiyor. Neden 
aynı olay anlatılırken, aynı olay içinde yaĢanmıĢ bir anekdot, baĢka bir 
yerde geçiliveriyor. Çünkü burada o olay, o maksatla anlatılmıyor. Olayın 
buradaki anlatılıĢ maksadı Hud suresinde ki, ya da A‟raf suresindeki 
anlatılıĢ maksadından tamamen farklı. Burada Allah‟ın rahmet ve 
gazabının aynı anda nasıl tecelli ettiği anlatılıyor. On un için Hud/70. 
ayette verilen ayrıntı burada gözükmüyor. 

 
Neydi o ayrıntı? Önlerine Halil Ġbrahim sofrası çıkarılmıĢ, ama 

konuklar o sofraya el uzatmamıĢlardı. ĠĢte bunun üzerine hane halkı 



korkuya kapılmıĢ, endiĢeye kapılmıĢtı. Gelenekte, eğer sofranıza oturan 
biri el uzatmazsa ekmeğinize, sizin düĢmanınız sayılırdı. Size kötülük 
etmeye geldiği anlaĢılırdı. Onun için korktular. 

 
 
53-) Kalu lâ tevcel inna nübeĢĢiruke Bi ğulamin 'aliym; 
 
(Onlar da) dediler ki: "EndiĢelenme! Doğrusu biz sana Aliym bir 

erkek evlat müjdeliyoruz." (A.Hulusi) 
 
53 - Korkma, dediler: biz sana alîm bir oğul tebĢir ediyoruz. (Elmalı) 
 
 
Kalu lâ tevcel inna nübeĢĢiruke Bi ğulamin 'aliym çekinmenize 

gerek yok dediler konuklar, çok özel konuklar. Çünkü biz sana bilge bir 
oğlan çocuğu müjdelemek amacıyla geldik.'aliym, bilge diye çevirdim, 
yani peygamber müjdelemek. Buradaki anlamı bu olsa gerek. Biz sana 
peygamberin oğlu peygamberi müjdelemeye geldik dediler. Hud/71. 
ayette müjdelenen bu olan çocuğunun Hz. Ġshak olduğunu, adının Ġshak 
olduğunu öğreniyoruz. Yani önce rahmet tecelli ediyor. Geliyorlar elçiler, 
konuklar ve beraberlerinde bir rahmeti getiriyorlar. Bir muĢtuyu, bir 
müjdeyi getiriyorlar. Onların cevabı ne oldu?  

 
 
54-) Kale e beĢĢertümuniy alâ en messeniyel kiberu febime 

tübeĢĢirun; 
 
(Ġbrahim) dedi ki: "Ġhtiyar olduktan sonra mı bana müjde 

veriyorsunuz? Ne ile müjdeliyorsunuz?" (A.Hulusi) 
 
54 - Benimi, dedi: tebĢir ettiniz? Bana ihtiyarlık gelip çatmıĢken, 

artık beni ne suretle tebĢir edersiniz? (Elmalı) 
 
 
Kale e beĢĢertümuniy alâ en messeniyel kiber Ne? YaĢlılık 

baĢıma çökmüĢken bana bu müjdeyi veriyorsunuz öyle mi? Dedi. febime 
tübeĢĢirun; Peki neye dayanarak bana müjde veriyorsunuz? Üstelik bir 
de delil istedi. Hz. Ġbrahim çok ilginç bir nükte var burada, nokta var. 
Melek olduklarını öğrendiği halde müjdenin dayandığı delili soruyor. 
Delilsiz yok. Madem müjde getirdiniz, deliliniz ne diyor. Kaynağınız ne. 
Çok ilginç,Tahkiki iman sahibi o çünkü. Allah‟ı da delil ile bulmuĢtu. 
Yıldızlara,aya, güneĢe bakarak akıl yürütmeler, Allah‟ın verdiği içteki 
peygamberi kullanarak peygamberliğe ermiĢti. Yani aklı. Onun için 
deliliniz ne diye soruyor. Melekte söylese kaynak sormuĢ oluyor. 

 
 



55-) Kalu beĢĢernake Bil Hakkı fela tekün minelkanitıyn; 
 
Dediler ki: "Seni Hak olarak müjdeliyoruz! Sakın ümitsizliğe 

düĢme!" (A.Hulusi) 
 
55 - Seni dediler: emri hakkiyle tebĢir ettik, onun için ümidi 

kesenlerden olma. (Elmalı) 
 
 
Kalu beĢĢernake Bil Hakk Onlar; Biz seni gerçekleĢmesi 

kaçınılmaz bir bilgiye dayanarak müjdeliyoruz deyip beklediler. fela 
tekün minelkanitıyn sakın ha umutsuzluğa düĢeyim deme. Evet, Yani 
biz gerçekleĢmesi kesin bir bilgiye dayanarak müjdeliyoruz El Hakk, Bil 
Hakk. Kaynakları bu. Kaynağımız Allah‟tır diyorlar. El Hakk‟tır ve 
arkasından da sakın umutsuzluğa düĢme diye uyarıyorlar. Öğüt 
veriyorlar. Yeis yok.  

 
Ġman bitmeden umut bitmez. Çünkü umut, imanın çocuğu. Hz. 

Ġbrahim‟in Ģahsında ilahi vahyin tüm okuyanlarına, tüm muhataplarına; 
Allah var, imkan var demeye getiriliyor. Onun için Allah sınırsız bir 
imkandır. Ġman sınırsız bir imkandır denilmeye getiriliyor. Onun için 
Kur‟an;  

 
Kul ya 'ıbadiyelleziyne esrefu alâ enfüsihim lâ taknetu min 

rahmetillâh. (Zümer/53) De ki ey peygamber, ey hayatını israf eden, ey 
hayatını harcayan, ey hayatını değerlendirmesini bilmeyen 
kullarım.esrefu alâ enfüsihim kendini bozuk para gibi harcayan, kendini 
israf eden. Ġnsanın ekmek israf etmesi bir kayıp. Fakat insanın kendini 
israf etmesi bin kayıp. Nedense insanlar sıradan bir parayı 
düĢürdüklerinde acırlar da, hayatlarını yere döke döke giderler, ruhları 
bile duymaz. esrefu alâ enfüsihim kendilerini israf ederler de farkına 
bile varmazlar. ĠĢte bunlar için rabbimiz lâ taknetu min rahmetillâh. 
Allah‟ın rahmetinden umut kesmeyin. Yani baĢınız yana düĢmesin diyor. 
Çünkü kunut kök anlamı itibarıyla budur. Kanitiyn. Eğilenler, Allah‟ın 
huzurunda baĢ eğenler, baĢın eğilmesin diyor ey kul, ben varım. Allah 
var. BaĢın eğilmesin. Umut kesmeyin. 

 
innAllâhe yağfiruzzünube cemiy'a Hiç Ģüpheniz olmasın ki Allah 

“isterse eğer” yağfiruzzünube cemiy'a tüm günahları, Ģirk te dahil tüm 
günahları affeder. Tabii ki tevbe ederseniz. inneHU "HU"vel 
ĞafûrurRahıym; (Zümer/53) Çünkü O çok bağıĢlayan ve rahmet 
menbağıdır. ĠĢte bu. Rabbimiz kendisini böyle tanımamızı istiyor. Devam 
ediyoruz. 

 
 
56-) Kale ve men yaknetu min rahmeti Rabbihi illed dâllun; 



 
(Ġbrahim) dedi: "(Hakikatten) sapmıĢların dıĢında Rabbinin 

rahmetinden kim ümidini yitirir?" (A.Hulusi) 
 
56 - Rabbinin rahmetinden, dedi: sapkınlardan baĢka kim ümidi 

keser? (Elmalı) 
 
 
Kale ve men yaknetu min rahmeti Rabbihi illed dâllun Ġbrahim; 

Yoldan sapanlar dıĢında kim rabbinin rahmetinden umut kesebilir ki. 
dedi. 

 
 
57-) Kale fema hatbuküm eyyühel murselun; 
 
(Ġbrahim): "Ey irsâl olunanlar! (BaĢka) iĢleviniz nedir?" dedi. 

(A.Hulusi) 
 
57 - Ey mürseller, dedi: bunu müteakip memuriyetiniz nedir? 

(Elmalı) 
 
 
Kale fema hatbuküm eyyühel murselun ve ekledi yine Hz. 

Ġbrahim; daha baĢka bir iĢiniz var mı ey elçiler. Çünkü durum hiçte 
normal değildi belli ki. Onun için sadece Ġshak‟ı müjdelemek için böyle, 
hem de tek olmaksızın birkaç elçi birlikte böylesine ansızın gelivermeleri 
pekte hayra alamet değil. Onun için daha baĢka neyiniz var diye 
merakını izhar etti, açığa vurdu Hz. Ġbrahim. GeliĢ normal değildi çünkü. 
Genellikle Allah‟ın elçileri insan suretinde gelmezlerdi. Bunu en iyi bilen 
peygamberlerdir. Eğer onlar normal dıĢı, olağan dıĢı bir biçimde 
geliyorlarsa, bilirlerdi ki olağan dıĢı, olağanüstü bir olay olacak. ĠĢte onun 
için merakını yenemeyip daha baĢka neyiniz var diye sordu. 

 
 
58-) Kalu inna ursilna ila kavmin mücrimiyn; 
 
Dediler ki: "Gerçek Ģu ki, biz suçlular toplumu için irsâl olunduk." 

(A.Hulusi) 
 
58 - Haberin olsun dediler: biz mücrim bir kavme gönderildik. 

(Elmalı) 
 
 
Kalu inna ursilna ila kavmin mücrimiyn iĢte o zaman acı haberi 

verdiler ve dediler ki; Evet biz günaha gömülmüĢ bir toplumun helaki için 
gönderildik. 



 
Hud suresinin 74. ayetinde Hz. Ġbrahim‟in bu haberi alınca elçilerle 

mücadeleye giriĢtiğini, dahası benim o ayetin mealine bakarsanız eğer, 
bu acı haber karĢısında Allah‟a, bu belayı ertelemesi, bu infazı 
geciktirmesi, bir fırsat daha vermesi için nasıl yalvarıp yakardığını orada 
okuyoruz. Ve rabbimiz onun bu Allah‟ın halkasına ısrarla yapıĢmasını 
kınamıyor, aksine onu övüyor; Çünkü o diyor yüreği yanık biriydi. 
Evvah..! çok ah eden içli bir kuldu. Onun için çok merhametli biri idi. 
Onun bu duasını kabul etmese de bu tavrını övüyordu. 

 
 
59-) Ġlla ale Lut* inna lemüneccuhüm ecme'ıyn; 
 
"Lût ailesi bundan istisna! Biz onların hepsini kurtaracağız." 

(A.Hulusi) 
 
59 - Ancak ali Lût müstesna biz onların hepsini behemehal 

kurtaracağız. (Elmalı) 
 
 
Ġlla ale Lut Tabii ki Lut‟un ailesi bundan müstesna. Yani Lut‟un 

ailesi helak olmayacak. Elçiler bu haberi de veriyorlar. inna 
lemüneccuhüm ecme'ıyn Ģu kesin ki biz onların tamamını kesinlikle 
kurtaracağız, elbette kurtaracağız diye de Hz. Ġbrahim‟i serinletiyorlar. 
Neden, neden ilgilendiriyor Hz. Ġbrahim‟i; Bir boyutu ile bir peygamber, 
elbette ki Allah‟ın kullarına karĢı oldukça Ģefkatli. Ama öbür boyutu ile de 
Hz. Lut, Hz. Ġbrahim‟in yeğeni. Yani bir ama ile karĢı karĢıyayız. Onun 
için de melekler, yeğeninin ve ailesinin akıbetini de ona haber veriyorlar. 
Buda insani bir boyut. Hud suresinde anlatılan Hz. Ġbrahim‟in nebevi 
boyutuydu. Burada ise insani boyutu öne çıkarılıyor. Devam ediyor ayet; 

 
 
60-) Ġllemraetehu kadderna inneha leminel ğabiriyn; 
 
"(Lût'un) karısı hariç... Onun, geride kalanlardan olmasını takdir 

ettik." (A.Hulusi) 
 
60 - Ancak karısını takdir ettik o muhakkak kalacaklardandır. 

(Elmalı) 
 
 
Ġllemraetehu Onun karısı hariç. Yani Hz. Lut‟un karısı. Yani 

kurtulacaklardan olmayacak o. kadderna inneha leminel ğabiriyn Biz, 
“tercihine bakarak” bunu öngördük. Kadderna tercihine bakarak bunu 
öngördük. inneha leminel ğabiriyn çünkü o geride kalanlardan biri 
olmayı seçti. 



 
Böyle çevirdim, çevirimin dilsel gerekçeleri olduğu gibi, Kur‟an ın 

makasıdın dan da bir çok gerekçesi var. Kadderna, ef‟ali kulûptan, kalp 
eylemlerinden iç fiillerden. Koordinatları belli bir sürecin sonunun 
önceden bilinmesi manasına geldiğini ZemahĢeri‟den de öğreniyoruz ve 
biz ayrıca Hz. Lut‟un karısını Allah‟ın belaya uğrayacaklar içinde takdir 
etmesinin, kadının eyleminden, tercihinden kaynaklandığından eminiz. 
Bunda hiç Ģüphemiz yok. Çünkü;  

 
ve ma yudıllu Bihî illel fasikıyn; (Bakara/26) Allah, sapmıĢ 

olanlardan baĢkasını yoldan çıkarmaz. Allah‟ın yasası bu. Sapmayı 
seçmeden kimseyi saptırmaz. Çünkü; 

 
..felemma zağu ezağAllahu kulûb..(Saff/5) ne zaman kaydılar 

eylemleriyle, tercihleri ile Allah‟ta onların kalplerini kaydırdı. Süreç bu. 
Onun için açık, Kadderna‟ya verdiğimiz bu parantez içi de olan anlam, 
yani biz tercihine bakarak bunu öngördük, kararlaĢtırdık diye çevirimiz 
iĢte bu nedenle. 

 
 
61-) Felemma cae ale Lutınil murselun; 
 
Bundan sonra irsâl olunan melâike Lût'a geldi. (A.Hulusi) 
 
61 - Bunun üzerine vaktâki Ali Lût‟a mürseller geldiler. (Elmalı) 
 
 
Felemma cae ale Lutınil murselun Derken elçiler Lut‟ ailesinin 

yanına geldiler. 
 
 
62-) Kale inneküm kavmün münkerun; 
 
(Lût) dedi ki: "Muhakkak ki siz yadırganacak birilerisiniz!" (A.Hulusi) 
 
62 - Siz, dedi: cidden ürkülecek bir kavimsiniz. (Elmalı) 
 
 
Kale inneküm kavmün münkerun Bakın dedi, siz tanınmayan 

garip kimselersiniz. inneküm kavmün münkerun siz münker bir 
kavimsiniz, tanınmayan, bilinmeyen, yabancı bir toplumsunuz. 

 
Demek ki inkarın anlamlarından biri de yabancı, tanınmama, daha 

doğrusu kendi kendine yabancılaĢma. Onun için Münkir, kendi kendine 
yabancılaĢmıĢ insan. Ama buradaki manası doğrudan manası tabii ki. 
Tanınmayan bir topluluksunuz diye endiĢesini beyan etti. Çünkü o 



sapmıĢ, cinsel açıdan da sapkınlığı tercih etmiĢ Lut toplumu, yabancı bir 
insan geldiğinde ona mutlaka bir zarar veriyordu. Talmut‟tan öğreniyoruz 
biz. 

 
Lut toplumunun tek problemi cinsel problemi değil, cinsel tercihi 

değil. Lut toplumu Talmut‟tan öğrendiğimize göre ahlak açısından 
korkunç bir sapma göstermiĢ bir toplum. Mesela iki örnek vereyim 
Talmut‟tan Sodom‟un nasıl kokuĢtuğunu siz anlayınız, yani bela gelmiĢ 
bir toplum bu, hak etmeden belasını bulmuyor.  

 
Mesela bir zat yolu Sodom‟dan geçiyordu. Çünkü Sodom güney ve 

kuzey yolu üzerindeydi. Okyanusu Akdeniz‟e  bağlayan yol üzerindeydi. 
Sodom‟dan geçerken gece vakti ortalık karardığı için Sodom da 
gecelemek istedi ve bir yere yattı, boĢ bulduğu bir araziye. Bir Sodom‟lu 
geldi, gel dedi seni eve götüreyim, misafir edeyim. Onu eve götürdü, 
fakat eve götürmesi misafir etmek için değil, merkebi, onun yükü, 
yanındaki aldığı tüm eĢyaları çalmak içindi. Onları çaldı, adamı kapının 
önüne bıraktı. 

 
Zat bağırıp çağırmaya baĢladı, diğer Sodom‟lular geldiler 

koĢuĢarak. Onlara derdini anlatmaya baĢladı yardım edecekler zannıyla, 
onlar da üzerinde baĢında ne kalmıĢsa onu alıp gittiler diyor Talmut. 

 
Yine bir fakir hikayesi anlatır Talmut Sodom‟luların nasıl 

azgınlaĢtığına, nasıl ahlaki değerlerin çöktüğüne iliĢkin olarak. Açlıktan 
ölmek üzere olan bir yoksul Sodom‟a gelir ve yemek ister. Hiç kimse 
açlıktan yere yığılmıĢ bu fakire yemek vermez, ekmek vermez. Bir kiĢi 
görür o da Hz. Lut‟un kızı. Getirir bu fakire ekmek ve yemek verir, karnını 
bir güzel doyurur. Fakat Sodom‟lular toplanıp onun karnını doyurduğu 
için Hz. Lut‟un kızını tehdit ederler. Yani bizim prensibimizi bozuyorsun 
diye. 

 
Onun için Sodom‟un baĢına gelen bu felaket aslında hiçte büyük 

bir bela değil. Onlar bunu fazlasıyla hak etmiĢlerdi. Ahlak çökmüĢ, tüm 
değerler yok olmuĢtu. Böyle bir toplum ve iĢte Hz. Lut onun için endiĢe 
ediyordu. 

 
 
63-) Kalu bel ci'nake Bima kânu fiyhi yemterun; 
 
Dediler ki: "Bilakis, biz sana onların Ģüpheli oldukları bir konuda 

(yaptıklarının sonucu azap) getirdik." (A.Hulusi) 
 
63 - Yok dediler biz sana onların Ģekke dip durduklarını getirdik. 

(Elmalı) 
 



 
Kalu bel ci'nake Bima kânu fiyhi yemterun dediler ki; Hayır 

aksine biz, sana onların kendisi hakkında bir kuĢku içinde bocalayıp 
durdukları Ģeyi getirdik. Yani onların bir türlü inanmadığı, senin sürekli 
uyarıp sürekli tehdit ettiğin fakat onların inanmadığı Ģeyi biz iĢte Ģimdi 
getirdik. Yani Allah‟ın cezalandırmasını. 

 
 
64-) Ve eteynake Bil Hakkı ve inna le sadikun; 
 
"Biz sana Hak olarak geldik ve biz sözümüze sadığız." (A.Hulusi) 
 
64 - Ve sana emri hakkiyle geldik, emin ol biz sadıklarız. (Elmalı) 
 
 
Ve eteynake Bil Hakkı ve inna le sadikun ve biz sana tartıĢılmaz 

bir gerçekle geldik. Zira unutma ki biz sadece doğruyu söyleriz. 
 
 
65-) Feesri Bi ehlike Bi kıt'ın minel leyli vettebı' edbarehüm ve 

lâ yeltefit minküm ehadün vemdu haysü tü'merun;  
 
"O hâlde gecenin bir bölümünde aileni al, uzaklaĢtır... Sen de 

arkalarından takip et... Sizden hiçbir kimse geriye bakmasın... 
Emrolunduğunuz tarafa geçin - gidin!"(A.Hulusi) 

 
65 - Hemen gecenin bir kısmında ehlini yürüt ve sen arkalarından 

git ve içinizden hiç bir kimse ardına bakmasın, emr olunduğunuz yere 
geçin gidin. (Elmalı) 

 
 
Feesri Bi ehlike Bi kıt'ın minel leyli vettebı' edbarehüm Ģu 

durumda sen gecenin bir vaktinde aileni yola çıkar. Sen de onların 
arkalarını takip et, peĢlerine takıl. ve lâ yeltefit minküm ehad sizden hiç 
kimsenin gözü arkada kalmasın. Yani arkaya bakmasın ifadesi aslında 
gözü arkada kalmasın mecazını çağrıĢtırıyor. Çünkü arkada kalanlar 
varsa, malı varsa, eĢyası varsa onlarda gözü kalmasın. Bilsin ki onlar iĢe 
yaramaz Ģeyler. Eğer aileden biri arkada kalmıĢsa gözü onda kalmasın. 
Bilsin ki o, artık bir urdur kesilip atılması gereken. KokuĢmuĢ bir 
unsurdur. Onun için arkada kalmasın. 

 
vemdu haysü tü'merun emr olunduğunuz yere doğru geçip 

ilerleyin, geçip gidin. 
 
 



66-) Ve kadayna ileyhi zâlikel emre enne dabire haülai 
maktuun musbihıyn; 

 
Ona Ģu iĢi hükmettik: "Kesinlikle bunlar sabahlarken arkaları 

kesilmiĢ olacaktır." (A.Hulusi) 
 
66 - Ona katî olarak Ģu emri vahy ettik: sabaha çıkarlarken Ģunları 

arkaları katiyen kesilecek. (Elmalı) 
 
 
 
Ve kadayna ileyhi zâlikel emre enne dabire haülai maktuun 

musbihıyn ve ona Ģu kesin kararımızı bildirdik. ĠĢte bu güruhun kökü 
sabaha ererken tamamen kazınmıĢ olacaktır. 

 
 
67-) Ve cae ehlül Mediyneti yestebĢirun; 
 
ġehir halkı sevinerek geldi. (A.Hulusi) 
 
67 - ġehir ahalisi de haber alıp keyif içinde gelmiĢlerdi. (Elmalı) 
 
 
Ve cae ehlül Mediyneti yestebĢirun derken Ģehir halkı sevinç 

çığlıkları atarak gelip kapıya dayandı. Hz. Lut‟un kapısına tabii ki. Çünkü 
eli yüzü düzgün insanlar gelmiĢti Ģehre. 

 
 
68-) Kale inne haülai dayfıy fela tefdahun; 
 
(Lût) dedi ki: "Bu kiĢiler benim misafirlerimdir... Beni utandırmayın." 

(A.Hulusi) 
 
68 - Amanın dedi onlar benim misafirlerim, artık beni rüsva 

etmeyin. (Elmalı) 
 
 
Kale inne haülai dayfıy fela tefdahun Lut onlara Ģöyle dedi; 

Bakın, onlar benim konuklarımdır, sakın bir rezillik çıkarayım demeyin.  
 
fela tefdahun Günümüz Arapçasında skandal olarak, fadiha, 

kullanılan bir kelime. Sakın bir rezalet çıkarayım demeyin. 
 
 
69-) Vettekullahe ve lâ tuhzun; 
 



"Allâh'tan çekinin ve beni rezil etmeyin!" (A.Hulusi) 
 
69 - Allahtan korkun, beni utandırmayın. (Elmalı) 
 
 
Vettekullahe ve lâ tuhzun ve Allah‟tan korkun, beni de utanç 

içinde bırakmayın. 
 
Peki Hz. Lut‟un bu ricaları nasıl karĢılık buldu dersiniz? Kur‟an onu 

da söylüyor: 
 
 
70-) Kalu evelem nenheke 'anil alemiyn; 
 
Dediler ki: "Biz sana baĢkalarının iĢine karıĢma demedik mi?" 

(A.Hulusi) 
 
70 - Seni dediler, âlemden nehy etmedik mi? (Elmalı) 
 
 
Kalu evelem nenheke 'anil alemiyn 
 
Bakınız Ģu isyankar güruha, Ģöyle çıkıĢtılar. Öyle mi..! Biz seni 

elalemin iĢine karıĢmaman konusunda uyarmamıĢ mıydık. Evet hem 
suçlu hem güçlü diye buna derler galiba. 

 
ĠĢte peygamberlerin çektiği acı ve ödediği bedel, altına girdikleri 

yükün ağırlığı. Kalitesi bu olan insanlara karĢı sonuna kadar hakkı tebliğe 
devam edeceksin. Bu ne ağır bir sorumluluk. Bu günün müminine 
aslında bu sorumluluğu hatırlatmak ve peygamberlerin taĢıdığı o büyük 
bir yükün ağırlığının çok küçük bir kısmını hissetmesini sağlamasını 
istemek lazım. Gerçekten, iĢte manzara bu. 

 
Biz seni uyarmamıĢ mıydık elalemin iĢine karıĢma diye. Diyorlar. 

Çünkü Hz. Lut onlara göre bir yabancı. Her ne kadar orada uzun süreden 
beri o bölgenin sakini olsa da, Hz. Ġbrahim soyundan, yani Mezopotamya 
dan gelmiĢ, Filistin‟e yerleĢmiĢ bir yabancı. Onun için sen yabancısın 
sus. Bugün de rastlayabileceğiniz bir mantık. Hakikati söylemek için yerli 
olmak gerekmiyor. Hakikati söylemek herkesin kârı olmalı. Onun için 
böyle itiraz ediyorlar. O ne diyor peki; 

 
 
71-) Kale haülai benatiy in küntüm faıliyn; 
 
(Lût) dedi ki: "Eğer bu ise yapmak istediğiniz, iĢte kızlarım!" 

(A.Hulusi) 



 
71 - Tâ Ģunlar kızlarım, eğer yapacaksanız dedi. (Elmalı) 
 
 
Kale haülai benatiy in küntüm faıliyn Lut dedi ki; ĠĢte kızlarım, 

tabii ki ille de bu iĢi yapacaksanız. 
 
Bu lafız bir peygamberin gönderildiği toplumun kızları, kendi 

kızlarıdır diye yorumlanmıĢ müfessirler tarafından. Onun için o toplumun 
kadınlarını, daha doğrusu bu azgın insanların kendi hanımlarını iĢaret 
ettiği yönünde bir yorum yapılmıĢ. 

 
 
72-) Le amruke innehüm lefiy sekretihim ya'mehun; 
 
YaĢamına yemin olsun ki, onlar (zevk) sarhoĢlukları içinde, kör ve 

ĢaĢkın bocalıyorlar! (A.Hulusi) 
 
72 - Resulüm! ömrüne kasem olsun ki hakikaten onlar sarhoĢlukları 

içinde ne halt ettiklerini bilmiyorlardı. (Elmalı) 
 
 
Le amruke innehüm lefiy sekretihim ya'mehun Melekler; Hay 

sen bin yaĢa dediler.Le amruke aslında harfiyen; ömrüne yemin olsun 
demektir. Fakat burada Türkçe on doğru karĢılığı bu olsa gerek. Hay sen 
bin yaĢa. Baksana onlar Ģehvet sarhoĢluğu ile gömüldükleri günah 
bataklığı içerisinde debelenip duruyorlar. Yani seni duyacak durumları mı 
var, sen onlara öğüt veriyorsun. ġehvetin akıllarını yediği, mantıklarını 
kuruttuğu bir güruh, kitle onlar. Onun için senin bu öğütlerin onlara hiç 
fayda vermez demeye getirdiler. 

 
 
73-) Feehazethümüs sayhatü müĢrikıyn; 
 
GüneĢ doğarken, o korkunç titreĢimli ses onları yakaladı. (A.Hulusi) 
 
73 - Derken iĢrak vaktine girdikleri sırada bunları o sayha tutuverdi. 

(Elmalı) 
 
 
Feehazethümüs sayhatü müĢrikıyn ve Ģafak ağarırken onları 

dehĢet bir sayha kıskıvrak yakalayıverdi. Es sayhatü dediğine göre 
dehĢet bir sayha diye değil de, dehĢetli sayha diye çevirmemiz daha 
doğru olur, çünkü marife bir kelime. Marife olduğuna göre de, bu vahyin 
ilk muhatapları bu sayhanın ne anlama geldiğini biliyorlar demektir. En 
azından bilinen bir Ģeyden söz ediliyor burada 



 
Es sayha; ses ve çığlık demek A‟raf/78. ayetinde aynı hadiseler 

anlatılırken bir baĢka kelime kullanılır; Racfe. ġiddetli sarsıntı, patlamalı 
deprem anlamına gelir. Yani belki de bir tür hem püskürtü olan içinde, 
yani yanardağ patlaması, hem de deprem olan bir bela anlamına 
gelebilir. Sayha buna göre belanın yürek titreten gürültüsü manasını 
taĢıyor. Ki biraz önce de söylediğim gibi el takısı bilindiğini gösteriyor. 

 
 
74-) Fecealna aliyeha safileha ve emtarna aleyhim hıcareten 

min sicciyl; 
 
Oranın üstünü altına çevirdik ve üzerlerine siccilden taĢlar 

(piĢirilmiĢ taĢlaĢmıĢ çamur - volkanik lav) yağdırdık. (A.Hulusi) 
 
74 - Derhal Ģehirlerinin üstünü altına getiriverdik ve üzerlerine 

siccilden taĢlar yağdırdık. (Elmalı) 
 
 
Fecealna aliyeha safileha ve emtarna aleyhim hıcareten min 

sicciyl ve oranın altını üstüne getirdik ve o coğrafyanın üzerine püskürtü 
halinde akkor balçıktan taĢlar yağdırdık. 

 
 
75-) Ġnne fiy zâlike leâyâtin lilMütevessimiyn; 
 
Gerçek ki, bu olayda feraset sahipleri (görünüĢten, içyüzünü fark 

edenler) için iĢaretler vardır. 
(Not: Bir hadîs-î Ģerîf'te Ģöyle buyurulur: Rasûlullâh: "Ġtteku 
firasetelMu'mini, fe innehu yenzuru BiNûrillâhi teala... Sümme 
karae; inne fiy zalike leâyâtin lilMütevessimiyn: Mu'minin ferasetinden 
sakının (dikkate alın), çünkü o, B sırrınca Allâhu Teâlâ'nın Nûr'u ile 
bakar..." Sonra 75. âyeti okudu.) (A.Hulusi) 

 
75 - Elbette bunda fikr-u feraseti olanlara âyetler var. (Elmalı) 
 
 
Ġnne fiy zâlike leâyâtin lilMütevessimiyn KuĢku yok ki bütün 

bunlarda iĢaretlerin dilinden anlayan kimselerin alacağı nice ibretler 
vardır. 

 
lilMütevessimiyn aslında visam, niĢan anlamına da gelir. Takılan 

niĢanlara, madalyalara visam denilir Arapçada. Vesm, vesiym, yüksek, 
görünür yerde olan, alnı açık, yüce manalarına da gelir ki isym de aynı 
kategoriye dahildir. Onun için Mütevessimiyn iĢaretlerin dilinden 



anlayan manasına gelir. Yani iĢaretlerden mana çıkarmasını bilen. Tabir 
caizse parmak ayı gösterirken parmağa değil de aya bakan. 

 
Buradan neyi anlıyoruz değerli dostlar; Hayatın içerisinde olup 

biten her Ģeyi, Allah‟ın bir mesajı gibi anlayan. ĠĢte bu, bir iĢaret, bir 
uyarı, bir mesaj. Her Ģeyi bir mesaj gibi okumak. Belayı bir mesaj gibi 
okumak, nimeti bir mesaj gibi okumak. KarĢılaĢtığımız hayatın her tür 
olayını Allah‟ın size gönderdiği bir mesaj gibi okumak. ĠĢte 
Mütevessimiyn olmanın Ģartı bu. Böyle olursanız Allah ile aranızda 
iletiĢim sürer. Böyle olursanız gönderilen mesajı almaya devam 
edersiniz. Böyle olursanız çektiğiniz yanınıza kalmaz, çektiğiniz ayete 
dönüĢür. Çektiğiniz tecrübeye, bilgiye dönüĢür ve o da imana dönüĢür. 
Onun için Mütevessimiyn olmak, yani baĢa gelenlerden ibretler 
çıkarmak iĢte budur. 

 
 
76-) Ve inneha lebisebiylin mukıym; 
 
Muhakkak ki o Ģehir, insanların yolları üzerindedir. (A.Hulusi) 
 
76 - Hem o harabe yol üstünde duruyor. (Elmalı) 
 
 
Ve inneha lebisebiylin mukıym ve yine kuĢku yok ki bu Ģehirler 

hala varlığı sabit bir yol üzerindedirler. Gerçekten de Güney ile Kuzey 
arasında ki ticaretin ana yolu olan ve yüzyıllarca geçmiĢ tarihlerde, 
kadiym zamanlarda kullanılmıĢ ve terkedilmiĢ olan bu yol, günümüzde 
Amerikalı harita bilimcilerinin hava haritası ile fotoğrafları elde edilmiĢ ve 
kadiym çağlarda böyle bir yolun varlığı ispat edilmiĢ. 

 
 
77-) Ġnne fiy zâlike leayeten lil mu'miniyn; 
 
Elbette ki bunda iman edenlerce alınası dersler vardır. (A.Hulusi) 
 
77 - Elbette bunda imanı olanlar için bir âyet var. (Elmalı) 
 
 
Ġnne fiy zâlike leayeten lil mu'miniyn kuĢkusuz bütün bunlarda 

iman sahiplerinin alacağı nice ibretler vardır. 
 
 
78-) Ve in kâne ashabül eyketi lezâlimiyn; 
 
Ashab-ı Eyke (orman halkı; ġuayb a.s.ın kavmi) de gerçekten 

zâlimler idi. (A.Hulusi) 



 
78 - Hakikaten ashabı eyke de zalimler idi. (Elmalı) 
 
 
Ve in kâne ashabül eyketi lezâlimiyn 
 
Yeni bir pasaja girdik, yine bir baĢka örnek olay veriyor Kur‟an, 

ibret olay daha doğrusu. Hz. Lut‟un olayından, kavmine gelen beladan 
sonra, bir baĢka topluma gelen beladan da söz ediyor. Eyke toplumu 
diyor ona. 

 
Doğrusu, ağaçlı yeĢil vadinin halkı da zulme gömülmüĢ kimselerdi. 
 
Eyke aslında Arap dilinde bol ağaçlı vadi demek. Her tarafı 

ağaçlarla kaplı. Demek ki baya yüksek bir medeniyetten söz ediliyor. 
Ağaçlı bir vadide yerleĢik, etrafını yeĢillendirmiĢ bir uygarlıktan söz 
ediliyor ki, bu Meyden de kurulmuĢ olan bir uygarlık. Hz. ġuayb‟ın 
gönderildiği kavmin yaĢadığı yerde kurulu olan bir uygarlık. Semut 
toplumunun belki kendisi, belki devamı olan toplum diyebiliriz. Hatta bu 
Eyke‟nin, bugünkü Tebük‟ün eski adı olduğu söyleniyor. Yani 
Resulallah‟ın da sefer düzenlediği Tebük‟ün eski adının Eyke olduğu da 
söyleniyor. Ama Meyden de yerleĢik, günümüzdeki Ürdün sınırları 
içerisinde kaldığı bilinen bir yer. 

 
 
79-) Fentekamna minhüm* ve innehüma le Bi imamin mubiyn; 
 
Bu sebeple onlara yaptıklarının acı sonuçlarını yaĢattık! Her ikisi de 

açık seçik görülebilen bir bölgededir. (A.Hulusi) 
 
79 - Onlardan da intikam aldık, ikisi de apaçık önde bulunuyor. 

(Elmalı) 
 
 
Fentekamna minhüm bunu ayrıntı vermiyor Kur‟an ve hemen 

değinip geçiyor. Yani belaya uğramıĢ bir toplum olarak, hani baĢlarda, ilk 
giriĢte rabbimizin sınırsız rahmetinden ve hemen arkasından da acı 
azabından söz eden ayetler gelmiĢti ya, bir sonra anlatılan misal, yani 
Hz. Ġbrahim ve Lut misali ve Allah‟ın rahmet ve gazabının aynı anda nasıl 
tecelli ettiğini gösteriyor. Hz. Ġbrahim‟e bir müjde, Lut kavmine ise bir 
bela, bir musibet. Daha doğrusu bir ceza. Onun için Allah‟ın rahmeti nasıl 
tecelli eder o birincisinde, Allah‟ın gazabı, cezası nasıl tecelli eder o da 
ikincisinde ve bu örnekte dile getiriliyor. 

 
Fentekamna minhüm Bundan dolayı biz onlara da yaptıklarının 

acısını tattırdık. 



 
Ġntikam, Türkçeye geçtiği gibi değil de, yaptığının acısını 

tattırmaktır, kiĢiye yaptığının acısını tattırmak, yani yaptığını yanına 
bırakmamakta diyebilirsiniz. Böyle çevrilirse daha doğru anlaĢılmıĢ olur. 

 
ve innehüma le Bi imamin mubiyn bu iki toplumun, hangi toplum 

bunlar? Birisi Lut toplumu, diğeri Eyke toplumu. Bu iki toplumunda 
dünyevi refah açısından önde olduğu, geliĢmiĢ olduğu apaçık ortada idi.  

 
le Bi imamin mubiyn Buradaki imam biliyorsunuz önde olmak, 

öncü olmak, ilerde olmak anlamına. Mubiyn ise açık, ayan beyan 
anlamına gelir. Onun için bunu her ne kadar klasik tefsirin tüm otoriteleri, 
le Bi imamin ibaresini yol diye çevirmiĢlerse de bu dolaylı manasıdır. 
Yani bu yol hala görünüyor. Onların Ģehirlerinin üzerinde olduğu bu yol 
apaçık görünüyor Ģeklinde anlamıĢlarsa da, ben burada ki imamın 
geliĢmiĢ, dünyevi refah açısından önde olan toplum anlamına geldiğini 
düĢünüyorum ve bunun daha doğrudan bir anlam olduğunu 
düĢünüyorum. Çünkü bu gerçekten de Kur‟an ın yasası, hayatın yasası. 

 
Bir toplumun helak süreci Ģöyle geliĢiyor. Önce o toplum acılar 

çekiyor. Allah o çektiği acılara bakarak onlara nimetler veriyor, 
ödüllendiriyor çektikleri sıkıntılardan sonra. Allah‟ın verdiği nimetlere 
Ģükrederlerse nimeti artırıyor tabii ki, mutlu bir toplum oluyorlar dünyada 
da. Fakat o nimetlere çoğu Ģükretmiyor, azgınlık yapıyor. Allah‟tan 
geldiğini unutuyor, kendi elde ettiğini zannetmeye baĢlıyor ve nimeti 
aldıkça azgınlaĢıyor. Allah eğer o toplumun helakinin önünü açmıĢsa bu 
sefer azgınlıklarının önünü de kapatmıyor. Yani nimeti fazlalaĢtırıyor. 
Nimetleri fazlalaĢtırdıkça onlardaki ahlaki çöküĢ ve çözülme süreci 
hızlanıyor. En sonunda toplum iflas ediyor ve Kur‟an iĢte bu süreci Ġsra 
suresinde Ģöyle dile getiriyor; 

 
Ve izâ eredna en nühlike karyeten.. biz bir ülkeyi, biz bir uygarlığı 

helaki için karar verdiğimiz zaman, yani bir uygarlığın cezalandırılmasına 
karar verdiğimiz zaman, emerna mütrefiyha fefeseku fiyha fehakka 
aleyhel kavlü fedemmernaha tedmiyra; (Ġsra/16)oranın önünü açarız. 
Oraya nimetler yağdırırız ve onlar fısk iĢlemeye baĢlar, yani azgınlık 
yapmaya baĢlarlar. fefeseku fiyha Bu azgınlık arttıkça artar ve en 
sonunda fehakka aleyhel kavl onların üzerine infazımız vacip olur. Yani 
artık karar veririz, hüküm veririz ve en sonunda fedemmernaha 
tedmiyra onların altını üstüne getirir, yerle bir ederiz. 

 
ĠĢte bu ayeti kerimede ki süreç aynen bu toplumlarda da iĢliyor ve 

önce azgınlaĢıyorlar, önleri açılıyor. Ondan sonra Allah‟ın nimetlerine 
karĢı nankörlüğe baĢlıyorlar, ondan sonra azgınlaĢıyorlar, çözülme 
baĢlıyor, ahlaki çöküĢ baĢlıyor ve en sonunda da iflas, sosyal bir bitiĢ 
geliyor. 



 
 
80-) Ve lekad kezzebe ashabül hıcril murseliyn; 
 
Gerçek ki, Ashab-ı Hicr (Semud halkı) da Rasûlleri yalanladı. 

(A.Hulusi) 
 
80 - Hakikaten ashabı hıcir dahi Peygamberleri tekzip ettiler. 

(Elmalı) 
 
 
Ve lekad kezzebe ashabül hıcril murseliyn 3. çöküĢ örneği geldi. 

Doğrusu Hicr halkı da gönderilen elçileri yalanladı. 
 
Surenin adı bu ayetten geliyor. Hicr; Kuzey Hicaz da Teyma 

vadisinin güneyinde Semud kavminin yurdu. Hatta ilginçtir, kadim Yunan 
tarihçileri buradan hegra diye söz ediyorlar, yani aynı isimle kadim Yunan 
tarihçilerinin tarihine geçmiĢ bir bölge. Ġbn. Battuta, ki büyük ve ünlü bir 
seyyahımızdır bizim. 8. hicri yüzyılda göz alıcı resimlerle bezeli Semud 
kavminin kayadan oyma Ģatolarını gördüğünü söylüyor. Daha canlı 
gibiydi resimler diyor. Demek ki 8. Y.y. a kadar yaĢamıĢ, ayakta kalmıĢ, 
en azından kalıntıları ayakta kalmıĢ bir uygarlık bu. ĠĢte bu ayette ondan 
söz ediliyor. 

 
 
81-) Ve ateynahüm âyâtina fekânu anha mu'ridıyn; 
 
Onlara iĢaretlerimizi verdik; ama onlardan yüz çevirdiler. (A.Hulusi) 
 
81 - Ve biz onlara âyetlerimizi vermiĢtik de ondan i'raz ediyorlardı. 

(Elmalı) 
 
 
Ve ateynahüm âyâtina fekânu anha mu'ridıyn zira onlara 

ayetlerimizi iletmiĢtik, fakat onlar ondan ısrarla yüz çevirmiĢtiler. 
 
 
82-) Ve kânu yenhıtune minel cibali buyuten aminiyn; 
 
Dağlardan güvenli evler yontuyorlardı. (A.Hulusi) 
 
82 - Dağlardan emniyetli emniyetli evler yontuyorlardı. (Elmalı) 
 
 
Ve kânu yenhıtune minel cibali buyuten aminiyn hesapta onlar 

dağları oyarak kendilerine güvenli evler inĢa ediyorlardı. Oradaki “vav”‟a 



hesapta diye mana verdim, çünkü bir sonraki ayet gerçekten de onların 
güvenli evler inĢa etmelerinin çok hesapta olduğunu, yani hiçbir 
hükmünün olmadığını çok güzel beyan ediyor. 

 
 
83-) Feehazethümussayhatü musbihıyn; 
 
O korkunç titreĢimli ses (volkanik patlama) onları da sabah vaktine 

girerlerken yakaladı. (A.Hulusi) 
 
83 - Bunları da sabahleyin sayha tutuverdi. (Elmalı) 
 
 
Feehazethümussayhatü musbihıynFakat sabahın ilk ıĢıklarıyla 

dehĢetli sayha onları kıskıvrak yakalayıverdi. 
 
 
84-) Fema ağna anhüm ma kânu yeksibun; 
 
Kazandıkları, onları kurtaramadı. (A.Hulusi) 
 
84 - De o kesp ede geldikleri Ģeylerin kendilerine hiç faidesi olmadı. 

(Elmalı) 
 
 
Fema ağna anhüm ma kânu yeksibun ve elde ettiklerinden hiçbir 

Ģey onların baĢından belayı savamadı. Evet, yani onlar da yaptıklarıyla 
kaldılar. O uygarlıkta kendi elleriyle kendi sonunu getirdi, feci akıbetten 
kurtulamadı. Kayaların, dağların içine bir medeniyet inĢa etmek bile 
kurtaramadı onları. Bela onları dağdan ve taĢtan, sağlam malzemeden 
oydukları evin içinde, köĢklerin ve sarayların içinde geldi ve buldu. 

 
Buradaki verilen mesaj; Allah‟tan kaçamazsın ey insanoğlu. 

Ellerinle kazandığına katlanmak zorundasın. Eyleminden kaçamazsın ey 
insanoğlu. Budur mesaj ve yeni bir pasaja geçiyor Kur‟an. Bu yeni 
pasajda adeta anlatılanlar daha üst bir amaca bağlanarak gök ve yer 
ayetlerine dikkat çekiliyor. 

 
 
85-) Ve ma hâlâknesSemavati vel Arda ve ma beynehüma illâ 

BilHakk* ve innes saate leatiyetün fasfahıssafhal cemiyl; 
 
Biz, semâları ve arzı ve ikisi arasındakileri Hak olarak yarattık! 

Kesinlikle o Saat (ölüm) gelecektir... O hâlde, hoĢgörü ve Hakkanî görüĢ 
ile davran. (A.Hulusi) 

 



85 - Öyle ya biz Samavât-ü Arzı ve mabeynlerini ancak hakkiyle 
halk ettik ve elbette saat muhakkak gelecek, Ģimdi sen safhı cemil ile 
muamele et. (Elmalı) 

 
 
Ve ma hâlâknesSemavati vel Arda ve ma beynehüma illâ 

BilHakk imdi biz gökleri, yeri ve o ikisi arasındakileri baĢka değil sadece 
mutlak hakikate atıf olsunlar diye yarattık. 

 
Neden böyle bir ayet geldi 3 topluma gönderilmiĢ cezanın 

ardından, yani biz cansız gibi gördüğünüz varlıkları dahi bir amaçla 
yarattık. Ya insan, amaçsız mı olsun..! Ey insanoğlu, insanın amaçsız 
olduğunu mu sanıyorsun.  

 
Belki bir baĢka anlamı, göklerin ve yerin dahi bir ömrü var, 

insanoğlu ebedimi kalacağını sanıyor. 
 
Yine bir baĢka anlamı, ey insanoğlu eğer gökleri ve yeri doğru 

okusaydın onların da bir ayet olduğunu öğrenirdin. Tıpkı tarihte geçen 
yaĢanmıĢ olayların birer ayet olduğu gibi. 

 
ve innes saate leatiyetün ĠĢte 2. manayı doğrulayan ibare geldi. 

ġu da bir gerçektir ki son saat kesinlikle gelecektir. Yani göklerin ve yerin 
ömrü bile dolacaktır. Ya senin..! Senin ömrün dolmasın mı. Yani yer 
yüzünde kurulmuĢ ve böbürlenen küstahça övünen uygarlıklar ebedi mi 
yaĢayacaklarını sanıyorlar. Ġmparatorluklar 1.000 yıl yaĢayacak diye bir 
kaide mi var. Hangi zulüm binlerce yıl yaĢamıĢ ki. ĠĢte onu söylüyor 
burada ve arkasından kiĢisel bir öğüt, doğrudan Resulallah‟a ve tabii ki 
tüm muhataplara. 

 
fasfahıssafhal cemiyl Ģu halde onların çirkinliklerine güzel bir 

tavırla karĢılık ver. Yani münasip bir tavırla, ne gerekiyorsa öyle karĢılık 
ver. Yani Allah onları bırakacak değil. Onlar bu azgınlıkları içerisinde -
Mekke‟de ki ilk muhatapları dikkate alacak olursak- onların durumu da 
geçmiĢte küstahça böbürlenen bu toplumlara benziyordu. Bu toplumlar 
da onlar da Ģımarıktı. Kuzey ve güney arasındaki göç yoluna 
kurulmuĢlar, son 150 yıldır tekel olmanın ekmeğini yiyorlardı ve bir de 
Kâbe‟nin ekmeğini yiyorlardı, Kâbe‟nin rabbine ihanet ediyorlardı. Onun 
için geçmiĢtekilere baksınlar geleceklerini okusunlar dercesine burada bu 
uyarı geliyordu. 

 
 
86-) Ġnne Rabbeke "HU"vel Hallakul Aliym;  
 
Kesinlikle Rabbin "HÛ"; Hâllak'tır, Aliym'dir. (A.Hulusi) 
 



86 - Çünkü rabbin o öyle hallâk öyle alîm. (Elmalı) 
 
 
Ġnne Rabbeke "HU"vel Hallakul Aliym Çünkü senin rabbin var 

ya, en büyük yaratıcı, her Ģeyi bilici iĢte O‟dur. El Hallak..! El Halık, 
yaratan demek, yaratmayı meslek edinen demek. El Hallak, sürekli 
yaratan, en büyük yaratıcı. Muhkem, muhteĢem ve mükemmel yaratıcı 
demek. El Hallak..!  

 
külle yevmin HUve fiy Ģe'n;..(Rahman/29) ĠĢte sürekli yaratıcılığı 

burada O her an iĢ baĢındadır, yaratmadadır. Yine Kur‟an ölüm 
konusunda bile; 

 
Küllü nefsin zâikatülmevt (Enbiya/35) Her nefis, yani her can 

ölümü her an tatmaktadır derken dahi Allah‟ın Mumiyt, yani ölümü 
yaratan isminin tecellisine bir atıf olduğunu görüyoruz. Onun için Allah 
her an iĢ baĢındadır tüm sıfatlarıyla birlikte. 

 
Ya kelam sıfatı nereye gitti son peygamberle diye soracak 

olursanız, iĢte bu ayetler o sorunun cevabıdır. Kelam sıfatı hala insana 
mesaj göndermeye devam ediyor, ama olayların içinde, ama eĢyanın 
içinde, ama hadiselerin içinde eğer okuyabilirsen ey insanoğlu dercesine. 

 
 
87-) Ve lekad ateynake Seb'an minel Mesâni vel Kur'ânel 

Azıym; 
 
Gerçek ki, biz sana, Seb-ü Mesânî'yi (yedi zâtî sıfatınla hakikati 

değerlendirme kuvvesini) ve Kur'ân-ı Aziym'i (hakikat ve Sünnetullâh 
BĠLGĠsini) verdik. (A.Hulusi) 

 
87 - Celâlim hakkı için sana «sebul mesani»yi ve Kur'an ı azimi 

verdik. (Elmalı) 
 
 
Ve lekad ateynake Seb'an minel Mesâni vel Kur'ânel Azıym 

doğrusu biz sana hem sık tekrarlanan çok ender, müstesna ve çift 
kutuplu tabiatı olan yediliyi, hem de yüce Kur‟an ı verdik. 

 
Seb'an minel Mesâni bu birçok kelime ile çevirmeye çalıĢtığım 

ibare. Ne demek; Meseni, eğer mesnâ dan geldiğini kabul edersek kat 
kat demek, dürüm dürüm demek. Ġçe kıvrılmıĢ, katlanmıĢ, bir çok kat 
yapılmıĢ Ģeye mesnâ denir. KarĢılıklı katlar halinde yükselen. Eğer 
Mesnâ dan ki onun kökü de iki manasına gelen senn, ikinci. Ama Mesnâ 
dan geldiğini kabul edersek kat kat, dürüm dürüm, çeĢitli, yığın yığın 
demektir. Ve yine bu Mesenî kelimesinin senâ dan geldiğini kabul 



edersek; Müstesna, yani istisna, yani ender, yani çok az bulunur 
manasına geldiğini anlarız. Az bulunur, müstesna. 

 
Yine bunun isnâ dan geldiğini düĢünürsek bu ibarenin Seb'an 

minel Mesâni; Övgü kaynağı manasına gelir. Övgü kaynağı. Hamd 
kaynağı manasına gelir. Ki bunların üçüde söylenebilir. Zümer suresinin 
içinde de Kur‟an için mesani denmiĢtir, Kur‟an için kullanılĢmıĢtır. 

 
Peki ne demektir, bu durumda ne anlayacağız Mesâni den; Kur‟an 

vahyinin çift boyutlu tabiatına bir atıftır aslında bu. Kur‟an için de 
kullanıldığına göre zümer suresinde Ki 23. ayet olsa gerek, çift kutuplu 
tabiatı, çift kutuplu anlamı. 

 
[(Ek bilgi; Allâhu nezzele ahsenel hadiysi Kitaben müteĢabihen 

mesâniy (Zümer/23) 
 
Allâh, sözün en güzelini; müteĢabih (benzetme yollu), mesanî 

(aynı cümlede veya kelimede iki ayrı iĢareti vererek ikili anlatımla) bir 
bilgiyi (tafsilâtlı) indirdi. (A.Hulusi)] 

 
Nedir bu; Rahmet, gazap. ĠĢte gördük. Hani hatırlayınız dersimizin 

baĢında tefsir ettiğimiz ayetleri Nebbi' ıbadiy enniy enel Ğafûrur 
Rahıym (49)Ve enne azâbiy hüvel azâbül eliym (50)çift kutuplu tabiat. 
Bir tarafta bağıĢlayan rab, öbür tarafta cezalandıran. Böyle çift kutuplu.  

 
Dahası; Nefy ve ispat. La ilahe illallah. 
 
Dahası; Hakk ve batıl. Ġman ve küfür, dünya ve ahiret, yüce ve adi, 

ulvi ve süfli, insan ve Ģeytan. Bakınız, böyle çift kutuplu tabiatı var Kur‟an 
vahyinin. Onun için Kur‟an söylemi iki kutuplu ifade tarzıyla insanı hem 
karanlık, hem aydınlık hakkında bilgilendirir. Hem Hakk, hem batıl 
hakkında bilgilendirir. Ki, seçebilelim diye.  

 
ĠĢte mesâni öncelikle, evleviyetle bu anlama gelir. Fakat seb‟an 

ifadesi ne anlama gelir denilecek olursa bu yedi manasına gelir. Ama 
Kur‟an da birçok yerde yedi kat gökler ifadesinden olduğu gibi seb‟a 
semavat, kinaye olarak ta kullanılmıĢ olabilir, ki Kur‟an da ve Arap 
dilinde örneği çoktur, çeĢitli manasına, birden fazla manasına gelir. O 
zaman birbirini takviye eden bir anlamla karĢı karĢıyayız demektir. Fakat 
hemen ayetin devamında vel Kur'ânel Azıym diye, Kur‟an ayrı olarak 
söyleniyorsa, ifade buyruluyorsa; Kur‟an ın içinde veya dıĢında bir Ģey 
olması gerekir. Ki, sahabeden bir çoğu ve peygamberimizden gelen 
rivayetler, buradaki Seb'an minel Mesâni ifadesinin fatihaya tekabül 
ettiğini, yine kat kat anlamlıdır fatiha. Gerçekten bitimsiz bir anlam 
hazinesi vardır fatihanın ve tekrarlanan manasına, çünkü sürekli 
tekrarlanır.  



 
“Fatihasız namaz, namaz değildir.” Buyurduğu için efendimiz 

namazlarda sürekli tekrarlanır. Namaz kılan her mümin günde fatihayı en 
az 20 ye yakın, eğer nafileleriyle birlikte namazını kılmıĢsa 40 a yakın bir 
günde tekrarlar. Onun için tekrarlanan. Müstesna oluĢu zaten tartıĢılmaz. 
Fatihanın istisna oluĢu Resulallah‟ın ona Ümmül kitab, kitabın anası 
adını bizzat vermesiyle bilinmekte. Onun için fatiha olduğu yorumu bizce 
de gerçeğe en yakın yorum olsa gerektir. Çünkü Taberi bu ayetin yorumu 
sadedinde 82 ayrı rivayet nakletmiĢ. Bu kadar tartıĢılmıĢ ilk nesiller 
tarafından.  

 
Bunlar arasında bu yorum dıĢında en dikkate değer olanı, Kur‟an ın 

en uzun 7 suresi Tıval diye bilinen en uzun, 200 ve 200 ayeti aĢan 7 
suresi. Fakat unutmayalım ki o surelerin hemen tamamı Medine‟de nazil 
oldu, fakat bu ayet Mekke‟de geldi. Verildiği söyleniyor. VerilmiĢ, bitmiĢ 
bir Ģey. Onun için de o yorum pek doğru bir yorum olmasa gerek. 

 
 
88-) Lâ temüddenne ayneyke ila ma metta'na Bihi ezvacen 

minhüm ve lâ tahzen aleyhim vahfıd cenahake lil mu'miniyn; 
 
Hakikati inkâr edenlerden bir kısmına verdiğimiz geçici dünya nimet 

ve zevklerine sakın gözünü takma! Sana gereken değeri vermiyorlar diye 
üzülme... Ġman edenlere kol kanat ger! (A.Hulusi) 

 
88 - Sakın o kâfirlerden bir takımlarını zevkıyap ettiğimiz Ģeylere 

göz atma ve onlara karĢı mahzun olma da müminlere kanadını indir. 
(Elmalı) 

 
 
Lâ temüddenne ayneyke ila ma metta'na Bihi ezvacen minhüm 

öyleyse onlardan kimilerine verdiğimiz geçici lezzetlere iltifat etme.  
 
Razi‟nin rivayetine göre Ben-i Kureyza Yahudi kabilesi göz 

kamaĢtırıcı servetiyle, altınlar yüklü develerle Medine‟yi terk ederken, 
herkes hayran hayran bakarken Resulallah bu ayeti okuyormuĢ. 

 
Bir baĢka tarihi kaynak Hz. AiĢe‟nin, bu ayet indikten sonra 

Resulallah‟ın sevdiği hiçbir Ģeye doyasıya bakmadığını söyledi diye 
rivayet eder. 

 
Lâ temüddenne ayneyke ila ma metta'na Bihi ezvacen minhüm 

öyleyse onlardan kimilerine verdiğimiz geçici lezzetlere iltifat etme, 
gözünü uzatma. ve lâ tahzen aleyhim Üstelik onlar için üzülme de 
vahfıd cenahake lil mu'miniyn ancak müminlere kol kanat ger. 

 



 
89-) Ve kul inniy enen neziyrulmubiyn; 
 
De ki: "Kesinlikle ben, evet ben apaçık bir uyarıcıyım." (A.Hulusi) 
 
89 - Ve de ki haberiniz olsun; ben o nezîri mübînin ben. (Elmalı) 
 
 
Ve kul inniy enen neziyrulmubiyn ve de ki; Bakın ben, evet ben 

ilahi vahyi açıklayan uyarıcıyım. 
 
Adeta bu ayet Tevrat‟ta ki bir uyarıcı gelecek sizi uyarmak için 

haberine atıf gibi duruyor. Ki Tensiye bölümün 28. babında bu Tevrat 
müjdesi. 

 
 
90-) Kema enzelna alel muktesimiyn; 
 
Ġnzâl ettiğimizi bölüp ayrıĢtıranlara (Tevrat ve Ġncil'i iĢlerine gelenler 

ve gelmeyenler olarak) olduğu gibi; sana da inzâl ettik (hakikat 
BĠLGĠsini)! (A.Hulusi) 

 
90 - Tıpkı indirdiğimiz gibi o taksimcilere. (Elmalı) 
 
 
Kema enzelna alel muktesimiyn vahyi sana biz indirdik. ġöyle bir 

açıklama Ģart burada; (Tıpkı onu sonradan paramparça edenlere 
indirdiğimiz gibi.) 87 ayete zımni bir atıf bu yukarıdaki. Ne idi;Ve lekad 
ateynake Seb'an minel Mesâni vel Kur'ânel Azıym Doğrusu biz sana 
hem sık tekrarlanan yediliyi hem de yüce Kur‟an ı vermiĢ demiĢti ya. 
Burada adeta ona bir atıf var. Ehli kitap; 

 
Ġnnelleziyne ferreku diynehüm ve kânu Ģiye'an.. (En‟am/159) 

diyordu Kuran. Onlar ki dinlerini paramparça ettiler ve bölük bölük 
oldular, fırka fırka oldular. 

 
Bakara/85 te de buna benzer; ..efetu'minûne Biba'dılKitâbi ve 

tekfurûne Biba'd.. Bakara/85. ġimdi siz kalkıp ta kitabın bir kısmını inkar 
edip bir kısmına iman mı ediyorsunuz. Deniliyordu. ĠĢte onlar 
paramparça etmiĢlerdi onlara bir atıf. 

 
 
91-) Elleziyne cealül Kur'âne 'ıdıyn; 
 
Kurân'ı, iĢlerine geldiği gibi böldüler (çıkarları yönünden Kurân'ı 

değerlendirdiler)! (A.Hulusi) 



 
91 - O, Kur'an ı kısım kısım tefrik edenlere. (Elmalı) 
 
 
Elleziyne cealül Kur'âne 'ıdıyn onlar ki Ģimdi de Kur‟an ı birbiriyle 

bağlantısız sözler demeti olarak niteliyorlar. Yani önceki kitap verilenler, 
kendilerine gönderilen kitabı paramparça etmeleri yetmiyormuĢ gibi, 
Kur‟an ı da birbirinden bağımsız, bağlantısız sözler demeti olarak 
nitelendiriyorlar. Adeta Mukatil ve Ferra‟nın tefsirlerinde de ifade ettikleri 
gibi, Ģiir, kıssa, yalan, sihir vs. iftirası atıyorlardı Kur‟an a. 

 
 
92-) FeveRabbike lenes'elennehüm ecme'ıyn; 
 
Rabbine yemin olsun ki, onların hepsi sorgulanacak... (A.Hulusi) 
 
92 - Ki rabbin hakkı için, biz onların hepsine mutlak ve muhakkak 

soracağız. (Elmalı) 
 
 
FeveRabbike lenes'elennehüm ecme'ıyn Evet, rabbine and olsun 

ki onların tümünü sorgulayacağız, sorguya çekeceğiz. 
 
 
93-) 'Amma kânu ya'melun; 
 
Yapmakta olduklarından! (A.Hulusi) 
 
93 - Ki rabbin hakkı için, biz onların hepsine mutlak ve muhakkak 

soracağız. (Elmalı) 
 
 
'Amma kânu ya'melun Yapıp ettikleri her Ģeyden. 
 
 
94-) Fasda' Bima tü'meru ve a'rıd anil müĢrikiyn; 
 

Emrolunduğunu (hakikat ve Sünnetullâh bilgisini) açıkla ve müĢriklerden 
yüz çevir! (A.Hulusi) 

 
94 - ġimdi sen her ne ile emr olunuyorsan kafalarına çatlat ve 

müĢriklere aldırma. (Elmalı) 
 
 



Fasda' Bima tü'meru ve a'rıd anil müĢrikiyn O halde artık sana 
açıklaman emredileni açık seçik ortaya koy ve Ģirk koĢanlardan, Allah‟tan 
baĢkasına Allah‟a ait bir vasfı yakıĢtıranlardan yüz çevir. 

 
Evet, asıl Resulallah‟ın misyonuna dikkat çekilen bir ayet bu. Yani 

sen vazifeni yap. Etrafa bakarak görevini tayin etme. Çünkü taĢıdığın 
hakikattir. Hakikat; yer ve zamana uymak zorunda değildir. Yer ve zaman 
hakikate uymak zorunda. Onun için sen görevini yap. Falanca ne der 
deme, Allah ne der de. Görevini yap ve bırak. Açıkça ortaya koy. ĠnanmıĢ 
ya da inanmamıĢ, o senin problemin değil. Onun için;  

 
Ve lâ testevil hasenetü ve les seyyie.. (Fussilet/34) ve müteakip 

ayetler; Hiç kötülükle iyilik bir olur mu? idfa' Billetiy hiye Ahsen.. o 
halde tezini güzel savun. Böyle tercüme etmek doğru bir tercümedir. 
Tezini güzel savun feizelleziy beyneke ve beynehu adâvetün 
keennehu veliyyün hamiym. (Fussilet/34) eğer tezini güzel savunursan 
muhatabınla senin aranda bir düĢmanlık olsa dahi o sana sımsıcak bir 
dost kesilebilir. Evet, bu ayetleri unutmamak lazım, belki bu ayete 
eklemek, bu ayetin mana alanında düĢünmek lazım.  

 
Yine Bir baĢka ayet; Ud'u ila sebiyli Rabbike Bil hikmeti 

velmev'ızatil hasene.. (Nahl/125) Rabbinin yoluna hikmetle, güzel bir 
mücadele ile velmev'ızatil haseneti ve güzel bir öğütle çağır, davet et. 
ve cadilhüm Billetiy hiye Ahsen ve onlarla en güzel bir Ģekilde, en 
münasip bir biçimde mücadeleni sürdür. Yani sen güzeli taĢıyorsun. 
Güzeli taĢıyanlar, güzeli güzelce taĢırlar. Çünkü güzel olması yetmez. 
Güzeli güzel bir üslupla sunmak lazım. Kendisinin altın olması yetmez 
içine koyduğunuz paketin de içindekine uyması lazım. Değerli Ģeyleri 
değerli paketlere koyarlar. Değerli hakikatler, hakikatler hep değerlidir. 
Hakikatler değerli üslup ve usullerle ulaĢtırılırlar dercesine burada 
Resulallah‟a ve onun Ģahsında tüm davetçilere bir öğüt. 

 
 
95-) inna kefeynakel'müstehziiyn; 
 
O alay edenlere karĢı, kesinlikle biz sana yeterliyiz! (A.Hulusi) 
 
95 - Her halde biz sana o müstehzîlerin haklarından geliriz. (Elmalı) 
 
 
inna kefeynakel'müstehziiyn unutma ki küçümseyip alaya 

alanlara karĢı biz sana yeteriz. 
 
 
96-) Elleziyne yec'alune meAllâhi ilâhen ahar* fesevfe 

ya'lemun; 



 
Onlar ki, Allâh (âlemleri ve hakikatlerini Esmâ'sıyla yaratan) yanı 

sıra bir tanrı edinirler... Yakında bilecekler! (A.Hulusi) 
 
96 - Allah ile beraber diğer ilâh tutan o heriflerin yarın bilirler. 

(Elmalı) 
 
 
Elleziyne yec'alune meAllâhi ilâhen ahar* fesevfe ya'lemun 

onlar ki Allah‟la beraber bir tanrı atama yetkisini kendilerinde buluyorlar. 
Nasıl olsa günü gelince yaptıklarının ne demeye geldiğini öğrenecekler. 
Yani onlar Allah‟a ait bir sıfatı bir mükemmelliği, Allah dıĢındaki bir 
eĢyaya, bir insana, veya soyut, somut herhangi bir Ģeye vermekle, tanrı 
atama yetkisinin olduğunu düĢünüyorlar kendilerinin ve bunun da 
farkında değiller. Yani her Ģirkin aslında, çok daha çirkin bir iddianın 
ifadesi olduğunu bilmiyorlar.  

 
Nedir o? Tanrı atama yetkisi benim elimdedir. Her müĢrik aslında 

bilse de bilmese de böyle bir iddiaya sahip olmuĢ olur. Ama diyor ki; 
fesevfe ya'lemun günü gelince böyle yaptıklarını, yani onun bu manaya 
geldiğini öğrenecekler. 

 
 
97-) Ve lekad na'lemu enneke yedıyku sadruke Bima yekulun; 
 
Yemin olsun ki, onların söyledikleri yüzünden içinin daraldığını 

elbette biliyoruz. (A.Hulusi) 
 
97 - Celâlim hakkı için biliyoruz ki onların tevevvühatına senin 

cidden göğsün daralıyor. (Elmalı) 
 
 
Ve lekad na'lemu enneke yedıyku sadruke Bima yekulun 

doğrusu biz de biliyoruz onların söyledikleri Ģeylerden dolayı içinin 
daraldığını, içinin sıkıldığını, göğsünün daraldığını..! Evet, Elem neĢrah 
leke sadrek (ĠnĢirah/1) diyordu ya, göğsünü geniĢletmedik mi. Burada 
Resulallah‟ın göğsünün, onların söyledikleri iftiraları yüzünden nasıl 
daraldığını ifade buyuruyor. 

 
 
98-) Fesebbıh Bi Hamdi Rabbike ve kün minessacidiyn; 
 
(O hâlde) Rabbinin Hamdi olarak tespih et ve secde (benliğini yok) 

edenlerden ol! (A.Hulusi) 
 



98 - O halde Rabbine hamd ile tesbih et ve secdekârlardan ol. 
(Elmalı) 

 
 
Fesebbıh Bi Hamdi Rabbike ve kün minessacidiyn fakat, ne 

yapması söyleniyor bakınız. Öyleyse rabbinin adını anarak onun 
yüceliğini hamd ile dile getir ve hep onun huzurunda secde edenlerden 
biri ol. Yani onların Ģerrinden Allah‟a sığın. Onlar ne derlerse desinler 
sen görevini yapmayı sürdür. Rabbine karĢı eğer görevini yapar Allah ile 
barıĢık olursan sen bitimsiz bir imkana sahipsin, kim ne yapabilir ki. 
Allah‟ın var neye muhtaçsın, Allah‟ın yok neyin var demenin Kur‟an 
casıdır bu iĢte. 

 
 
99-) Va'bud Rabbeke hatta ye'tiyekel yekıyn; 
 
Sana yakîn gelene (benliğinin yokluğunu fark edene kadar -ölüm 

hakikatin fark edilmesi hâlidir- Vâhid'ül Kahhâr'ın yaĢanmasına) kadar, 
Rabbine ibadet et (yakîn sonrasında ise bunun doğal sonucu Rabbinin 
kulluğu devam eder zaten)! (A.Hulusi) 

 
99 - Ve Rabbine kulluk yap tâ sana o yâkîn gelene kadar. (Elmalı) 
 
 
Va'bud Rabbeke hatta ye'tiyekel yekıyn ĠĢte sure muhteĢem bir 

ayetle, muhteĢem bir final ile son buldu. Nihayet ölüm gelip seni 
buluncaya kadar rabbine kulluğunu sürdür. Yani ey peygamber, artık 
yettim, artık tamam, artık oldum diyecek bir nokta yoktur. Herkes ölüm 
gelinceye kadar yürümekle mükelleftir. Allah‟a kulluğun bitti bir an yoktur. 
Hayat sürdüğü sürece kulluk sürecektir. Çünkü hayat kulluk için vardır. 
Kulluk yoksa o ölüdür, yaĢasa da ölüdür. Onun için ben mükemmelim 
deme noktası olmayacaktır hiçbir insan. O nedenle yürümekle varılmaz, 
lakin varanlar yürüyenlerdir. Aramakla bulunmaz, lakin bulanlar 
arayanlardır diyenler doğru söylemiĢ. Varmak o yolda ölmektir. 

 
Rabbim o yolda olanlardan ve ölüm gelinceye kadar kendisine 

verdiği söze sadık kalanlardan kılsın hepimizi 
 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Ġddiamızın, davamızın, ömrümüzün tüm hasılatı ve son sözümüz 

Rabbimize “Hamd” dir. 
 

 
 



 Ġslamoğlu Tef. Ders. NAHL SURESĠ (001-034)(85) 
 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
El Hamdu Lillahi Rabbil'Alemiyn Vesselatü Vesselâmü alâ 

Resulüna Muhammedin ve alâ alihi ve ashabihi ecmaiyn. 
 
RabbiĢrah liy sadriy;  
 
Ve yessirliy emriy;  
 
Vahlül ukdeten min lisaniy; 
 
Yefkahu kavliy; (Taha 25-26-27-28) 
 
 
Rabbim, göğsüme geniĢlik ver, kolaylaĢtır iĢimi. Çöz düğümü 

dilimden ki, anlayalar beni. Amin. 
 
Değerli Kur‟an dostları bugün muhteĢem Kur‟an ülkesinin yepyeni 

bir sitesine daha girmenin heyecanını yaĢıyoruz. Heyecanını yaĢıyoruz 
çünkü Kur‟an ülkesinin muhteĢem sitelerinin her biri bizim içimizdeki 
dünyayı inĢa ediyor. Aslında Kur‟an bizde bir dünya inĢa ediyor. Onun 
için içimizdeki dünyayı ilahi merhametin bir ifadesi olan vahiyle inĢa 
etmek için çıktığımız bu yolda uğradığımız bu yeni durak bizim için bir 
göz aydınlığı olacaktır. ĠĢte onun için heyecan duyuyoruz. 

 
Bu sitenin adı Nahl. Arı anlamına geliyor. Nahl suresi resmi 

sıralamada 16. sure olsa da, iniĢ sıralamasında Kehf ve Nûr sureleri 
arasında yer alır. Mekki bir suredir yani. Hatta tüm otoritelerin, ki bunlar 
içerisinde; Suyuti, El itkam sahibi Suyuti. El Bürhan sahibi ZerkeĢi de var. 
Tüm otoritelere göre Mekke döneminin sonlarına doğru, bazıları ay da 
vermiĢler, hicrete 2 ay kala nazil olduğunu söylerler.  

 
Bu Ģu anlama geliyor, ya da bir surenin, ya da bir ayetler grubunun 

ne zaman nazil olduğu bizim için Ģu açıdan önemli; O ayetlerin bağlamı, 
o ayetlerin ilk muhataplarının iç durumu, yaĢadıkları hal, içinde 
bulundukları ortam daha iyi anlaĢılırsa o ayetler de yi anlaĢılır. Çünkü her 
zaman söylüyorum; Kur‟an ayakları yerde, baĢı gökte ilahi bir hitaptır. 
Ayaklarına bakmadan baĢının nerede durduğu çok iyi anlaĢılamaz. O 
nedenle ayakları bir mekanda durur, bir zamanda durur, fakat baĢı 
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zamanlar ve mekanlar üstüdür. O nedenle iniĢ zamanı, nüzul sırası 
bunun için önemlidir. 

 
Sure Nahl adını 68. ayetten alır. Ki arı surenin 68. ayetinde ürettiği 

bal ile dile getirilir ve ayet Ģu mesajı bize verir, vermeyi hedefler; Eğer 
bilinçsiz bir varlık olan arı bile yaratılıĢ amacını gerçekleĢtirmek için, 
kendisine verilen imkanı bala dönüĢtürüyorlarsa ey insanoğlu ya sen? 
Bilinçli bir varlık olarak, hatta arının balını yiyen bir varlık olarak, arının 
kendisi için çalıĢtığı bir varlık olarak ya sen Allah‟tan aldığın imkanları, 
irade gibi, akıl gibi, yeryüzü gibi, hayat gibi imkanları bir güzelliğe 
dönüĢtürüyor musun. Var oluĢ amacını gerçekleĢtiriyor musun. Arıdan 
ibret al mesajıdır. 

 
Konusu surenin özellikle tüm Kur‟an ı bir tek ayet kabul edersek, ki 

bu doğru bir kabuldür. Kur‟an iç bütünlüğü açısından bir ayet gibidir. Bu 
adeta sureler de bu bir ayetin kelimeleri hükmündedir. O nedenle 
surelerin kendi içerisinde elbette bir konu bütünlüğü olduğu gibi, surelerin 
kendi arasında da bir konu insicamı, bir konu alıĢ veriĢi vardır. Ġlk bakıĢta 
Kur‟an okuyan insana bir biri ile alakasız ve kesik pasajlarmıĢ gibi 
gözükür. Oysa ki makro bir bakıĢ bütün Kur‟an ın paralel ve çapraz bir 
biçimde birbirine bir atıf olduğunu, birbirine dipnot olduğunu ve tüm 
Kur‟an ın ise eĢyaya, varlığa bir dip not olduğunu yine Allah‟a bir iĢaret 
ve atıf olduğunu anlarız. 

 
ĠĢte bu surede de Kur‟an ın tümünün niteliği, yani konu özelliği bu 

surede de ortaya çıkıyor ve Nahl suresi muhatabında doğru bir Allah 
inancı tasavvuru yerleĢtirmeye çalıĢıyor. Yani insanda ki Allah 
tasavvurunun yanlıĢ boyutlarını imha ederek, yerine yepyeni ve doğru bir 
tasavvur inĢa ediyor. Bunun içinde Kur‟an öncelikle bir hayat tasavvuru 
inĢa ediyor. EĢyayı yerine oturtuyor. Gökten ve yerden bahsediyor. Bu 
ikisi arasındakilerden bahsediyor. Bunların amaçlarından bahsediyor ve 
hatta öyle bir noktaya geliyor ki insan için amaç koymak Allah‟a aittir.  

 
Ve alAllâhi, Allah‟a düĢer kasdus sebiyl (Nahl/9) yolun hedefini 

belirlemek, insan için istikamet açısı koymak, yarattığı insan için makro 
hedefler koymak Allah‟a düĢer diyor ve sözü oradan da alıyor, 
insanoğluna Allah‟ın merhametinin ifadesi olan vahye getiriyor. Vahyin 
amacına dikkat çekiyor. Ve en sonunda Kur‟an bir takım ahlaki ilkeler vaz 
ediyor ve bu sure Allah‟a olan imanımızın ĠnĢası ile tamamlanıyor. 

 
Onun için surenin özetle konusu insan tasavvurunda doğru bir 

Allah, kainat ve insan inĢası, yani bunu Ģöyle de formüle edebiliriz, Allah, 
insan ve kainat arasındaki iliĢkiyi doğru bir biçimde inĢa ediyor Nahl 
suresi. Bu özetten sonra surenin o muhteĢem portalinin kapısını açarak 
girebiliriz. 

 



 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
1-) Eta emrullahi fela testa'ciluh* subhaneHU ve teâla amma 

yüĢrikûn; 
 
Allâh hükmü gelmiĢtir; (görmeniz için) aceleye gerek yok! O, 

onların Ģirk koĢtuklarından Subhan'dır, Âli'dir. (A.Hulusi) 
 
001 - Allahın emri geldi, sakın onu istical etmeyin, o sübhan onların 

Ģirklerinden münezzeh, yüksek çok yüksek.(Elmalı) 
 
 
Eta emrullah Allah‟ın emri geldi “bilin” fahvel hitab yani söz 

geliminden çıkardığımız bir kelime. Allah‟ın hitabı geldi bilin. 
 
Eta, mâzi bir fiil. Past, yani geçmiĢe yönelik bir fiil. Ama bu gibi 

yerlerde aslında gelecek olanın kesinliğini ifade için kullanılır. Onun için o 
bilin sözcüğüne ihtiyaç duydum. 

 
fela testa'ciluh onun çabuk gelmesini istemenize gerek yok ki, 

acele etmenize gerek yok ki, geldi bilin. subhaneHU ve teâla amma 
yüĢrikûn O, onların ilahlık yakıĢtırdığı her Ģeyden üstün, her türlü 
noksanlıktan berîdir.  

 
Aslında ayetin ne demek istediği ortada. Ne dediğini zaten 

manasıyla vermeye çalıĢıyoruz. Ama tefsir ne demek istediği ile 
alakalıdır, ne dediği ile değil. Ne dediğini anlamında buluyoruz. Bir de ne 
demek istediği var. Arka planında yatan Ģey var. O açık, Ġnkarcıların 
alayına cevap veriyor ayet. Hatta bu ayeti müspet manada anlayıp hicreti 
bekleyenlere bir izin olduğu yönünde bir tefsir de var. Fakat ayetin 
sonunda ki ve teâla amma yüĢrikûn ibaresinden ayetin menfi, yani dost 
insanlara değil, düĢmanlara bir cevap olduğunu anlıyoruz. Onun içinde 
böyle bir Ģeyi doğrulayamıyoruz. 

 
 
2-) Yünezzilül Melaikete Bir Ruhı min emriHi alâ men yeĢau 

min ıbadiHi en enziru ennehu lâ ilâhe illâ ene fettekun; 
 
O, Ģe'ninden olan hakikat ilmini, kuvveleriyle kullarından dilediğine 

inzâl ederek (buyurur ki): "ġu gerçekle uyarın: Tanrı yok; sadece Ben! O 
hâlde benden çekinin!" (A.Hulusi) 
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002 - Kullarından dilediğine emrinden rûh ile Melâike indiriyor da 
buyuruyor ki: Ģu hakikati bildirin: benden baĢka ilâh yok, hemen bana 
korunun. (Elmalı) 

 
 
Yünezzilül Melaikete Bir Ruhı min emriHi alâ men yeĢau min 

ıbadiHi en enziru ennehu lâ ilâhe illâ ene fettekun Ayeti bölemedim bir 
yerinden. Çünkü bölerek anlam tam çıkmıyordu. Tamamına mana 
vermeye çalıĢacak olursak O Kullarından dilediğine; Ġnsanları uyarın. 
ġunu iyi bilin ki benden baĢka ilah yok. O halde baĢkalarına ilahlık 
yakıĢtırmaktan artık sakının buyruğunu iletmeleri için melekleri ölü 
canlara, hayat veren vahiyle indirir. 

 
Burada çok önemli bir nokta var. Bakınız; Yünezzilül Melaikete Bir 

Ruh melekleri Ruh ile indirir. Vahye Ruh diyor Kur‟an. Bu çok anlamlı bir 
kullanım. Vahyi ruh olarak tanımlıyor. Ruh, yani can, yani hayat soluğu, 
can soluğu. 

 
ĠnĢirah suresi 4. ayette bu anlamda ilk defa kullanıyor Kur‟an da. 

Ama baĢka yerlerde de Müminun suresinin 15. ayetinde, ġûra suresinin 
52. ayetinde de vahiy tasavvuru inĢa ediliyor ve burada bir vahiy 
tasavvuru inĢa ediliyor. O inĢanın anahtarı vahyin hayat oluĢu. Vahiy 
hayattır, hayat soluğudur. Biz bunu aslında Kur‟an dan baĢka ayetlerden 
de anlıyoruz. 

 
Ya eyyühelleziyne amenüsteciybu Lillâhi ve lirRasûli izâ 

de'aküm lima yuhyıyküm (Enfal/24) Evet Ey iman edenler Allah ve 
resulü sizi hayata çağırdığında,lima yuhyıyküm sizi dirilten bir çağrı 
yaptığında onlara uyun. DiriliĢ çağrısıdır vahyin çağrısı. Vahiy diriliĢe 
çağırır. 

 
O halde dostlar burada vahiy nasıl inĢa ediyor? Çok tipik bir inĢa 

görüyoruz. Bizim diri dediğimize vahiy diri demiyor. Bizim diri dediğimize 
vahiy dik sürünüyor diyor. Yani yiyor ve içiyor olmak, ayakta dolaĢıyor 
olmak diri olmak anlamına gelmiyor. Rabbimiz bu kavramın içini doğru 
dolduruyor ve bizim tasavvurumuzu da bu doğru anlamla inĢa etmek 
istiyor ve diyor ki; Siz bazen diriye ölü diyorsunuz, çünkü bazen ölüye de 
diri diyorsunuz. Diri olmak gerçekten ebedi diriliĢle dirilmektir. Yoksa 
bedensel olarak diri olmak değil. Bu manada biz rabbimizin vahyinin 
insanın geçici tarafıyla değil, kalıcı tarafıyla ilgilendiğini, insanın geçici 
tarafının değil, kalıcı tarafının zaaflarını onardığını görüyoruz. ĠĢte 
sözlüğümüzü düzeltmesinin de nedeni bu. Zihnimizi inĢa etmesinin de 
nedeni bu. 

 
 
3-) Halekas Semavati vel Arda Bil Hakk* te'âla amma yüĢrikûn; 



 
Semâları ve arzı Hak olarak (El Esmâ ül Hüsnâ'sıyla) yarattı... 

Onların ortak koĢtuklarından Âli'dir! (A.Hulusi) 
 
003 - Gökleri ve Yeri Hakk ile yarattı, o, onların Ģirkinden yüksek, 

çok yüksek. (Elmalı) 
 
 
Halekas Semavati vel Arda Bil Hakk* te'âla amma yüĢrikûn 3. 

ayet diyor ki; O gökleri ve yeri mutlak hakikate bir atıf olsun için yarattı. 
Amaçlı olarak yarattı. Bu çok önemli; Bil Hakk. EĢyaya tanrılık 
yakıĢtıranların tasavvur ettiklerinin çok ötesinde aĢkındır O. Gökleri ve 
yeri Bil Hakk, hakikatle yarattı diye çeviremeyiz, anlaĢılmaz. O Bil Hakk; 
bir amaca uygun olarak yarattı anlamını taĢır bu bağlamda. Amaçlı, 
çünkü batıl amaçsızlık anlamına gelir. Bunun tam tersi bu bağlamda 
kullanılsaydı batıl, amaçsızlık anlamına gelirdi. Ki Kur‟an da bu manada 
kullanım vardır; …mâ halakte hazâ batılâ.. (A.Ġmran/191) Onlar göklere 
ve yere bakarlar ve derler ki sen bunları boĢuna, yani amaçsız 
yaratmadın. Onun için burada Bil Hakk, batılın zıddıdır. Amaçlı yaratmak.  

 
Neden peki; Unutmayalım asıl konu gökler ve yerler değil, asıl konu 

biziz. O zaman vahyin derdi biziz. Derman vermek istediği hasta da biziz.  
 
Peki nedir hastalığımız? Hastalığımız Ģu; Amacımızı bilmemek. 

Ġnsanın yer yüzünde ki var oluĢ amacı nedir..! Vahiy bize bu soruyu 
sorduracak makro dan baĢladı. Göklere, yere ve eĢyaya dikkatimizi çekti, 
ey insan bak, senden çok daha düĢük düzeyde yaratılmıĢ dağlar taĢlar 
dahi bir amaca mebnidir, bir amaç uğruna yaratılmıĢ ve iĢin garibi onların 
var oluĢ amacı da senin amacını gerçekleĢtirmektir. Yani sana yardımcı 
olmak amacını gerçekleĢtirirken, peki yardımcılarının dahi bir amacı 
varsa senin, yani Allah‟ın Ģaheseri olan insanın bir amacı olmasın mı.  

 
Evlâ leke feevlâ; (Kıyamet/34) 
 
Sümme evlâ leke feevlâ;(Kıyamet/35) 
 
Eyahsebul'Ġnsanu en yutreke süda;(Kıyamet/36) 
 
Yazık ey insan yazık, öyle mi düĢünüyorsun ey insan, öyle mi 

düĢünüyorsun. Hayır insanoğlu baĢıboĢ bırakılacağını mı sanıyor. Bir 
amaç uğruna yaratıldın. ĠĢte ayetteki Bil Hakk bize onu veriyor ve ayetin 
devamında; 

 
te'âla amma yüĢrikûn Ġnsan amacını unutursa Ģirke sapar. ġirke 

sapsa Allah‟ın nesi eksilir. Biz oradan onu anlıyoruz. 
 



Allah aĢkın bir varlıktır, herkes Allah‟a ait bir vasfı, bir niteliği, bir 
mükemmelliği Allah‟tan baĢka bir Ģeye yakıĢtırsa, gerçekte Allah‟ın nesi 
eksilir, hiçbir Ģeyi. Siz bir Ģeyi tanrılaĢtırmakla o tanrı olmuyor. Çünkü siz 
bir Ģeye bir anlam yüklemekle eĢyanın özü değiĢmiyor ki. Sadece sizin 
onun hakkındaki bakıĢ açınız yanlıĢ olmuĢ oluyor. Yani siz yanlıĢ yapmıĢ 
oluyorsunuz. Yoksa eĢyaya sizin yanlıĢınızdan ontolojik olarak, var 
oluĢsal bir Ģey bulaĢmıyor. O yine Allah‟ın koyduğu yerde duruyor. Siz 
zulmetmiĢ oluyorsunuz. Siz onu Allah‟ın koyduğu yerden farklı bir yere 
koyuyorsunuz. Zihninizde ya da fiili olarak. Onun için kendinize yapmıĢ 
olursunuz. AĢkın olan Allah‟a bir Ģey yapmıĢ olmazsınız. Orada mesaj da 
bu. 

 
Ġbrahim suresinin 19. ayetinde bu Bil Hakk; eylemin 

mükemmelliğini, yaratan öznenin mutlaklığını, yaratılanın amaçlılığını 
açıklar. 3 amacı var; 

 
1 - Eylemin mükemmelliği. 
 
2 - Yaratan öznenin mutlaklığını. 
 
3 - Yaratılanın amaçlılığını açıklar. Onun için Kur‟an da bir çok 

yerde Bil Hakk ile geldiği zaman Allah‟ın yaratıĢı bu 3 Ģeye delalet eder 
ve insana amacın var senin, amacını bul, ara çağrısıdır. 

 
 
4-) Halekal Ġnsane min nutfetin feizâ huve hasıymun mubiyn; 
 
Ġnsanı bir spermden yarattı... Bir de bakarsın ki o apaçık bir kafa 

tutan olmuĢ! (A.Hulusi) 
 
004 - Ġnsanı bir nutfeden yarattı, bir de bakarsın o, natûk bir 

muhasım kesilmiĢtir. (Elmalı) 
 
 
Halekal Ġnsane min nutfetin feizâ huve hasıymun mubiyn O 

insanı bir damlacık hayat suyundan yarattı. Derken zamanla öyle bir 
noktaya gelir ki insan, bilinçli bir biçimde kendini savunan bir özne 
oluphasıymun mubiyn kendini savunan bir özne olup çıkar diyor Kur‟an. 
Yani bu da açık; Yaratan, yaratılıĢın yasasını koyandır aynı zamanda. 
Hasıym, hem insanın isyan eden özne oluĢuna, hem de bu isyanı 
rabbine karĢı dahi kullanabilecek Allah‟tan bir imkan aldığına delalet 
eder. Öncelikle hasıym, iĢte hasım diye Türkçeye geçmiĢ; Menfi, 
olumsuz değil, nötr, yani isyan edebilen bir varlık. 

 
Ġnsanı böyle tanımlıyordu batılı düĢünürlerden biri. Ġnsan isyan 

eden varlıktır diyordu ya. Ġnsanın temel niteliklerinden biridir isyan etme. 



Neden; Ġradeye bir atıftır bu aslında. Yani Allah‟ın verdiği iradeyi insan, 
öyle bir irade özgürlüğü ile donanmıĢtır ki, kendisine irade verene karĢı 
dahi kullanabilmektedir. Bu dile getiriliyor. Çünkü burada menfi değil, 
olumsuz değil demiĢtim çünkü yukarıdan beri ve devamında da Allah‟ın 
yaratıĢından söz ediyor bu pasaj. Allah‟ın ne muhteĢem bir yaratıĢa 
sahip olduğundan söz ettiği için, insanın kendini savunan yönü yani 
olumsuz gibi görülmüyor. Ġnsana verilen muhteĢem imkan oluĢuna dikkat 
çekiliyor. 

 
 
5-) Vel en'ame halekaha* leküm fiyha dif'ün ve menafiu ve 

minha te'külun; 
 
Evcil hayvanları da O yarattı... Onlarda sizin için dif (enerji ve giysi) 

ve baĢka faydalar vardır... Onlardan yersiniz de. (A.Hulusi) 
 
005 - En'amı da yarattı, sizin için onlarda bir ısınıklık ve bir takım 

menfaatler vardır, hem onlardan yersiniz. (Elmalı) 
 
 
Vel en'ame halekaha ve evcil hayvanları da o yarattı. leküm fiyha 

dif'ün sizi ısıtan giysileri onlardan temin ediyorsunuz. ve menafiu ve 
minha te'külun daha baĢka yararlar yanında onlardan elde ettiğiniz 
besinleri de yiyorsunuz. 

 
 
6-) Ve leküm fiyha cemalün hıyne turiyhune ve hıyne tesrahun; 
 
AkĢamları (otlağından) getirdiğinizde ve sabahları (o otlağa) 

saldığınızda onlarda sizin için bir güzellik vardır. (A.Hulusi) 
 
006 - AkĢam getirir, sabah salarken onlarda sizin içîn bir cemal de 

vardır. (Elmalı) 
 
 
Ve leküm fiyha cemalün hıyne turiyhune ve hıyne tesrahun 

yine onlarda akĢam getirirken ve sabah salarken sizin güzellik 
duygunuzu tatmin eden bir boyut vardır. 

 
Bilmem bendenizin gördüğünü sizde gördünüz mü bu iki ayette. 

Öyle çok bilinen Ģeylerden söz ediyor gibi geliyor da, derin 
düĢündüğünüz zaman bakınız ayetin iç bütünlüğüne. EĢyanın üç boyutlu 
iĢlevine bir atıf bu son iki ayet. Sözde hayvanlardan söz ediyor. Fakat 
hayvanların hem insan için zaruri,i zorunlu olan protein kaynağı, hem 
insan için hacî, ihtiyaca cevap veren ısınma ve binme aracı, hem de 



insan için güzellik ve estetik duygusuna cevap veren bir unsur olduğunu 
söylüyor. Yani hayatın üç temel ihtiyacına dikkat çekiyor. 

 
ĠĢte bu Kur‟an ın bu sistematiğinden yola çıkarak büyük usulcü, 

büyük alim ve üstad ġatıbi, El muvafakat isimli eserinde vahyin tüm 
hükümlerini bu üç asla irca ediyor. Zaruriyyat, haciyyat, tahsiniyyat. 

 
Zaruriyyat; Zorunluluklar, iĢte beĢ temel emanet. Can emaneti, mal 

emaneti, nesil emaneti, din emaneti. 5 Temel emanet ve bunun üstüne;  
 
Haciyyat; Ġhtiyaçlar. Barınmak bir ihtiyaçtır. Siz bu ihtiyacı birkaç 

alternatifle giderebilirsiniz. Eğer alternatifiniz varsa zaruriyyat olmaktan 
çıkar, Haciyyat‟a düĢer. Ama bundan da müteĢekkil değil hayat. Bir de; 

 
Tahsiniyyat var, Güzellikler. Tekmiliyyat, yani tamamlayıcı unsurlar, 

aksesuarlar, estetik değerler. Ġnsanın o da ihtiyacı. Bakın, hayata bakın, 
hayvanlar dünyasına bakın; Hem protein karĢılarsınız zaruri 
ihtiyacınızdır. Hem yakacak karĢılarsınız, giyinme ihtiyacınızı derileri ile 
ve diğer atıklarıyla yakacak ihtiyacınızı karĢılar ve binilir, yine o ihtiyacı 
karĢılar, hem de güzellikleriyle, akvaryumunuzda bazen süs balığına 
dönüĢür. Bazen bakarsınız kafeste kuĢa dönüĢür rengarenk, güzellik 
ihtiyacınızı karĢılar. 

 
Bitkilere bakarsınız; Zaruri ihtiyacınız olan gıdanızı verir. Ama onun 

üzerine haciy, yani ihtiyacınız olan Ģeyleri de verir. Isınma. Yine bir çok 
tahtasından, kerestesinden, ağacından, odunundan elde ettiğiniz Ģeyler, 
gerekli olan eĢyalar. Onun üstüne de ç,çek olur sizin güzellik ihtiyacınızı 
karĢılar. Gül olur sizin güzellik ihtiyacınızı karĢılar. EĢyanın üç boyutuna 
dikkat çekiyor burada. 

 
 
7-) Ve tahmilü eskaleküm ila beledin lem tekûnu baliğıyhi illâ 

Bi Ģıkkıl enfüs* inne Rabbeküm le Raûfun Rahıym; 
 
Yüklerinizi taĢırlar; (onlarsız) meĢakkatsiz ulaĢamayacağınız pek 

çok yere ulaĢtırırlar! Muhakkak ki Rabbiniz, Raûf'tur, Rahıym'dir. 
(A.Hulusi) 

 
007 - Ağırlıklarınızı da yüklenir, canlarınızın yarısına tüketmeden 

varamayacağınız beldelere kadar götürürler, her halde rabbiniz size çok 
re'fetli, çok merhametli. (Elmalı) 

 
 
Ve tahmilü eskaleküm ila beledin lem tekûnu baliğıyhi illâ Bi 

Ģıkkıl enfüs kendinizi sıkıntıya sokmadan ulaĢamayacağınız nice 



mekanlara yüklerinizi onlar taĢır. inne Rabbeküm le Raûfun Rahıym iyi 
bilin ki rabbiniz gerçekten çok Ģefkatli, pek merhametlidir. 

 
 
8-) Vel hayle vel biğale vel hamiyra li terkebuha ve ziyneten, ve 

yahluku ma lâ ta'lemun; 
 
Onlara binmeniz ve bir zevk almanız için atları, katırları ve eĢekleri 

de (yarattı)... Daha bilmediğiniz neler yaratır. (A.Hulusi) 
 
008 - Hem binesiniz diye, hem de ziynet olarak atları, katırları, 

merkepleri de yarattı ve bilemeyeceğiniz daha neler yaratacak. (Elmalı) 
 
 
Vel hayle vel biğale vel hamiyra li terkebuha ve ziyne O atları, 

katırları ve merkepleri de hem kendilerine binesiniz, hem de hayatın süsü 
olsun diye yarattı. 

 
Demin bahsettiğimiz hayatın o üç boyutu, daha doğrusu ne 

diyeceğiz; EĢyanın üç boyutlu iĢlevi. Hem Ģart olan Ģeyler, hem gerekli 
olan Ģeyler, ki zaruriyyat, haciriyyat. Hem de güzellikler, tamamlayıcı 
Ģeyler, tahsiniyyat güzel Ģeyler. ĠĢte eĢya bu üçünü da karĢılıyor. 

 
ve yahluku ma lâ ta'lemun ve daha sizin bilmediğiniz bir nice 

Ģeyleri de yaratacak. 
 
Ne diyor ayetin son cümlesi? Öncesi atlardan, katırlardan, 

merkeplerden yani yol araçlarından söz ediyordu. Burada, haleka‟dan, 
yahluku‟ya geçti. Yani geçmiĢ, mazi fiilden Ģimdiki ve gelecek zamanı 
kapsayan yahluku‟ya geçti. Yaratıyor, yaratacak. Demek ki gelecekte 
ortaya çıkacak ulaĢım araçları Allah‟a atfediliyor ve daha ne ulaĢım 
araçları göreceksiniz.  

 
Peki Allah‟a neden atfediliyor, Ġnsan eseri olabilen Ģeyleri; Ġcat 

yeteneğini insana Allah verdiği için, o yeteneği Allah‟tan aldığı için. 
Aslında Allah‟tan bağımsız bir inĢa, icat düĢünülemez. Hem hammaddeyi 
ondan alıyorsunuz, hem o hammaddeyi iĢleyen, terkip eden aklı o 
veriyor, hem de o aklı kullanacağınız araçları, eli, ayağı, gözü, kulağı, dili 
dudağı O veriyor. ĠĢte bunun için Allah‟a hamledilir. Çünkü eĢyanın 
yasasını kim koyarsa gerçek yaratıcı O dur. 

 
 
9-) Ve alAllâhi kasdus sebiyli ve minha cair* ve lev Ģâe 

lehedaküm ecme'ıyn; 
 



Hedefe giden yol Allâh'adır! Ondan sapan da vardır... Eğer 
dileseydi elbette sizi toptan hakikate erdirirdi! (A.Hulusi) 

 
009 - Yolu doğrultmak da Allaha aittir, ondan sapan da var, 

mamafih Allah, dilerse hepinizi hidayette kılardı. (Elmalı) 
 
 
Ve alAllâhi kasdus sebiyli ve minha cair ĠĢte özetlerken okudum 

ayetler geldi. 9. ayet, ne diyor? ĠĢte tek yaratıcı O olduğu için, ki böyle bir 
tırnak içi bir giriĢ Ģart; “Bütün bunları O yarattığı için yolun istikamet tayini 
de O‟na düĢer.” Yani insan için hedefler koyma hakkı Allah‟a aittir diyor. 
Bunu hem O‟na ait bir hak, hem de O‟nun bir rahmeti olarak anlamamız 
mümkün. O‟na düĢer. Yani O yolu yarattı, yolcuyu yarattı ve yolda 
yürümek için de kılavuz gönderdi. 

 
Peki bu kadar Ģeyi verdikten sonra bir hedefte koymasın mı. Hiç 

koymaz mı..‟ ĠĢte bu manada da anlaĢılmalı. Onun için yolun durağı, 
maksadı, amacı. Yani maddi yol ve yol araçları, manevi yol ve yol 
araçları arasında kıyas yapmamızı istiyor. Bir üstteki ayeti hatırlayın 
yolda taĢıyan araçlardan söz ediyordu. Attan, katırdan ve eĢekten. Ve 
daha nicelerini yaratacak diyor.   

 
Bu Ģu demektir; Sizin fiziki yolculuğunuzun araçlarını yaratan Allah, 

sizi insan kılan manevi yolculuk araçlarından mahrum edeceğini mi 
düĢünüyorsunuz. Bunu yaratmadığını veya bunu vermediğini mi 
düĢünüyorsunuz. Bu ne biçim düĢünce. ĠĢte söylediği bu ayetin. Ki 
..ketebe ala nefsihi..‟ye (Enam/12) benziyor bu alAllâh. ketebe alâ 
nefsiHĠr rahme.. aynı kalıp. alAllâh,alâ nefsiHĠ kendisi için rahmeti ilke 
edindi, prensip edindi. Kendisine rahmeti yazdı demektir bu. 

 
Belki bunu Ģöyle bile tercüme edebiliriz; Rahmeti kendisine vacip 

kıldı alâ o manayı verir çünkü. Burada da bakınız o formda geliyor 
alAllah, Allah‟a düĢer diyor. Yani rabbimiz bazı Ģeyleri kendisi için 
prensip ediniyor. Ġnsana hedef koymak Onun prensiplerindendir ve 
ibarenin bittiği yer Ģu. ve minha cair. Ġlginç, zira bazı yollar saptırıcıdır.  

 
Minha da ki “ha” yola, sebiyle gider manevi müennestir, diĢildir. 

Bazı yollar saptırıcıdır. Yolcudan söz etmiyor dikkat buyurun, yoldan söz 
ediyor. Onun için yolcu yolunu düzeltmeden kendini düzeltemez. 
Dolayısıyla eğer yolcuyu düzeltmek istiyorsanız, önce yolun 
istikametini düzeltin. Çünkü yanlıĢ yolda doğru yürünmez. Önce doğru 
yol, sonra doğru yolcu. Onun için ve minha cair diyor. sapan yolcu, 
sapmıĢ bir yolda yürüyor demektir. 

 
ve lev Ģâe lehedaküm ecme'ıyn eğer Allah dileseydi hepinizi 

doğru yola yöneltirdi. 



 
Sözün geliĢinden kolaylıkla Ģu anlaĢılmıyor mu; fe lem yeĢa‟ fakat 

dilemedi. Fahvel hitab, yani söz gelimi bunu veriyor. Eğer Allah dileseydi 
hepinizi doğru yola yöneltirdi, fakat dilemedi. Onu anlıyoruz. Ġbarenin 
baĢındaki “lev”, tasarım dıĢı bir Ģeyin, farzı muhal bir Ģeyin düĢünülmesi 
demektir. Yani Allah bunu dilemedi ama, eğer dileseydi yapardı demektir. 

 
Neyi diledi? Ġradeyi diledi. Ġnsanın kaderi olarak seçmeyi diledi, 

seçmemizi diledi ve seçimimizin sonucundan da sorumlu olmamızı diledi. 
Onun için seçip, seçiminizin sonucunu Allah‟a yıkamazsınız. Mazeret 
gösteremezsiniz. Ki bu surede gelecek ilerde. MüĢrikler Ģirk koĢmalarına 
mazeret olarak Allah‟a olan inançlarını ileri sürüyorlar ve eğer Allah 
dileseydi biz putlara tapmazdık diyorlar. ġuna bakınız, “MüĢriklerin 
kader inancı” na bakınız, ancak bu kadar istismar edilebilir. Onun için 
burada fakat dilemedi. Neyi diledi? seçmeyi diledi. Ġnsanın kaderi 
seçmektir. Ġradeyi diledi Ģeklinde anlamak durumundayız. 

 
 
10-) "HU"velleziy enzele mines Semai maen leküm minhu 

Ģerabun ve minhu Ģecerun fiyhi tüsiymun; 
 
"HÛ"; ki sizin için semâdan bir su indirdi... Ġçilen de ondandır, 

(hayvanları) otlatmakta olduğunuz bitkiler de ondandır. (A.Hulusi) 
 
010 - O odur ki Semâdan bir su indirdi. size ondan bir içecek var, 

yine ondan bir ağaç ki hayvan yayarsınız. (Elmalı) 
 
 
"HU"velleziy enzele mines Semai mae O‟dur suyu gökten indiren 

leküm minhu Ģerabun ve minhu Ģecerun fiyhi tüsiymun ondan hem 
siz içersiniz hem de hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler içer. Gelecek bir 
dakika..! 

 
 
11-) Yünbitü leküm Bihizzer'a vezzeytune vennahıyle vel 

a'nabe ve min küllis semarat* inne fiy zâlike le ayeten li kavmin 
yetefekkerun; 

 
Onunla (o su ile) sizin için ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her 

türlüsünden bitirir. Muhakkak ki bunlarda düĢünen toplum için bir iĢaret 
vardır! (A.Hulusi) 

 
011 - Onunla size ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler türlüsünden 

meyveler bitirir, elbette bunda tefekkür edecek bir kavim için bir âyet var. 
(Elmalı) 

 



 
Yünbitü leküm Bihizzer'a vezzeytune vennahıyle vel a'nabe ve 

min küllis semarat onunla sizin için ekinler, zeytin ve hurma ağaçları, 
üzümler ve daha nice nice ürünler bitirir O. inne fiy zâlike le ayeten li 
kavmin yetefekkerun unutmayın ki bütün bunlarda düĢünen bir toplum 
için mutlaka bir ibret vardır, bir ders vardır, bir ders çıkarılır. 

 
Peki, nedir? Bu son ayetten ne ders çıkarabiliriz? Bakınız, özellikle 

son iki ayet "HU"velleziy enzele mines Semai mae suyu O indirdi 
diyerek baĢladı, ondan sonra bitkilere geçti. Açıktır değerli dostlar. Ders 
ayet Ģu: Tıpkı fiziki hayatın kaynağı su olduğu gibi, manevi hayatın suyu 
da vahiydir, tek kaynaktan beslenir ve tüm var oluĢun kaynağı da tektir, 
oda Allah. 

 
Su mide yangınınızı, vahiy yürek yangınınızı söndürür. O halde siz 

eğer bir ağaçtan meyve bekliyorsanız öncelikle onu sulamanız gerekmez 
mi ve siz ağaca teĢekkür ediyorsunuz da suyu unutuyorsunuz. Hele hele 
suyu vereni unutmanızın ne büyük bir cinayet olduğunu biliyor musunuz. 
Onun için siz vahye bakacaksınız, vahyi getirene bakacaksınız ve 
onlardan yola çıkarak vahyi göndereni göreceksiniz. Yani suyun 
kaynağını. Onun için ne kadar açık ve ne kadar beliğ dersler değil mi? 
Mutlaka bir ders vardır diyorsa, mutlaka bir ders vardır efendim, alana 
tabii ki. Devam ediyor derslerimiz; 

 
 
12-) Ve sahhare lekümülleyle vennehare veĢġemse vel Kamer* 

venNücumu müsahharatün Bi emriHĠ, inne fiy zâlike leâyâtin 
likavmin ya'kılun; 

 
Geceyi, gündüzü, GüneĢ'i (enerji kaynağı olması) ve Ay'ı (çekim 

gücüyle hormonları harekete geçirip tüm duyularınızı etkilemesi ile) size 
hizmet veren kıldı... Yıldızlar da (yaydıkları dalgalarla) O'nun hükmünü 
yansıtarak hizmet verenlerdir... Muhakkak ki bunda aklını kullanabilen 
topluluk için bir iĢaret vardır! (A.Hulusi) 

 
012 - Hem sizin için geceyi ve gündüzü ve ġems-ü Kameri teĢhir 

buyurdu, bütün yıldızlar da onun emrine müsahhardırlar, elbette bunda 
aklı olan bir kavim için âyetler var. (Elmalı) 

 
 
Ve sahhare lekümülleyle vennehare veĢġemse vel Kamer ve 

O‟dur sizin yararlanmanız için geceyi ve gündüzü, güneĢi ve ayı yasalara 
boyun eğdiren. Ve sahhare leküm sizin için yasalara boyun eğdiren diye 
çevirmek, en doğru çeviridir. Yani bize değil, bizim için yasalara tabi kıldı. 
Bize tabi kılsaydı birimiz kıĢı isterken diğerimiz yazı, birimiz güzü isterken 
birimiz baharı isterdi. Ama bizim için yasaya tabi kıldı, yasaya tabi kıldığı 



eĢya bize hizmet ediyor. Tabii devamı var ve en sonunda dersimizi de 
alacağız. 

 
venNücumu müsahharatün Bi emriH zaten bütün yıldızlar onun 

emrine amade olmuĢlardır. inne fiy zâlike leâyâtin likavmin ya'kılun iyi 
bilin ki bütün bunlarda aklını kullanan bir toplum için mutlaka alınacak bir 
ders vardır. 

 
Bir üstteyetefekkerun derin düĢünenler. Burada, aklını kullananlar. 

Yani akıl olarak gelmez Kur‟an da hiç. Ġsim olarak kullanılmaz. Akıl 
sözcüğü hiç kullanılmaz. Kur‟an ın indiği çağda kullanıldığı halde Kur‟an 
da kullanılmaz. Bu bilinçli bir seçimdir. Hep fiil olarak kullanılır. Çünkü 
Kur‟an çalıĢmayan kafayı yok sayıyor. Kullanılmayan aklı, yani fiili olarak, 
aktüel ve aktif olarak kullanılmayan bir aklı yok sayıyor, akılsız diyor ona. 
Bu çok önemli. Fiil olarak gelmesinin, eylem olarak gelmesinin sebebi bu. 
Akıl fonksiyonel ise akıldır Kur‟an a göre. Fonksiyonel değilse akıl yoktur 
Kur‟an a göre. 

 
Evet, ne alacağız? Hangi ders..! Bir ders varmıĢ, mutlaka varmıĢ. 

Gece-gündüz, güneĢ- ayın amacı senin var oluĢun ise senin var oluĢ 
amacın ne diye hiç düĢünmez misin. Seni ısıtsın ve aydınlatsın diye 
doğan güneĢ, senin amacını sana gösteren bir ayettir aynı zamanda. 
Onun için eğer sen güneĢten daha çaplı yaratılmıĢsan, yani o sana 
hizmet ediyorsa, sen daha üst bir varlığa hizmet etmek durumundasın. 
Anlasana ey insanoğlu. Niçin kaçamak yapıyorsun. Evet bu, amaç bu. 

 
ġaheser amaçlı olur. Ey insan Allah‟ın Ģaheserisin. Sen ilahi 

inĢanın nesnesi, yer yüzünün, hayatın inĢasının öznesisin. Sen Allah‟ın 
eserisin, hayatın müessirisin. Sen büyük sanatkarın sanatısın yer yüzü 
tuvalinin de sanatçısısın. O halde iĢini yap, görevini yap, amacını yap. 

 
 
13-) Ve ma zerae leküm fiyl Ardı muhtelifen elvanüh* inne fiy 

zâlike le ayeten li kavmin yezzekkerun; 
 
Gene sizin için arzda, muhtelif renklerde yarattığı Ģeyleri de (size 

hizmet veren kılmıĢtır)... Muhakkak ki bu iĢaret üzerinde düĢünecekler 
için ne dersler var! (A.Hulusi) 

 
013 - Daha sizin için Arzdan muhtelif renklerle yarattıkları, neler 

var, elbette bunda tezekkür edecek bir kavim için bir âyet var. (Elmalı) 
 
 
Ve ma zerae leküm fiyl Ardı muhtelifen elvanüh ve sizin için 

yeryüzüne serpiĢtirdiği, her biri farklı tonlarda rengarenk güzellikler, 
muhtelifen elvanüh farklı renkler. Ben rengarenk güzellikler diye 



çevirmeyi, hitabın tabiatına daha uygun buldum. inne fiy zâlike le 
ayeten li kavmin yezzekkerun kuĢkusuz bütün bunlarda da hafızası 
olup hatırda tutan bir toplum için mutlaka alınacak bir ders vardır. Kim 
için ama? Hafızalı bir toplum için. Hafızasız toplumlarda mı var?  

 
Ġçinde yaĢadığınız topluma bir dönün bakın isterseniz. Bireyler 

hafızasını kaybedince ona deli diyorlar. Ama toplumlar hafızasını 
kaybedince kimse o toplum delirmiĢ toplum demiyor. (ÇağdaĢ toplum 
diyorlar hocam..!) Belki ihtiyat ediyorlar. Edeben demiyorlar ama 
rabbimiz burada açık ediyor olayı ve hafızası olan bir topluma sesleniyor. 
Hafızanız varsa arĢiviniz var, tarihiniz hafızanızdır. Hafızasını kaybetmiĢ 
bir toplumun geçmiĢi yoktur, geçmiĢi olmayan bir toplumun geleceği 
olamaz. Ki totaliter yaklaĢımları reddettiğini söylememe bilmem gerek var 
mı bu ayetin. 

 
muhtelifen elvanüh farklı renkler. Yani toptancı yaklaĢımlar. 

Süpürüp alıcı, süpürüp atıcı yaklaĢımlar. Farklılıklar hep olacak, muhtelif 
renkler hep olacak. Gece ve gündüz var oldukça iman ve küfürde var 
olacak. O halde iyi renklere bakın, iyi olun. Çünkü seçmek, birden fazla 
alternatifin olduğu durumlarda geçerlidir ve insanın kaderi seçmekse 
eğer, hep birden fazla alternatifi olacaktır. 

 
 
14-) Ve "HU"velleziy sahharal bahre lite'külu minhu lahmen 

tariyyen ve testahricu minhu hılyeten telbesuneha* ve teralfülke 
mevahıre fiyhi ve li tebteğu min fadliHĠ ve lealleküm teĢkürun; 

 
"HÛ"; ki denizi, ondan taze et yiyesiniz ve takacağınız süsü 

çıkarasınız diye hizmetinize verdi... Gemileri, onda yara yara gidenler 
görürsün... O'nun fazlından isteyesiniz ve değerlendirerek 
Ģükredenlerden olasınız diye. (A.Hulusi) 

 
014 - Yine odur ki o, denizi teĢhir etmiĢtir ki ondan taze bir et 

yiyesiniz ve içinden giyeceğiniz bir ziynet çıkarasınız, gemileri de 
görürsünüz ki onda yara yara akar giderler, hem fazlından nasip 
arayasınız diye hem de gerek ki Ģükredesiniz. (Elmalı) 

 
 
Ve "HU"velleziy sahharal bahre lite'külu minhu lahmen 

tariyyen ve testahricu minhu hılyeten telbesuneha Yemeniz için taze 
et, takınıp kuĢanmanız için mücevherat çıkarasınız diye denizi, ve 
teralfülke mevahıre fiyhi ve onun içinde suları yararak akıp gittiklerini 
gördüğünüz gemileri, ve li tebteğu min fadliHĠ ve lealleküm teĢkürun 
onun ihsanından payınıza düĢeni arayacağınızı ve bulunca da 
Ģükredeceğinizi umarak bir yasaya bağlayan, tabi kılan da yine O‟dur. 

 



Açık, 7. ayette eĢyanın 3 büyük iĢlevine değinmiĢtik, hatırlayın. 
Burada da var o. Bakınız; UlaĢım, yani denizin 3 büyük iĢlevi. 1 – ulaĢım, 
2 – beslenme, 3 – estetik. Evet, 3 ihtiyacımızı da karĢılayan bir kucak, 
ana kucağı gibi. Bir rahm gibi. Hem ulaĢım ihtiyacımızı hem beslenme 
ihtiyacımızı, hem de estetik değer üreten, mücevher çıkardığımız, inci 
çıkardığımız, mercan çıkardığımız, kıymetli taĢlar çıkardığımız bir 
mekana dikkat çekiyor. Bu aslında ayrıntılar değil, asıl vermeye çalıĢtığı 
eĢyanın 3 boyutlu iĢlevi. 

 
 
15-) Ve elka fiyl Ardı revasiye en temiyde Biküm ve enharen ve 

sübülen lealleküm tehtedun; 
 
Sizi sarsmaması için arzda sâbit dağlar (sâbit iĢlevli organlar); 

yolunuzu bulup hakikate eresiniz diye nehirler (ilim akıtan zevât) ve 
(meĢrebinize uygun) yollar (anlayıĢlar) oluĢturdu. (A.Hulusi) 

 
015 - Hem Arzda ağır baskılar bıraktı ki sizi çalkar diye, hem de 

nehirler ve yollar, gerek ki doğru gidesiniz. (Elmalı) 
 
 
Ve elka fiyl Ardı revasiye en temiyde Biküm bir yandan sizi 

sarsmasın diye yer yüzüne kalkmaz, kımıldamaz dağlar, ve enharen ve 
sübülen lealleküm tehtedun öte yanda yolunuzu bulabilmeniz için 
nehirler ve yollar yerleĢtirdi. 

 
Dağlar, vadiler ve ırmaklar, jeolojik dengenin 2 kutbunu ifade eder 

Kur‟an da. Allah‟ın yaratıĢındaki dengeye bir atıftır bu. Ġnsanın 
yeryüzündeki fiziki yollarını var eden Allah, insanın ebedi dünyada 
sonsuz mutluluk yolunu ihmal eder mi, mesajı var burada. Ġhmal etmez. 
Yani dağı yarattı, yer yüzünü dengede tutmak için. Ama dağlar bir yerden 
geçit verir. Dağların verdiği geçitlerde ya su yol bulur, ya insan yol bulur. 
Su yolunu bulursa da suyun içinde insan yol bulur. Dolayısıyla senin yol 
bulman için geçit veren yerler yarattı fiziki olarak ey insanoğlu. Ya senin 
ebedi saadetin için geçit veren yollar yaratmaz mı. Bu, mesaj açık. 

 
 
16-) Ve 'alamat* ve BinNecmi hüm yehtedun; 
 
Daha nice alâmetler! Necm (yıldız - hakikat ehli {ashabım gökteki 

yıldıza benzer; hangisine uyarsanız hakikate erdirir... hadisi}) olarak 
hakikate erdirir! (A.Hulusi) 

 
016 - Ve alâmetler, yıldızla da onlar yol doğrulturlar. (Elmalı) 
 
 



Ve 'alamat daha bir nice iĢaretler var. ve BinNecmi hüm 
yehtedun ki bunların sadece biri olan yıldızlarla onlar yollarını bulurlar. 
Burada da açık. Vahyin iĢlevine bir atıf. O yıldız gibidir, tabiatta öyle. 
Gerisi insana kalmıĢ. Unutmayın yıldız yol gösterir, fakat görene. Yolu 
gösterir, yıldıza binip de gitmezsiniz. Size yol gösterir, fakat görene. Ama 
bazısı yıldızları çok küçük sanırlar. Kusuru gözlerinde değil, yıldızda 
ararlar. ġairin dediği gibi;  

 
Yıldızlar bakana küçük görünürler ama günah yıldızların mı? 

Günah senin gözünün, günah senin. Çünkü sen onları küçük görüyorsun. 
Fakat senin küçük görmenle yıldızlar küçülmez ki. Onun için doğru 
bakmak, vahyin büyüklüğünü görmek gerekiyor.  

 
 
17-) Efemen yahluku kemen lâ yahluk* efela tezekkerun; 
 
Yaratan, yaratmayan gibi midir? DüĢünüp değerlendiremiyor 

musunuz? (A.Hulusi) 
 
017 - Ġmdi yaratan yaratamayana benzer mi? Artık siz bir tezekkür 

etmez misiniz? (Elmalı) 
 
 
Efemen yahluku kemen lâ yahluk imdi bakın, bütün bunlardan 

sonra. Yani yeni bir pasaj ama yukarıdakileri toplayan bir ayet. Bakın hiç 
yaratan zat, bir Ģey yaratmayan birileri ile kıyaslanabilir mi. efela 
tezekkerun hala gerçeğin farkına varmayacak mısınız. 

 
 
18-) Ve in te'uddu nı'metAllâhi lâ tuhsuha* innAllâhe le 

Ğafûrun Rahıym; 
 
Eğer Allâh nimetlerini saymaya kalksanız, onların ne olduğunu 

bilerek saymayı baĢaramazsınız! Muhakkak ki Allâh Ğafûr'dur, 
Rahıym'dir. (A.Hulusi) 

 
018 - Halbuki Allahın nimetini saysanız ıhsâ edemezsiniz, her 

halde Allah çok gafûr, çok rahîmdir. (Elmalı) 
 
 
Ve in te'uddu nı'metAllâhi lâ tuhsuha ve eğer Allah‟ın nimetlerini 

saymaya kalksanız baĢ edemezsiniz, innAllâhe le Ğafûrun Rahıym iyi 
bilin ki sınırsız bağıĢlayan rahmet kaynağı Allah‟tır.  

 
Her ayet bir nimettir. Her nimet bir ayettir. Enfüs ve âfâk, iç ve dıĢ, 

hepsinde birer ayet. Borçlusun ey insanoğlu, Allah‟a borçlusun. Onun 



merhameti ile yaĢıyorsun. Evet, borcunu ödemen mümkün değil, çünkü 
ondan yeni borçlar almak zorundasın. O halde ey insanoğlu borcunu 
ödeyemeyeceğinin bilincinde ol. Din budur, din deym‟den gelir. Deym 
borç demektir. Allah‟a karĢı insanoğlunun borçluluk bilincine ermesidir. 
Borçlu olduğunu bil ve ödeyemeyeceğinin farkında ol ve teslim ol ey 
insanoğlu. 

 
 
19-) VAllâhu ya'lemu ma tüsirrune vema tu'linun; 
 

Allâh gizlediklerinizi de, açığa çıkardıklarınızı da bilir. (A.Hulusi) 
 
019 - Hem Allah neyi sır tutar, neyi ilân edersiniz hepsini bilir. 

(Elmalı) 
 
 
VAllâhu ya'lemu ma tüsirrune vema tu'linun zira Allah içinizde 

tuttuğunuz ve açığa vurduğunuz her Ģeyi bilir. 
 
 
20-) Velleziyne yed'une min dûnillâhi lâ yahlukune Ģey'en ve 

hüm yuhlekun; 
 
Allâh dûnunda yöneldikleri, kendileri yaratılmıĢ oldukları için bir Ģey 

yaratamazlar. (A.Hulusi) 
 
020 – Allah dan baĢka yalvardıklarınız ise hiç bir Ģey yaratamazlar, 

halbuki kendileri yaratılıp duruyorlar. (Elmalı) 
 
 
Velleziyne yed'une min dûnillâhi lâ yahlukune Ģey'en ve hüm 

yuhlekun Allah‟tan baĢka kendilerine yalvarıp yakardığınız varlıklar 
hiçbir Ģey yaratamazlar. ve hüm yuhlekun zira onlar kendileri 
yaratılmıĢlardır. 

 
Velleziyne formu burada ve Kur‟an da ve Arap dilinde bilinçliler için 

kullanılır. Yani bilinçli varlıklar. Burada kastedilen ölmüĢ büyükler, 
ilahlaĢtırılan aziyzler, peygamberler, veliyler, evliya, yani ölmüĢ ama 
öldükten sonra kutsanmıĢ, ilahlaĢtırılmıĢ insanlar kastediliyor belli ki. 
Çünkü velleziyne diye baĢlıyor. Velleziyne yed'une min dûnillâh 

 
Evet, Hz. Ġsa‟nın dilinden Kur‟an o manzarayı bize veriyor değil mi. 

Ben istemedim Ya rabbi onlardan beni ilahlaĢtırmalarını diye Ģikayet 
ediyordu kendisini ilahlaĢtıranlardan. Evet, onlar istememiĢlerdir. Onun 
için sevgili efendimiz; 

 



- La tutruni kema etrıyyet me Meryem. Fe innema ena abdun,  
Fe kuluAbdullahi ve rasuluhu..! Beni de Meryem‟in oğlunu uçurdukları 
gibi uçurup, kaçırıp göçürmeyin. Ben yalnızca bir kulum. Deyin ki Allah‟ın 
kulu ve elçisi. Onun için Ģahadette abduhu ve resuluhu deriz. ĠĢte bu 
nebevi tavsiye uyarınca. 

 
Tabii kabir ziyareti eğer mezardakinden bir Ģey istemek değil, ibret 

almak içinse peygamberimiz bu ömrünün sonlarında teĢvik etmiĢler.  
 
- Küntü neheytüküm an ziyâretil kubûr. 
 
Daha önce sizi kabir ziyaretinden men ediyordum, yasaklıyordum. 

Neden? Çünkü cahiliye ile bağları taze idi. Onun için hemen yerin 
altındaki ya da yerin üstünde ki Ģeyleri tanrılaĢtırmaya çok meraklılardı. 
Böyle bir hastalıkları var. Bu terbiye edildikten sonra “fezûruha” artık 
ziyaret edebilirsiniz. Çünkü artık o tehlike geçti diyordu. Ġbret almak için. 

 
 
[Atlanan ayet: 
 
21-) Emvatün ğayru ahya'* ve ma yeĢ'urune eyyane yüb'asûn; 
 
Hayy (hakikat ilmi) olmayan (yaĢayan) ölülerdir... Ne zaman bâ's 

olunacaklarının da (yeni bir yapıyla yaratılacaklarının) Ģuurunda 
değildirler. (A.Hulusi) 

 
021 - Hep ölüdürler, bizzat hayy değildirler ne zaman ba's 

olunacaklarına da Ģuurları yoktur. (Elmalı) 
 
 
Ayet-i Kerimenin bu mealine göre, müĢriklerin tapmıĢ oldukları 

Ģeyler, put ve benzeri bir takım cansız varlıklardır. Bu âyet-i Kerimeyi Ģu 
Ģekilde izah edenler de vardır: O müĢriklerin taptıkları Ģeyler, ölmeye 
mahkumdurlar. Onlar, devamlı din kalamazlar Onlar, kendilerinin veya 
kendilerine tapanların ne zaman dirileceğini de bilemezler. Bu izah 
Ģekline göre ise müĢriklerin taptıkları Ģeyler, canlı varlıklardır. Her iki izah 
Ģekline göre de âyet-i Kerimede müĢrikleri kınama vardır. (Taberi)]  

 
 
22-) Ġlahüküm ilâhun vahıd * felleziyne lâ yu'minune Bil ahireti 

kulubuhüm münkiretün ve hüm müstekbirun; 
 
Ġlâh olarak düĢündüğünüz, Ulûhiyet sahibi BĠR'dir! Sonsuz gelecek 

yaĢamlarına iman etmeyenlere gelince, onların Ģuurlarını inkâr 
kaplamıĢtır ve güçlü bir benlikle yaĢamaktadırlar (benliklerini Ģirk 
koĢanlar)! (A.Hulusi) 



 
022 - Ġlâhınız bir tek ilâhtır, öyle iken Âhirete inanmayanlar 

kendilerini büyük sündüklerinden dolayı kalpleri münkirdir. (Elmalı) 
 
 
Ġlahüküm ilâhun vahıd sizin ilahınız bir tek ilahtır. felleziyne lâ 

yu'minune Bil ahireti kulubuhüm münkiretün ve hüm müstekbirun 
sizin ilahınız bir tek ilahtır, fakat ahirete inanmayan kimselerin yürekleri 
küstahça kibirleri yüzünden bu hakikati inkara meyletti, 

 
Dikkat buyurunuz lütfen, yüreklerin meylinden söz ediyor. Kalp, 

dönen demektir, bir kararda durmayan demektir, kelime manası da 
budur. ınkılâp o kökten gelir, münkâlip o kökten gelir. Onun için 
efendimiz;  

 
- Ya Mukallibel kulûp, ey kalpleri evirip çeviren Allah‟ım.  
 
- Sebbit kâlbi ale diynik kalbimi dinin üzerinde, senin yolunda 

sabit kıl diye dua ederdi.  
 
Burada evirilip çevrilen kalbin yanlıĢ yerlere akmasından söz 

ediliyor. Tabii kalp Kur‟an da kan pompası anlamında değil, iç dünya 
anlamında kullanılır, bunu özellikle belirtmeliyim. Çünkü kalbi olanları 
uyarman için diye bu mealde bir ayet vardır. Yoksa hiç kimse o manada 
kalpsiz değildir. Demek ki Kur‟an ın muhatabında aradığı kalp, kan 
pompasından baĢka bir Ģey. 

 
 
23-) Lâ cerame ennAllâhe ya'lemu ma yüsirrune ve ma 

yu'linun* inneHU lâ yuhıbbul müstekbiriyn; 
 
Elbette ki Allâh gizlediklerini de, açığa çıkardıklarını da bilir... 

Muhakkak ki O, benlikleriyle yaĢayanları sevmez. (A.Hulusi) 
 
023 - ġüphe yok ki Allah, onların ne gizlediklerini, ne açıkladıklarını 

hep bilir, her halde o, kibirlenenleri sevmez. (Elmalı) 
 
 
Lâ cerame ennAllâhe ya'lemu ma yüsirrune ve ma yu'linun 

ziyanı yok, nasıl olsa Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da 
bilmektedir.Lâ cerame‟yi genelde çevrildiğinin, ya da anlaĢıldığının 
dıĢında çevirdiğimin farkındayım. Fakat bu konuda özellikle Ragıp El 
Isfahani‟nin müfredatına, ya da Ebul Beka‟nın el külliyatına bakarsanız 
orada neden böyle çevirdiğimin gerekçelerini göreceksiniz. 

 



inneHU lâ yuhıbbul müstekbiriyn Ģu bir gerçek ki O, büyüklük 
taslayanları hiç sevmez. 

 
Dikkat buyurunuz, Mekke‟nin son ayları, O hiç sevmez. Daha önce 

gelen ayetler azap ile korkuturlardı. Ama Mekke‟ye yaklaĢıp hele 
Medine‟ye geçtikten sonra O sever, O sevmez formu sıklaĢacak. Yani 
vahiy terbiye ettiği muhataplarını ceza ile korkutmak yerine, Allah‟ın 
muhabbetinden mahrum kalmakla korkutmayı, onu uyarmayı tercih 
ediyor. Bu Allah ile insan iliĢkisinde ki alınan yola, rafine iliĢkiye dikkat 
çekiĢtir. Allah severse ne gam. Allah sevmezse zaten belanı 
bulmuĢsundur demektir bu. O sevsin; O sevdirir O severse. O sevindirir 
O severse. O sevsin yeter ki. Burada verilen Ģey odur. 

 
 
24-) Ve izâ kıyle lehüm mazâ enzele Rabbuküm kalu esatıyrul 

evveliyn; 
 
Onlara: "Rabbiniz ne inzâl etti?" denildiğinde, "Öncekilerin 

efsanelerini" dediler. (A.Hulusi) 
 
024 - Onlara rabbiniz ne indirdi? Denildiği vakit da «eskilerin 

masalları» dediler. (Elmalı) 
 
 
Ve izâ kıyle lehüm mazâ enzele Rabbuküm kalu esatıyrul 

evveliyn ve kendilerine; Rabbiniz size ne indirdi diye sorulduğunda 
hemen eskilerin masallarını, mitolojilerini indirdi derler. Böyle cevap 
verirler. 

 
Bu ilginç bir yaklaĢım Kur‟an ın Enam/25 te, Enfarl/31, Nahl/24 te, 

Kalem/15. Bütün bu ayetlerde özellikle mucize bağlamında Allah‟ın 
kudreti ile bağlantılı olarak anlatılan kıssalara mitoloji iddiasını 
reddettiğini görüyoruz. Yani Kur‟an da anlatılan kıssaların mitoloji, efsane 
gibi algılanmalarını Kur‟an reddediyor. Tarihi bir bilgi olarak verdiğini de 
Bil Hakk formu ile, özellikle Nahnu nekussu aleyke nebeehüm Bil 
Hakk. (Kehf/13) mesela. 

 
Bir kıssa anlatılırken surenin baĢında böyle gelir. Biz sana bunu 

hakikatini , gerçeğini anlatıyoruz bu kıssanın. Bunu gerçek olarak 
anlatıyoruz. Yani piyasada dolaĢan böyle bir söylenti var, bu gerçeği. 
manasına geliyor. 

 
Eskilerin masalları ĠĢte inkarcı yaklaĢım bu. Eskinin masalları. 

Tarihe bakıĢ, geçmiĢin gerçeklerine bakıĢ, ibret almayan bir bakıĢ, 
dahası kör bir bakıĢ. Bakan ama görmeyen bir bakıĢ. Kur‟an tarihin 
yasalarını görmemize davet ediyor bizi. Tarihin yasalarını görmeye davet 



ediyor, çünkü Ġbn. Haldun‟un Mukaddime de dediği gibi; GeçmiĢ 
geleceğe, suyun suya benzediğinden daha fazla benziyor. Onun için. 
Eğer ibret almazsak tekerrür edeceğini ihtar ediyor Kur‟an. 

 
 
25-) Li yahmilu evzarehüm kamileten yevmel kıyameti, ve min 

evzarilleziyne yudıllunehum Bi ğayri ılm* ela sae ma yezirun; 
 
Kıyamet günü hem kendi veballerini bütünüyle yüklenip taĢımaları 

ve ilimsizce saptırdıkları kimselerin veballerinden de (bir kısmını) 
yüklenmeleri için (böyle söylerler)... Kesinlikle bilin ki, yüklendikleri ne 
kötüdür! (A.Hulusi) 

 
025 - ġunun için Kıyamet günü kendi veballerini kâmilen 

yüklendikten baĢka ilimsizlikleri yüzünden ıdlâl ettikleri kimselerin 
veballerinden bir kısmını da yüklenecekler, bak ne fena yük 
yükleniyorlar. (Elmalı) 

 
 
Li yahmilu evzarehüm kamileten yevmel kıyameti, ve min 

evzarilleziyne yudıllunehum Bi ğayri ılm Böylece kıyamet günü kendi 
günahlarının yükünü tamamen bilgisizlikleri sebebiyle saptırdıklarının 
vebalini ise kısmen yüklenirler. ela sae ma yezirun Hele bir bakın 
Ģunlara ne berbat bir yükü yükleniyorlar, hele bir bakın. 

 
Hemen burada aklımıza Ģöyle bir soru gelebilir. Hani; ve lâ teziru 

vâziretun vizra uhrâ (Zümer/7) Kur‟an da bir kimse bir baĢkasının 
sorumluluğunu yüklenmez diyordu. Ama saptırılanlar, sapanların kısmen 
yükünü yükleneceği ne demek, vebalini? Aslında hiçbir çeliĢki yok. 
Aksine bu ayet öbürünü, o ilkeyi açıklıyor. Yani hem sapanlar hem 
saptıranlar birbirlerini adres gösterecekler, ben yapmadım o yaptırdı. 
Mesela sapıtanlar, kendilerini saptıranlara diyecek ki; Benim kusurum, 
suçum yok bu saptırdı, ben saptım. Saptıranlar da diyecek ki; Benim 
kusurum suçum yok, ben yapmadım o yaptı, yani sapmayaydı, aklı fikri 
yok mu. Burada herkes hiç kimseye yıkamayacak demektir. Yani 
saptıran, saptırdığının vebalini yüklenecek. Ama sapan da suçu öbürüne 
yıkamayacak. O da aklı ve mantığı Allah kendisine verdiği ve bunu da 
kullanmadığı için, körü körüne taklit ettiği için o da kendi vebalini 
götürecek. Yani hiç kimse suçu öbürünün sırtına yıkamayacak Ģeklinde 
anlamak doğru anlamaktır. 

 
[Ek bilgi (Hadis); 
 
"Kim, insanları doğru yola davet ederse, ona, kendisine tabi olacak 

kimselerin mükafattı kadar mükafat vardır. Verilen bu mükâfat, onlardan 
herhangi birinin mükâfatını eksiltmeyecektir.  



 
Kim de sapıklığa çağırırsa, ona, kendisine uyan kiĢinin günahı 

kadar günah vardır. Yüklenilen bu günah da, onlardan herhangi birinin 
günahını eksiltmeyecektir.” (Müslim, K. el-ÎIm, bab: 16, Hadis No: 2674)] 

 
 
26-) Kad mekeralleziyne min kablihim feetAllâhu bünyanehüm 

minel kavaıdi feharra aleyhimüs sakfü min fevkıhim ve etahümül 
azâbü min haysü lâ yeĢ'urun; 

 
Onlardan öncekiler mekr yaptı... Allâh, onların binalarına 

temellerinden geldi! Tavan, tepelerinden üzerlerine çöktü ve azap onlara 
farkında olmadıkları taraftan geldi (umulmadık noktadan girip, umulmadık 
yerden yıktı)! (A.Hulusi) 

 
026 - Evet, onlardan evvelkiler hileler kurmuĢlardı, Allah da 

kurdukları bünyana kaidelerinden geldi de sekıf, tepelerinden üzerlerine 
çöktü ve azâb kendilerine duyamayacakları cihetten geldi. (Elmalı) 

 
 
Kad mekeralleziyne min kablihim Doğrusu onlardan öncekiler de 

zaafı ustaca gizlenmiĢ düzenler kurmuĢlardı. Mekr‟i bendeniz böyle 
anlıyor ve çeviriyorum, zaafı ustaca gizlenmiĢ düzenler. Mekr, yani hile 
manasına gelir çıplak anlamı etimolojik olarak. Tuzak, düzen, ama zaafı 
ustaca gizlenmiĢ. Zaafı var, hangi tuzağın zaafı yok ki. Ne demiĢler el 
hayletü, terkül hilye. Ġkisi de aynı köktendir. Gerçek güç, hileyi terk 
etmektir. Evet, asıl hile, hileyi terk etmektir demiĢler. Ama biz asıl 
buraya gelelim: Ve anlıyoruz ki öncekiler zaafı gizlenmiĢ bir takım 
düzenler kurmuĢlar. 

 
feetAllâhu bünyanehüm minel kavaıdi feharra aleyhimüs sakfü 

min fevkıhim Fakat Allah onların kurdukları temellerinden sarstı ve 
sonunda üstlerinde ki tavan baĢlarına göçüverdi. ve etahümül azâbü 
min haysü lâ yeĢ'urun zira daha nereden geldiğini anlayamadan azap 
onlara ulaĢmıĢ ve iĢi bitirmiĢti. Onun için tepelerine çöktü damları diyor 
Kur‟an. 

 
 
27-) Sümme yevmel kıyameti yuhziyhim ve yekulu eyne 

Ģürekâiyelleziyne küntüm tüĢakkune fiyhim* kalelleziyne utül ılme 
innel hızyel yevme vessue alelkafiriyn; 

 
Sonra kıyamet sürecinde onları rezil - rüsva eder ve der ki: "Nerede 

onlar yüzünden bana karĢı çıkıp düĢman kesildiğiniz ortaklarım?"... 
Kendilerine ilim verilenler: "Bugün rezil - rüsvalık ve kötülük, hakikat 
bilgisini inkâr edenleredir" dediler. (A.Hulusi) 



 
027 - Sonra Kıyamet günü onları rüsva edecek ve diyecek: hani 

nerede o sizin haklarında Ģikak çıkarıp durduğunuz Ģeriklerim? 
Kendilerine ilim verilmiĢ olanlar dediler ki: hakikat bütün sefalet-ü zillet bu 
gün kâfirlerin üstünedîr. (Elmalı) 

 
 
Sümme yevmel kıyameti yuhziyhim ve yekulu eyne 

Ģürekâiyelleziyne küntüm tüĢakkune fiyhim sonunda kıyamet günü 
gelecek Allah; NeredeymiĢ bakalım o uğruna mücadele verdiğiniz 
ortaklarım diye soracak. 

 
Evet, Yani, haĢa Allah‟ın ortağı yok fakat orada bir ünlem varmıĢ 

gibi anlamak lazım. Orada bir kinaye var. Benim bilmediğim ortaklarım mı 
varmıĢ, gösterin onları bakalım. Yani siz bana ortak koĢmakla, bana ait 
bir özelliği bir baĢkasına yakıĢtırmakla aslında benim bilmediğimi 
düĢünüyorsun. Yani benim ortağımı ben bilmiyorum da siz mi 
biliyorsunuz (haĢa) Dolayısıyla burada açıktır kelime; ġürekâiy, nerede 
imiĢ Ģu ortaklarım, gösterin bakalım diyecek kıyamette. Kinaye olarak 
tabii ki. 

 
TüĢakkun yine bir kelime ayetteki, çıngar çıkardığınız, ayrılık 

çıkardığınız, mücadeleye girdiğiniz uğruna anlamına gelir. 
 
kalelleziyne utül ılme innel hızyel yevme vessue alelkafiriyn 

kendilerine ilim verilenler, bugün diyecekler alçaklığın her türü ve 
kötülüğün daniskası kafirlerin tamamının üzerine olsun diyecekler. Tabii 
ki hesap gününde. 

 
 
28-) Elleziyne teteveffahümül Melaiketü zâlimiy enfüsihim* 

feelkavüs seleme ma künna na'melü min sû'* belâ innAllâhe 
Aliymun Bima küntüm ta'melun; 

 
Nefslerine zulmedici olarak (Ģirk ile) yaĢarken meleklerin vefat 

ettirdiği kimseler: "Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk" diyerek teslim olurlar... 
"Hayır! Muhakkak ki Allâh yaptıklarınızı Aliym'dir." (A.Hulusi) 

 
028 - Onlar ki Melekler onları nefislerinin zalimleri olarak 

kabzederler de o vakit bakarsın Ģöyle diyerek teslim olmuĢlardır: biz bir 
kötülükten yapmıyorduk, hayır, Allah sizin ne maksatla yaptığınızı 
tamamen biliyor. (Elmalı) 

 
 
Elleziyne teteveffahümül Melaiketü zâlimiy enfüsihim O 

kimseler ki, kendi kendilerine kötülük etmeyi sürdürmüĢler, melekler 



onların canlarını almıĢlardı. Yani kendi kendilerine zulmederken melekler 
canlarını almıĢlardı. O halde iken canlarını almıĢlardı. 

 
Burada çok önemli, Zalimiy en füsihim kendi kendine zulmetmek. 

Nedir bu? Zulüm bir Ģeyi yerinden etmektir. Allah‟ın koyduğu yerden alıp 
bir baĢka yere koymak. 

 
ġirk en büyük zulümdür, neden?Çünkü; Ġnsan yaratılmıĢ bir 

varlıktır. YaratılmıĢ bir varlık olarak insan, yaratıcısını atayamaz. 
Yaratıcısını tayin edemez. Çünkü yaratıcısı onu atamıĢtır. Memur, amirini 
atayamaz. Ġnsan eğer Allah‟a ait bir niteliği bir baĢkasına yakıĢtırıyorsa, 
bu haddini aĢmıĢ, Allah‟ın koyduğu kulluk noktasından çıkmıĢ, yaratıcı 
tayin etme noktasına geçmiĢ demektir. Onun için kendine zulmediyor. Bu 
bir tek değil, bu zülüm silsile zulmü getiriyor. Eğer yaratıcı tayin etmeye 
kalkmıĢsa kendisi bu kez kulluğunu unutur. Çünkü artık yaratıcı tayin 
etmeye baĢlamıĢtır. Ġlah tayinine, tanrı tayinine baĢlamıĢ. Hiç insan tayin 
ettiği bir tanrının kulluğunu yapabilir mi? Bu da ayrı bir sahtekarlık. Onun 
için birçok zulüm iç içe. 

 
ġirk birçok zulmün bir araya toplandığı zulümler mecmuasıdır. 

Evet, Ģirk. 
 
{(Üstteki ayetten tekrar; kalelleziyne utül ılme innel hızyel yevme 

vessue alelkafiriyn kendilerine ilim verilenler, bugün diyecekler 
alçaklığın her türü ve kötülüğün daniskası kafirlerin tamamının üzerine 
olsun.)} 

 
Elleziyne teteveffahümül Melaiketü zâlimiy enfüsihim O 

kimseler ki kendi kendilerine kötülük etmeyi, sürdürürlerken melekler 
onların canlarını aldılar. feelkavüs seleme ma künna na'melü min sû' 
ĠĢte hesap günü bunlar teslim sancağını çekerek; Biz yaptıklarımızı 
kötülük olsun diye yapmamıĢtık. Yani kötülük olacağını bilerek 
yapmamıĢtık diyecekler. Mazeret ileri sürecekler. Allah‟a ait bir özelliği bir 
baĢkasına atfetmenin, Allah nezdinde ki tanımı bu. Ama mazeret ileri 
sürecekler. Niyetimiz onları tanrılaĢtırmak değildi diyecekler ki Enam/23 
te yine çok daha açık bir biçimde mazeret var. Yani yaptığımızın bu 
anlama geldiğini bilmiyorduk mazeretine sığınacaklar. Evet, tabii çok 
geçersiz bir mazeret. 

 
belâ innAllâhe Aliymun Bima küntüm ta'melun Yoo..! yoo..! 

denilecek kendilerine unutuyorsunuz ama Allah yapmıĢ olduğunuz her 
Ģeyi eksiksiz bilir. Yani burada söylenen açık, niyetinize göre yargılar. Ġç 
dünyanızda aslında biliyordunuz, dıĢardan fark edilmeyecek 
sanıyordunuz.  

 



- Ġnnemel amalü bin niyat..‟ ĠĢte burada gündeme geliyor. 
Ameller, tasavvurlara göre değerlendirilir. Asıl tasavvurda baĢlar sapma. 
Tasavvurda ki milimetrik bir sapma eylemde kilometreye ulaĢır. Çünkü 
Ġnsanın düĢüncesini düzeltmeden eylemini düzeltemezsiniz. Eylem 
düĢüncenin zaten doğal sonucudur. Bir insan yanlıĢ düĢünüyorsa doğru 
yapamaz. YanlıĢ tasavvur ediyorsa doğru düĢünemez. Onun için 
tasavvur düĢüncenin ana rahmi, düĢünce eylemin ana rahmidir. Siz daha 
merkezinde yamultmuĢsanız, merkezde açı yamulmuĢsa, yol aldıkça bu 
aralık daha da açılacaktır. Bu, bu anlama gelir. 

 
 
29-) Fedhulu ebvabe cehenneme halidiyne fiyha* felebi'se 

mesvel mütekebbiriyn; 
 
"O hâlde, içinde ebedî kalıcılar olmak üzere cehennemin kapılarına 

girin! Mütekebbirun'un (benlikli - kibirlilerin) yeri ne kötüdür!" (A.Hulusi) 
 
029 - Onun için girin bakalım Cehennemin kapılarına: içinde 

kalmak üzere, bak artık mütekebbirlerin mevkii ne fena? (Elmalı) 
 
 
Fedhulu ebvabe cehenneme halidiyne fiyha haydi o halde 

içerisinde yerleĢip kalmak üzere cehennem kapılarından girin. felebi'se 
mesvel mütekebbiriyn iĢte büyüklük taslamayı Ģöyle çevireyim; 
KiĢiliğinin bir parçası haline getirenlerin varıp duracağı yer ne berbat bir 
yerdir. Mütekebbiriyn‟i büyüklük taslamayı, küstahça böbürlenmeyi 
kiĢiliğinin bir parçası haline getirmek biçiminde ki çevirinin nedeni 
Ģu;mütekebbir isim olmuĢtur, fiil olmaktan çıkmıĢtır. Ġsim haline gelmiĢtir, 
yani kibir onun adı haline gelmiĢtir. Ġnsan kibri kiĢiliğinin bir parçası haline 
getirmeden mütekebbir denmez. Belki Ģu kibirdir denilir. ġu hareketin 
kibirdir. Fakat her kibir iĢleyen mütekebbir olmaz. Onun bir parçası 
haline gelecek ki ismi olsun. 

 
 
30-) Ve kıyle lilleziynettekav ma zâ enzele Rabbüküm* kalu 

hayra* lilleziyne ahsenu fiy hazihid dünya hasenetün, ve le darul 
ahireti hayr* ve le nı'me darul müttekıyn; 

 
Allâh'tan korunanlara: "Rabbiniz ne inzâl etti?" denildi... "Hayır" 

dediler... ġu dünyada güzel davrananlara güzellikler vardır... Gelecekteki 
vatan ise elbette daha hayırlıdır... Muttakilerin vatanı ne güzeldir! 
(A.Hulusi) 

 
030 – Allah dan korkup korunanlara ise «rabbiniz ne indirdi? 

Denildiğinde «hayır» demiĢlerdir» bu Dünyada güzel iĢ yapanlara güzel 



bir mükâfat var ve elbette Âhiret yurdu daha hayırlıdır, Muttakilerin yurdu 
da ne hoĢ. (Elmalı) 

 
 
Ve kıyle lilleziynettekav ma zâ enzele Rabbüküm bir de 

sorumluluk bilincine sahip olanlara sorulacak; Rabbiniz size ne indirdi? 
kalu hayran onlar; iyilik, güzellik indirdi diyecekler. lilleziyne ahsenu fiy 
hazihid dünya haseneh iyilikte sebat gösterenler bu dünyada iyilik 
bulacaklar. ve le darul ahireti hayrun. Evet bu çok önemli. Ama öte 
dünya yurdu çok, ama çok daha hayırlı olacak. ve le nı'me darul 
müttekıyn ve elbet güzeldir Muttakilerin yurdu. Allah‟tan sakınanların, 
O‟na saygı duyanların, O‟na karĢı sorumluluk bilinciyle hareket edenlerin 
ebedi yurdu çok güzel olacaktır.  

 
Burada rabbimiz, daha doğrusu vahiy insanda ebedi dünyayı inĢa 

ediyor. Geçici ile ebedi, kalıcı arasındaki farkı fark edecek bir zihin inĢa 
ediyor. 

 
 
31-) Cennatu Adnin yedhuluneha tecriy min tahtihel enharu 

lehüm fiyha ma yeĢaun* kezâlike yeczillâhul müttekıyn; 
 
(Muttakilerin vatanı) Adn cennetleri... Altlarından nehirler akan o 

cennetlere dâhil olurlar... Orada her diledikleri kendilerinindir... Allâh, 
takva ehlini iĢte böyle cezalandırır! (A.Hulusi) 

 
031 - Adin Cennetleri, ona girecekler, altından nehirler akar, onlara 

orada ne isterlerse var, iĢte Allah muttakilere böyle mükâfat eder. 
(Elmalı) 

 
 
Cennatu Adnin yedhuluneha tecriy min tahtihel enhar 

tabanından ırmakların çağıldadığı kalıcı mutluluğun merkezleri olan 
cennetlere girecekler. Cennetu adnn, daha önce bir ayette tefsir 
etmiĢtim ama hatırlayamadım hangi ayette Adnn; Ma‟din. Maden de 
oradan gelir. Bir Ģeyin merkezi, üretildiği yer demektir. Adnn cenneti, 
güzelliğin üretildiği yer demektir. Yani cennet budur, güzelliğin 
merkezidir. Güzelliğin üretildiği ana merkez üssüdür. Cennet budur. 

 
lehüm fiyha ma yeĢaun orada istedikleri her Ģeyi bulacaklar 

kezâlike yeczillâhul müttekıyn Allah sorumluluk bilincine sahip olanları 
iĢte böyle ödüllendirecektir. 

 
 
32-) Elleziyne teteveffahümül Melaiketü tayyibiyne yekulune 

Selâmün aleykümüdhulul cennete Bima küntüm ta'melun; 



 
Melekler, temiz inançlı oldukları hâlde vefat ettirdiği (bedenden 

ayırdığı) o kimselere: "Selâmun aleyküm! Yaptıklarınızın getirisi olarak, 
girin cennete!" derler. (A.Hulusi) 

 
032 - Onlar ki Melekler onları hoĢ hoĢ kabzederler «selâm, size 

girin, Cennete, çünkü çalıĢıyordunuz» derler. (Elmalı) 
 
 
Elleziyne teteveffahümül Melaiketü tayyibiyne yekulune 

Selâmün aleykümüdhulul cennete Bima küntüm ta'melun Bunlar 
meleklerin; selam olsun sizlere, ne mutlu size, gözünüz aydın. YapmıĢ 
olduklarınızdan dolayı cennete girin diyerek canlarını aldığı kimseler 
olacaktır. 

 
Yukarıdakinin tam tersi, zıddı.zâlimiy enfüsihim hatırlayın, 

kendine zulmedenler. Burada ki tayyibiyn de kendine güzellik edenler, 
kendine iyilik edenler. Kendine bir iyilik yap, Allah ile sıcak bir iliĢki kur. 
Evet, kendine iyilik etmiĢ olursun. 

 
 
33-) Hel yenzurune illâ en te'tiyehümül Melaiketü ev ye'tiye 

emru Rabbik* kezâlike fealelleziyne min kablihim* ve ma 
zalemehümullâhu ve lâkin kânu enfüsehüm yazlimun; 

 
(Onlar iman etmek için) ille meleklerin gelmesini (fiziki ölüm) yahut 

Rabbinin hükmünün (bir azabın) gelmesini mi bekliyorlar?.. Onlardan 
öncekiler de iĢte böyle yapmıĢtı! Allâh onlara zulmetmedi; onlar kendi 
nefslerine zulmediyorlardı. (A.Hulusi) 

 
033 - O kâfirler baĢka değil ancak kendilerine o meleklerin 

gelmesine veya Rabbinin emri gelmesine bakarlar, onlardan evvelkiler 
de böyle yaptılar ve onlara Allah zulmetmedi ve lâkin kendileri nefislerine 
zulmediyorlardı. (Elmalı) 

 
 
Hel yenzurune illâ en te'tiyehümül Melaiketü ev ye'tiye emru 

Rabbik Ģu berikiler; Hitabın muhatabı değiĢti, Ģu berikiler baĢka değil 
sadece meleklerin ya da rablerinin helak emrinin kendilerine gelmesini 
bekliyorlar öyle mi? Yani Ģu ötekiler rablerinin helak emrinin gelmesini mi 
bekliyorlar. 

 
ġimdi hemen bu noktada baĢtaki ayete, 1. ayete dönmenin tam 

zamanı. Hani niye acele ediyorlardı ki diyordu ya surenin giriĢinde. Acele 
etmelerine gerek yok ki. Nasıl olsa gelecek, geldi bilin diyordu hatta. 
Geldi bilin. Eta emrullah geldi bilin Allah‟ın emrini Eta emrullahi fela 



testa'ciluh (1) öyle acele etmelerine gerek yok. Yani iĢte oraya bir atıf la 
anlayalım bu ayeti. 

 
kezâlike fealelleziyne min kablihim onlardan öncekiler de böyle 

yapmıĢlardı. Bir gönderme, geçmiĢe bir atıf. Yani Allah ile ayaklaĢmaya 
baĢlayıp ta; Kim yıkabilir bizim saltanatımızı, kim dokunabilir, kimin gücü 
yeter demeye baĢladı mı uygarlık ve o uygarlığın mensupları, bilin ki 
sonun baĢlangıcı gelmiĢtir ve bilin ki bir gün kütür kütür gideceklerdir. 
Böyle müstekbirce, böyle küstahça Allah‟a baĢ kaldırmaya baĢlayan tüm 
yapılar, gücü ne olursa olsun Allah onlara nasıl yıkacağını, bizzat yıkarak 
öğretir. Çünkü inĢa etmek için imha eder Allah. 

 
ve ma zalemehümullâhu ve lâkin kânu enfüsehüm yazlimun 

Onlara zulmeden Allah değildir ki, aksine onlar kendi kendilerine 
zulmettiler.  

 
Ġlginç, gerçekten insanın tüylerini diken diken eden bir hitabı var. 

Allah zulmetmez kimseye. ..ve ma ene Bi zallamin lil 'abiyd(Kaf/29) 
Kur‟an da açıkça ifade buyruluyor. Ben kullarıma asla zulmetmem. Hatta 
doğru çevirisi Ģudur; çünkü nefyin haberi “B” harfi cerriyle gelmiĢtir Arap 
dilinde. Bunun karĢılığı Ģudur; Benim kullarıma zulmetme ihtimalim 
bulunmamaktadır. Tam çevirisi budur. Böyle bir ihtimal yok. Ya kim 
zulmediyor? KiĢi kendisine zulmediyor. 

 
ġu ayeti de hemen yanına koyun; ve mâ zalemûna ve lâkin kânû 

enfüsehum yazlimûn (Bakara/57) Bu da farklı bir form. 
 
Ve mâ zalemûne bize zulmetmediler, kendilerine zulmetmediler. 

Yani onlar zulmetmekle ne bize zulmetmiĢ oldular, ne zulme 
uğradıklarında benim zulmüme uğramıĢlardır diyor rabbimiz. Kendilerine 
zulmediyorlar. 

 
 
34-) Feesabehüm seyyiatü ma amilu ve haka Bihim ma kânu 

Bihi yestehziun; 
 
Bu yüzden yaptıklarının getirisi olan kötülükler kendilerine isâbet 

etti ve kendisiyle alay edip durdukları Ģey kendilerini çepeçevre kuĢattı. 
(A.Hulusi) 

 
034 - Onun için amellerinin fenalıkları baĢlarına musîbet oldu ve 

istihza ettikleri Ģey kendilerini sarıverdi. (Elmalı) 
 
 



Feesabehüm seyyiatü ma amilu ve haka Bihim ma kânu Bihi 
yestehziun en sonunda yaptıkları kötülüklerin hedefi haline geldiler. Alay 
edip durdukları Ģey tarafından çepe çevre kuĢatıldılar ve yok oldular.  

 
Beklemiyorlardı, Allahsız bir hayat inĢa etmiĢlerdi. Kariyer 

planlamalarına Allah‟ı koymamıĢlardı. Allah‟tan bağımsız bir mutluluk 
tasarımı tasarlamıĢlardı. Fakat sökmedi, olmadı, olmayacak bir Ģeydi. 
Allah‟tan bağımsız bir hayat alanı yoktu ki. Bunu bilemediler. 

 
Bu sureden önceki hicr ve Ġbrahim surelerinde geçmiĢ 

medeniyetlerin, uygarlıkların nasıl yıkılıp gittiklerine bir atıf aslında ve 
belki bugün de tüm muhataplarının aklından çıkarmamaları gereken Ģu 
ebedi gerçeği söylüyor Kur‟an; Ey insanoğlu Allah‟a rağmen hiçbir yapıyı 
ayakta tutamazsın. Akıllıysan Allahsız bir alan tasarımından vazgeç ve 
Allahsız mutluluk tasarlama. Allah anlam demektir, hayatın anlamını yok 
etmiĢ olursun. 

 
Rabbimizden hayatına Allah ile anlam katan, Allahlı bir hayat 

yaĢayan bir kul olmayı tazarru ve niyaz ediyoruz. Rabbimizden bizi 
sevmesini, bizi sevdirmesini ve bizi sevindirmesini niyaz ediyoruz. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. NAHL SURESĠ (035-069)(86) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları bugün Nahl suresinin 35. ayeti ile dersimize 

devam ediyoruz. 
 
 
35-) Ve kalelleziyne eĢrekü lev ĢaAllâhu ma abedna min dûniHĠ 

min Ģey'in nahnu ve lâ abauna ve lâ harremna min dûniHĠ min Ģey'* 
kezâlike fealelleziyne min kablihim* fe hel alerRusuli illel belağul 
mubiyn; 

 
ġirk koĢanlar dediler ki: "Eğer Allâh dileseydi biz de atalarımız da 

O'ndan baĢka bir Ģeye tapınmaz ve O'nun dediğinden baĢka bir Ģeyi 
haram etmezdik"... Kendilerinden öncekiler de iĢte böyle yapmıĢtı... 
Rasûllerin görevi, apaçık tebliğden baĢka ne olabilir? (A.Hulusi) 

 
035 - Bir de müĢrikler dediler ki: «Allah dileseydi ne biz, ne 

atalarımız ondan baĢka hiç bir Ģey'e tapmazdık ve onsuz hiç bir Ģey 
tahrim etmezdik, bunlardan evvelkiler de böyle yaptılar, buna karĢı 
peygamberin vazifesi ancak açık bir tebliğden ibarettir. (Elmalı) 

 
 
Ve kalelleziyne eĢrekü lev ĢaAllâhu ma abedna min dûniHĠ min 

Ģey'in nahnu ve lâ abauna Bir de Allah‟tan baĢkasına tanrılık 
yakıĢtırmakta direnenler dediler ki; Eğer Allah dileseydi ne biz, ne de 
atalarımız hem O‟ndan baĢka hiçbir Ģeye kulluk etmezdik. ve lâ 
harremna min dûniHĠ min Ģey' hem de O‟ndan baĢkasının sözü ile 
hiçbir Ģeyi haram kılmazdık. 

 
Hemen dikkatinizi çekmiĢtir, sapık bir kader inancı nasıl olur 

sorusunun cevabı iĢte burada. Bu ayetin ilk muhatapları olan Mekke 
putperest toplumunun kader inancını yansıtıyor. Fakat o günde kalmayıp 
bugünlere kadar gelmiĢ, hatta samimi müminlerin imanı içine girmeyi her 
nasılsa becermiĢ bir inanç sapması bu. Hem iradeye ihanet, hem de 
Allah‟a iftira. Eğer Allah dilemeseydi biz Ģirk koĢmazdık, biz müĢrik 
olmazdık, biz küfretmezdik, biz inkar etmezdik, biz sapmazdık demek ne 
demek.  

 
ġimdi onların Ģirk koĢmasını Allah mı diledi. Bu kadere iman mı, 

yoksa Allah‟a iftira mı. Bu bir inanç mı, yoksa bir inkar mı. Bu hiçbir 
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zaman bir iman olamaz. Ama hem insanın iradesine bir hakaret, hem de 
Allah‟a bir iftira olduğu açık. Sonuçta insan, Allah dilemeseydi biz Ģirk 
koĢmazdık, biz küfretmezdik, biz sapmazdık demekle kendi kendisine 
hakaret ediyor. Çünkü Allah‟ın kendisine verdiği en büyük nimet olan 
iradeyi yalanlıyor. 

 
En‟am suresinin 148. ayetinde bu konuyu bir kez daha iĢlemiĢtik, 

öyle hatırlıyorum. Çünkü buna benzer, bu mealde bir uyarı orada da 
bulunuyordu. Sonuç ne; Böyle bir bakıĢ açısı, böylesine yamuk bir 
tasavvur hangi noktaya götürüyor insanı diye soracak olursak, asıl belki 
de Kur‟an ın, vahyin bu mantığa dikkat çekmesinin sebebi de iĢte o 
sonuç.  

 
Sonuç Ģu; Ġnsan davranıĢlarının ahlaki sorumluluğunun reddi. Yani 

insan davranıĢlarından dolayı ahlaki sorumluluğu yüklenmek istemiyor ve 
bundan dolayı Allah‟a iftira edebiliyor. Çünkü davranıĢlarının sonucunu 
üstlenirse onun sorumluluğu altına girecek ve hesap vereceğin e 
inanacak. Eğer sorumluluğu üstlenirse o, onu bir baĢka noktaya 
götürecek, ahirete imana. Bu da iĢlerine gelmiyor. Bakınız, yani 
böylesine; sanki çok iyi müminlermiĢ, Allah‟ın takdirine çok iyi, çok 
sağlam inanırlarmıĢ gibi, hem de bir parça ironik. Bir parça içerisinde 
çeliĢki ve alay olan bir yaklaĢım aslında sonuçta insanın davranıĢlarının 
ahlaki sorumluluğunu üstlenmemesine varıyor. Problem de burada. 

 
 Seçme yeteneğinin reddine dayanan bir tasavvurun mazeret 

bulamayacağı bir kötülük var mı sizce.Ġnsanın hür iradesini reddeden bir 
yaklaĢımın hangi suça mazeret bulamayacağını düĢünüyorsunuz. Her 
suça mazeret bulabilir. Her günaha, her sapıklığa, her isyana bir mazeret 
bulur. Bulunabilecek en dehĢetli en korkunç mazerette, kendi suçunu 
Allah‟a yıkmak. Allah dilemeseydi böyle olmazdı demek olsa gerektir. 

 
 
kezâlike fealelleziyne min kablihim yo.!, bu yeni bir Ģey değil, 

böyle bir sapma insanlığın en eski, en kadiym sapma yöntemlerinden 
biri. Onlardan öncekiler de böyle demiĢlerdi. Onlardan öncekiler de böyle 
diye diye sapmıĢlardı, Allah‟ı mazeret göstermiĢlerdi. Öyle bir çeliĢki ki; 
Allah‟ı Allah‟a mazeret göstermek. 

 
fe hel alerRusuli illel belağul mubiyn peki, bu durumda elçilere, 

mesajı açık seçik bildirmek dıĢında baĢka ne düĢer ki. Yani sahte 
mazeret beyanının sahiplerine, özgür bir iradeye sahip olduklarını 
anlatmanın baĢka bir yolu mu var. Onlar kendi iradelerini yok sayabilirler, 
fakat peygamberlere düĢen onların aynı zamanda iradeli bir varlık 
olduklarını hatırlatmaktır. Onlara iradesiz bir varlık gibi muamele 
etmemektir. Onun için tebliğ etmekten, kendisine bildirileni iletmekten 
baĢka peygamberlere ne düĢer ki. Zorlamak düĢmez, sopalamak 



düĢmez, onları icbar etmek düĢmez, tepelerine vura vura inandırmak 
düĢmez. Ya ne düĢer; Onlar bir iradeye sahip olduklarını hatırlatmak, 
sunmak.  

 
imma Ģakiren ve imma kefura. (Ġnsan/3) isterlerse küfrederler, 

isterlerse Ģükrederler. Ġsterlerse iman ederler, isterlerse inkar ederler. 
ĠĢte bu ikisi ile karĢı karĢıya bırakmak. Çünkü iman, hür bir irade 
toprağında yeĢerir. Eğer hür bir irade yoksa iman da yoktur. Onun için 
iman hür bir irade toprağında boy verir, kök salar. Cennet ve cehennem 
aslında iradenin varlığının en büyük delilidir. Seçmek olmasaydı akıbet 
neden cennet ya da cehennem gibi alternatifli olaydı. 

 
Yer yüzünde insanın alternatifi olduğu için akıbet ve ahiretin de 

alternatifi vardır. Ġnsan aslında seçerken ya cenneti seçiyor, ya 
cehennemi. Onun için insanın iradesinin seçme özgürlüğünün bir 
sonucudur ahiretteki cennet ve cehennem. 

 
 
36-) Ve lekad beasna fiy külli ümmetin Rasûlen enı'budullahe 

vectenibüt tağut* feminhüm men hedAllâhu ve minhüm men hakkat 
aleyhid dalaletü, fesiyru fiyl Ardı fenzuru keyfe kâne akıbetül 
mükezzibiyn; 

 
Andolsun ki, her ümmet içinde: "Allâh'a kulluk edin ve taguttan 

kaçının!" diye bir Rasûl bâ's ettik... Onlardan kimine Allâh hidâyet etti... 
Onlardan kiminin de üzerine dalâlet hak oldu... (Hadi) arzda seyredin 
(gezinin) de yalanlayanların sonu nasıl oldu bakın? (A.Hulusi 

 
036 - Celâlim hakkı için biz, her ümmette «Allaha ibadet edin ve 

Tâguttan ictinab eyleyin» diye bir Resul ba'settik, sonra içlerinden kimine 
Allah hidayet nasip etti, kiminin de üzerine dalâlet Hakk oldu, Ģimdi Yer 
yüzünde bir gezin de bakın peygamberleri tekzip edenlerin akıbeti nasıl 
oldu? (Elmalı) 

 
 
Ve lekad beasna fiy külli ümmetin Rasûlen enı'budullahe 

vectenibüt tağut doğrusu biz her toplumun içinden, Allah‟a kulluk edin 
Tağut‟a, yani tanrılaĢtırılan Ģer otoriteden uzak durun diyen bir elçi 
çıkarmıĢızdır. 

 
Tağut Kur‟an da ehli kitap içinde kullanılır, müĢrikler içinde burada 

olduğu gibi. Demek ki Tağut sadece put, ya da putlarla ilgili bir olay değil. 
Ġnanç sapmasının sonucunda her sapmıĢ inanç sahibine arız ve musallat 
olabilecek bir Ģey. Ne olabilir? Ki Nisa/51 de ehli kitap için kullanılmıĢtı. 
Bu ortak bir nitelik olmalı. MüĢriklerle kitaplılar arasında ki ortak bir 
sapma niteliği. 



 
ĠĢte o Ģer bir otoriteyi kendisine merci edinmek, nihai yargı otoritesi 

edinmek, erk edinmek, otorite edinmek yani. Bu da nasıl olur? Ġnsanın 
kendi iradesini ona transferi ile olur. Bu canlı olabilir, cansız olabilir. 
Maddi olabilir manevi olabilir. DüĢünsel olabilir, duygusal olabilir, fiziki 
olabilir fark etmez. Cansız bir put olabileceği gibi, canlı bir insan olabilir. 
Bir düĢünce, bir ideoloji olabileceği gibi. Bir kurum bir kuruluĢ olabilir. 
Yani insana Allah‟ın verdiği iradeyi kullanmak yerine, onu kendisine vekil 
kıldığı zaman ve bu vekil kıldığı Ģey Ģer güç olduğu zaman o, onun için 
Tağut oluyor, Ģer otorite oluyor. Bu sizin transfer ettiğiniz irade ile 
çalıĢıyor, size karĢı kullanıyor. Yani onun gölgesi oluyorsunuz. ġerrin 
gölgesi de Ģerdir.  

 
Öyle ki iradenizi ona transfer ettiğiniz için o ne yaparsa, ne 

emrederse tabir caizse, siz de onu yapıyorsunuz. Ona o kadar 
bağlanıyorsunuz ki, artık Ģerrin gölgesi, kötülüğün gölgesi haline 
geliyorsunuz. Yani o sizin efendiniz, onun kölesi oluyorsunuz. ĠĢin garibi, 
kendinize de hakaret ediyorsunuz. Kendi onurunuzu da yok ediyorsunuz 
öz ellerinizle. Ona gölge oluyor ve onun sizi istediği gibi yönlendirmesine 
izin veriyorsunuz. ĠĢte Tağut; kiĢinin otoriteleĢtirdiği Ģeydir, Ģer odağıdır. 
O otorite değil, siz ona otoritelik atfediyorsunuz. 

 
feminhüm men hedAllâhu ve minhüm men hakkat aleyhid 

dalale bunun ardından onlardan kimileri Allah‟ın gösterdiği doğru yola 
uydu, kimileri de ısrarlı tercihleri sonucu sapıklığa mahkum oldular. 

 
35. ayetle birlikte okunduğunda, hemen yukarıdaki, bir üstteki 35. 

ayetle birlikte okunduğunda, Allah‟ın hidayet ve dalaletinin anlamı açık 
seçik gözüküyor. Yani insanın seçimi. Allah‟ın hidayeti; insanın doğruyu 
seçmesi. Allah‟ın saptırması ise insanın sapıklığı seçmesi. Hani 
hatırlayalım Kur‟an da bir çık ayetle bu ifade edilmiĢtir ama belki en açık 
ifade edildiği yerlerden biri; Bakara suresinde ki Ģu ayet;  

 
ve ma yudıllu Bihî illel fasikıyn (Bakara/26) Allah sapanları 

saptırır. Yani sapmıĢ olanlardan baĢkasını saptırmaz, dalalete götürmez. 
Onun için aslında sapma Allah‟a değil, kulun kendisine ait. O tercih 
ediyor, eylemleriyle, tasavvuruyla, aklıyla, yöneliĢiyle, tercihiyle sapmayı 
seçiyor, Allah‟ta onun seçimine müdahale etmiyor. Çünkü verdiği iradeye 
Allah saygı duyuyor. Hem irade verip hem iradesiz iĢ muamelesi 
yapmıyor. 

 
fesiyru fiyl Ardı fenzuru keyfe kâne akıbetül mükezzibiyn 

isterseniz yeryüzünde dolaĢın ve sonuçta görün yalanlayanların 
akıbetinin nasıl olduğunu. 

 



Böyle Kur‟an da bir fiil gezip dolaĢın diyen 7 ve dolaylı olarak gezip 
dolaĢmamızı isteyen, öneren onun haricinde bir çok ayet mevcut. Yani 
Kur‟an sık sık bize yer yüzünde gezip dolaĢmamızı ve sahtekarların, 
günahkarların, suçluların, Allah‟a isyan edenlerin feci sonunun ne 
olduğunu görmemizi tavsiye etmekte. Onun için belki bir Müslüman için 
seyahatin sırrı budur, amacı budur. Ya numuneyi imtisar olanlardan 
örnek almak, ya ibreti alem olanları ibret olarak seyretmek. Yani ibret 
almak.  

 
Onun için Ġslam‟da seyahatin bu ikisi dıĢında ne amacı olabilir. 

Birincisi örnek almak. Hacc da böyle değil midir. Ġbrahim‟i, Ġsmail‟i, 
Hacer‟i örnek alma ziyareti değil midir hacc ibadeti. Onun dıĢında 
gittiğimiz gördüğümüz yerlerde bulduğumuz yıkıntılar, surlar, kaleler, 
yıkılmıĢ kentler, harap olmuĢ uygarlıklar ve medeniyetler bize, Allah‟a 
karĢı hiçbir gücün ayakta kalamayacağını gösteren birer canlı tarihi belge 
değil midir. 

 
 
37-) Ġn tahrıs alâ hüdahüm feinnAllâhe lâ yehdiy men yudıllu 

ve ma lehüm min nasıriyn; 
 
Onların hakikate ermeleri için hırs yapsan da; Allâh, saptırdığı 

kimseyi hakikate erdirmez! Onların hiçbir yardımcıları yoktur. (A.Hulusi) 
 
037 - Sen onların hidayet bulmalarına harîs isen her halde Allah 

dalâlette bırakacağı kimselere hidayet vermez, onların yardımcıları da 
yoktur. (Elmalı) 

 
 
Ġn tahrıs alâ hüdahüm sen onların doğru yolu bulmasını ne kadar 

istersen iste, feinnAllâhe lâ yehdiy men yudıllu ve ma lehüm min 
nasıriyn artık unutma ki; Allah‟ın sapıklığa mahkum ettiğini kimse doğru 
yola yöneltemez. Onlara yardım eden de bulunmaz. Tercihlerine;  

 
Allah‟ın kendilerini mahkum ettiği kimseler. Bu önemli, bu 

açıklamamı bir daha tekrarlıyorum; Kendi tercihlerine, Allah‟ın kendilerini 
mahkum ettiği kimseler. Böyle algılamak doğru algılamaktır. 

 
 
38-) Ve aksemu Billâhi cehde eymanihim lâ yeb'asüllahu men 

yemut* belâ va'den aleyhi hakkan ve lakinne ekserenNasi lâ 
ya'lemun; 

 
(Onlar) en ağır yeminleri ile: "Allâh, ölen kimseyi bâ'setmez" diye 

Allâh adına yemin ettiler... Hayır, O'nun üzerine hak bir vaattir (ki ölen, 



vefatın hemen sonraki anında bâ'solacaktır ölümü tatmıĢ olarak)! Fakat 
insanların çoğunluğu bilmezler. (A.Hulusi) 

 
038 - Allah ölen kimseyi ba'setmez diye olanca yeminleriyle Allaha 

kasem hak bir vaat, ve lâkin nâsın ekserisi bilmezler. (Elmalı) 
 
 
Ve aksemu Billâhi cehde eymanihim dahası, bunlar en Ģiddetli 

yeminlerle Allah adına yemin ediyorlar. lâ yeb'asüllahu men yemut Ne 
diye yemin ediyorlar, hem de Allah adına? ÇeliĢkiye bakınız. Vahiy 
muhataplarının bu korkunç çeliĢkisini yüzlerine vuruyor ve diyor ki; Allah 
adına yemin ediyorlar. Allah ölen kimseyi asla diriltmeyecektir diye. 

 
Allah‟a inanıp ahirete inanmayan, hakime inanıp, adaletine 

inanmayan. ĠĢte bu çeliĢki, tüm inanç problemlerinin kökenine atıf 
yapıyor bu ibare ve hatırlayın 35. ayette buraya atıf yapmıĢtım. Orada; 
Eğer Allah dilemeseydi biz Ģirk koĢmazdık diyen mantık, aslında Ģu 
kapıya gelip dayanıyordu. KiĢinin eylemlerinin sorumluluğunu 
üstlenmemesi.  

 
Üstlenirse ne olacak? Doğal olarak, mecburi olarak gelip Ahirete 

iman kapısının önünde duracak. Çünkü eğer eylemlerinin sorumluluğunu 
üstlenirse hesaba inanacak. Mutlaka yapılan iyiliğin karĢılığının, yapılan 
kötülüğün de karĢılığının görüleceğine inanacak. Böyle bir Ģeye inanması 
ahirete iman etmesini mecburi kılacak. Onun için onlar; Allah öldükten 
sonra diriltmeyecek diye Allah‟a yemin ediyorlar. ÇeliĢkiye bakınız, hem 
de Allah‟a. Bu korkunç çeliĢkiye bakınız. 

 
Ve bugün, Allah‟a inandığını söyleyen insanları aslında bir çok tavır 

ve davranıĢları ile, o günün bu mantığına çok ta benzeyen Ģeyler 
yapıyorlar. KarĢılaĢtırın isterseniz. Ve Kur‟an mesajıyla baki, zamanlar ve 
mekanlar üstü bir vahiy olarak, ilahi mesaj olarak bu günün inanç 
yaralarına da merhemdir. Bugün de bu tür sapmaları sıkça görmemiz 
mümkündür. 

 
Bir üstte, 37. ayette bir kıraat, okuma farklılığı, alternatifi var. lâ 

yehdiy men yudıllu ibaresini, lâ yehiddiy okuyanlar, ki ikisi aynı anlama 
geldiği için geçiyorum. Ġbn Abbas‟a dayanan bir okuma bu. Ama bir de 
Ubey Bin Kâb a dayanan yuhda okuyuĢu var. lâ yehdiy men yudıllu 
ibaresi Ģu manaya geliyor ki ben verdiğim anlamda onu tercih etmedim 
yediddiy de olabilir, Allah saptırdığını doğru yola ulaĢtırmaz. Taberi ve 
Taberi‟ni kendisinden aldığı büyük dilci ve müfessir Ferra, bu gereksiz bir 
ifade diyorlar. Yani bu okuyuĢ böyle anlaĢılırsa eğer; Allah saptırdığını 
doğru yola ulaĢtırmaz. Hem kendisi saptırıp hem tabii ki ulaĢtırmaz. 
Onun için doğru okunuĢ yuhda okunuĢu diyorlar. Ki onun da bir sahabi 
olan Ubeyye‟ye nispet ediyorlar. O zaman mana, iĢte benim tercih ettiğim 



mana olur ki o da Allah‟ın saptırdığını hiç kimse doğru yola ulaĢtırmaz. 
Dahası eğer tam harfiyen çevirirsek, ulaĢtırılmaz. Doğru yola 
ulaĢtırılmaz. Yani meçhul, edilgen bir formda geliyor.  

 
Ama biz anlıyoruz ki Allah‟ın saptırdığını kimse doğru yola 

ulaĢtıramaz. Fakat Allah niye saptırır ve ne zaman saptırır? Sapanı 
saptırır, onu yukarıda ifade etmiĢtik. 38. ayetten devam ediyoruz; 

 
belâ va'den aleyhi hakkan ve lakinne ekserenNasi lâ ya'lemun 

Kesinlikle hayır, Bu, O‟nun gerçekleĢtirmeyi üstlendiği bir sözdür, bir 
vaattir ve fakat insanların çoğu bunu bilmiyorlar. Yani ölümden sonra 
yine diriliĢ, Allah‟ın bir vaadidir, bir sözüdür. Allah söz verdiği zaman 
yapar. Fakat insanların çoğu bunu bilmiyorlar, veya bilmemek öyle 
iĢlerine geliyor. Yani hesap vereceklerine inanmak istemiyorlar. 
Eylemlerinin sorumluluğu altına girmek istemiyorlar. Ahireti inkar 
etmelerinin temelinde yatan tasavvur bu. Problemin temelinde bu yatıyor. 

 
Bir çok inanç sapması, bir çok inkar, bir çok Allah‟a karĢı iĢlenmiĢ 

cürüm aslında buradan kaynaklanıyor. Yani aman eylemlerimizin 
sorumluluğumuzu üstlenmeyelim. Ne yapalım? ĠĢte müĢrikler böyle 
yapıyorlardı. Allah‟a atalım. Ġftira ediyorlardı. 

 
 
39-) Li yübeyyine lehümülleziy yahtelifune fiyhi ve li 

ya'lemelleziyne keferu ennehüm kânu kazibiyn; 
 
Hakkında ihtilaf ettikleri Ģeyi kendilerine açıklasın ve hakikat 

bilgisini inkâr edenler kendilerinin yalancılar olduklarını bilsin diye (her 
ölümü tadanı bâ'sedecektir). (A.Hulusi) 

 
039 - Ba'sedecek ki onlara ihtilâf ettikleri hakkı anlatsın ve onu 

inkâr edenler kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler. (Elmalı) 
 
 
Li yübeyyine lehümülleziy yahtelifune fiyhi ve li 

ya'lemelleziyne keferu ennehüm kânu kazibiyn oysa ki hakkında 
görüĢ ayrılığına düĢtükleri hakikati onlara göstersin. O‟nu inkarda ısrar 
edenler ise kendilerinin yalancı olduklarını anlasınlar diye; “Allah ölüleri 
diriltecektir.” Niçin diriltecektir? Ayrılığa düĢtükleri ihtilaf ettikleri 
hakikatleri kendilerine bizzat göstersin ve inkarcıların nasıl yalan 
söylediklerini onlara anlatsın, anlasınlar diye; Allah ölüleri diriltecektir. 

 
 
40-) Ġnnema kavlüna liĢey'in izâ eradnahu en nekule lehu kün 

feyekûn; 
 



Bir Ģeyi (olmasını) irade ettiğimizde kavlimiz ona yalnızca: "Ol" 
dememizdir... (Artık) o olur! (A.Hulusi) 

 
040 - Bizim her hangi bir Ģey için sözümüz, onu murad ettiğimiz 

zaman, sade ona Ģöyle dememizdir: «Ol» hemen oluverir. (Elmalı) 
 
 
Ġnnema kavlüna liĢey'in izâ eradnahu en nekule lehu kün 

feyekûn gerçek Ģu ki; Bir Ģeyin olmasını istediğimizde ona ol dememiz 
yeterlidir. O da hemen oluverecektir. ġüphe mi var. Ona ol dememiz 
yeterlidir buyuruyor Kur‟an. O da hemen oluverecektir. Yani Allah‟ın 
yaratması, Allah‟ın iktidarı, Allah‟ın kudret ve meĢ‟iyeti böylesine 
muhteĢemken siz neden dolayı tereddüt ediyorsunuz. Yani Allah; 
Öldükten sonra geri diriltmeyecek demekle aslında siz Allah‟ın kudretine 
iftira etmiĢ olmuyor musunuz. O‟nun sonsuz gücünü sınırlamıĢ olmuyor 
musunuz. Yani sizi yoktan böylesine var eden Allah, bir daha yaratamaz 
mı, bunu mu demek istiyorsunuz.  

 
Aslında tabii ne demek istedikleri belli. Sorumluluk altına girmek 

istemiyorlar. Yoksa Allah‟ın bir kez yarattığını bir kez daha 
yaratamayacağını söylemek abestir, saçmadır. 

 
 
41-) Velleziyne haceru fillâhi min ba'di ma zulimu le 

nübevviennehüm fiyd dünya haseneten, ve leecrul ahireti ekber* lev 
kânu ya'lemun; 

 
Zulmedildikten sonra Allâh'ta muhacir olanlara gelince; elbette 

onları dünyada güzel bir yere yerleĢtireceğiz... Gelecekteki mükâfatı ise 
elbette çok büyüktür. Eğer bilselerdi! (A.Hulusi) 

 
041 - Allah uğrunda zulme maruz olduktan sonra hicret edenlere 

gelince de, elbette onları Dünyada güzel bir surette yerleĢtiririz, mamafih 
âhiret ecri her halde daha büyüktür, eğer bilseler. (Elmalı) 

 
 
Velleziyne haceru fillâhi min ba'di ma zulimu beri yan dan -yeni 

bir pasaja girdik. Beri yan dan; o “vav”a öyle mana vermemiz doğru olur.- 
Uğradıkları zulmün ardından Allah yolunda hicret edenlere gelince.  

 
Bu Nahl suresinin Mekke de indiğini bildiğimize göre bu hicret 

hangi hicrettir diye sorabiliriz. Hemen cevabı da hazırdır, tabii ki 
HabeĢistan hicretinden söz ediyor. HabeĢistan hicreti, hem de ne hicret. 
Gerçekten iman uğruna ödenen müthiĢ bir bedel. 

 



DüĢüne biliyor musunuz yad ve yabancı, deniz aĢırı bir ülkeye o 
günün Ģartlarında evini barkını ailesini, malını mülkünü, parasını, 
akrabalarını, ülkesini, yurdunu, bağını bahçesini her Ģeyini bırakıp gitmek 
ve bir meçhule gitmek. Nereye gittiğini ve ne olacağını bilememek, 
baĢına ne geleceğini, bir daha dönüp dönmeyeceğini bilememek ve 
sonucun ne olacağını kestirememek ve yarının ne getireceğini 
bilmemek..! Ama iman uğruna bütün bunları göze almak. ĠĢte HabeĢistan 
hicreti budur. 

 
Orada kendilerini daha beter bir durumla karĢılaĢıp 

karĢılaĢamayacağından dahi emin değiller. Buna rağmen gittiler. 
Gidenler sadece zayıflar değildi. Oysaki zayıflar zaten gidemedi, hicret 
dahi edemedi. Onların gidecek imkanı dahi yoktu. Gidenlerin çoğu 
güçlülerde. Reislerin oğulları, kızları, gelinleri, damatları idiler. Mekke‟nin 
eĢrafının çocukları idiler. Mekke‟nin eĢrafı idiler. Saygın insanlardı.  

 
Mesela bunlardan biri Ümmü Habibe idi. Daha sonra Resulallah‟ın 

eĢi olacak olan bu hanım, Mekke‟nin reislerinden Ebu Süfyan‟ın kızı idi. 
Bir sarayda yetiĢmiĢti. Etrafında nedimeler, cariyeler, hizmetçiler 
dönüyordu. Elini sıcak sudan soğuk suya vurdurmuyorlardı. Fakat 
böylesine bir rahatın içinden imanı uğruna kocasını da alıp gitti ve baĢına 
neler geldi. Bu kadarla kalsa iyi. Daha henüz yeni Müslüman olmuĢ fakat 
imanı boğazından indirememiĢ olan kocası, gittiği yerde dinden döndü ve 
onu terk etti. O orada tek baĢına imanının mücadelesini bir kadın olarak 
verdi. Bir dağ gibi. Ve Resulallah onun bu tavrını öyle memnuniyetle 
karĢıladı ki, ona bir ödül vermek istedi. Ona en güzel ödülü kendi 
nikahına almakla ödüllendirdi ve o da bu ödülü gerçekten hak etmiĢti ve 
çok sevindi. Nikahlarını NecaĢi kıymıĢtı Bir kral, HabeĢistan kıralı. Onun 
için iĢte HabeĢ hicreti böyle bir hicretti. Bu korkunç zorlukların 
omuzlanıldığı, sırtlanıldığı bir hicret. 

 
Ne olacak bu zorluklara katlananlara? le nübevviennehüm fiyd 

dünya haseneh kesinlikle onları dünyada güzel bir konuma 
yerleĢtireceğiz. ve leecrul ahireti ekber* lev kânu ya'lemun Fakat öte 
dünyada ki karĢılıkları daha büyük olacak. Yani bu dünya da onlara 
gerçekten de güzel bir konum vereceğiz ama, öbür dünya da daha 
muhteĢem bir karĢılık bulacaklar. Ġnkarcılar keĢke bunu kavrayabilseler. 
KeĢke bunun farkına varabilselerdi. 

 
 
42-) Elleziyne saberu ve alâ Rabbihim yetevekkelun; 
 
Onlar ki, sabrettiler ve Rablerine tevekkül ederler. (A.Hulusi) 
 
042 - Onlar ki sabretmiĢlerdir ve hep Rablerine tevekkül kılarlar. 

(Elmalı) 



 
 
Elleziyne saberu ve alâ Rabbihim yetevekkelun eza cefaya 

karĢı direnen ve sadece rablerine dayanan kimseleri bekleyen bu 
güzellikleri inkarcılar keĢke bilebilselerdi. Bu tırnak içine alınması 
gereken “bekleyen bu güzellikleri” cümleciğini Razi, ve Taberi‟ye 
dayanarak ilave ediyoruz. Çünkü ayetin geliĢinden ve bağlamından bu 
kolayca anlaĢılıyor. 

 
Yukarıda 38. ayette ölümden sonrasını inkar edenler vardı ya, iĢte 

onlar keĢke bilselerdi. Yani ölümün bitiĢ olmadığını bilselerdi. Bu ibareyi 
böyle anlamanın delili de açık aslında. Yeni bir aleme intikal olduğunu, 
ölümün son olmadığını, yepyeni bir dünyaya yeniden doğmak olduğunu 
keĢke bilselerdi. Hiçbir Ģeyin karĢılıksız kalmayacağını keĢke bilselerdi.  

 
..lâ havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenun. (Yunus/62) onlar için 

korku yok. Onlar gelecekten endiĢe, geçmiĢten dolayı da hüzün 
duymayacaklar müjdesinin gerçekleĢeceğini, böylesine muhteĢem 
gerçekleĢeceğini keĢke bilselerdi. 

 
 
43-) Ve ma erselna min kablike illâ ricalen nuhıy ileyhim fes'elu 

ehlez Zikri in küntüm lâ ta'lemun; 
 
Senden önce, kendilerine erkeklerden baĢkasını, vahiy ile irsâl 

etmedik... Eğer bilmiyorsanız, geçmiĢ hakkında bilgi sahibi kiĢilere sorun. 
(A.Hulusi) 

 
043 - Senden evvel de Resul olarak baĢka değil, ancak kendilerine 

vahiy verdiğimiz erler göndermiĢizdir, ehli zikre sorun bilmiyorsanız. 
(Elmalı) 

 
 
Ve ma erselna min kablike illâ ricalen nuhıy ileyhim ey 

Muhammed senden önce gönderdiklerimizde kendilerine vah 
yettiklerimiz ademoğullarına mensup adamlardan baĢkası değil. Yani 
senden önce gönderdiklerimiz de ölümlü birer insan idiler. Melek 
değildiler. Burada Ġllâ ricalen ibaresine bakarak erkeklerdi diye çevirmiĢ 
olsak dahi bağlamın cinsiyetle bir alakası bulunmamaktadır. Yani 
peygamberlerin hangi cinse ait olduğu, erkek mi, diĢi mi sorusuna bir 
cevap değil bu ayet. Bu ayet muhatapların, melek peygamber istemesine 
bir cevap. Dolayısıyla insan olmaları vurgulanıyor. 

 
Daha önce de bir baĢka vesile ile bir baĢka surede bu ayete 

değindiğimizi hatırlıyorum. Peygamberlerin cinsiyeti ile değil, insiyetiyle, 
yani insaniyetiyle ilgili bir ayet, bir bağlamdadır bu ayet. Çünkü 



muhataplar olağanüstü bir, melek mesela bekliyorlardı. Onu istiyorlardı. 
Bizim gibi biri bize haber getiremez iddiasındaydılar. Onun için Kur‟an 
onlara cevap verdi. Yani ölümlü bir insan. Daha öncekiler gibi bu 
peygamber de ölümlü bir insan. 

 
fes'elu ehlez Zikri in küntüm lâ ta'lemun eğer bilmiyorsanız 

önceki vahyin mensuplarından sorup öğrenin. Burada ki zikir ehli ehlez 
Zikr, önceki vahye mensup olan ehli kitaptır. 

 
 
44-) Bil beyyinati vez zübür* ve enzelna ileykezZikra 

litübeyyine linNasi ma nüzzile ileyhim ve leallehüm yetefekkerun; 
 
Apaçık deliller, mucizeler ve Zeburlar (hikmet bilgileri) ile (irsâl 

ettik)... Sana da Zikri (hatırlatıcıyı) inzâl ettik ki, insanlara kendilerine 
indirileni açıklayasın ve onlar da tefekkür etsinler. (A.Hulusi) 

 
044 - Beyyinelerle ve kitaplarla; sana da bu zikri indirdik ki 

kendilerine indirileni nâsa anlatasın ve gerek ki tefekkür edeler. (Elmalı) 
 
 
Bil beyyinati vez zübür biz onları hakikatin açık, apaçık belgeleri 

ve hikmet yüklü sayfalarla göndermiĢizdir. Buradaki Vez zübür‟ün tekili; 
Ez zübratu. Ki ağır demir plakalar anlamına geliyor sözlükte. Hacmi ağır 
kitaplara, ya da değerli kitaplara, yani Ģöyle diyelim; Klasiklere, ez zübür 
de deniliyor. 

 
Bazı lügatçılar, özellikle Ragıp el Isfahani içerisinde Ģeriat 

yasalarının değil de hikmetin bulunduğu kitaplara zübür denilir diyor ki, 
aslında neden Davud peygambere verilen kitaba, ya da onun kitabına 
Zebur denildiğini buradan da anlıyoruz. Yani içinde yasanın bulunmadığı 
fakat hikmetin bulunduğu metinler olduğunu anlıyoruz. 

 
ve enzelna ileykezZikra litübeyyine linNasi ma nüzzile ileyhim 

ve leallehüm yetefekkerun iĢte sana da bu uyarıcı vahyi indirdik ki 
kendilerine indirilene açıklayasın ve belki onlar da düĢünürler diye. 

 
Evet, burada bu ayette çok üzerinde durulması gereken 

Resulallah‟ın, peygamberin tebyin ve beyan misyonu var. kendilerine 
indirileni insanlara açıklayasın diye, litübeyyine linNasi ma nüzzile 
ileyhim. Ne demek Tebyin ve beyan tübeyyine linNas Beyyene, 
yübeyyinü tebyin. Evet, tebyin ve beyan misyonuna bir iĢaret var.  

 
Kur‟an da iki manaya da kullanılmıĢ Tebyin. Beyyene fiili hem 

iletmeyi, bildirmeyi, duyurmayı ifade ediyor, yani bir haberi iletme görevi. 
Hiç kayba uğratmaksızın muhataba iletmeyi, hem de tarif etmeyi, 



uygulamayı, ya da uygulamalı olarak göstermeyi, açıklamayı içeriyor. 
Onun için Türkçe karĢılığını, açıklama olarak tercih ettim. Açıklama 
Türkçe de bu iki manayı da içerir. Hem size iletmeniz için verilmiĢ bir Ģeyi 
açıklamak. Ona saklamanın karĢıtı olarak, gizlemenin karĢıtı olarak. Ki 
Kur‟an da bu manada, Bakara/159, A. Ġmran/187, Maide/15 de 
gizlemenin karĢıtı olarak kullanılmıĢ. Ama bir de açıklamak, yani onu 
açmak. Onu gizli ve kapalı olan yerlerini izah etmek. Ya da daha doğru 
bir ifade ile yaĢayarak öğretmek, uygulamalı olarak tarif etmek manasına 
kullanılmıĢ ki Kur‟an da kullanıldığı iĢte orada bu manada; Ġbrahim/4 te 
de o manada kullanılmıĢ. 

 
Yine Kur‟an da Allah‟a izafe edilir. Beyyene fiili. Bakara/159, 

Nisa/26, Maide/75 te Allah‟ın açıklamasından, yani bu vahyi Allah‟ın 
insanlara açıklamasından söz edilir. Demek ki Allah‟a da nispet 
edildiğine göre, Allah‟ta bir baĢka yerden alıp vermediğine göre, Allah 
insanlara açıklanmasını ihtiyaç duydukları Ģeyleri açıklıyor. Peygamber 
de Ġnsanlara, Allah‟ın açıkladığı Ģeylerin daha bir açılımını istiyorlarsa, 
eğer anlamıyorlarsa o da onlara yaĢayarak, uygulamalı olarak beyan 
ediyor. Bu manada peygamberin bir iletiĢim aleti olmadığını hepimiz 
biliyoruz. Sarım bunda herkes, her mümin müttefiktir. Yani peygamber 
vahyi taĢıma konusunda, vahyin kaynağı ile muhatapları arasında bir ara 
kablosu mudur. Sadece oradan alıp oraya götürecek. Ve iĢlevi bununla 
mı sınırlıdır. Peygamberin bir insan oluĢu dolayısıyla sözü ile eylemiyle, 
algısıyla, açıklamasıyla, yaĢantısıyla, aklıyla, tasavvuruyla vahyin i,ki 
ayaklı mümessili oluĢ misyonu nerede kaldı. Sevgili validemiz Hz. 
AiĢe‟nin ifade buyurduğu gibi. Onun ahlakı nasıldı diye soranlara; 

 
- Kâbe hulûkuhu Kur‟an. Onun ahlakı Kur‟an dı diye cevap 

veriyordu.  
 
Yani bu Ģu manaya gelmiyor muydu. Vahyi ilahi hakikatlerin teorik 

kaynağı olan vahyi insana dönüĢtürün, Muhammed AS. olsun. Bu, bu 
manaya gelmiyor mu. Onun için Kur‟an da onu tebcil etmiyor muydu. Sen 
muhteĢem bir ahlak üzeresin (Kalem/4) diyen ve onu, onun için örnek 
göstermiyor muydu. Örnek gösterdiğine göre nesini örnek gösteriyordu. 
Yani siz de aldığınız vahyi iletin demekten öte bir Ģeydi herhalde örnek 
göstermesi. Yani ona bakın, vahiy insan da nasıl hayata dönüĢür, vahit 
nasıl bir zihin inĢa eder, nasıl bir akıl inĢa eder, nasıl bir tasavvur inĢa 
eder.  

 
Dahası ve özetle nasıl bir insan inĢa eder. Çünkü vahyin amacı 

insan inĢa etmektir. Bakın vahiy Resulallah gibi bir insanı inĢa etti. ĠĢte 
buydu. Onun için peygamberin tebyin ve beyan misyonu, vahyi hayata 
dönüĢtürme misyonu. Vahyin inĢa ettiği Ģahsiyeti ortaya koyma misyonu. 
Vahiy nasıl bir insan, adam inĢa eder bana bakın dercesine bir örneklik 
misyonudur. 



 
[(Ek bilgi; Farsçadan dilimize giren "PEYGAMBER" tâbiri de en az 

"tanrı" kavramı kadar yanlıĢ bir tâbirdir. Kur'ân-ı Kerîm'de "peygamber" 
kelimesi geçmez! Kurân'a göre "NEBÎ" vardır; "RASÛL" vardır. Yani 
"NÜBÜVVET" ve "RĠSÂLET" vardır. 

 
"Nebi" denildiğinde, O'nda açığa çıkan "Nübüvvet" vasfına iĢaret 

edilir. "Rasûl" denildiğinde, O kiĢide açığa çıkan "Risâlet" vasfına iĢaret 
edilir. Konunun ilgili alanına göre de, Kur'ân-ı Kerîm'de bu iki kelimeden 
birine iĢaret edilir. 

 
Bu konu hayli derinlikli bir konudur ve pek çok sır bu konuda 

kullanılan "peygamber" kelimesi yüzünden örtülmektedir. (A.Hulusi) 
(http://tumkitaplar.org/find/default.asp?KA=0&Sub=1&chk_BKD=&chk_T
MK=&chk_HPI=0&txtFind=&cmb_Kitaplar=&SubID=822 )] 

 
 
45-) Efe eminelleziyne mekerus seyyiati en yahsifAllâhu 

Bihimül Arda ev ye'tiyehümül azâbü min haysü lâ yeĢ'urun; 
 
Kötülükleri yapmak için planlayıp tuzak kuranlar, Allâh'ın kendilerini 

arza batırmayacağından yahut fark edemedikleri bir taraftan kendilerine 
azap gelmeyeceğinden emin mi oldular? (A.Hulusi) 

 
045 - Ya Ģimdi aman mı buldu o kimseler: o fenalıkları yapmak için 

hile kurup duranlar, Allahın kendilerini Yere geçirmesinden? veya hatır-u 
hayallerine gelmez cihetlerden kendilerine azâb gelivermesinden? 
(Elmalı) 

 
 
Efe eminelleziyne mekerus seyyiati en yahsifAllâhu Bihimül 

Arda ev ye'tiyehümül azâbü min haysü lâ yeĢ'urun yani Ģimdi ustaca 
gizlenmiĢ -zaafı tabii ki, zaafları, içinde ki o çürümüĢlükler ustaca 
gizlenmiĢ- berbat düzenleri kuran kimseler Allah‟ın kendilerini yerin 
dibine geçirmeyeceğinden, ya da azabın, hiç farkında olmadıkları bir 
noktadan gelip kendilerini bulmayacağından, bulamayacağından eminler 
mi, eminler öyle mi? Efe diye baĢlıyorsa böyle çevirmek çok daha güzel. 
Yani onlar azabın hiç farkında olmadan gelip kendilerini, dönüp 
dolaĢırken, günlük iĢlerinde harala gürele uğraĢırken bulamayacağından 
eminler öyle mi? 

 
Evet, bu bir tehdit. Ve devam ediyor. Bu bir tehdit dedim değil mi, 

aslında kutsaldan arındırılmıĢ düzenlerin iç zaaflarına bir gönderme var. 
Yani Allah‟tan kopmuĢ, Allah‟tan kopuk bir sistem kurmaya çalıĢanlar. Bu 
sistemlerin zaafları gizli olur. DıĢarıdan bakınca görkemli görünürler. ĠĢte 
ona iĢaret ediyor. Ġçten içe çökerler, çürürler ve bir de bakmıĢsınız o dev 

http://tumkitaplar.org/find/default.asp?KA=0&Sub=1&chk_BKD=&chk_TMK=&chk_HPI=0&txtFind=&cmb_Kitaplar=&SubID=822
http://tumkitaplar.org/find/default.asp?KA=0&Sub=1&chk_BKD=&chk_TMK=&chk_HPI=0&txtFind=&cmb_Kitaplar=&SubID=822
http://tumkitaplar.org/find/default.asp?KA=0&Sub=1&chk_BKD=&chk_TMK=&chk_HPI=0&txtFind=&cmb_Kitaplar=&SubID=822


gibi görünen yapı göçüvermiĢ. Aslında bir kartondan dev imiĢ. Ona iĢaret 
var ve devam ediyor tabii. 

 
 
46-) Ev ye'huzehüm fiy tekallübihim fema hüm Bi mu'ciziyn; 
 
Yahut onları dönüp dolaĢırlarken aniden yakalamayacağından 

(emin mi oldular)? Onlar (Allâh'ı) âciz bırakamazlar! (A.Hulusi) 
 
046 - Veya dönüp dolaĢırken kendileri yakalayıvermesinden, ki 

onlar âciz bırakacak değillerdir. (Elmalı) 
 
 
Ev ye'huzehüm fiy tekallübihim fema hüm Bi mu'ciziyn veya 

gündelik telaĢe ile dönüp dolaĢırlarken kendilerini asla 
savuĢturamayacakları bir belanın yakalamayacağından eminler öyle mi? 
Devam ediyor yine; 

 
 
47-) Ev ye'huzehüm alâ tehavvüf* feinne Rabbeküm le Raûfun 

Rahıym; 
 
Yahut yavaĢ yavaĢ tüketerek yakalamayacağından (yana emin mi 

oldular)? Muhakkak ki Rabbiniz, Raûf'tur, Rahıym'dir. (A.Hulusi) 
 
047 - Yâhut da kendilerini korkuta korkuta, eksilte eksilte 

alıvermesinden? Demek ki Rabbimiz çok refetli çok merhametli. (Elmalı) 
 
 
Ev ye'huzehüm alâ tehavvüfin yahut ta bir süreç içerisinde içten 

içe çözülmeye mahkum edip ortadan kaldırmayacağımızdan eminler öyle 
mi? Yani bir önceki ayette hızlı bir çöküĢten bahsediyordu. Burada ise 
alâ tehavvüfin belli bir süreç içinde, yani yavaĢ yavaĢ, azar azar. Böyle 
ince bir süreçle çökertmeyeceğimizi, çürümeye terk etmeyeceğimizden 
eminler öyle mi diye tehdit ediyor. Aniden in zıddı, yavaĢ yavaĢ tehavvüf. 

 
feinne Rabbeküm le Raûfun Rahıym Ģunu da unutmayın ki 

rabbiniz elbet çok Ģefkatli, pek merhametlidir. Pek rahmetlidir, 
merhametin kaynağıdır. Bakınız yukarıdaki bu Ģiddetli tehditler, bu zaafı 
ustaca gizlenmiĢ sahte düzenlerin nasıl aniden ya da yavaĢ yavaĢ, bir 
süreç içinde çökeceğini ifade eden tehditlerin arkasından ayet nasıl 
bitiyor. Allah‟ın Ģefkat ve merhameti her Ģeyin üstündedir, her Ģeye 
galiptir dercesine. Aslında belki bu çöküĢler de Allah‟ın Ģefkat ve 
merhametinin bir ürünüdür. Çünkü eğer sahte düzenler, içten içe 
çökmese, ya da aniden yıkılı vermeseydi insanlar sapmayı 
içselleĢtirecekler ve ebediyen doğru yolu bulamayacaklardı. Onların 



yıkılıĢları belki insanlara kendilerine dönüĢ fırsatı verecekti. Onun için bu 
da Allah‟ın Ģefkat ve merhametinin bir ürünüdür. 

 
 
48-) Evelem yerav ila ma halekAllâhu min Ģey'in yetefeyyeü 

zılaluhu anil yemiyni veĢ Ģemaili sücceden Lillâhi ve hüm dahırun; 
 
Allâh'ın yarattığı Ģeyleri görmediler mi ki, gölgeleri (varlıkları) boyun 

bükerek, Allâh'a (hakikatleri olan Esmâ'ya) secde eder hâlde, sağdan 
(hidâyet) ve sollardan (dalâlet) döner durur. (A.Hulusi) 

 
048 - Ya görmediler de mi? Her hangi bir Ģeyden Allahın 

yarattığına bir baksalar a: gölgeleri sağ ve sollarında sürünerek Allaha 
secdeler ederek döner dolaĢır. (Elmalı) 

 
 
Evelem yerav ila ma halekAllâhu min Ģey'in imdi onlar Allah‟ın 

yarattıklarından çevrelerindeki Ģeylere hiç mi bakmıyorlar. yetefeyyeü 
zılaluhu anil yemiyni veĢ Ģemaili sücceden Lillâhi ve hüm dahırun 
onların gölgeleri sağ ve sollarından süzülüp dönerken, Allah‟a teslim olup 
koyduğu yasaya derin bir tevazu ile boyun eğmektedir. Bunu da mı 
görmüyorlar. 

 
Bakınız, etrafımızda gördüğümüz eĢyalara ve onların gölgesine 

dikkatimizi çekiyor. EĢyalara ve gölgesine. Onların Allah‟a derin bir 
teslimiyetle, tabii ki Allah‟ın koyduğu yasalara uygun hareket ettiklerini 
buyuruyor ayet. Varlığın, yani özetle diyor ki; Varlık bir ayettir, kainat bir 
kitaptır. Okumuyorlar mı. Nesnelerin Allah‟ın yasasına kayıtsız Ģartsız 
nasıl uyduğunu görmüyorlar mı. EĢyayı bir kitap gibi okumuyorlar mı. 
Varlık, O‟nun varlığına bir atıftır, bir dipnottur, bir referanstır, eğer 
okusalardı gördükleri her Ģeyin, Allah‟ı gösteren birer parmak olduğunu 
görürlerdi ve parmağa değil parmağın gösterdiğine. Esere değil 
müessire, sanata değil sanatkâra bakarlardı. Onun için fiile değil faile 
bakarlardı eğer görselerdi. Okumuyorlar mı. 

 
Tabii burada gölge ve gölgeyi oluĢturan asıl iliĢkisi de ilginç. 

Burada aslında gölgeler aslından bağımsız değerlendirilemezler. Eğer bir 
yerde gölge görmüĢseniz mutlaka o gölgeyi bir asla bağlamanız lazım. O 
gölgeyi yapan bir Ģey var. Siz gölgelere bakıyorsunuz ama gölgeyi yapan 
aslı unutuyorsunuz. Evet, gölgesini hesaba katanlar o gölgenin aslını 
nasıl hesaba katmazlar. Bu korkunç bir aldanıĢ değil mi? Oysaki gölgeler 
tartılmazlar, gölgeler ayrıca değerlendirilmezler aslın yanında gölgeler 
ayrıca değer bulmazlar. ġu kendisi, Ģu da gölgesi der misiniz. Siz 
gölgesine bakıyor ama aslını göremiyorsunuz. Belki gölgesine bile doğru 
bakmıyorsunuz. Doğru baksanız aslı görürdünüz. 

 



 
49-) Ve Lillâhi yescüdü ma fiys Semavati ve ma fiyl Ardı min 

Dabbetin vel Melaiketü ve hüm lâ yestekbirun; 
 
Semâlar ve arzda bulunan (tüm) canlılar ve melâike (ruhanî ve 

cismanî âlemlere ait varlıklar ve kuvveler), hiç kibirlenmeksizin (benliğe 
kapılmaksızın) Allâh'a secde ederler (Allâh'a mutlak teslimiyet 
hâlindedirler). (49. âyet secde âyetidir.) (A.Hulusi) 

 
049 - Hem Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allaha secde 

eder, gerek Dâbbe kısmından olsun ve gerek Melâike, ve bunlar 
kibirlenmezler. (Elmalı) 

 
 
Ve Lillâhi yescüdü ma fiys Semavati ve ma fiyl Ardı min 

Dabbetin vel Melaike yine görünen varlıkların en aĢağı tabakasından 
görünmeyen varlıkları ufku olan meleklere varıncaya dek göklerde ve 
yerde olan her Ģeyin Allah‟ın yasasına boyun eğip teslim olmuĢlardır. 
Yukarıdaki ayetin devamı aynı konuyu iĢliyor ayet. Varlık kategorilerinin 
en üst tabakasından en alt tabakasına kadar her bir Ģeyin yani Dâbbe, 
sürüngenler, belki tek hücreli canlılardan baĢlayan en alt tabakada ki 
canlı oluĢum ve en üst tabaka varlıklar iç içe geçmiĢ ufuklardan 
müteĢekkil bir hiyerarĢisi var varlıkların, bir tertibi var. En üst varlık olan 
meleklere kadar bütün bir varlık siferi, bütün bir varlık alemine 
bakmıyorlar mı. Onların tamamı Allah‟ın yasasına boyun eğmiĢlerdir. 

 
Evet, neden hatırlatılıyor insana? Ey insan, onlar var oluĢ 

amaçlarını itirazsız sürdürüyorlar. Senin de iradeli bir varlık olarak 
onlardan üstünsün, farklısın. Çünkü senin iraden var. Onlar mutlak 
manada tabiler, statik kadere tabiler. Sen dinamik kadere tabisin, iraden 
var. Onların bir var oluĢ amacı varsa ey insan, senin de bir var oluĢ 
amacın olmalı değil mi. Evet iĢte vahiy insanın var oluĢ amacını gösteren 
bir kılavuz, yol haritasıdır.  

 
Nedir insanın yeryüzündeki var oluĢ amacı? Yeni bir hayatı inĢa 

etmek. Yani var oluĢ amacına uygun bir hayatı inĢa etmekle sorumludur 
insan ve iĢte bu inĢada vahiy bir yol haritası, bir kılavuz olacaktır. Yani 
yer yüzünde var oluĢ amacına uygun bir hayatı inĢa etmek için insan; 
ustayı inĢa eden de vahiydir. Vahiy ustayı inĢa eder, usta ise hayatı inĢa 
eder. 

 
Secde, teslimiyet. Ayette geçen secde. Teslimiyetin harekete 

dönüĢmüĢ biçimi. 
 
Resulallah Ebu Zer‟e onu öğretiyordu hatırlar mısınız; 
 



- Ey Ebu Zer, güneĢ nereye gitti? demiĢti.  
 
Ebu Zer‟in bir ayetin manasını anlamak için sorduğu soru üzerine, 

güneĢ nereye gitti? 
 
- Allahu ve Resuluhu âlem. demiĢti Ebu Zer. Allah ve Resulü iyi 

bilir. 
 
- Ey Ebu Zer güneĢ secde etmeye gitti. DemiĢti. 
 
Aslında bu bir tefsir, bu bir ayeti hatırlatmaktı; 
 
EĢ ġemsu velKameru Bi husban. 
 
enNecmu veĢġeceru yescudan. (Rahman/5-6) 
 
Rahman suresinde. GüneĢte ağaçlar da secde ederler. Ne demek 

secde burada? Yani o hareketi yaparlar değil, Allah‟a kayıtsız Ģartsız 
boyun eğerler. ĠĢite bu Resulallah‟ın baĢ öğretmeni olduğu okulda bir 
tabiat okuma dersi idi Ebu Zer‟e verilen. 

 
ve hüm lâ yestekbirun onların hiçbiri büyüklük taslamazlar. Ġradeli 

insana kozmik senaryoda ki rolünü hür iradesi ile oynaması öğütleniyor. 
Büyüklük taslamazlar, sen de büyüklük taslama ve iradeni Allah‟a karĢı 
kullanma ey insanoğlu. Allah‟a rağmen kullanma. 

 
 
50-) Yehafune Rabbehüm min fevkıhim ve yef'alune ma 

yü'merun; 
 
Derûnlarından hükmeden Rablerinden korkarlar ve emr 

olunduklarını yaparlar. (A.Hulusi) 
 
050 - Fevklerinden rablerinin maharetini duyarlar ve her ne emir 

olunurlarsa yaparlar. (Elmalı) 
 
 
Yehafune Rabbehüm min fevkıhim üzerlerinde egemen olan 

rablerinden korkarlar ve yef'alune ma yü'merun ve verilen komutları 
tastamam uygularlar. 

 
 
51-) Ve kalellahu lâ tettehızu ilâheynisneyn* innema HUve 

ilâhun vahıd * feiyyaYE ferhebun; 
 



Allâh buyurdu ki: "Ġki ilâh edinmeyin! 'HÛ', sadece Ulûhiyet sahibi 
BĠR'dir (cüzlere ayrılmayı ya da cüzlerin bütünü olmayı kabul etmeyen 
"TEK"illiktir)... O hâlde yalnız Ben'den korkun." (A.Hulusi) 

 
051 - Allah da buyurmuĢtur ki: iki ilâh tutmayın o ancak bir ilahtır, 

onun için benden yalnız benden korkun. (Elmalı) 
 
 
Ve kalellahu lâ tettehızu ilâheynisneyn Hani Allah Ģöyle 

buyurmuĢtu; Ġki ilah edinmeyin. innema HUve ilâhun vahıd çünkü 
yalnızca O‟dur biricik olan ilah. feiyyaYE ferhebun artık benden, sadece 
benden korkun.  

 
Allah böyle buyurmuĢtu evrensel koroyu bozan insana istikamet 

açısını hatırlatmıĢtı Allah. Tevhidi bir tasavvur oluĢturmasını istemiĢti. 
Eğer insan hakikati parçalamazsa, tevhide ancak o zaman ulaĢır. 
Tevhide ulaĢırsa ancak o zaman gerçeği parçalamaz. ĠĢte bu sonuç 
buradan çıkıyor. Yani tevhid sadece insanın Allah inancında ki kendisini 
gösteren bir Ģey değil, bir duruĢ değil, bir tasavvur ve inanç biçimi değil, 
Tevhit aynı zamanda varlığı algılayıĢ biçimidir, hayatı algılayıĢ biçimidir. 
Tevhit bir yaĢam tarzıdır. Her Ģeyin her Ģeyle, her Ģeyin Allah‟la iliĢkisini 
bulmak ve görmek, hiçbir Ģeyin gayesiz ve amaçsız yaratılmadığını 
bulmak ve kendi gayesinin ne olduğunu araĢtırıp soruĢturmak. ĠĢte 
tevhidin insanı getireceği nokta buydu. 

 
 
52-) Ve leHU ma fiys Semavati vel Ardı ve lehüd diynü vasıba* 

efeğayrAllâhi tettekun; 
 
Semâlar ve arzda ne varsa O'nun içindir! Din de daimî - ebedî - 

yalnız O'nundur! Allâh'ın gayrından mı sakınıyorsunuz? (A.Hulusi) 
 
052 - Hem Göklerde yerde ne varsa onun, din de daima onundur, 

öyle iken siz Allahın gayrisinden mi korkuyorsunuz? (Elmalı) 
 
 
Ve leHU ma fiys Semavati vel Ard zira göklerde ve yerde 

olanların hepsi O‟na aittir. ve lehüd diynü vasıba varlıkların O‟na olan 
borçluluk bilinçleri ise bitimsizdir. ve lehüd diynü daima diye de 
anlayabiliriz, daimdir, daimidir. 

 
Burada ki diyn‟i bendeniz asıl anlamına dönüĢtürerek açıklamaya 

çalıĢtım. Deyn‟den gelir diyn, borç manasına gelir. Diyn aslında insanın 
Allah‟a borçluluk Ģuuruna ulaĢmasıdır. Ġnsan borçlu doğar, sorumlu 
doğar, günahkar değil. Allah‟tan almıĢtır sahip olduğu her Ģeyi. Onun için 
Allah‟a borçludur. Ama insan Allah‟a borcunu hiçbir zaman ödeyemez. 



Çünkü borcunu ödemek için yine Allah‟tan yeni krediler almaya 
muhtaçtır. O halde insan Allah‟a borcunu ödemesi için bu uyarılar 
yapılmaz, ne için yapılır? Borçlu olduğunun bilincinde olması için. Eğer 
borçlu olduğunun bilincinde olursa o insan Allah‟a borcunu ödemiĢ 
sayılıyor. Bilincinde olsun yeterli. 

 
ĠĢte buradaki ve lehüd diynü vasıba ibaresinin hakikati de bu olsa 

gerektir. Sorumluluğu vardır insanın. Hayatın inĢası. Eğer insan yer 
yüzünde yaratılıĢ amacına uygun bir hayatı inĢa ederse iĢte o zaman 
Allah‟a olan borcunu ödemiĢ sayılır. 

 
efeğayrAllâhi tettekun  Ģimdi siz kalkıp Allah‟tan baĢkasına saygı 

duyacaksınız öyle mi? Yani bütün bunlar ortada dururken, Allah‟a borçlu 
iken, var oluĢunuzu Allah‟a borçlu olduğunuzu bile bile Ģimdi kalkıp 
Allah‟tan baĢkasına saygı duyacak O‟ndan baĢkasından titreyecek, 
O‟ndan baĢkasını otorite edinecek ve O‟ndan baĢkasına karĢı varlığınızı 
sunacaksınız öyle mi. 

 
 
53-) Ve ma Biküm min nı'metin feminAllâhi sümme izâ 

messekümüddurru feileyHĠ tec'erun; 
 
Nimetten neyiniz varsa Allâh'tandır! Sonra size bir sıkıntı 

dokunduğu zaman O'na yakarırsınız. (A.Hulusi) 
 
053 - Hem sizde nimet namına her ne varsa hep Allah dandır, 

sonra size keder dokunduğu zaman da hep ona feryat edersiniz. (Elmalı) 
 
 
Ve ma Biküm min nı'metin feminAllâh fakat nimetten payınıza 

her ne düĢerse bilin ki o Allah‟tan dır. Nimetten ne pay düĢtü bilin ki o 
Allah‟tandır. sümme izâ messekümüddurru feileyHĠ tec'erun dahası 
baĢınız ne zaman dara düĢerse hemen O‟ndan imdat dilersiniz. Bunu da 
unutmayın. Yani ne kadar inkarcı olursanız olun, baĢınız dara 
düĢtüğünde hemen Allah‟ı hatırlarsınız. Aslında buradan bile yola çıkarak 
Allah‟a, yalnız Allah‟a kulluk etmeniz gerektiğini bilmiyor musunuz. 

 
 
54-) Sümme izâ keĢefeddurre anküm izâ feriykun minküm Bi 

Rabbihim yüĢrikûn; 
 
Sonra (Allâh) sizden o sıkıntıyı kaldırdığı zaman, bir de bakarsın ki 

sizden bir kısmı hemen Rablerine ortak koĢarlar (o sıkıntının kalkıĢını 
Rablerine değil, baĢka bir tesire bağlarlar). (A.Hulusi) 

 



054 - Sonra sizden o kederi açtığı zaman da içinizden bir kısmı 
derhal rablerine Ģirk ederler. (Elmalı) 

 
 
Sümme izâ keĢefeddurre anküm izâ feriykun minküm Bi 

Rabbihim yüĢrikûn O daha sonra üzerinizden darlığı çekip alacak olsa, 
yani düĢtüğünüz sıkıntıdan kurtaracak olsa sizi, o zaman da içinizden bir 
grup hemen rablerine Ģirk koĢmaya baĢlar. Ey insanoğlu bu ne nankörlük 
dercesine. Kendilerini sıkıntıdan kurtaranın baĢkası olduğunu düĢünür. 
Burada ki ima o. Hem sıkıntıya düĢtüğü anda hiç kimsenin 
ulaĢamayacağı anda Allah‟a yalvarır. En sıkı ateisti bile böyledir. En zor 
zamanında elini Allah‟a açar. Fakat sıkıntıdan kurtulunca beni falanca 
kurtardı, feĢmekanca kurtardı diye onları Allah‟a ortak etmeye kalkar. 

 
 
55-) Li yekfüru Bima ateynahum* fetemette'u* fesevfe 

ta'lemun; 
 
Kendilerine verdiğimize nankörlük etmek için (böyle yaparlar)... O 

hâlde zevklenin... Yakında bileceksiniz. (A.Hulusi) 
 
055 - Kendilerine verdiğimiz nimeti küfrân ile karĢılamak için Ģimdi 

zevk edin bakalım fakat yarın bileceksiniz. (Elmalı) 
 
 
Li yekfüru Bima ateynahum adeta kendilerine verdiğimiz 

nimetlere nankörlük edercesine diyor. Yani imanın ahlaki karĢılığı 
güvendir, sık sık vurgulamıĢtım. O da insanı neye sürükler, insanı hamd 
ve Ģükre götürür, sürükler. Eğer imanın ahlaki karĢılığı olan güven bir 
insanda yerleĢmiĢse hamd ve Ģükreder. Allah verince hamd eder, alınca 
Ģükreder. Alınca Ģükreder çünkü daha büyüğünü alabilirdi. Alınca 
Ģükreder çünkü zaten o vermiĢti. Alınca Ģükreder çünkü daha büyüğünü 
yeniden verebilir. Alınca Ģükreder çünkü O‟na her Ģeyini borçludur. Hamd 
eder daha doğrusu. Alınca hamd eder, çünkü zaten ondan almıĢtı. 
Küfrün ahlaki karĢılığı ise güvenmemek ve nankörlüktür. ĠĢte burada da 
nankörlük dile getiriliyor. 

 
fetemette'u* fesevfe ta'lemun Haydi tadımlık lezzetlerle oyalanın 

bakalım. Gün gelecek nasıl olsa gerçeği öğreneceksiniz.fesevfe 
ta'lemun. 

 
 

56-) Ve yec'alune lima lâ yalemune nasıyben mimma razaknahum* 
tAllâhi letüs'elünne amma küntüm tefterun; 

 
Kendilerini rızıklandırdığımız Ģeylerden hayalî tanrılarına bir pay 



ayırırlar... TAllâhi, yaptığınız uydurmalardan elbette sorgulanacaksınız! 
(A.Hulusi) 

 
056 - Bir de bizim kendilerine merzuk kıldığımız Ģeylerden 

tutuyorlar ilim Ģanından olmayan nesnelere bir nasip ayırıyorlar, tallahi 
siz bu yaptığınız iftiralardan mutlak mesul olacaksınız. (Elmalı) 

 
 
Ve yec'alune lima lâ yalemune nasıyben mimma razaknahum 

bir de kendilerine verdiğimiz rızktan dolayı hakkında bir Ģey bilmedikleri 
Ģeylere bir pay ayırırlar. 

 
Biraz önceki ayette, 54. ayette de ifade buyrulmuĢtu hatırlayın. 

BaĢlarından sıkıntı kalkınca Ģirk koĢarlar buyuruyor. Yani sıkıntıyı 
kaldıranın Allah olduğunu unuturlar ve hemen kendilerine, üzerlerine 
yıkılan tavanı kaldırmak için gelen kepçeye dozere teĢekkür ederler de o 
kepçeyi gönderene teĢekkür etmezler. Bu komikliğe dikkat çekiyor. Ne 
kadar gülünç bir çeliĢki bu. ĠĢte bakınız gülüveriyoruz, tebessüm 
ediyoruz. Komik çünkü ve Allah‟a karĢı bunu çok yapıyoruz. Bu 
gülünçlüğe çok düĢüyoruz. Onu ifade buyuruyor Kur‟an. 

 
54. ayette dile getirilen probleme dikkat demiĢtim. Adres ĢaĢırmak 

diyorum ben buna, adres ĢaĢırmak. Yani asıl teĢekkür edeceğimiz yeri 
bırakıp, ekmeğin sahibine değil, ekmeğe teĢekkür. DüĢünün, ekmek 
teĢekkürden ne anlar. Ekmeğin sahibine teĢekkür etmek, asıl o değil mi. 
Müsebbibe değil sebebe yönelmek, müessire değil esere hayran olmak. 
Dolayısıyla bu güçlerin insan hayatı üzerinde belirleyici bir etkisi 
olduğunu düĢünmeye doğru gidiyor bu. Böyle bir düĢünsel sapma, 
tasavvurdaki sapma insan hayatı üzerinde bir takım güçlerin etkili 
olduğunu düĢünmeye vardırıyor ve böyle düĢünmeye baĢlayınca insan, 
onlardan korkmaya, onlara karĢı saygı duymaya, yani bir tür onları 
tanrılaĢtırmaya baĢlıyor. 

 
tAllâhi letüs'elünne amma küntüm tefterun Allah Ģahittir ki iftira 

ede geldikleri Ģeylerden dolayı kesinlikle sorguya çekilecekler. 
 
 
57-) Ve yec'alune Lillâhil benati subhaneHU ve lehüm ma 

yeĢtehun; 
 
Kız çocuklarını da Allâh'a nispet ederler... Subhan'dır "HÛ"! ("HÛ", 

münezzehtir bu yakıĢtırmadan)! HoĢlarına gideni de (erkek çocukları) 
kendilerine... (A.Hulusi) 

 
057 - Allaha kızlar da isnat ediyorlar, hâĢâ o sübhane, kendilerine 

ise canlarının istediği. (Elmalı) 



 
 
Ve yec'alune Lillâhil benati subhaneHU ve lehüm ma yeĢtehun 

üstelik kızları Allah‟a isnat ederken haĢa, beĢeri niteliklerden uzak, “aĢkın 
bir varlıktır” O. Beğendiklerini ise kendilerine ayırıyorlar. Yani kızları 
Allah‟a nispet ediyorlar, sübhane, haĢa. Tüm eksikliklerden münezzehtir. 
Neden bir eksikliktir? Çünkü evlat sahibi olmak, tamamlanmamıĢ 
olmanın bir gereğidir. Muhtaç olmanın bir gereğidir. Bir evlada sahip olan 
bir anaya da muhtaçtır, bir babaya da muhtaçtır. Allah ise tüm 
noksanlıklardan münezzehtir.  

 
Onun için kızları Allah‟a nispet ediyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu? 

Zaten Lat, Menat, Uzza, diĢi biçiminde dizayn edilmiĢ putlardır 
unutmayalım. Yani ilk muhatapları olan Mekke müĢriklerinin o korkunç 
çeliĢkisini yüzlerine vuruyor. Ve bugünkü insana, tüm çağlada ki 
muhataplara da çeliĢkilerini gösteriyor. Yani hem diĢiyi Allah‟a nispet 
ediyorsunuz, beğendiklerini ise kendilerine ayırıyorlardı. Bu ayet 
cinsiyete değil, müĢriklerin çeliĢkisine bir atıftır. Devam ediyoruz konunun 
anlaĢılması için; 

 
 
58-) Ve izâ büĢĢira ehadühüm Bil ünsâ zalle vechuhu 

müsvedden ve huve kezıym; 
 
Onlardan biri diĢi ile müjdelendiğinde, öfkeli bir hâlde, yüzü 

simsiyah kesilir! (A.Hulusi) 
 
058 - Halbuki onların birine diĢi müjdelendiği vakit öfkesinden yüzü 

simsiyah oluyor. (Elmalı) 
 
 
Ve izâ büĢĢira ehadühüm Bil ünsâ zalle vechuhu müsvedden 

ve huve kezıym ne var ki onlardan birine bir kız çocuğu olduğu müjdesi 
verilse yüzü kapkara kesilir, içini öfke ile karıĢık bir hüzün kaplar. ĠĢe 
bakın siz, çeliĢkiye bakın. Hem bizi Allah‟a ulaĢtıracak diye taptıkları 
Ģeyler diĢi Ģeyler olacak, hem de kendilerine bir kız çocuğu 
müjdelendiğinde yüzleri kapkara kesilecek. Dolaylı olarak o çocuğu 
veren Allah‟a itiraz olarak kabul ediliyor bu.  

 
Kadına karĢı aĢağılayıcı bir tutum içinde oldukları biliniyor Mekke 

putperestlerinin. Bu yerilmekle kalmıyor ayette kadına karĢı. Yani cinsel 
bakıĢ açıları, cinselliğe önem veren bakıĢ açıları yeriliyor, yerden yere 
vuruluyor ayette. Çünkü müjdelendiğinde diyor. Kız çocuğu 
müjdelendiğinde. Yani onu müjde olarak kabul ediyor. Ama onlar müjdeyi 
ne olarak kabul ediyor, bir felaket haberi olarak kabul ediyorlar. ĠĢte onu 
yeriyor Kur‟an alttan alta ve çeliĢkiyi yüzlerine vuruyor. Devam ediyoruz; 



 
 
59-) Yetevara minel kavmi min sûi ma büĢĢira Bih* 

eyümsikühu alâ hunin em yedüssühu fiyttürab* ela sae ma 
yahkümun; 

 
Kendisi ile müjdelendiği Ģeyin (ona göre) kötülüğünden (dolayı), 

halkından gizlenir... (Kız çocuğu oldu diye) horlanmayı göze alıp onu 
tutacak mı; yoksa onu toprağın içinde gizleyip saklayacak mı (diri diri 
toprağa mı gömecek)? Kesinlikle biline ki, hükmettikleri Ģey çok kötüdür! 
(A.Hulusi) 

 
059 - Verilen müjdenin sui tesiriyle kavminden gizleniyor, hakaret 

üzere onu tutacak mı? Yoksa toprağa mı gömecek? Bak ne fena 
hükümler veriyorlar. (Elmalı) 

 
 
Yetevara minel kavmi min sûi ma büĢĢira Bih ona müjdelenen 

Ģeyin kendisinde oluĢturduğu kötümser duygulardan dolayı toplumdan 
köĢe bucak saklanacak delik arar, kaçacak delik arar. eyümsikühu alâ 
hunin em yedüssühu fiyttürab Ģimdi onu zillete katlanma pahasına 
tutsun mu yoksa toprağa mı gömsün.  

 
Evet, toprağa gömüyorlardı. Çok sık rastlanan  bir uygulama 

olmamakla birlikte, bazen ahlaki kaygılarla kız çocuğudur, ilerde 
ahlaksızlığa düĢer ki Hz. Ömer‟in de baĢından böyle bir cinayet geçmiĢti. 
Öz yavrusunu elleri ile gömdüğünü kendisi anlatacaktır. Ama o ahlaki 
kaygılarla. Yoksulluk kaygısıyla değil ahlaki kaygılarla gömmüĢtü. Fakat 
bir çoğu yoksulluk kaygısıyla gömerlerdi. Enderde olsa böyle 
uygulamalar oluyordu. Yani Bieyyi zenbin kutilet (Tekviyr/9) hangi 
suçundan dolayı öldürüldü o yavrucağız. Hangi suçundan dolayı. Bunu 
Ģiddetli bir biçimde soruyor ve Allah hesabını soracak diyor zaten ve 
arkasından; 

 
ela sae ma yahkümun görüyorsunuz değil mi ne berbat akıl 

yürütüyorlar. Değer yargısında ki dehĢet sapma. Seçimi kendilerine ait 
olmayan Ģeyle övünüyorlar. Ne berbat hüküm veriyorlar. Seçmek elinizde 
mi, erkek yada diĢi doğmak sizin elinizde mi idi ki övüneceksiniz yada 
yerineceksiniz. Daha yüce Ģeylerle övünmek dururken diĢilik veya 
erkeklikle övünenler yada yerinenlere iĢte bir uyarı, bir azardır bu.  

 
 
60-) Lilleziyne lâ yu'minune Bil ahıreti meselüssev'* ve Lillâhil 

meselül a'lâ* ve "HU"vel Aziyzül Hakiym; 
 



Kötü sıfatlar, sonsuz yaĢam süreçlerine iman etmeyenler içindir... 
En mükemmel sıfatlar da Allâh içindir! O, Aziyz'dir, Hakiym'dir. (A.Hulusi) 

 
060 - Âhirete imanı olmayanlar için kötülük meseli sıfatlar var, Allah 

için ise en yüksek sıfatlar, ve azîz odur, hakîm o. (Elmalı) 
 
 
Lilleziyne lâ yu'minune Bil ahıreti meselüssev' kötü, çirkin 

nitelemelere ahirete inanmayanlar layıktır. Bu çirkin bir nitelemedir. Yani 
hem kötü görüyorsunuz, hem Allah‟a ortak koĢtuklarınızı kötü 
gördüklerinizden seçiyorsunuz. Bu bir çeliĢki bir kere. ve Lillâhil meselül 
a'lâ Allah‟a layık olan ise en yüce, en güzel nitelemelerdir. Yani zihni 
yüceltmeyenler, mutlak‟ı kayıtlıyorlar. Yani kendilerini zihinlerini, akıllarını 
Allah‟a yüceltemeyince; yüce olan, aĢkın olan Allah‟ı indirmeye 
çalıĢıyorlar. Putperestlik iĢte budur. Aklı yüceltemeyince aĢkını aĢağı 
indirmeye kalkar. Yani değerini düĢürmeye kalkar. 

 
Kız Allah‟ın diyorlardı. Elekümüzzekeru ve lehül ünsâ (Necm/21) 

Yani Ģimdi erkek size diĢi Allah‟a öyle mi? Tilke izen kısmetun dıyza 
(Necm/22) yani bu ne biçim taksim diyor ya Kur‟an. Bu ne biçim taksimat. 
Bir Ģeyi hem kötülüyor, hem de Allah‟a atfediyorsunuz. Tabii onların bu 
çeliĢkisine dikkat çekiĢti bu. 

 
ve "HU"vel Aziyzül Hakiym zira O mutlak yücelik ve üstünlük, 

hüküm ve hikmet sahibidir. 
 
 
61-) Ve lev yuahızullahun Nase Bi zulmihim ma tereke aleyha 

min dabbetin ve lâkin yuahhıruhüm ila ecelin müsemma* feizâ cae 
ecelühüm lâ yeste'hırune saaten ve lâ yestakdimun; 

 
Eğer Allâh insanları zulümlerinden dolayı sorumlu tutup sonucunu 

hemen yaĢatsaydı, (arz) üzerinde hiçbir DABBE (insan değil insan 
bedeni) bırakmazdı! Fakat onları hükmedilmiĢ bir vakte tehir ediyor... 
Ecelleri geldiği vakit de ne bir saat geri kalırlar, ne de öne geçebilirler. 
(A.Hulusi) 

 
061 - Mamafih Allah insanları zulümleriyle muaheze ediverse idi 

Yer yüzünde bir deprenen bırakmazdı, velâkin onları mukadder bir ecele 
kadar tehir eder, ecelleri geldiği vakit da bir saat ne geriletebilirler, ne 
öne geçebilirler. (Elmalı) 

 
 
Ve lev yuahızullahun Nase Bi zulmihim ma tereke aleyha min 

dabbe nitekim eğer Allah zulümleri nedeniyle insanları hemen 
cezalandıracak olsaydı, yer yüzünde bir tek canlı bırakmazdı. Eğer 



rahmet ve Ģefkatiyle davranmasaydı, hemen suç iĢler iĢlemez 
cezalandırsaydı yer yüzünde tek bir canlı kalmazdı diyor vahiy. 

 
ve lâkin yuahhıruhüm ila ecelin müsemma Fakat onları belirli bir 

süreye kadar ertelemektedir. feizâ cae ecelühüm lâ yeste'hırune 
saaten ve lâ yestakdimun Fakat vadeleri dolduğu vakit akıbetlerini ne 
bir an geciktirebilirler ne de çabuklaĢtırabilirler. Yani lafzen öne alabilirler 
ama acıyı çekmemek için çabucak talep etmek manasına, yani öne 
almak. 

 
 
62-) Ve yec'alune Lillâhi ma yekrehune ve tasıfu elsinetühümül 

kezibe enne lehümül hüsna* lâ cerame enne lehümünnare ve 
ennehüm müfretun; 

 
(MüĢrikler) hoĢlanmadıkları Ģeyleri Allâh'a yakıĢtırırlar (melekler 

kızlarıdır diyerek)... Üstelik de yalan söyleyip, en güzel geleceğin 
kendilerine ait olduğunu iddia ederler. ġüphesiz onlara ateĢ vardır ve 
onlar en önde götürüleceklerdir. (A.Hulusi) 

 
062 - Hem Allaha kendilerinin hoĢlanmayacakları Ģeyler isnat 

ediyorlar, hem de dilleri kendilerine yalan söylüyor: en güzel akıbet 
onlarınmıĢ! Doğrusu ateĢ onların, hem onlar ona en önde gidecekler. 
(Elmalı) 

 
 
Ve yec'alune Lillâhi ma yekrehune ve tasıfu elsinetühümül 

kezibe enne lehümül Hüsna hem kendilerinin hoĢlanmadığı Ģeyi Allah‟a 
layık görürler, hem de en güzel akıbete kendileri layıkmıĢ gibi yalan 
beyanda bulunan dilleriyle kendilerini aldatırlar diyor Kur‟an. 

 
Yekrehun kızları kendileri aĢağılar. Bakınız yekrehun, kendileri 

kerih görürler, aĢağılarlar. Tabii bu aynı zamanda yukarıdaki gibi onların 
bu davranıĢlarını redir. AĢağıladıklarını Allah‟a atfederek nankörlük 
ederler bir; ikincisi en iyi akıbeti kendileri beklerler. Hem en büyük 
kötülüğü iĢlerler, hem de akıbetlerinin hayır olacağını, güzel geleceğin 
kendilerinin olacağını söylerlerdi müĢrikler. Onun için bu hitap ile 
muhatap oldular.  

 
lâ cerame enne lehümünnare ve ennehüm müfretun Hiç 

kimsenin kuĢkusu olmasın ki ellerine geçen sadece ateĢ olacaktır, 
üstelikte onlar önden buyur edileceklerdir.ve ennehüm müfretun. Yani 
önden buyurun denilecek tabii ki cehenneme. 

 
 



63-) TAllâhi lekad erselna ila ümemin min kablike fezeyyene 
lehümüĢĢeytanu a'malehüm fehuve veliyyühümül yevme ve lehüm 
azâbün eliym; 

 
TAllâhi... Andolsun ki, senden önceki ümmetlere de irsâl ettik de, 

Ģeytan onlara yaptıklarını süsledi (Rasûllerin bildirdiklerini inkâr ettiler)! O 
(Ģeytan - vehim) bugün (de) onların velîsidir... Onlar için acı bir azap 
vardır. (A.Hulusi) 

 
063 - Tallahi biz senden evvel bir çok ümmetlere Resuller 

gönderdik, buna karĢı ġeytan onlara amellerini tezyin etti, bu gün de o 
onların velisidir ve onlara elîm bir azâb var. (Elmalı) 

 
 
TAllâhi lekad erselna ila ümemin min kablik Allah Ģahittir ki 

senden önceki toplumlara da nice elçiler göndermiĢizdir. fezeyyene 
lehümüĢĢeytanu a'malehüm Fakat Ģeytan onlara da eylemlerini güzel 
göstermiĢtir. fehuve veliyyühümül yevm Bakın iĢte o, bugün onların 
akıl hocasıdır. 

 
Veliy sadece yakın manasına gelmez. Sözlükte yakın manasına 

fakat veliy; patron, akıl hocası, üstad, efendi, hami, koruyucu, lider, önder 
manasına da gelir. Burada da akıl hocası manası verdim ki bağlama en 
uygun olanda buydu. 

 
ve lehüm azâbün eliym Dünyada akıl hocası Ģeytan olanın akıbeti 

ve ahireti ne olsa gerektir? Fakat yarın onları can yakıcı bir ceza 
beklemektedir. 

 
 
64-) Ve ma enzelna aleykel Kitabe illâ litübeyyine 

lehümüllezihtelefu fiyhi ve hüden ve rahmeten li kavmin yu'minun; 
 
Biz sana bu BĠLGĠyi (Kitabı) karĢı çıktıkları Ģeyi (hakikati) 

kendilerine açıklayasın diye ve iman eden bir topluma da hidâyet 
(hakikat bilgisi) ve rahmet olarak inzâl ettik. (A.Hulusi) 

 
064 - Sana bu kitabı indirmemiz de ancak Ģunun içindir ki onlara 

hakkında ihtilâf ettikleri Ģey'i beyan edesin ve iman edeceklere bir 
hidayet, bir rahmet olsun. (Elmalı) 

 
 
Ve ma enzelna aleykel Kitabe illâ litübeyyine 

lehümüllezihtelefu fiyhi ve hüden ve rahmeten li kavmin yu'minun 
biz sana ilahi mesajı sadece üzerinde anlaĢmazlığa düĢtükleri -inançla 
ilgili tabii ki, yani inançla ilgili anlaĢmazlığa düĢülen meseleler- 



meselelerin çözümlerini kendilerine sunasın, inanıp güvenecek bir 
topluluk içinde bir yol haritası, Hüden, bir yol haritası ve rahmeten ve bir 
rahmet olsun diye indirdik. Yani 44. ayette tebyin misyonunu açıklamıĢtık 
hatırlayın. Resulallah bu misyon ile bir yol haritası. Yol haritaları aynı 
zamanda bakılır ve yola revan olunur. Onun için vardır. Yol haritaları 
sadece okunup suyu içilsin. Okunup, yazılıp duvara asılsın. Okunup 
ezberlensin diye verilmez. Bakılıp yürünsün, o yolda gidilsin, yolculuk 
sürdürülsün diye verilir. 

 
 
65-) VAllâhu enzele mines Semai maen feahya Bihil'Arda ba'de 

mevtiha* inne fiy zâlike leayeten likavmin yesme'un; 
 
Allâh, semâdan (kiĢinin hakikatinden) bir su (ilim) inzâl etti de 

onunla arzı (bedeni), ölümünden (Ģuursuz - kendini sadece beden 
sanarak yaĢama hâlinden) sonra diriltti (Allâh Esmâ'sıyla var olan sonsuz 
yaĢama sahip olduğunu fark ettirdi)... Muhakkak ki bu, duyduğunu 
değerlendirecek kiĢiler için önemli iĢarettir! (A.Hulusi) 

 
065 - Evet Allah Semâdan bir su indirdi de onunla Arza ölümünden 

sonra hayat verdi, her halde bunda dinleyecek bir kavim için bir âyet 
vardır. (Elmalı) 

 
 
VAllâhu enzele mines Semai maen feahya Bihil'Arda ba'de 

mevtiha ve baksanıza gökten yağmur indirip ölümünün ardından toprağa 
can veren Allah‟tır.  

 
Burada dikkat buyurun lütfen ders var ders. Hemen ayeti bitireyim; 

inne fiy zâlike leayeten likavmin yesme'un Ģüphesiz bunda da iĢiten 
bir toplum için mutlaka alınacak bir ders vardır. Nedir o ders? Vahiy 
insana hayat verir, tıpkı yağmurun toprağa hayat verdiği gibi. ĠĢte ders 
bu.  

 
 
66-) Ve inne leküm fiyl en'ami le ıbraten, nüskıyküm mimma fiy 

butunihi min beyni fersin ve demin lebenen halisan saiğan 
liĢĢaribiyn; 

 
En'amda (kurban olabilecek hayvanlarda) da sizin için bir ibret 

vardır... Size onun (en'amın - hayvanın) karınlarındaki pislik ve kan 
arasından, lezzetle boğazdan geçen, hâlis bir süt içiririz. (A.Hulusi) 

 
066 - Her halde size sağmal hayvanlarda da bir ibret vardır, size 

onun butûnundakinden (Karınlarından. fers(dıĢkı) ile dem(Kan) arasında 
halis bir süt içiriyoruz ki içenlerin boğazından kayar gider. (Elmalı) 



 
[Ek bilgi: Muhakkak ki davarlarınızda da sizin alacağınız bir ders 

vardır.. Onların(Bedenlerinin) içinde bulunan ve bağırsak muhteviyatıyla 
kan arasındaki birleĢmeden (conjonetion) çıkan ve onu içenler için içimi 
kolay olan saf bir sütü. biz size içecek olarak veriyoruz.. (Maurıce 
Bucaılle)] 

 
 
Ve inne leküm fiyl en'ami le ıbrah yine sizin için sağmal 

hayvanlarda alınacak bir öğüt vardır. nüskıyküm mimma fiy butunihi 
min beyni fersin ve demin lebenen halisan saiğan liĢĢaribiyn size 
hayvanın karnında sindirilen Ģeylerden oluĢan atıklarından ve kanından 
ayrıĢarak süzülüp gelen saf ve lezzetli, sindirimi kolay, yani saiğan, bir 
süt içiriyoruz. Diyor ayet. 

 
Bakınız burada bir beyn geçiyor min beyni. MüĢterek bir kelimedir. 

Zıt anlamı aynı anda ifade eden çok anlamlı bir kelimedir. Hem ayrılmaya 
ve ayrıĢtırmaya, hem de birlemeye ve birleĢtirmeye beyn denir. Onun 
için bain talâk mesela; ayıran talâk, ayıran boĢamaya denilir. Aynı kökten 
gelir. Yine beyn aynı zamanda birleĢtirmek, kavuĢturmak, buluĢturmak 
için kullanılır. Onun için iki Ģeyin birleĢmesine de verilir.  

 
Fakat burada; süzülme, ayrıĢıp birleĢmeden sonra süzülme 

anlamını verdim. Çünkü atıklar ayrıĢır, kan olacak Ģeyler ayrıĢır, ondan 
sonra da süt bezelerinde ki bir salgıdır aslında süt. Bir salgı ürünüdür. 
Hayvanın süt bezelerinin salgısından elde edilen bir üründür. Onun için 
bu anlamı verdim. Fakat bir salgı bezi ürünü olan süt; ne kan gibi hayvan 
için zaruri ve Ģart. Ne de atıklar gibi yine hayvan için ve insan için 
yararsız, değersiz bir Ģey. Bu ikisinin ortasında bir Ģey olduğunu 
göstermek için de min beyn kullanılmıĢ olabilir diye düĢünmekte 
mümkündür. 

 
 
67-) Ve min semeratin nehıyli vel a'nabi tettehızune minhu 

sekeren ve rizkan hasena* inne fiy zâlike le ayeten li kavmin 
ya'kılun; 

 
Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem sarhoĢluk 

veren içecekler hem de güzel bir gıda edinirsiniz... Bu olayda da aklını 
kullananlar için bir ibret vardır. (A.Hulusi) 

 
067 - Hurmalıkların ve üzümlüklerin meyvelerinden da, bundan 

hem bir müskir (SarhoĢluk veren Ģey) çıkarırsınız hem de bir güzel rızk, 
her halde bunda aklı olan bir kavim için elbet bir âyet var. (Elmalı) 

 
 



Ve min semeratin nehıyli vel a'nabi tettehızune minhu sekeren 
ve rizkan hasena yine hurma ağaçlarının ve asmaların ürünlerinden 
hem “sarhoĢluk veren zararlı Ģeyler”, hem de yararlı güzel bir rızk elde 
ediyorsunuz. “SarhoĢluk veren zararlı”, aslında ayetin içinde yok. Fakat o 
tırnak içinde bir açıklama olarak koydum çünkü hemen bir sonraki 
cümleve rizkan hasena güzel rızık. Öncesi ile zıddiyet oluĢturuyor, 
karĢıtlık oluĢturuyor bu cümlede o var. sekeran, sarhoĢluk veren Ģey ile 
rizkan hasenen bir karĢıtlık oluĢturuyor ayette. Onun için de birinci,si 
nötr değil, pozitif hasene‟nin negatifidir. Yani olumsuzudur. Onun için o 
zararlı açıklaması gereklidir. 

 
inne fiy zâlike le ayeten li kavmin ya'kılun elbet bunda da aklını 

kullanan bir toplum için mutlaka alınacak bir öğüt bulunmaktadır. 
 
Botanik ve zoolojinin, yani bitki biliminin ve hayvan biliminin konusu 

olan örnekler sırf insan hayatı için taĢıdığı değerler açısından ele 
alınmıĢtır bu ayetlerde. Yani bize Kur‟an botanik bilimi öğretmiyor, bitki 
bilimi hakkında bilgi vermiyor. Ya da hayvan bilim konusunda bir 
malumat vermek için bu ayetleri getirmedi. Ya niçin? Üzüm ve hurma bir 
nimettir. 

 
Bakınız insan her nimeti iyiye de kullanır kötüye de. Üzüm ve 

hurma gibi Allah‟ın verdiği nimetten, insanın aklını örten içkiyi imal ettiği 
gibi, aklını açan pekmez de imal eder. Bakınız, ki biliyorsunuz beyin 
glikoz tüketir. Sürekli glikoz tüketir. Yani beyni açan, aklı açan, aklı 
geniĢleten ve geliĢtiren glikoz üretebileceği gibi, Ģeker üretebileceği, 
pekmez üretebileceği gibi.; Beynini örten, üzerini örten, sarhoĢ eden, aklı 
yok eden, geçici olarak devre dıĢı bırakan içki de imal eder. Yani insan 
eline verilen nimetleri, hem nimet, hem bela olarak kullanabilir. 

 
 
68-) Ve evha Rabbüke ilenNahli enittehıziy minel cibali 

buyuten ve mineĢĢeceri ve mimma ya'riĢun; 
 
Rabbin bal arısına vahyetti: "Dağlardan, ağaçlardan ve yaptıkları 

kovanlardan evler edin!" (DüĢünen beyinlere, arının {ve diğer 
mahlûkatın} nasıl vahiy aldığı, bunun nasıl ve ne anlama geldiği konusu, 
çok Ģeyler açar. A.H.) (A.Hulusi) 

 
068 - Rabbin bal arısına da Ģöyle vahy etti: dağlardan ve 

ağaçlardan ve kuracakları köĢklerden göz göz evler edin. (Elmalı) 
 
 
Ve evha Rabbüke ilenNahl yine rabbinin arıya vahy ettiğini de 

düĢün. Sureye adını veren ayettir bu. DüĢün, nedir ders? Arı kendisi için 
konulan sünnetullah‟a tabi olduğu için verilen nimeti iyiyi elde etmede 



kullanıyor. Yani çiçeklerden bal yapıyor, sinek gibi değil. Sinek ise arının 
yaptığı balı bitirir, tüketir. Ġradeli insan nimeti arı gibi üretmeli diyor, sinek 
gibi tüketmemeli. 

 
enittehıziy minel cibali buyuten ve mineĢĢeceri ve mimma 

ya'riĢun dağlardan, ağaçlardan ve imal edilmiĢ kovanlardan kendine 
yuva edindiği arıya da vahy ettik. 

 
 
69-) Sümme küliy min küllis semarati feslükiy sübüle Rabbiki 

zülüla* yahrucü min butuniha Ģerabun muhtelifün elvanuhu fiyhi 
Ģifaun linNas* inne fiy zâlike le ayeten li kavmin yetefekkerun; 

 
"Sonra, her çiçekten ye de programının gereği, varoluĢunu 

meydana getiren Esmâ'nın gereği Ģekilde onu değerlendir"... Onun 
karnından, renkleri muhtelif bir içecek çıkar ki, onun içinde insanlar için 
Ģifa vardır... Bu olayda da aklını kullananlar için bir ibret vardır! (A.Hulusi) 

 
069 - Sonra meyvelerin hepsinden ye de rabbinin müyesser kıldığı 

yollara koy, içlerinden renkleri muhtelif bir içecek peydâ olur ki onda 
insanlara bir Ģifa vardır, her halde bunda tefekkür edecek bir kavim için 
elbet bir âyet var. (Elmalı) 

 
 
Sümme küliy min küllis semarati feslükiy sübüle Rabbiki 

zülüla sonra her türlü üründen ye ve ardından da rabbinin sana amade 
kıldığı yollara koyul diye emrettik. yahrucü min butuniha Ģerabun 
muhtelifün elvanuhu fiyhi Ģifaun linNas bütün bunların ardından 
onların karınlarından içerisinde insanlar için Ģifa barındıran farklı renkler, 
tatlardan oluĢan bir sıvı çıkar. inne fiy zâlike le ayeten li kavmin 
yetefekkerun Hiç Ģüphesiz bütün bunlarda da düĢünen bir toplum için 
mutlaka alınacak bir ders vardır. Yani insan kendisine verilen nimetleri 
kullanmada ya bal arısı gibidir, ya da (affedersiniz) eĢek arısı gibidir. Ya 
nimeti üretir, imal eder, ya nimeti tüketir ifna eder. Ya güzelliklerden 
güzellikler çıkarır ve nimete böyle Ģükreder bir arı gibi. Ya da 
güzelliklerden çirkinlikler çıkarır, bala ayağında ki pisliği değdiren ve onu 
da kirleten sinek gibi ifna eder ve dolayısıyla küfreder. 

 
Allah bizi sinekler gibi nimeti tüketenlerden değil, arılar gibi nimeti 

üretenlerden kılsın. Rabbim bize verdiği nimete arılar gibi üreterek 
Ģükredenlerden kılsın. 

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



Ġslamoğlu Tef. Ders. NAHL SURESĠ (070-097)(87) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Değerli Kur‟an dostları geçen dersimizde Nahl suresinin 70. ayetine 

kadar iĢlemiĢtik. Bugün 70. ayetle devam ediyoruz. Ancak geçen ders 
iĢlediğimiz ayetleri Ģöyle kısaca bir hatırlayalım. O ayetlerde arıdan söz 
etmiĢti Kur‟an. Ağaçlardan söz etmiĢti, hayvanlar dünyasından söz 
etmiĢti. Kendisinden zaruri ihtiyaçlarımızı, bir takım hacetlerimizi ve yine 
güzellik duygumuza hitap eden bir takım geçici ihtiyaçlarımızı 
karĢıladığımız hem bitkiler hem hayvanlar dünyasından örnekler vermiĢti. 

 
Mesela arıyı örnek vermiĢti.Arıların ortalama ömrü 60 gün derler. 

Ortalama ömrü 60 gün olan arının tabiattan aldıklarını nasıl bal yaptığına 
değinmiĢti Kur‟an. Bununla ne demek istemiĢti? Geçen ders tefsirini 
yaptığımız ayetlerde değindik. Her halde Ģunu demek istemiĢti. Ortalama 
ömrü 60 gün olan bir hayvan, küçük bir böcek, bir kanatlı; kendisine 
verilen, sunulan nimetleri en güzel Ģekilde değerlendirirken ey insan ya 
sen, Aklınla, iradenle bu muhteĢem imkanlarınla Allah‟ın sana sunduğu 
nimetleri nasıl değerlendiriyorsun. O nimetlere konan bir sinek misin, 
yoksa onlardan bal yapacak bir arı mısın. 

 
Belki de daha özelde Ģunu diyordu Kur‟an; Onların bile bir gayesi 

varken, ortalama ömrü 60 gün olan bir kanatlı böceğin bile bir gayesi 
varken senin bir gayen, bir amacın, bir hedefin, bir yaratılıĢ gayen 
olmasın mı ey insan bunu düĢün dercesine bize tabiattan örnekler 
veriyordu ve var oluĢ amacımıza uygun davranıp davranmadığımızı 
böyle sorguluyordu ve sözü insana getiriyordu. 

 
ĠĢte hemen o ayetin, arıdan söz eden ayetin ardından gelen ayet 

adeta bütün o misallerle asıl ele alınmak istenenin insan unsuru 
olduğunu, insan hayatı olduğunu, yani botanik ve zoolojinin konusu olan 
hayvanlar ve bitkilerin insanı ilgilendiren yanı ile ele alındığını, çünkü 
merkezde insanın olduğunu biz Kur‟an ın tüm sözü döndürüp 
dolaĢtırdıktan sonra insana getiriĢinden anlıyoruz ve iĢte 70. ayet sözün 
geldiği nokta.  

 
 
70-) VAllâhu halekaküm sümme yeteveffaküm ve minküm men 

yureddü ila erzelil umuri likey lâ ya'leme ba'de ılmin Ģey'a* innAllâhe 
Aliymun Kadiyr; 
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Allâh sizi yarattı... Sonra sizi vefat ettirir (öldürür değil vefat ettirir)! 
Kiminiz de erzel-i ömür'e (ömrün düĢkünlük çağına) bırakılır; bildiklerini 
artık düĢünemeyecek devreye... Muhakkak ki Allâh Aliym'dir, Kaadir'dir. 
(A.Hulusi) 

 
070 - Hem Allah sizi hâlk etti, sonra sizi vefat ettiriyor, içinizden 

kimi de erzeli ömre reddolunuyor ki biraz ilimden sonra bir Ģey bilemez 
olsun, her halde Allah hem alîm hem kadîr. (Elmalı) 

 
 
VAllâhu halekaküm sümme yeteveffaküm sizi de Allah yarattı. 

Sonra canınızı alacak. sümme yeteveffakümve minküm men yureddü 
ila erzelil umuri likey lâ ya'leme ba'de ılmin Ģey'aiçinizden kimileri 
ömrün en düĢkün çağına kadar ulaĢtırılır. Artık iyice yaĢlanır. Öyle ki 
bilirken hiçbir Ģey bilmez olur. Yani doğduğu çağa adeta geri döner. Her 
doğan gibi doğar, büyürü, olgunlaĢır, yaĢlanır ve ölür. Yani verilmek 
istenen Ģeyi sanırım anlıyoruz. Ey insanoğlu özüne bakarsan evreni 
paylaĢtığın diğer canlılardan yapısal olarak bir farkın yok. Sen de fanisin. 
Sen de diğer canlılar gibi doğuyor, büyüyor, yaĢlanıyor ve ölüyorsun.  

 
Tabii burada çok daha önemli bir Ģey anlatılıyor, o da Ģu; 

Hayvanlar ve bitkiler gibi doğup öldüğü, fakat insanın onlardan ayrı bir 
boyutu olarak misyona sahip olduğu. Farklı bir misyona sahip olduğu dile 
getiriliyor. Yani öğrenme kabiliyetine dikkat çekiliyor. Ġnsan ile arı 
arasındaki fark böyle vurgulanıyor. O içgüdüsel olarak yapar. Hiçbir arı 
bal yapmayı sonradan öğrenmez.  

 
Tıpkı bir bebenin emmeyi sonradan öğrenmediği gibi. Daha anne 

karnında biliyordu o emmeyi. Ama bir bebenin emmesi ile bir inek 
yavrusunun emmesi arasında fark yok. O da içgüdüseldir. Fakat bilmek, 
öğrenmek, bilgiyi elde etmek, bilgiyi üretmek, bilgiyi kullanmak ve bilgiyi 
iletmek. ĠĢte bu insan olmanın ayrıcalıklı vasfı. ĠĢte bu irade ile, akılla ilgili 
bir hususiyet, özellik. Onun için sözü Kur‟an bilgiye getirdi.  

 
Ġnsan doğar büyür ve yaĢlanır. O kadar yaĢlanır ki bazen, ve 

minküm men yureddü ila erzelil umuri likey lâ ya'leme ba'de ılmin 
Ģey'a hatta öyle ki diyor, bilirken hiç bir Ģey bilmez hale gelinceye kadar 
yaĢlandırırız onu. Ömrünü uzatırız. Yani bunama dediğimiz, Ģizofreni 
dediğimiz hal görününceye kadar. Bilirken bilmez oluncaya, 
öğrendiklerini artık hatırlamaz oluncaya kadar yaĢatırız.  

 
innAllâhe Aliymun Kadiyr ama unutmayın ki Allah her Ģeyi bilir, 

sınırsız güç ve kudret sahibidir. Yani insan bilir, Allah‟ta bilir. Ġnsan bilgiyi 
elde eder, bilmek gibi bir niteliğe sahiptir. Allah da aliym dir, bilir. Fakat 
Allah‟ın bilmesi ile insanın bilmesi arasında ki fark, Allah ile insan 
arasında ki fark kadardır. Allah bildiğini unutmaz. Ama insan öyle değil. 



Ġnsan sonradan elde eder. Allah sonradan elde etmez. Sonradan elde 
edilen Ģeyler bir gün kaybedilebilirler. Onun için insan bilgiyi kaybedebilir. 
Yani bu noktada; Ey insanoğlu sen bilgiyi kaybedebilirsin bir gün gelir. 
Ama Allah asla kaybetmez. Allah senin bilgini kaybedeceğin zamanı da 
bilir. Onun için kime kulluk edeceğini ve hayatının amacını iyi tespit et. 

 
 
71-) VAllâhu faddale ba'daküm alâ ba'din fiyrrızk* femelleziyne 

fuddılu Bi raddiy rızkıhim alâ ma meleket eymanühüm fehüm fiyhi 
seva'* efe Bi nı'metillâhi yechadun; 

 
Allâh, yaĢam gıdanız konusunda kiminizi kiminizden üstün tuttu... 

Üstün tutulan kimseler yaĢam gıdalarını, sorumlu olduklarıyla hakkıyla 
paylaĢmıyor... (Oysa) onlar onda eĢittirler... Allâh nimetini (yaĢam 
gıdalarını, ben kazandım, benim; diyerek, hatta benliklerini de böylece 
Allâh'a eĢ koĢarak) bilerek inkâr mı ediyorlar? (A.Hulusi) 

 
071 - Allah bazınızı bazınıza rızkta tafdıl de etti, fazla verilenler 

rızklarını ellerinin altındakilere reddediyorlar da hepsi onda müsavi 
oluyorlar da değil, Ģimdi Allahın nimetini mi inkâr ediyorlar? Allah size 
kendilerinizden zevceler de verdi ve size zevcelerinizden oğullar ve 
torunlar verdi ve sizi hoĢ hoĢ nimetlerden merzuk buyurdu, Ģimdi bâtıla 
inanıyorlar da onlar. (Elmalı) 

 
 
VAllâhu faddale ba'daküm alâ ba'din fiyrrızk Kur‟an buradan 

sözü rızka getirdi ve dedi ki Allah rızkı kiminize diğerinizden daha fazla 
vermiĢtir. femelleziyne fuddılu Bi raddiy rızkıhim alâ ma meleket 
eymanühüm fehüm fiyhi seva' peki kendisine fazla verilenler 
servetlerine sahip oldukları köleleri ortak etseler de onlar da bu konuda 
kendileri ile eĢit hale gelse olmaz mı? Servetlerine kölelerini ortak etseler 
de onları da kendileri ile eĢit hale getirseler ya. efe Bi nı'metillâhi 
yechadun. 

 
Tabii o getirseler olmaz mı dan sonra bir tırnak içinde biz; fahval 

hitap‟tan, söz geliĢinden Ģunu anlıyoruz. Buna dahi razı olmazlar. Buna 
razı olmaları mümkün değil. O halde buna göre hala ortak koĢmakla 
Allah‟ın nimetlerini bile bile inkara yeltenmiĢ olmuyorlar mı. 

 
Evet, burada söylenmek istenen, özellikle vurgulanmak istenen 

Ģey, servetin paylaĢımından daha çok, ki burada ahlaki bir bağlamda yer 
almıyor. Ekonomik bir bağlamda yer almıyor. Tevhidi bir anlamda yer 
alıyor ayet. Öncesi ve sonrası inkar ve iman, tevhit ve Ģirkle ilgili onun 
içinde öncelikli konusu bu ayetin sosyal paylaĢım, ya da servet eĢitliği 
değil.  

 



Nedir? MüĢriklerin iç tutarsızlığı, akidede ki. ġirk koĢuyorsunuz 
Allah‟a. Siz dahi kendinizle eĢit insanlar olan kölelerle servetinizi 
paylaĢmaya yanaĢmıyorsunuz. Onlarla eĢit olmaya yanaĢmıyorsunuz da, 
Allah ile denk ve eĢ olmayan, hiçbir zaman Allah‟a denk olmayacak olan 
bir takım varlıkları nasıl Allah‟a ortak ediyorsunuz. Nasıl Ģirk 
koĢuyorsunuz. Allah‟a ait birtakım sıfatları onlara nasıl yakıĢtırıyorsunuz. 
Sırf Allah için düĢünülecek bir tasavvuru Allah dıĢında ki bir takım 
varlıklara; Ġnsan olsun, melek olsun, peygamber olsun, Ģeytan olsun, put 
olsun, ideoloji olsun, herhangi bir fikir olsun fark etmez, Allah dıĢındaki 
herhangi bir Ģeye nasıl yakıĢtırıyorsunuz. 

 
Mükemmellikleri her türü Allah‟a yakıĢır. Allah dıĢında ki bir varlığa 

mükemmellik yakıĢtırdığınızda, o konu da onu Allah‟a ortak koĢmuĢ 
oluyorsunuz ve bunu nasıl yapıyorsunuz. Siz, eğer size servetinizi 
kölelerinizle paylaĢmanız istense buna yanaĢmayacaksınız. Oysa ki siz 
kölelerinizle aynı çamurdansınız, aynı hamurdansınız, aynı köktensiniz, 
kökendensiniz. Bir babanın, bir ananın oğlusunuz, kızısınız. Yani onlarla 
ontolojik bakımdan eĢitsiniz. YaratılıĢınız aynı.  

 
Fakat buna rağmen siz onlarla eĢit hale gelmeyi istemezken var 

oluĢları farklı, mahiyetleri farklı. Biri Halîk, biri mahluk. Biri yaratan, biri 
yaratılan. Biri ihtiyaç gideren, diğeri muhtaç olan. Biri mutlak, diğeri 
mukayyet. Biri sonsuz ve önsüz, diğeri sonlu ve önlü olan varlıkları nasıl 
birbirine ortak kılarsınız. Nasıl tutar da onları Allah‟a Ģirk koĢarsınız. ĠĢte 
ayette dile getirilen Ģey bu. Ki, bu bizim dile getirdiğimiz ayetin tevhitle, 
Ģirkle ilgili olduğu tezi Rum/28. ayette de aynı argüman kullanılarak, aynı 
mantıkla aynı sonuca varılıyor. Ki en büyük Ģahidi de bu olsa gerektir. 

 
 
72-) VAllâhu ce'ale leküm min enfüsiküm ezvacen ve ce'ale 

leküm min ezvaciküm beniyne ve hafedeten ve razekaküm 
minettayyibat* efe Bil bâtıli yu'minune ve Bi nı'metillâhi hüm 
yekfurun; 

 
Allâh sizin için kendi nefslerinizden eĢler oluĢturdu... EĢlerinizden 

de sizin için oğullar ve torunlar meydana getirdi... Sizi temiz gıdalarla 
besledi... (Durum bu iken kalkıp) aslı olmayana mı iman ediyorlar? Onlar 
Allâh nimetine küfür mü ediyorlar? (A.Hulusi) 

 
072 - Allah size kendilerinizden zevceler de verdi ve size 

zevcelerinizden oğullar ve torunlar verdi ve sizi hoĢ hoĢ nimetlerden 
merzuk buyurdu, Ģimdi bâtıla inanıyorlar da onlar, Allahın nimetine küfür 
mü ediyorlar? (Elmalı) 

 
 



VAllâhu ce'ale leküm min enfüsiküm ezvace Yine Allah size, 
sizin cinsinizden eĢler var etti. O‟nun nimetleri sayılmaya çalıĢılıyor, 
sayılıyor daha doğrusu ve bu nimetlerden bir tanesi de insanın yalnız 
kalmayıp ona bir eĢ takdir edilmesi. Zaten tüm varlık eĢli yaratılmıĢtır.  

 
EĢ; zevc kelimesi ile ifade ediliyor. Ezvaç, çoğulu. EĢler demek. 

Zevç kelimesi hem erkek için, hem diĢi için kullanılır Arap dilinde. Öyle 
seçilmiĢtir ki, öyle muhteĢem bir etimolojisi vardır ki, adeta bu kelimenin 
dilsel kökeni Kur‟an ın kadın ve erkeğe bakıĢını simgeler. Zevc, eĢ. 
Kadın ya da erkek, bir çift demek. Hatta bir lügatı açıp baktığınızda bu 
kelimenin karĢılığında Arap dilinden hangi cümleyi kullanıyor diye Ģu 
cümle ile örnek verdiğini görürsünüz. Zevcâ nalim. Ayakkabının eĢi, bir 
çift ayakkabının eĢi. Yani karı koca için Kur‟an ın kullandı kelime bu. Bir 
çift ayakkabının eĢi.  

 
ġimdi kadın mı üstün erkek mi sorusunu8n ne kadar boĢta kaldığı 

anlaĢılmıyor mu. Bir çift ayakkabıdan söz ediliyor, eĢ; sağ ayakkabı mı, 
sol ayakkabı mı. Bakınız çok önemli. Peki bunların ikisi de özdeĢ mi? EĢ, 
bu tamam, ama özdeĢ mi? Değil. EĢ ama özdeĢ değil. Sağ ayağı sol 
ayakkabıya, sol ayağı sağ ayakkabıya giyin bakalım özdeĢ mi? 
DeğiĢemezsiniz. Fakat eĢ, eĢit. Ama nasıl eĢit? Birbirinin yerini tutmayan 
eĢler. Birini diğerinin yerine geçiremeyeceğiniz eĢler. Yani ikisi de bir 
bütünü tamamlayan iki yarımdırlar aslında. O halde ondan öte bir soru 
gerçekten anlamsız kaçacaktır.  

 
Hangisi üstün? Ġkisi de birbirini tamamlatan eĢtir. Ve ikisi de bir 

birinin yerini tutmazlar. Kur‟an ın eĢler için, karı koca için kullandığı bu 
muhteĢem ifade, aynı zamanda bize bir felsefeyi de, bize bir düĢünme 
tarzını, bize bir tasavvuru da veriyor. 

 
ve ce'ale leküm min ezvaciküm beniyne ve hafedeten ve 

eĢlerinizden sizin için çocuklar ve torunlar takdir etti. ve razekaküm 
minettayyibat ve sizi temiz ve güzel Ģeylerle rızıklandırdı efe Bil bâtıli 
yu'minune ve Bi nı'metillâhi hüm yekfurun Bütün bunlara rağmen bir 
yandan asılsız Ģeylere, yani batıla inanacaklar, öte yandan da Allah‟ın 
nimetlerini inkar edecekler öyle mi?  

 
Bi nı'metillâh Allah‟ın nimeti, ama nimetleri diye çevirmekte de bir 

sakınca yok. Çünkü mastar eğer muzaf olursa, tekili çoğul anlaĢılır Arap 
dilinde. Bu bir dil kuralıdır. 

 
Evet sevgili dostlar burada onu diyor. Kendisine çocuğu falancanın, 

rızkı talihin, eĢi Ģansın, veya burcunun verdiğini düĢünen bir adam, bir 
insan. ĠĢte onlara bir dikkat. Çocuğu baĢkasından istemiĢ, çocuk sahibi 
olunca da onun verdiğini, onun vesilesi ile aldığını düĢünüyor. 

 



Ġsterseniz bu ibareyi bir daha okuyayım, 72. ayetin son cümlesini: 
efe Bil bâtıli yu'minune ve Bi nı'metillâhi hüm yekfurun bütün bunlara 
rağmen bir yandan asılsız Ģeylere inanacaklar, öte yandan Allah‟ın 
nimetlerini inkar edecekler öyle mi? 

 
Evet, asılsız Ģeylere inanmak, Allah‟ın nimetlerini inkar etmek 

anlamına geliyor. Çünkü Allah‟ın verdiği Ģeyleri bir baĢkasına atfetmek. 
Onun için buna dikkat etmek lazım. Sadece Allah‟tan istemek, aslında 
verilenleri de Allah‟ın verdiğine inanmayı gerektirir. 

 
 
73-) Ve ya'budune min dûnillâhi ma lâ yemlikü lehüm rizkan 

mines Semavati vel Ardı Ģey'en ve lâ yestetıy'un; 
 
Semâlardan ve arzdan Allâh dûnundaki, kendileri için bir Ģeye 

mâlik olmayan ve kudreti olmayan Ģeylere tapınıyorlar! (A.Hulusi) 
 
073 – Allah‟ı bırakıp da kendilerine Göklerden ve Yerden zerrece 

bir rızka malik olmayan ve olmak ihtimali bulunmayan Ģeylere tapıyorlar. 
(Elmalı) 

 
 
Ve ya'budune min dûnillâhi ma lâ yemlikü lehüm rizkan mines 

Semavati vel Ardı Ģey'en ve lâ yestetıy'un Üstelik Allah‟ı bırakıp 
kendileri için göklerden ve yerden rızkın hiçbir türünü sağlayamayan ve 
buna gücü de yetmeyen Ģeylere tapacaklar. 

 
Buradaki rızk, tabii ayetin ifade ettiği hakikat açık. Allah‟ı bırakıp 

göklerden ve yerden rızkın hiçbir türünü sağlayamayan ve buna gücü de 
yetmeyen Ģeylere tapacaklar diyor, ibadet ve kulluk edecekler. Aslında 
kulluk etmek; sadece önünde yere kapanmak değil. Kulluk etmek, 
O‟ndan bilmektir. Allah‟tan geleni O‟ndan bilmektir. Kulluk etmek aslında 
adres tespit etmektir. Adresi ĢaĢıranlar Allah‟ın yerine ĢaĢırdıkları adresin 
sahibini geçirirler.  

 
Onun için burada ifade buyrulan hakikat bir önceki ayette 

açıkladığım, iĢte Allah‟ın insana verdiği çocuk nimeti, torun nimeti, eĢ 
nimeti ve buna benzer birçok nimetleri bir baĢka Ģeyin vesilesine 
atfetmek. 

 
Burada ki rızk; sadece maddi değil, insanın değer verdiği her 

Ģeydir. Onun için Kur‟an da rızk sadece madde anlamına gelmez. 
Rezzak ismi Ģerifi de madde ve mana, insanın değer verdiği her bir Ģeyi 
kapsar. Dolayısıyla Kur‟an rızk deyince boğazımızdan geçen Ģeyler 
aklımıza gelmemeli. Ġlim bir rızktır, sevgi bir rızktır, iman bir rızktır, 
hidayet bir rızktır, muhabbet bir rızktır, cesaret bir rızktır, hilkat bir rızktır, 



kabiliyet bir rızktır, yetenek bir rızktır, akıl bir rızktır. Değeri olan her Ģey 
bir rızktır ve Allah bu manada insana rızkların tamamını veren Rezzaktır. 

 
 
74-) Fela tadribu Lillâhil emsâl* innAllâhe ya'lemu ve entüm lâ 

ta'lemun; 
 
Allâh için emsal düĢünmeyin! (Allâh, "HÛ"dur!)... Allâh bilir ve siz 

bilmezsiniz. (A.Hulusi) 
 
074 - Artık Allaha temsiller yapmağa kalkmayın, çünkü Allah bilir 

siz bilmezsiniz. (Elmalı) 
 
 
Fela tadribu Lillâhil emsâl O halde, evet, artık Allah ile baĢka 

Ģeyler arasında benzetme yolu ile misal vermeye kalkmayın. innAllâhe 
ya'lemu ve entüm lâ ta'lemun  adeta burada “Allah misaller veriyor, 
ama siz Allah hakkında ona layık olmayan ve yakıĢmayan baĢka Ģeylerle 
Allah arasında kıyaslama yapmayın, misal vermeyin.” Fakat Allah 
misaller veriyor, çünkü Allah her Ģeyi biliyor fakat siz bilmiyorsunuz. Yani 
Allah neden misaller veriyor diyorsanız kendisi ile, zatıyla ilgili, Allah 
biliyor fakat siz bilmiyorsunuz.  

 
Burada din dilinin nasıl olması gerektiği dile getiriliyor. Yepyeni bir 

din dili tavsiye ediliyor. Allah‟ın insan tasavvurunu aĢan zatının, insan 
tarafından kavranamayacağı dile getiriliyor. YanlıĢ benzetme ve kıyaslar 
yasaklanıyor. Mesela peygamberimizin Bu konuda bir uyarısını 
hatırlıyoruz;  

 
Kendisini ve Allah‟ı bir tek zamiri içinde Huma zamiri içinde 

kullanan –ikili zamirdir bu- Allah ve resulü diyecek yerine “o ikisi” 
Ģeklinde kullanan bir sahabeyi duyunca efendimiz; 

 
- Sen ne kötü bir hatipsin! diye azarlıyor onu. Sen ne kötü bir 

hatipsin, bir zamirde benimle Allah‟ı eĢit gibi kullanamazsın. Bari Allah ve 
O‟nun resulü deseydin. Yani açıkça söyleseydin.  

 
Bakın bu kadar hassas. Efendimiz, Allah‟a gönderme yapılan 

zamirle kendisinin aynı zamir içinde kullanılmasına bile karĢı. Bakınız bu 
çok önemli. Onun için değerli dostlar neden önemli? Çünkü insan 
tasavvuru Allah hakkında O‟na layık olmayan, yani Allah‟ın aĢkın vasfı, 
aĢkın zatını içkin hale getiren. Ġnsan tasavvuru buna ulaĢamaz. Allah‟ın 
yarattığı bir Ģey, Allah‟ı kapsayamaz. Ġnsan tasavvuru yaratılmıĢtır. 
Dolayısıyla aĢkın olanı tam anlamıyla kavrayamaz. Ġnsan bilinci sonsuzu 
kavramaktan acizdir, çünkü sonludur. Sonlu olan sonsuzu kapsayamaz 



ve kavrayamaz. Bunun bilincinde olmalı. Dolayısıyla herhangi bir Ģeye 
benzemediğini bilmeli.  

 
Leyse kemisliHĠ Ģey' (ġûrâ/11) Hiçbir Ģey O‟nun misli, benzeri 

değildir. O‟nun gibi değildir. O‟na benzemez. Onun için tevhidi tarif 
edenler; “Her ne ki aklına geliyor, o Allah değildir.” DemiĢlerdir. Yani 
Ģudur diye tarif etmek yerine, değilleme yöntemiyle tarif etmiĢlerdir. 
Çünkü insan havsalası, insan bilinci kavramaktan acizdir. 

 
Bu manada Allah ile yapılacak bir kıyaslama, mesela insan ile Allah 

yapılacak bir kıyaslama iki farklı Ģey arasında yapılan kıyaslamadır ve bu 
kıyas batıldır. Çünkü mahiyeti farklıdır, biri yaratan, diğeri yaratılandır. 
Biri gayb, diğeri müĢahededir. Biri mutlak ve sonsuz, diğeri mukayyet ve 
sonludur. Onun için eğer bir analoji, bir kıyas yapılacaksa illet birliği 
olmalı. Mesela ikisi de yaratık olmalı, mahiyet benzerliği olmalı. Allah ile 
insan arasında mahiyet benzerliği yoktur. 

 
 
75-) DarebAllâhu meselen abden memluken lâ yakdiru alâ 

Ģey'in ve men razaknahu minna rizkan hasenen fehuve yünfiku 
minhu sirran ve cehra* hel yestevun* elHamdu Lillâh* bel 
ekseruhüm lâ ya'lemun; 

 
Allâh (Ģöyle) bir misal veriyor: Bir Ģeye gücü yetmeyen köle ile 

kendisini bizden güzel bir yaĢam gıdası ile beslediğimiz ve ondan gizli ve 
açık baĢkalarına bağıĢta bulunan kiĢi... Bunlar hiç eĢit olur mu? Hamd, 
Allâh'a aittir! Hayır, onların çoğunluğu bilmezler. (A.Hulusi) 

 
075 - Allah Ģunu temsil getirdi: bir abdi memlûk, hiç bir Ģey'e kudreti 

yok, bir de o zat ki kendisine tarafımızdan güzel bir rızk nasip etmiĢiz de 
o ondan gizli, açık infak edip duruyor, hiç bunlar müsavi olurlar mı? 
Bütün hamd Allah‟ındır amma çokları bilmezler. (Elmalı) 

 
 
DarebAllâhu meselen Bakınız ne güzel geldi, Allah örnekler verir, 

misaller verir, çünkü biliyor. Siz bilmiyorsunuz demiĢti ya, iĢte bir misal 
dercesine, iĢte bir örnek dercesine; Allah size Ģu misali verir. abden 
memluken lâ yakdiru alâ Ģey'in baĢkalarının boyunduruğu altında bir 
köle düĢünün. Özgürlüğü yok, hürriyetten mahrum, iradesi kendisine ait 
değil, kendisi kendisine ait değil. Böyle bir köle düĢünün. 

 
ve men razaknahu minna rizkan hasenen fehuve yünfiku 

minhu sirran ve cehra bir de kendisine tarafımızdan güzel bir rızk 
verdiğimiz ve ondan açık ve gizli hayırda bulunan bir diğerini düĢünün. 
Yani iki adam misali veriyor ya. Bir köle, iradesine sahip olmayan, 
kendisine bir baĢkası sahip. Ama bir de kendisine rızk verdiğimiz, tabii 



burada hür birini, malının sahibi olan birini. Sahibi olan malını verir değil 
mi. Çünkü veremeyen sahip olamaz. Sahip olduğunu verebilir. Köle 
efendisini verir mi, efendi kölesini verir. Onun için orada hemen ne 
geliyor bakınız; fehuve yünfiku minhu sirran ve cehran gizli ve açık. 
Her zaman ondan infak eden. Hayra harcayan. Bu iĢte malına sahip 
olan, malın kendisine sahip olduğu değil. Malın efendisi olduğu değil. 
Kendisi malının efendisi olan. Onun için veren, verebilen. Malına sahipse 
verir. Mal onun sahibi ise, sahibini veremez. 

 
DüĢünün diyor böyle iki kimse düĢünün.  hel yestevun Ģimdi 

bunların ikisi de bir olur mu? Cevabı açık, hayır bir olmaz. Aynı cinse ait 
olduğu halde bu ikisi bir olmazsa. Ders bu. Aynı cinse ait olduğu halde, 
ikisi de insan olduğu halde, mahiyet birliği olduğu halde: bu ikisi bir 
olmazsa. Biri köle diğeri özgür biri olduğu için. Allah ile yaratıklar 
arasından nasıl kıyas yapılabilir. Alacağımız ders bu. Aynı cinse ait olan 
iki insan bile, biri hür biri değil, biri malın sahibi, diğeri sahibinin malı. 
Yani daha doğrusu onun sahibi, malı. Malının efendisi, malının kölesi. 
Birinin özgürlüğü var diğerinin yok. Bu ikisi dahi bir olamazsa, Nasıl Allah 
ile Allah dıĢındaki Ģeyler bir olur. Bağımlı bağımsız, iradeli iradesiz 
karĢılaĢtırması yapılıyor. 

 
elHamdu Lillâh elHamdu Lillâh bildiniz der gibi. Belki bir nükte 

olarak ama hamdlerin tamamı yalnız ve yalnız övgülerin tamamı, sadece 
ve sadece Allah içindir. bel ekseruhüm lâ ya'lemun fakat onların çoğu 
bunu dahi bilmiyorlar. 

 
Burada neden Hamd geldi? Elbette özgürlüğe hamd, hürriyete 

hamd. Hamdolsun bize hürriyeti veren Allah‟a demektir. Yani insana 
özgürlüğü lutfeden Allah, bunu ima etse gerektir bu ayet ve özgürlüğün 
en büyük lütuf olduğunu ima etse gerektir. 

 
 
76-) Ve darebAllâhu meselen racüleyni ehadühüma ebkemü lâ 

yakdiru alâ Ģey'in ve huve kellün alâ mevlahu, eynema yüveccihhu 
lâ ye'ti Bi hayr* hel yesteviy huve ve men ye'muru Bil adli, ve huve 
alâ sıratın müstekıym; 

 
Allâh Ģu iki kiĢiyi de misal verdi: Bunlardan biri konuĢmasını bilmez, 

bir Ģeye kudreti yoktur; efendisi yanında yüktür... Onu hangi iĢe 
yönlendirse bir hayırla gelmez... Hiç bu, elindekinin hakkını veren ve 
kendisi doğru yolda yürüyen kiĢi ile eĢit olur mu? (A.Hulusi) 

 
076 - Allah Ģunu da bir temsil getirdi: iki kiĢi birisi dilsiz, hiç bir Ģeye 

kudreti yok, efendisine sade bir ağırlık, ne tarafa gönderilse hiç bir hayra 
yaramaz, hiç bu, adâletle âmir olan ve doğru bir yolda giden kimseye 
müsavi olabilir mi? (Elmalı) 



 
 
Ve darebAllâhu meselen racüleyn yine Allah Ģu iki adamı da 

misal verir. Aslında yukarıda iki insan misal verildi. Ġkisi arasındaki fark 
biri iradeli, diğeri iradesiz. Burada ise iki adam daha misal veriliyor 
bakınız. 

 
ehadühüma ebkemü lâ yakdiru alâ Ģey'in ve huve kellün alâ 

Mevla onlardan biri, elinden hiçbir iĢ gelmeyen, iki lafı bir araya 
getiremeyen bir ahmak. Üstüne üstlük bir de efendisinin sırtında yük, 
kambur. eynema yüveccihhu lâ ye'ti Bi hayr onu nereye gönderse 
efendisi, baĢarılı bir biçimde dönemez. Ne iĢ verse sakardır eline yüzüne 
bulaĢtırır. Hiçbir Ģeyi baĢaramaz.  

 
hel yesteviy huve ve men ye'muru Bil adli, ve huve alâ sıratın 

müstekıym Ģimdi böyle biri, yukarıdaki gibi biri adaleti emreden, kendisi 
de dosdoğru yolda olan kimseyle eĢ, denk, aynı, bir tutulabilir mi? Açık 
tabii ki. Bu ikinci misal yukarıdakinden farklı olarak yeterli olanla yetersiz 
olanı kıyaslıyor. Yukarıdaki iradeli olanla iradesiz olanı. Burada ise yeterli 
olanla yetersiz olanı, yetenekli olanla yeteneksiz olanı arasındaki farkı 
ele alıyor.  

 
Yukarıdakinde Allah‟tan hem dıĢ etkiler nefy ediliyor, 

aĢağındakinde ise zati noksanlar nefy ediliyor. Yani Allah hakkında bir 
misal olarak düĢünürsek bunu, ne dıĢarıdan etkilenir Allah, ne de özünde 
herhangi bir noksan taĢır. Özünde kemal sıfatlarıyla muttasıf, 
mükemmel, iĢinde ise daima mükemmel yapan, özgür yani hem iradeyi 
veren, hem de verdiği iradeyi kullanan, mutlak biçimde murad eden, 
fakat belki altında yatan nükte olarak ta verdiği iradeyi kullanmanızı 
isteyen, kullanmanızdan sevinç duyan, memnun olan. Verdiği yeteneği 
kullanmanızı isteyen ve bunun bir Ģükür olduğunu bilmeniz gereken Rab 
O. Onun için bu kıyaslar iki farklı durumu beyan ederek Allah ile insan 
arasındaki o büyük farkı, o kapanmaz farkı; Ġnsan ile insan arasında ki 
misalden yola çıkarak ifade ediyor. 

 
 
77-) Ve Lillâhi ğaybüs Semavati vel Ard* ve ma emrussaati illâ 

kelemhıl basari ev huve akreb* innAllâhe alâ külli Ģey'in Kadiyr; 
 
Semâların ve arzın algılanamayanları Allâh içindir... O Saat'in 

(kıyametin) oluĢması hükmü (Allâh'a göre) bir göz kırpması gibi yahut 
daha da yakındır! Muhakkak ki Allâh her Ģeye Kaadir'dir. (A.Hulusi) 

 
077 - Bütün Semavât-ü Arzın gaybını bilmek de Allaha mahsus, 

saat emri ise sâde lemhi basar gibi yahut daha yakındır, Ģüphe yok ki 
Allah her Ģey'e kadir. (Elmalı) 



 
 
Ve Lillâhi ğaybüs Semavati vel Ard imdi göklerin ve yerin gaybını 

bilmek yalnızca Allah‟a mahsustur. ve ma emrussaati illâ kelemhıl 
basari ev huve akreb nitekim son saatin gelip çatması sadece bir göz 
açıp kapamak gibi veya daha da kısa bir zamanda vuku bulacaktır. 
innAllâhe alâ külli Ģey'in Kadiyr unutmayın ki her Ģeyi yapmaya 
muktedir olan sadece Allah‟tır. Yani bir hesap günü gelecek, bir son saat 
gelecek. 

 
Hani dersimizin baĢlangıcında ki ayette insanı yaratan ve ölümü de 

takdir eden olarak takdim edilmiĢti ya Allah, ĠĢte buna bir gönderme. Bir 
son saat gelecek. Doğan ölür ve insan yaptıklarının sorumluluğunu 
üstlenmelidir. Çünkü hesabını verecek. Onun için insanın amaçsız 
olmadığını, ortalama ömrü 60 günlük bir arının bile bir amacı varsa, 
insanın daha büyük bir amacının olması gerektiğini. Arının amacının 
insana hizmet, insanın amacının ise Allah‟a kulluk olduğunu ve 
dolayısıyla Yeryüzünde ki gayesinin yaratılıĢ amacına uygun bir amacı 
inĢa etmek olduğunu iĢte burada görüyoruz. 

 
 
78-) VAllâhu ahreceküm min butuni ümmehatiküm lâ ta'lemune 

Ģey'en ve ce'ale lekümüs sem'a vel' ebsara vel' ef'idete lealleküm 
teĢkürun; 

 
Allâh sizi analarınızın karınlarından bir Ģey bilmez bir hâlde 

çıkardı... Değerlendirerek Ģükredenlerden olasınız diye, size sem' 
(algılama), basarlar (görüp değerlendirme) ve fuadlar (Esmâ mânâ 
özelliklerinin beyne yansıtıcıları - kalp nöronları) verdi. (A.Hulusi) 

 
078 - Ve Allah sizi analarınızın karınlarından öyle bir halde çıkardı 

ki hiç bir Ģey bilmiyordunuz, öyle iken size, iĢitme, gözler, gönüller verdi 
ki Ģükredesiniz. (Elmalı) 

 
 
VAllâhu ahreceküm min butuni ümmehatiküm lâ ta'lemune 

Ģey'e sizi analarınızın karınlarından hiçbir Ģey bilmez bir halde çıkardı. 
ve ce'ale lekümüs sem'a vel' ebsara vel' ef'idete lealleküm teĢkürun 
ve belki Ģükredersiniz diye, ya da Ģükrederler diye daha doğrusu sizin 
için iĢitme, görme ve duyup düĢünme kabiliyeti takdir eden de yine 
Allah‟tır. 

 
Canlı olarak doğmak fakat teennüs kesp etmek. Nedir bu? Ġnsan 

canlı olarak doğar, insan olarak değil. Ġnsanlığı sonradan kazanır. 
Hani deliliğin büyük filozofu Erasmus öyle diyordu ya insan doğulmaz, 
insan olunur. Buna büyük Ģahsiyet filozofu Muhammed Abdulaziz el 



Habab‟i, teennüs diyor. Yani insanlaĢma. Onun için insan bir canlı olarak 
doğar fakat Allah‟ın kendisine verdiği potansiyeli kullandığı oranda 
insanlaĢır. Kullanmadığı oranda canlı olarak kalır, hatta Kur‟an ın 
ifadesine göre canlılardan, hayvanlardan daha aĢağı düĢer. 

 
…kel en'ami belhüm edall (A‟raf/179) Hayvanlar gibi hatta daha 

da aĢağı diyordu ya Kur‟an. Onun için insan ya canlı olarak doğduğu gibi 
veya daha aĢağı derecede olmayı seçecek, ya da insanlaĢacak. 
Teennüs kesp edecek, ünsiyete kavuĢacak. Muhabbetle, meveddetle, 
ülfetle, sevgiyle insanlaĢacak. Ya da nisyana mahkum olacak, unutulup 
hayvanlaĢacak veya daha aĢağı derekeye inecek. 

 
Burada görme, iĢitme ve inanma yeteneği sayesinde insan 

olduğunu öğreniyoruz ayetten. Bakınız açıkça söylüyor zaten. 
Annelerinizin karnından hiçbir Ģey bilmez halde çıkaran ve Ģükrederler 
diye iĢitme, görme ve inanma. Aslında oradaki ef'ide , fuad. Yanan kalbe 
fuad derler Arap dilinde. Evet, kalbin bir durumudur. Tabii ki akıl için 
düĢünürsek, kalbin bir hassasıdır akıl biliyorsunuz, akleden kalp diye 
geçer Kur‟an da. Istırap çeken akla, yani bir Ģeyi öğrenmek için, bir 
hakikatin peĢine düĢer ve o hakikati elde etmek için sancı çeker, acı 
çeker, bedel öder, iĢte buna diyor Kur‟an. Onun için ben inanmak ve 
öğrenmek sancısı diye tercüme edebilirim. Ġnsanı insan edenin bunlar 
olduğunu söylüyor adeta bu ayet. Yoksa anasından doğduğu gibi kalırsa 
insanlaĢmayacağını ima ediyor. 

 
 
79-) Elem yerav ilettayri musahharatin fiy cevvisSema'* ma 

yümsikühünne illAllâh* inne fiy zâlike leâyâtin li kavmin yu'minun; 
 
Havada Allâh hükmüne uymakta olan kuĢları görmüyorlar mı? 

Onları Allâh'tan (Esmâ'sının kuvvelerinden) baĢkası tutmuyor... Bu 
iĢaretlerde de aklını kullananlar için bir ibret vardır! (A.Hulusi) 

 
079 -  Görmediler mi baksalar a kuĢlara cevvi Semâda 

müsahharlar iken onları Allah dan baĢka tutan nedir? Elbette bunda iman 
edecek bir kavim için çok âyetler var. (Elmalı) 

 
 
Elem yerav ilettayri musahharatin fiy cevvisSema' Ne güzel 

değil mi dostlar. Bakınız, 78. ayet, hemen bir önceki ayet insanın görme 
yeteneğinden söz etmiĢti değil mi, gözlem yeteneğinden. Bakın Ģimdi o 
yeteneği çalıĢtırıp çalıĢtırmadığını sorguluyor ve diyor ki; peki kuĢlar 
üzerinde hiç mi gözlem yapmazlar. Onlar göğün boĢluğunda uçarken 
ilahi yasalara boyun eğmiĢlerdir. 

 



Evet, yerav, erav fiili sadece sıradan bir görmeyi değil, derinliğine 
gözlem yapmayı ifade eder. Onun için; rü‟yet, görüĢ. DüĢünceye bile bu 
isim verilebilir, insanın görüĢü: Onun için Re‟y, bir insanın düĢünce 
biçimi, hatta düĢünce sistemi anlamına gelir aynı köktendir. Dolayısıyla 
diyor; hiç mi uçan kuĢa bakmazlar hava boĢluğunda. Tabii bakınca eğer 
görmek için bakarsa -tabii her bakan göremez, o da ayrı bir problem-  
Bazıları bakar, bazıları görür. Onun için gören bir bakıĢla görmeyen bir 
bakıĢ arasındaki fark iĢte trene bakanla onu gören arasındaki farktır. 
Ġsmini vermeyeyim.  

 
Onun için burada eğer gören bir bakıĢa sahiplerse Ģunu görürler 

demeye getiriyor. O uçan kuĢ hava boĢluğunda ilahi yasalara uygun 
olarak uçuyor. O yasayı yaratanın Allah olduğuna bir ima. Yani kuĢ 
parmaktır. Parmağa bakarlar, parmağın iĢaret ettiği yeri görürler oraya 
bakarlar bitti. Artık parmağa bakmazlar. Parmak ayı gösterirken aya 
bakılır, parmağa değil. Cama bakmazlar, camdan bakarlar. KuĢ, camdır, 
kuĢ sanattır. Sanata bakarlarsa sanatkarı görürler. KuĢ eserdir. Esere 
bakarlar müessiri görürler. KuĢ fiildir, fiile bakarlar faili görürler.  

 
Onun için yani o bir iĢaret taĢıdır. ĠĢaret taĢı nereyi gösteriyorsa 

oraya bakarlar. Zaten Ġlm de budur. Makayyıs sahibi ilmi Ģöyle tarif eder. 
El ilm yedullü ala eserin bisĢey‟i yetemeyyezü bihi an gayrihi ilim bir Ģeyi 
diğerinden yani bir baĢka Ģeyden ayırmamıza yarayan bir iz, bir belge, 
bir eser, bir iĢarettirler. Evet ilim bir esermiĢ,. Yani hakikatin kendisi değil, 
hakikate götüren Ģey. Onun için ilim bir ayettir. Her ayetse bir izdir. O izi 
izleriz ve hakikate ulaĢırız. 

 
Elem yerav ilettayri musahharatin fiy cevvisSema'* ma 

yümsikühünne illAllâh onları orada tutan yasayı Allah‟tan baĢka kimse 
koyamaz diyor son cümle. Allah‟tan baĢka kimse koyamaz. inne fiy 
zâlike leâyâtin li kavmin yu'minun hiç Ģüphesiz inanıp güvenen bir 
toplum için bunda da mutlaka alınacak bir ders vardır. Yani biraz önce de 
dediğim gibi sanat, sanatkarı gösterir. Siz bir sanat eseri görmüĢseniz 
sanat eserine değil, asıl hayranlığınızı sanatkara gösteriniz. Ona hayran 
olunuz. O kendi kendine yapılmadı, onu yapan hayranlığı hak eder. 

 
 
80-) VAllâhu ce'ale leküm min buyutiküm sekenen ve ce'ale 

leküm min culudil en'ami buyuten testehıffuneha yevme za'niküm 
ve yevme ikametiküm, ve min asvafiha ve evbariha ve eĢ'ariha 
esâsen ve meta'an ila hıyn; 

 
Allâh evlerinizi sizin için huzur ve güvenle yaĢam ortamı kıldı... 

Sizin için hayvanların derilerinden, yolculukta veya oturmak için kolayca 
taĢıyıp kullanacağınız çadırlar; yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından 



ev-giyim eĢyası ve muayyen bir süreye kadar faydalanma nasip etti. 
(A.Hulusi) 

 
080 - Allah size evlerinizden bir mesken yaptı ve en'am 

derilerinden size gerek göç günümüzde ve gerek ikametiniz gününde 
hafif hafif taĢıyacağınız evler ve yünlerinden yapağılarından, kıllarından 
bir zamana kadar (giyinecek, kuĢanacak, serilecek, döĢenecek) bir esas 
ve (ticaret edilecek) bir meta' yaptı. (Elmalı) 

 
 
VAllâhu ce'ale leküm min buyutiküm sekenen size, içinde sükûn 

ve huzur duyacağınız sabit meskenler inĢa etme yeteneğini veren, ve 
ce'ale leküm min culudil en'ami buyuten testehıffuneha yevme 
za'niküm ve yevme ikametiküm yine size hayvanların derilerinden 
konup göçerken kolayca taĢıyacağınız seyyar mekanlar yapma 
yeteneğini kazandıran. Ki bu ayette ki ve müteakip ayette ki Allah‟ın 
verdiği bu nimetler, aslında birer yetenek olarak ima ediliyor. 

 
Ayette ki sekenen ve buyuten karĢıt çiftler. Olarak kullanılmıĢ. 

Sekenen, sabit konut manasına buyuten ise seyyar barınak manasına. 
Beyt; ev karĢılığı kullanılsa da aslında bâte kökünden gelir, bu kök; 
geceledi manasına gelir. Yani içinde gecelenen mekana ev denir. Onun 
için beyt içinde gecelenen barınaktır. 

 
ve min asvafiha ve evbariha ve eĢ'ariha esâsen ve meta'an ila 

hıyn onların yünlerinden, kürklerinden, kıllarından hem dayanıklı temel 
eĢyalar, hem de sınırlı süre kullanılan dayanıksız tali eĢyalar üretme 
yeteneğini veren Allah‟tır. 

 
Tabii burada ki esâsenve meta'an karĢıt çiftlerdir yine yukarıdaki 

gibi. Dayanıklı tüketim malları esâsen diye geçmiĢ, esas, temel ve 
dayanıksız tüketim malları ise meta‟an, geçici kullanım ile kullanılan 
Ģeyler diye geçmiĢ. 

 
 
81-) VAllâhu ce'ale leküm mimma haleka zılalen ve ce'ale 

leküm minelcibali eknanen ve ce'ale leküm serabiyle tekıykümül 
harre ve serabiyle tekıyküm be'seküm* kezâlike yütimmu nı'metehu 
aleyküm lealleküm tüslimun; 

 
Allâh, yarattığı Ģeylerden sizin için gölgeler yaptı ve sizin için 

dağlardan sığınıp barınılacak yerler oluĢturdu; sizin için, sizi sıcaktan 
koruyan elbiseler ve savaĢta koruyan zırhlar yarattı... ĠĢte böylece 
üzerinize nimetini tamamlıyor ki müslimler olasınız! (A.Hulusi) 

 



081 - Allah halk ettiği Ģeylerden sizin için gölgeler yaptı ve sizin için 
dağlardan siperler yaptı, hem sizi sıcaktan vikaye edecek esvaplar hem 
de harpte vikaye edecek esvaplar yaptı, bu suretle üzerinizde olan 
nimetini tamamlayacak ki siz halis Müslüman olup selâmet neĢredesiniz. 
(Elmalı) 

 
 
VAllâhu ce'ale leküm mimma haleka zılalen yarattığı Ģeylerden 

kimilerine size gölgelik kılan, mesela ağaç gibi. ve ce'ale leküm 
minelcibali eknanen ve dağlardan size korunaklar, sığınaklar temin 
eden  ve ce'ale leküm serabiyle tekıykümül harre ve serabiyle 
tekıyküm be'seküm size hem sıcağa karĢı korunacak giysiler, ki soğuğa 
karĢı zaten giyilir. Onun için zikredilmemiĢtir. Hem de savaĢlarınızın 
darbelerinden korunacak elbiseler imal etme yeteneğini veren de yine 
aynı Allah‟tır.  

 
Tabii burada aynı zamanda darbelere karĢı korunacak elbiselerden 

kasıt zırh olsa gerektir. kezâlike yütimmu nı'metehu aleyküm 
lealleküm tüslimun size olan nimetlerini iĢte böyle tamamladı. Belki 
O‟na teslimiyetiniz de “Tam” olur. Yani Allah hem insanın zorunlu 
ihtiyaçlarını, hem gerekli ihtiyaçlarını zaruriyet, haciyyat,; hem de estetik 
ihtiyaçlarını tahsiniyyat. ġatıbi‟nin 3 lü tasnifi ile söz edecek olursak; 
verdi, tamamladı. Yani hayvanlar dünyasına bakınız, proteinlerinizi 
ondan elde edersiniz.  

 
Bu zaruridir. Mecbursunuz buna. Ama ihtiyaçlarınızı da onlardan 

karĢılarsınız. Giysiler elde edersiniz derilerinden. Tüylerinden iplik 
örersiniz. Yünlerinden, kıllarından bir takım Ģeyler elde edersiniz ve daha 
baĢka Ģeylerinden hatta atıklarından dahi yakacak elde edersiniz. Ama 
sadece bu kadar değil, sadece zaruri ve hâci gereksinimlerinizi 
karĢılamaz, bir de estetik değerlerinizi karĢılar. Ne yapar? Akvaryuma 
girer balık olur, Kafese girer süslü kuĢ olur, muhabbet kuĢu olur. Canınız 
olur böyle, güzellik ihtiyacınızı karĢılarlar. Yani ben Ģunu karĢıladım bu 
yeter demezler. Allah böyle mükemmel yaratmıĢ. 

 
Yine bakınız bitkiler dünyasına, bitkiler dünyası sizin çok temel, 

zaruri, olmazsa olmaz gıdalarınızı karĢılar. Ekmek yaparsınız, sofranızın 
baĢ konuğu olu. Ama ondan ayrı olarak bitkiler dünyası sizin mobilya 
ihtiyacınızı karĢılar. Kereste ihtiyacınızı karĢılar, odun ihtiyacınızı 
karĢılar, kağıt ihtiyacınızı karĢılar. Yani alternatifi olsa da bu 
malzemelerin yine de ihtiyacınızı karĢılar. Ama bir de estetik ihtiyacınızı 
karĢılar. Çiçek olur, gül olur, sümbül olur, lale olur, nergis olur saksınıza 
girer, pencerenizin önüne gelir ve sizin güzellik ihtiyacınızı, estetik değer 
ihtiyacınızı karĢılar.  

 



ĠĢte böylesine Allah size nimetini tam yaptı. Neden nimeti tam 
yaptı? Siz de O‟na tam teslim olun. Yani sizden baĢka bir Ģey istemiyor. 
Tam telsim olun, yarım teslim olmayın. Madem O Allahlığını size tam 
gösterdi, sizde kulluğunuzu O‟na tam gösterin, teslim olun tüslimun 
evet. 

 
 
82-) Fein tevellev feinnema aleykel belağul mubiyn; 
 
(Rasûlüm) eğer yüz çevirirlerse senden, sana düĢen sadece 

apaçık tebliğdir! (A.Hulusi) 
 
082 - Buna karĢı eğer yüz çevirirlerse artık senin üzerine düĢen 

ancak tebliği beliğdir. (Elmalı) 
 
 
Fein tevellev feinnema aleykel belağul mubiyn artık eğer yüz 

çevirirlerse, unutma ki sana düĢen açık ve net olarak mesajı tebliğ 
etmektir. Bütün bunlara rağmen yüz çevireceklerse bırak yakalarını 
demeye getiriyor ayet. Yani Allah kendilerine bu kadar nimeti tam olarak 
vermiĢken hala parmağa bakıyorlar da aya bakmıyorlarsa, hala cama 
bakıyorlar da camdan bakmıyorlarsa, yani bakıp ta görmüyorlarsa bırak 
yakalarını diyor. 

 
 
83-) Ya'rifune nı'metAllâhi sümme yünkiruneha ve 

ekseruhümül kafirun; 
 
(Onlar) Allâh nimetini (Hz. Rasûlullâh'ı) tanırlar, sonra da O'nu 

inkâr ederler... Onların ekseriyeti hakikat bilgisini inkâr edenlerdir. 
(A.Hulusi) 

 
083 - Allahın nimetini tanırlar, sonra da inkâr ederler ve ekserisi 

kâfirdirler. (Elmalı) 
 
 
Ya'rifune nı'metAllâhi sümme yünkiruneha Allah‟ın nimetlerini 

pek ala tanıyıp biliyorlar, fakat yine de nankörlük ediyorlar. ve 
ekseruhümül kafirun zira onların çoğu küfre saplanmıĢtır. Belki bunu 
Ģöyle de anlayabiliriz, nankörlüğün doğal sonucu küfürdür. Önce Allah‟ın 
nimetlerine nankörlük ederler, sonra Allah‟a yabancılaĢırlar. Önce O‟nun 
nimetlerine yabancılaĢırlar, sonra nimeti verene yabancılaĢırlar. Önce 
esere yabancılaĢırlar, sonra müessire yabancılaĢırlar. Önce sanata 
yabancılaĢırlar, sonra sanatkara yabancılaĢırlar diye de anlayabiliriz. 

 
 



84-) Ve yevme neb'asü min külli ümmetin Ģehiyden sümme lâ 
yü'zenü lilleziyne keferu ve lâ hüm yüsta'tebun; 

 
O süreçte, her ümmetten bir Ģahit çıkartırız... Hakikat bilgisini inkâr 

edenlere izin de verilmez ve onlardan mazeret de istenilmez. (A.Hulusi) 
 
084 - Bir gün de gelecek ki her ümmetten bir Ģahit ba's edeceğiz, 

sonra o küfredenlere ne izin verilecek ne de onlardan tarziye istenecek. 
(Elmalı) 

 
 
Ve yevme neb'asü min külli ümmetin Ģehiyde fakat bir gün 

gelecek biz her ümmetten bir Ģahit çıkaracağız. Kim o Ģahitler; Elbette 
peygamberler. Evet peygamberler. Her ümmetten çıkarılmıĢ Ģahitlerdir 
değerli dostlar. Daha önce de, sanırım 89. ayette gelecek. Hz. 
peygamberden Ģahit olarak söz edildiği yer orası. 89. ayet Resulallah‟tan 
Ģahit olarak söz ediyor. Demek ki peygamberlerden söz ediyor. 
Peygamberlerin tamamı gönderildikleri toplumlar için birer Ģahittir. Ne 
diyordu Kur‟an;  

 
Felenes'elennelleziyne ürsile ileyhim velenes'elennel 

murseliyn; (A‟raf/6) Kendilerine peygamber gönderilenlerden soracağız, 
diyeceğiz ki “size gönderilen nebiler görevlerini yaptılar mı” 
Görüyorsunuz, Ģimdi anlıyorsunuz değil mi dostlar. ġimdi anlıyorsunuz 
sevgili nebinin ömrünün sonunda veda haccında her bir durakta, gerek 
Arafat‟ta, gerek Müzdelife‟de, gerek Mina‟da, gerek Kâbe‟de, verdiği tüm 
hutbelerde dönüp dönüp; 

 
- Elâ hel belâğ. Ey insanlar tebliğ vazifemi yaptım mı, tebliğ ettim 

mi. Size, Allah‟ın bana verdiği görevi ilettim mi. Bu mesajı tam olarak 
ulaĢtırdım mı diye soruyor. 

 
Onlar yaĢlı gözlerle hep bir ağızdan; 
 
- Allah Ģahit olsun ki tebliğ ettin ya Resulallah. Diye 

haykırdıklarında gözlerini kaldırıyor, ihtiyar nebinin yaĢlı gözleri. 
 
- Rabbena feĢhed. Diyordu. Allah‟ım Ģahit ol. 
 
ĠĢte bu, sancı bu, sızı bu, sıkıntı bu. Acaba vazifemi yaptım mı, 

görevimi yaptım mı. Ki yukarıda da söylemiĢti. Hemen bir üstte. Sana 
düĢen yalnızca tebliğdir demiĢti ya. Ama ayetin devamı ne diyor; 
velenes'elennel murseliyn bir de dönüp gönderdiğimiz 
peygamberlerden soracağız. Bunlar siz daveti iletince bunlar nasıl 
karĢılık verdiler. 

 



Sanırım sorunun bu ikinci kısmında bizden yana problem var. Sahi 
biz nasıl karĢılık verdik. O tebliğ etti buna Ģahidiz. Allah Ģahit olsun ki o 
vazifesini yaptı, görevini tastamam yerine getirdi. Biz ondan 1400 yıl 
sonra gelen Ģahitleriz ve Ģahadet ediyoruz ki o peygamberlik görevini 
yapmıĢtır. Fakat biz ona olan ümmetlik görevimizi yaptık mı. 

 
Bakınız o bizden nasıl Ģikayet ediyor hesap gününde. 
 
Ve kaler Rasûlü Resul diyecek ki hesap gününde, kıyamette. ya 

Rabbi inne kavmittehazû hazel Kur'âne mehcura (Furkan/30) Ey 
rabbim bu toplumum var ya bu toplum, kendilerine getirdiğim bu mesajı, 
bu Kur‟an ı terkedilmiĢ bir mesaj olarak bıraktılar, terk ettiler, dönüp 
bakmadılar. Onunla amel etmediler. Onu; Hayatlarını inĢa eden bir özne 
olarak görmediler, onunla kendilerini inĢa etmediler diye Ģikayet edecek 
diyor Kur‟an. ĠĢte Ģahit olmak budur. 

 
sümme lâ yü'zenü lilleziyne keferu ve lâ hüm yüsta'tebun sonra 

o küfürde ısrar edenlere ne mazeret beyan etme izni verilecek, ne de 
baĢvuru talepleri kabul edilecek. 

 
 
85-) Ve izâ raelleziyne zalemül azâbe fela yuhaffefü anhüm ve 

lâ hüm yünzarun; 
 
Zulmedenler azapla karĢılaĢtıklarında, kendilerine hafifletilmez ve 

onlara bakılmaz. (A.Hulusi) 
 
085 - Ve o zalimler azâbı gördükleri vakit artık o onlardan ne tahfif 

olunacak ne de kendilerine mühlet verilecek. (Elmalı) 
 
 
Ve izâ raelleziyne zalemül azâbe fela yuhaffefü anhüm ve lâ 

hüm yünzarun ve o zulmedenler azabı görünce artık anlayacaklar ki, 
azap ne kendileri için hafifletilecek, ne de onlara fırsat verilecek, süre 
tanınacak. 

 
 
86-) Ve izâ raelleziyne eĢrekû Ģürekâehüm kalu Rabbena 

haülai Ģürekâünelleziyne künna ned'u min dunike, feelkav ileyhimül 
kavle inneküm le kâzibun; 

 
ġirk koĢanlar, ortak koĢtuklarını gördükleri vakit: "Rabbimiz! ĠĢte 

bunlar Sana denk olmayan, isimlendirip tanrılık atfettiğimiz ortaklarımız" 
dediler... (Ortakları da) onlara sataĢır: "Muhakkak ki siz yalancılarsınız." 
(A.Hulusi) 

 



086 - Ve o müĢrikler Ģeriklerini gördükleri vakit «Ya Rabbenâ! iĢte 
Ģunlar seni bırakıp da kendilerine taptığımız Ģerikler diyecekler, onlar da 
Ģu sözü fırlatacaklar: her halde siz katiyen yalancılarsınız. (Elmalı) 

 
 
Ve izâ raelleziyne eĢrekû Ģürekâehüm Allah‟a ait nitelikleri 

baĢkalarına yakıĢtıranlar ise Allah‟a ortaklık koĢtuklarını, yanlarında, 
karĢılarında görünce kalu Rabbena haülai Ģürekâünelleziyne künna 
ned'u min dunik Rabbimiz diyecekler. Sana ortak koĢtuklarımız, seni 
bırakıp ta kendilerine yalvarıp durduklarımız kimseler iĢte bunlardı. Böyle 
diyecekler. Yani seni bırakıp kendilerine yalvarıp yakardığımız kimseler. 

 
Burada elleziyne formu geldiğine göre bunların kendileri gibi 

insanlar olduğunu düĢünmek daha doğru gibi görünüyor. Çünkü bu ilgi 
zamiri, ism-i mefsul; iradeli canlılar için daha çok kullanılır. 

 
feelkav ileyhimül kavle inneküm le kâzibun berikiler hemen 

onların lafını ağızlarına tıkayacaklar ve diyecekler ki; sizi gidi yalancılar 
sizi. Kim diyecek bunu? O Allah‟tan istemek yerine dönüp kendilerinden 
istedikleri. Mezarına varıp ta bana çocuk ver dedikleri diyecek. Belki bu 
bir peygamberdir. Belki bir Allah dostudur, belki bir alimdir, belki büyük 
bir zattır fark etmez. Ama adres ĢaĢırmıĢtır öteki. Belki o mezar taĢının 
altında yatanın hiçbir kusuru yoktur, günahı yoktur. Berikisi onu 
putlaĢtırmaya çalıĢmıĢtır. Allah‟tan isteyeceğini ondan istemeye 
kalkmıĢtır. Onun için onlar, bunlara dönüp; “sizi gidi yalancılar sizi” 
diyecekler. Yani kendinizi yaktınız Ģimdi de dönüp bizi mi yakmak 
istiyorsunuz dercesine. 

 
Tabii lafzen elbette sizler düpedüz yalancısınız diye çevirebiliriz. 

Düz çeviri budur. Fakat bu çeviride anlam kayba uğruyor, yan anlamlar 
kayba uğruyor. Sizi gidi yalancılar sizi diye çevirmenin verdiği anlam yok 
oluyor. Onun için böyle çevirmeyi daha uygun buldum. 

 
 
87-) Ve elkav ilAllâhi yevmeizinisseleme ve dalle anhüm ma 

kânu yefterun; 
 
O gün, uydurdukları (kurguladıkları, hayal ürünü) Ģeyler 

kendilerinden kaybolup gitmiĢ; Allâh'a (sistemin - Sünnetullâh'ın 
gerçeklerine) teslim olmuĢlardır! (A.Hulusi) 

 
087 - Ve o gün Allaha arzı teslimiyet etmiĢlerdir ve bütün o 

uydurdukları Ģeyler kendilerini bırakarak gaip olup gitmiĢlerdir. (Elmalı) 
 
 



Ve elkav ilAllâhi yevmeizinisselem ĠĢte o gün onlar -iĢ iĢten 
geçtikten sonra tabii- Allah‟a kayıtsız Ģartsız teslimiyetlerini sunarlar. 
Kimler? Allah‟tan isteyecekleri yerde adres ĢaĢırıp baĢkalarından isteyen 
bu ĢaĢkınlar. ve dalle anhüm ma kânu yefterun uydurdukları kuruntu 
aracılar kendilerini yüzüstü bırakırlar. 

 
 
88-) Elleziyne keferu ve saddu an sebiylillâhi zidnahüm azâben 

fevkal azâbi Bima kânu yüfsidun; 
 
Hakikat bilgisini inkâr edenleri ve (insanları) Allâh yolundan 

alıkoyanları; bozgunculukları dolayısıyla, azabın ötesinde bir azap ile kat 
kat cezalandıracağız. (A.Hulusi) 

 
088 - O hem küfretmiĢ hem de Allah yolundan çevirmiĢ olanlar 

diğerlerini de ifsat ettikleri cihetle o azâb üstüne bir azâb ziyade 
etmiĢizdir. (Elmalı) 

 
 
Elleziyne keferu ve saddu an sebiylillâhi zidnahüm azâben 

fevkal azâbi Bima kânu yüfsidun inkarda direnmekle kalmayıp 
baĢkalarını da Allah‟ın yolundan çeviren kimselerin üzerine neden 
oldukları toplumsal çürüme ve yozlaĢmadan dolayı azap üstüne azap 
boca edeceğiz, yığacağız. 

 
Ġlginç;yüfsidun hem çoğul hem geçiĢli geldiği yerlerde, ki efsede 

olarak geçiĢli gelmiĢ toplumsal yozlaĢma ve çürümeye delalet eder. Yani 
bireysel çürümeden, bireysel ahlaksızlıktan daha çok toplumsal 
yozlaĢmaya, toplumsal çürümeye tekabül ettiği için öyle çevirdim. Yani 
çürümeyi hızlandırırlar.  

 
Nasıl hızlanır? ġirk çürümeyi nasıl hızlandırır? Hemen kısaca 

söyleyelim süreç nasıl ilerler. Allah‟a ait olan sıfatları baĢka eĢyalara 
takar takıĢtırırlar, yakar yakıĢtırırlar. Yani onları tanrılaĢtırırlar. EĢyayı 
tanrılaĢtırdıklarında eĢyadan korkmaya baĢlarlar. Çünkü onlara güç 
atfederler, uğur atfederler. Bakarsın benim uğurum der. Hiçbir Ģeyi 
yoktur, cansız bir Ģey, makettir belki de. 13 rakamına uğur atfederler. Bu 
hayatlarını etkilemeye baĢlar. Çünkü onlardan korkmaya baĢlarlar, 
çekinmeye baĢlarlar. Doğal olarak eĢya onlara tanrı olmaya, kendileri de 
eĢyaya köle olmaya baĢlarlar. Çünkü onlara uğur atfettiler. 
Yapamayacakları Ģeyleri atfettiler. Allah‟a ait olan Ģeyleri ondan istemeye 
baĢladılar. Onun karĢısında insanlıklarının kalitesi düĢmeye baĢlar. 
Onların kölesi olmaya baĢlarlar. Öyle ki bu toplumda bir ahlaksızlığa yol 
açar. Çünkü insan efendisi olduğu Ģeylerin kölesi haline gelmiĢtir. 

 



Bu sosyal bir hastalık haline gelir. Eli kolu tutmaz olur ona karĢı 
mesela. Öyledir, kiĢinin tanrısına eli kolu kalkar mı. Onun üzerinde 
iradesini kullanamaz. Ġradesi ona karĢı etken değil edilgen olur ve bu da 
maddi ve manevi güçlerini bitirir, tüketir ve bu bireysel yozlaĢmayı getirir, 
insanı bitirir. TükenmiĢ insanlardan oluĢan bir toplum da tükenmiĢ bir 
toplumdur ve bu da iĢte sosyal bir çürümeye yol açar. Artık o toplumun 
enerjisi yok olmuĢtur. Çünkü bir yığın put vardır piyasada, bir yığın kutsal 
var. Hiç birinin de kutsallığı yok aslında ve bir yığın tanrılar uydurmuĢlar 
ve o tanrıların karĢısında onların efendisi iken kölesi durumuna 
düĢmüĢlerdir.  

 
ĠĢte böyle bir yozlaĢma sosyal bir felaketle neticelenir. Burada ifade 

edilen de odur. 
 
 
89-) Ve yevme neb'asü fiy külli ümmetin Ģehiyden aleyhim min 

enfüsihim ve ci'na Bike Ģehiyden alâ haüla'* ve nezzelna aleykel 
Kitabe tibyanen likülli Ģey'in ve hüden ve rahmeten ve büĢra lil 
müslimiyn; 

 
O süreçte, her ümmet içinde, kendi nefslerinden aleyhlerine bir 

Ģahit bâ'sederiz... Seni de bunların üzerine bir Ģahit getirdik! Sana bu 
Bilgiyi (Kitabı); her Ģeyi açıklayan, bir (yaĢam) kılavuzu, bir rahmet ve 
teslimiyetlerinin farkındalığına ermiĢler için bir müjde olmak üzere, kısım 
kısım indirdik. (A.Hulusi) 

 
089 - Hele her ümmet içinde kendilerinden üzerlerine bir Ģahit ba's 

edeceğimiz, seni de onlar üzerine Ģahit getirdiğimiz gün!... ve bu kitabı 
sana ceste ceste indirdik ki her Ģeyi beliğ bir surette beyan etmek hem 
bir hidayet kanunu, hem bir rahmet, hem de müslimîne bir müjde olmak 
için. (Elmalı) 

 
 
Ve yevme neb'asü fiy külli ümmetin Ģehiyden aleyhim min 

enfüsihim ve günü gelince onların aleyhine de her ümmetin kendi 
içerisinden bir Ģahit çıkaracağız. Daha önce 84. ayette görmüĢtük ya iĢte 
onu kastediyor. ve ci'na Bike Ģehiyden alâ haüla' iĢte geldi. 84. de 
kendisine atıf yaptığım ayet bu idi. Seni de ey peygamber, ey 
Muhammed (S.A.) iĢte Ģu mesajın muhatabı olan insanlara bir Ģahit 
olarak getirdik, gönderdik. 

 
Evet dostlar, Ģahit olmak. Hz. Peygamberin Ģehiyd olması, Ģahit 

olmasıdır. Kur‟an da Ģehiyd bu manada kullanılır. Kur‟an a göre Ģehiyd‟in 
manası, bizim tasavvurumuzdakinden farklıdır. Nedir? Örnek; Hani 
hatırlayın Bakara/143 te öyle buyuruyordu; 

 



Ve kezâlike cealnâküm ümmeten vesetan litekûnû Ģühedâe 
alenNâsi ve yekûnerRasûlü aleyküm Ģehiyda(Bakara/143) ĠĢte 
böylece sizi orta, yani dengeli bir ümmet kıldık. Ne Yahudiler gibi 
peygamber taĢlayan, ne Hıristiyanlar gibi peygamber putlaĢtıran, 
ilahlaĢtıran. Ne Yahudiler gibi dini törene mahkum eden, ne Hıristiyanlar 
gibi dini vicdana mahkum eden. Ġkisinin ortasında dengeli bir ümmet 
kıldık. Neden? litekûnû Ģühedâe alenNâs siz insanlığa Ģahit olun, örnek 
olun, önder olun ve yekûnerRasûlü aleyküm Ģehiyda resulde size 
örnek olsun, size model olsun. Resulün size model olduğu gibi, siz de 
insanlığa model olun diyor. 

 
ve nezzelna aleykel Kitabe tibyanen likülli Ģey'in ve hüden ve 

rahmeten ve büĢra lil müslimiyn ve sana din ile ilgili her Ģeyi bir süreç 
içinde aĢama aĢama açıklayan, ki nezzelna nezzele, tenzil in manası; 
peyderpey, aĢama aĢama, süreç içinde indirmek demektir. AĢama 
aĢama açıklayan ve bir yol haritası, evet, hüden ve bir rahmet, 
rahmeten ve Allah‟a teslim olanlar için bir müjde olan bu ilahi mesajı 
indirdik. 

 
Acık ayet ama, (her Ģeyi açıklayan demiĢti ya aslında onun önüne 

din ile ilgili her Ģeyi açıklamasını ilave etmek gerekiyor. ZemahĢeri‟nin de 
doğru anladığı gibi. Çünkü Kur‟an din ile ilgili her Ģeyi açıklamıĢtır. Kur‟an 
da birçok yerde her Ģey ifadesi Külli Ģe‟y ifadesi mecazen de 
kullanılmıĢtır. Mesela Neml(23) suresinde Se‟be kraliçesi Belkıs‟a her 
Ģey verildiği söylenmiĢ. Tabii hiç kimseye her Ģey verilmez. Ne kadar 
zengin, ne kadar büyük hükümdar olursa olsun, iktidara iliĢkin büyük 
Ģeyler verilmiĢtir anlamına geldiğini biz buradan anlıyoruz. 

 
 
90-) ĠnnAllâhe ye'muru Bil adli vel'ihsani ve iytai zilkurba ve 

yenha anil fahĢai velmünkeri velbağy* ye'ızuküm lealleküm 
tezekkerun; 

 
Muhakkak ki Allâh, hakkını vermeyi, ihsanı (iyilik yapmayı) ve 

yakınlara cömert olmayı hükmeder... FahĢadan (nefsanî davranıĢlardan), 
münkerden (imanın gereklerine ters düĢen fiillerden) ve bagiyden (zulüm 
ve hakka tecavüz) nehyeder... DüĢünüp değerlendirmeniz için öğüt 
veriyor. (A.Hulusi) 

 
090- Haberiniz olsun ki Allah size adli, ihsanı ve yakınlığı olana 

atâyı emrediyor ve fuhĢiyyâttan, münkirden, bagiyden nehy ediyor, size 
va'zediyor ki dinleyip anlayıp tutasınız. (Elmalı) 

 
 



ĠnnAllâhe ye'muru Bil adli vel'ihsani ve iytai zilkurba hiç Ģüphe 
yok ki Allah adil davranmayı, iyilik yapmayı ve yakınlara karĢı cömert 
olmayı emreder. 

 
Bu ayet hutbelerde okunulan ayeti kerime. Ömer bin Abdülaziyz 

merhumun hutbelere vasiyet ettiği ayet. Bu ayetin yerinde ehlibeyte 
hakaret vardı. Emevilerin öteden beri ehlibeyte olan kinlerini hutbede 
ifade etmek için koydukları lanetler. Ömer bin Abdülaziyz hilafete 
geldiğinde onları kaldırdı yerine bu ayeti koymuĢtu.  

 
Öyle diyor Abdullah Bin Mes‟ut (R.A.) Eğer Kur‟an olmasaydı bu 

ayet insanlığın ufkunu aydınlatmaya yeterdi diyor. Gerçekten de öyle. 
 
ĠnnAllâhe ye'muru Bil adli vel'ihsani ve iytai zilkurba hiç kuĢku 

yok ki Allah adil davranıĢı, iyilik yapmayı ve yakınlara, akrabaya, akraba 
değil sadece size yakın olan herkese karĢı cömert davranmayı emreder. 
ve yenha anil fahĢai velmünkeri velbağy ve her türlü utanç verici 
hayasızlığı, selim akla ve sağ duyuya aykırı çirkinliği ve sınırları hiçe 
sayan taĢkınlığı ve azgınlığı yasaklar. 

 
Adeta fıtri, sosyal, dini sınırları, münker akli güzellikleri ve onun 

dıĢında sosyal her türlü tecavüzü yasaklar. Yani akli güzellikleri Ģart 
koĢar, akla aykırı çirkinlikleri yasaklar. Sosyal tecavüzü yasaklar, bireyin 
kendi ahlaki sınırlarını taĢması demek olan yüz kızartıcı ve insanın 
fıtratına aykırı olan her türlü Ģeyi yasaklar. Yani burada tüm sosyal 
çirkinlikler, bireysel çirkinlikler, ahlaki çirkinlikler yasaklanmıĢ, akli 
çirkinlikler hepsi. 

 
ye'ızuküm lealleküm tezekkerun size bu öğütleri verir ki 

sorumluluklarınızı aklınızda tutabilesiniz. 
 
 
91-) Ve evfu Bi ahdillâhi izâ ahedtüm ve lâ tenkudul eymane 

ba'de tevkiydiha ve kad cealtümullahe aleyküm kefiyla* innAllâhe 
ya'lemu ma tef'alun; 

 
SözleĢtiğiniz zaman, Allâh adına olan ahdinizi hakkıyla yerine 

getirin... Yeminleri, kesinleĢtirdikten sonra bozmayın... (Zira 
yeminlerinizle) Allâh'ı kefil kıldınız! Muhakkak ki Allâh iĢlediklerinizi bilir. 
(A.Hulusi) 

 
091 - Bir de muahede ettiğinizde Allahın ahdini yerine getirin, ve 

sapa sağlam ettiğiniz yeminleri bozmayın, nasıl olur ki ona Allah ı kefil 
kılmıĢtınız, Ģüphe yok ki Allah, ne yaparsanız tamamen bilir. (Elmalı) 

 
 



Ve evfu Bi ahdillâhi izâ ahedtüm ve lâ tenkudul eymane ba'de 
tevkiydiha yine Allah ile sözleĢme yaptığınızda sözünüze sadakat 
gösteriniz. ve lâ tenkudul eymane ba'de tevkiydiha birde yeminlerinizi 
iyice kesinleĢtirdikten sonra bozmaya kalkmayınız. ve kad 
cealtümullahe aleyküm kefiyla Unutmayınız ki Allah‟ı kendinize kefil 
kılmıĢtınız. Yani Allah adına yapılmıĢ her türlü sözleĢmeye ihanet Allah‟a 
ihanettir demeye getiriyor. innAllâhe ya'lemu ma tef'alun zira Allah 
yaptığınız her Ģeyi biliyor. 

 
 
92-) Ve lâ tekûnu kelletiy nekadat ğazleha min ba'di kuvvetin 

enkâsâ* tettehızune eymaneküm dehalen beyneküm en tekûne 
ümmetün hiye erba min ümmetin, innema yeblukümullâhu Bih* ve 
leyübeyyinenne leküm yevmel kıyameti ma küntüm fiyhi tahtelifun; 

 
Ġpliğini kuvvetle büktükten sonra söküp çözen (kadın) gibi 

olmayın... Bir toplum diğerinden daha kalabalık diye, yeminlerinizi 
aldatma vasıtası ediniyorsunuz... Allâh o yeminlerinizle sizi yalnızca 
imtihan eder (ki ne olduğunuz ortaya çıksın da, yarın itiraz 
edemeyesiniz)... Hakkında ayrılığa düĢtüğünüz Ģeyi kıyamet sürecinde 
size açıklayacaktır. (A.Hulusi) 

 
092 - Ve bir ümmet diğer bir ümmetten daha nemalı olduğu için 

yeminlerinizi aranızda bir Hud'a ittihaz ederek o, ipliğini kat kat kuvvetle 
büktükten sonra sökmeye çalıĢan karı gibi olmayın, her halde Allah sizi 
onunla imtihan eder ve elbette o ihtilâf etmekte olduğunuz Ģeyleri 
Kıyamet günü size muhakkak beyan edecektir. (Elmalı) 

 
 
Ve lâ tekûnu kelletiy nekadat ğazleha min ba'di kuvvetin 

enkâsâ ve asla ipliğini iyice eğirdikten sonra onu tersine çevirip çözen 
kadının durumuna düĢmeyin. Hani batıda da anlatılan bir Penelope‟ın 
hırkası var ya, kadın hırkayı örermiĢ sabaha kadar, akĢama kadar da 
çözermiĢ, sökermiĢ ve bir ömrü böyle geçirirmiĢ. Yani adeta ona benzer 
bir misalle ipliğini önce eğirip çevirip iplik yapıp ondan sonra da geri 
çevirerek çözen kadının durumuna düĢmeyin. Ne yaparak böyle 
düĢmeyin? 

 
tettehızune eymaneküm dehalen beyneküm en tekûne 

ümmetün hiye erba min ümme bir topluluk diğerinden daha kârlı 
gerekçesiyle yeminlerinizi kendi aranızda bir kandırmaca ya 
dönüĢtürerek o kadının durumuna düĢmeyin. Yani çıkar, menfaatle güce 
boyun eğerek verilen sözden dönmeyin. innema yeblukümullâhu Bih 
ġüphesiz Allah sizi bununla sınamaktadır. 

 



Hudeybiye‟de ki Ebu Cendel‟in geliĢi aklıma geldi. Hudeybiye de 
anlaĢma yapılmıĢ babası Süheyl Bin Amr,  müĢrik diplomatik heyetinin 
baĢkanının zincirlenmiĢ oğlu Mekke‟den kaçmıĢ o sırada Resulallah‟ın 
huzuruna geliverdi. Kan revan içinde kalmıĢtı Ģimdi anlaĢmaya uyacaklar 
mı, bozacaklar mı. Resulallah‟ın içi yandı, rica etti Süheyl‟den, fakat 
Süheyl tınmadı bile. Resulallah Allah‟a havale etti ve anlaĢmayı uyguladı. 
Ama bu, o anlaĢmanın bir sene sürmemesine yol açan müthiĢ bir 
geliĢmeye sebep oldu. Süheyl Bin Amr ve diğer Mekke‟den kaçanlar 
Medine‟ye gelmek yerine sahil yolunda bir barikat kurdular ve oradan 
gelip geçen KureyĢ kervanlarını vurdular. KureyĢ anlaĢmanın iptalini 
kendisi istemek zorunda kaldı. Yani imtihan, sınav ya. 

 
ve leyübeyyinenne leküm yevmel kıyameti ma küntüm fiyhi 

tahtelifun ve elbette kıyamet günü üzerinde sürekli tartıĢıp farklı 
sonuçlara ulaĢtığınız Ģeyleri açık seçik önünüze serecektir Allah. Yani 
ortak olmayan doğrular ve ahlaki değerlerle ilgili farklılaĢmalar. Yoksa 
insanlığın ortak değerleriyle ilgili değil tabii ki. 

 
 
93-) Ve lev ĢaAllâhu lece'aleküm ümmeten vahıdeten ve lâkin 

yudıllu men yeĢau ve yehdiy men yeĢa'* ve letüs'elünne amma 
küntüm ta'melun; 

 
Eğer Allâh dileseydi, elbette sizi tek bir inanca sahip toplum 

kılardı... Fakat (Allâh), dilediğini saptırır ve dilediğini de hakikate erdirir... 
Yaptıklarınızın sonuçlarını yaĢayacaksınız! (A.Hulusi) 

 
093 - Allah, dilese idi elbet hepinizi bir tek ümmet yapardı ve lâkin 

o, dilediğine dalâlet, dilediğine hidayet buyurur ve her halde hepiniz 
bütün yaptıklarınızdan mesul olacaksınız. (Elmalı) 

 
 
Ve lev ĢaAllâhu lece'aleküm ümmeten vahıdeh zaten eğer Allah 

dileseydi sizi tek bir ümmet, tek bir toplum, tek inanca, aynı inanca sahip 
tek bir toplum yapardı. ve lâkin yudıllu men yeĢau ve yehdiy men 
yeĢa' fakat o doğru yoldan sapmak isteyeni saptırıyor, doğru yola 
yönelmek isteyeni ise O‟na yöneltiyor. Evet, yani Allah sizi bir tek toplum 
yapmak istemedi Ģeklinde anlıyoruz. Allah bunu irade etmedi Ģeklinde 
anlıyoruz. Bunu istese yapardı ama yapmadı.  

 
Peki neyi istedi? Bu soru önemli; Ġradeyi istedi. Seçmeyi kader 

kıldı. Buradaki  yeĢa‟ çift failli, faili gören bir fiil.yani dileyenin sapmasını 
diledi, isteyenin doğru yola ulaĢmasını istedi. Doğru yola ulaĢmak 
isteyeni doğru yola ulaĢtırdı, sapmak isteyeni saptırdı manasına gelir. 
Ġnsan iradesine bir vurgudur. 

 



ve letüs'elünne amma küntüm ta'melun ne ki seçiminiz sonucu 
yapa geldiğiniz her Ģeyden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Eğer bir 
önceki ayette saptıran Allah olsaydı, bu ayet böyle bitmezdi. 
Yaptıklarınızdan hesap vereceksiniz diye bitiyor. Ġnsan yaptığından 
sorumlu ise eğer, seçiminden dolayıdır. Onun için hatta belki burada, bu 
surenin 35. ayetinde -ki tefsir ettik o ayeti- hani ne diyorlardı. Eğer Allah 
dilemese biz Ģirk koĢmazdık diyorlardı. Yani müĢriklerin sapık kader 
inancını reddeden ve insanın özgür iradesine bir gönderme yapan ayet 
bu. 

 
 
94-) Ve lâ tettehızu eymaneküm dehalen beyneküm fetezille 

kademün ba'de sübutiha ve tezûkussue Bima sadedtüm an 
sebiylillâh* ve leküm azâbün azıym; 

 
Yeminlerinizi aranızda aldatma aracı olarak kullanmayın! (Aksi 

takdirde, Ġslâm'da) sağlamca yer almıĢken ayağınız kayar ve Allâh 
yolundan saptığınız için kötülüğü tadarsınız... Sizin için çok büyük azap 
oluĢur. (A.Hulusi) 

 
094 - Yeminlerinizi aranızda Hud'a ve fesada vesile ittihaz etmeyin 

ki sonra sağlam basmıĢken bir ayak kayar ve Allah yolundan saptığımız 
için fena acı tadarsınız, Âhirette de size pek büyük bir azâb olur. (Elmalı) 

 
 
Ve lâ tettehızu eymaneküm dehale asla yeminlerinizi bir 

kandırma aracına dönüĢtürmeyin Dehalen, yani aldatmaca, oyun Ģekline 
getirmeyin. Yemin oyun olamaz. beyneküm fetezille kademün ba'de 
sübutiha yoksa ayağınızı sağlam basmıĢken zemin altınızdan kayıverir. 
Yani batıl üzerine yapılmamıĢ her sözleĢme bağlayıcıdır. Kur‟an ın bize 
sunduğu bu ayetler bunu gösteriyor.  

 
ve tezûkussue Bima sadedtüm an sebiylillâh ve Allah yolundan 

uzaklaĢmanızın kötü sonuçlarını yudum yudum tadarsınız sonra, eğer 
öyle yaparsanız. Nasıl? Yeminle sözleĢmenin hükmünün kalmadığı bir 
toplumda ahlaki, ekonomik, sosyal kıyamet kopmuĢ demektir. Söyler 
misiniz, yeminle sözün kalmadığı, hükmünün kalmadığı, Hiçbir kimsenin, 
hiçbir kimsenin sözüne ve yeminine bakmadığı, bir değer biçmediği bir 
toplumda yaĢanır mı. Böyle bir toplumda alıĢ veriĢ yapılır mı. Böyle bir 
toplumda bir iĢ görülür mü? Böyle bir toplumda insani bir iliĢki kurulur 
mu, evet, onu söylüyor ayet. 

 
ve leküm azâbün azıym üstelik ötede sizi bekleyen daha korkunç 

bir azapta bulursunuz. 
 
 



95-) Ve lâ teĢteru Biahdillâhi semenen kaliyla* innema 
indAllâhi huve hayrun leküm in küntüm ta'lemun; 

 
Az bir pahaya Allâh ahdini satmayın... Eğer bilirseniz, Allâh 

indîndeki sizin için daha hayırlıdır. (A.Hulusi) 
 
095 - Allahın ahdini cüzî bir bedele değiĢmeyin her halde Allah 

yanındaki sizin için daha hayırlıdır, eğer bilir iseniz. (Elmalı) 
 
 
Ve lâ teĢteru Biahdillâhi semenen kaliyla ve Allah ile yaptığınız 

sözleĢmeyi az bir bedel karĢılığında satmayın.  
 
Evet Allah ile yaptığınız sözleĢme nedir? Üç tür sözleĢmeye de 

delalet eder bu ayet. 
 
1 – var oluĢtan gelen ontolojik sözleĢme. Buna Kur‟an Misak diyor. 

Biz daha var oluĢtan, daha doğuĢtan, Allah ile sözleĢme yaptık. Bu 
Misak‟tır. Yani Allah bizi yaratırken kendisi ile fiili bir sözleĢme yapmıĢ 
gibi yarattı. Bizim içimize iradeyi, bizim içimize aklı, bizim içimize fıtratı 
yerleĢtirdi. Fıtrat; Allah ile yapılmıĢ ontolojik sözleĢmedir. Yani 
tabiatımızı, kendisini tanıyan ve bilen bir halde yarattı. 

 
2.- SözleĢmenin, sosyolojik sözleĢme. Yani Kur‟an da akt, ve 

eyman diye geçer. Yeminler. 
 
3 – Teolojik sözleĢme, yani iman. Ġman da Allah ile bir sözleĢmedir. 
 
ĠĢte bu üç sözleĢmeyi bozmamamızı emrediyor Kur‟an. 
 
innema indAllâhi huve hayrun leküm in küntüm ta'lemun bakın, 

O‟nun Allah katında ki karĢılığı var ya, iĢte eğer bilirseniz sizin için çok 
daha hayırlıdır. 

 
 
96-) Ma 'ındeküm yenfedü ve ma 'indAllâhi bâkın, ve 

lenecziyennelleziyne saberu ecrehüm Biahseni ma kânu ya'melun; 
 
Sizin indînizdeki tükenir... Allâh indîndeki ise bâkîdir... 

Sabredenlere gelince, elbette onların yaptıklarının sonucunu, yapmakta 
olduklarından daha güzeli ile karĢılarız. (A.Hulusi) 

 
095 - Allahın ahdini cüzî bir bedele değiĢmeyin her halde Allah 

yanındaki sizin için daha hayırlıdır, eğer bilir iseniz. (Elmalı) 
 
 



Ma 'ındeküm yenfedü ve ma 'indAllâhi bâkın zira sizin 
yanınızdaki tükenir, fakat Allah katında ki bakidir, tükenmez.  

 
ve lenecziyennelleziyne saberu ecrehüm Biahseni ma kânu 

ya'melun imdi, herkes emin olsun ki zorluklara karĢı göğüs gerenleri, 
iĢlediklerinizin en iyisiyle ödüllendireceğiz. Bu müthiĢ bir müjde. 
ĠĢlediklerinin en iyisiyle ödüllendirilmek. 

 
 
97-) Men amile salihan min zekerin ev ünsâ ve huve mu'minun 

fele nuhyiyennehu hayaten tayyibeten, ve lenecziyennehüm 
ecrehüm Biahseni ma kânu ya'melun; 

 
Ġster erkek ister kadın olsun, kim iman ederek imanın gereği fiiller 

ortaya koyarsa elbette biz ona temiz-pak bir hayat yaĢatırız... Onlara 
elbette yaptıklarının daha güzeliyle karĢılıklarını veririz. (A.Hulusi) 

 
097 - Erkekten diĢiden her kim mümin olarak iyi bir amel iĢlerse 

muhakkak ona hoĢ bir hayat yaĢatacağız ve yapmakta oldukları 
amellerin daha güzeli ile ecirlerini muhakkak vereceğiz. (Elmalı) 

 
 
Men amile salihan min zekerin ev ünsâ ve huve mu'minun fele 

nuhyiyennehu hayaten Tayyibe kim imanlı olarak bir iyilik ortaya 
koymuĢsa, erkek ya da kadın fark etmez, kesinlikle ona güzel bir hayat 
tattıracağız. ve lenecziyennehüm ecrehüm Biahseni ma kânu 
ya'melun dahası onları istediklerinin en iyisi ile mutlaka ödüllendireceğiz. 
Yani iĢlediklerinin en iyisiyle mutlaka ödüllendireceğiz. 

 
Yukarıdakinin aynısı, yani iki kere geldi. ĠĢlediklerinin en iyisi ile 

ödüllendirilmek ve bir de te‟kit. Rabbimizden bizim iĢlediklerimizin en 
kötüsüyle cezalandırmamasını, fakat iĢlediklerimizin en iyisiyle 
ödüllendirmesini niyaz ederiz. 

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



Ġslamoğlu Tef. Ders. NAHL SURESĠ (098-128)(88) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları geçen dersimizde Nahl suresinin 97. ayetine 

kadar iĢlemiĢtik. Geçen ders iĢlediğimiz son ayetlerde rabbimiz biz 
müminlere yaptıklarımızın en hayırlısıyla bizi ödüllendirmeyi 
müjdelemiĢti. Ondan daha önceki ayetlerde Allah‟a verdikleri sözü 
bozan, yani fıtrat sözüne ihanet eden yeminlerine yani insanlara 
verdikleri söze ihanet eden ve yine sosyal sözlerini, yükümlüklerini, 
mükellefiyetlerini ihlal eden insanlardan söz etmiĢ ve geçen dersimizde ki 
iĢlediğimiz son ayete sözü getirerek müminlerin Allah‟a verdikleri sözü 
tuttukları için insanlara verdikleri sözleri de tutacaklarını ve dolayısıyla 
onların yaptıklarının en güzeli ile ödüllendirileceğini müjdelemiĢti vahiy. 

 
ġimdi 98. ayetle dersimize devam ediyoruz. 
 
 
98-) Feizâ kara'tel Kur'âne feste'ız Billâhi mineĢ Ģeytânir 

raciym; 
 
Kur'an okuyacağın zaman, (vehimle seni yanlıĢ değerlendirmelere 

sokması muhtemel) Ģeytan-ı racîm'den (kendini beden kabullenmenin 
getirisi fikirlerden), Allâh'a sığın. (A.Hulusi) 

 
098 - Ġmdi Kur'an okuduğun vakit evvelâ Allaha sığın o recîm 

ġeytandan. (Elmalı) 
 
 
Feizâ kara'tel Kur'âne feste'ız Billâhi mineĢ Ģeytânir raciym. 

Kur‟an okuduğun zaman öncelikle kovulmuĢ Ģeytanın Ģerrinden Allah‟a 
sığın.  

 
Söyle değil, yap emri. Sığın. Biz;"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir 

racim” cümlesine istiaze diyoruz. Ki zaten istiaze de bu ayetten formüle 
edilerek oluĢturulmuĢ bir anahtar cümle. Bu anahtarla bir önceki pasajın 
iliĢkisi açık. Yani insan Allah‟a verdiği sözde durursa eğer, vahye karĢı 
çok özel bir duruĢa geçer. Esas duruĢa.  

 
Nedir bu duruĢ, insanın vahiy karĢısında alması gerektiği duruĢ 

nedir sorusuna cevap olan bir ayet bu. Ġstiaze duruĢu. Söyle emri de var 
Kur‟an da, bu; yap emri. Bu bir eylem emri. Yani Allah‟a sığın. Fakat; Ve 
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kulRabbi eûzü BiKE min hemezâtiĢ Ģeyâtıyn (Müminun/97) 
Ģeytanların dürtmelerinden Allah‟a sığınırım de emri de var. Yani Kur‟an 
hem bir eylem yapmamızı istiyor, hem de bu eylemde bir söz ile 
pekiĢtirmemizi istiyor. Eylemi söze döküp onunla kararlılık sergilememizi 
istiyor. ĠĢte iztiaze bu. Hem bir eylem, hem de bu eylemin bir anahtar 
sözle ifadesi. Yani Allah‟a sığınmak. 

 
ĠĢte bu nokta da neden Kur‟an okumaya baĢlayınca Allah‟a 

sığınmamız gerekiyor Ģeytanların Ģerrinden. Unutmayalım Kur‟an da 
iblis; Ģeytanın kendisine yönelik isyanını anlatan ayetlerde ki adıdır. 
Fakat misyonu ile ilgili bir ayet geldiğinde iblis kullanılmaz Ģeytan 
kullanılır. Yani baĢkalarını saptırma misyonu anlatılıyorsa ayette Ģeytan 
kullanılır. Yok kendisinin saptığı nokta anlatılacaksa, yani kendi kendine 
zarar verdiği nokta anlatılacaksa iblis kullanılır. 

 
Burada baĢkalarını saptırma misyonu ile ilgili bir Ģeytani rolden söz 

ediliyor. Bu rol Kur‟an okurken Ģeytanın insana karĢı üstlendiği bir rol 
olarak karĢımıza çıkıyor. Neden; Çünkü Kur‟an ın Ģeytan adını verdiği dıĢ 
ya da iç her türlü saptırıcı unsur. Ki içeride içgüdüler. Ġnsanın negatif 
tarafları, öz benlik, tutkular ve buna benzer insanın içinde ki bir takım 
zaaf noktaları ve dıĢındaki saptırma rolünü üstlenen insanlar, saptırıcı 
görünmeyen varlıklar. Cin‟den ve insandan ve daha baĢka varlıklardan 
insanı saptıran veya saptırmaya yeltenen her tür unsur. ġeytan bunların 
tamamına verilen ortak isim. 

 
Kur‟an okurken neden saptırır, nasıl saptırır? Kur‟an muhatabından 

sapmamıĢ bir tasavvur, bir akıl, bir bilinç ister. BulanmamıĢ bir ayna ister. 
Muhatabının bilinç aynasını doğru bir açı ile vahye yönlendirmesini ister 
ki, ilahi ıĢık yüreğine yansısın. 

 
Peki saptırma nerede baĢlar? ĠĢte bu açıda baĢlar. Eğer yürek 

açısını, bilinç açısını, akıl açısını bozarsa iç ve dıĢ saptırıcı odaklar, 
parazitler o zaman, Allah‟ın insanla konuĢması olan vahyi, insan bilinci 
doğru algılamaz. Çünkü parazit vardır. Alıcı, vericinin verdiğini tam 
alamaz. Alıcının alamaması vericinin zayıflığından değil, alıcının 
kendisini vericiye göre ayarlayamamasından, yani frekansa 
girememesinden. Frekansa girse de onun frekansında saptırıcı bir takım 
ses dalgalarının, yani onu bozucu, iğdiĢ edici, anlaĢılmaz kılan bir takım 
paraziter yayınların yapılmıĢ olmasıdır. ĠĢte bu parazitlerden Allah‟a 
sığınmamız isteniyor. 

 
Ġstiaze, yani Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim 

peygamberimizden geldiği Ģekliyle, yardım almak için imdat dilemek 
anlamına gelir istiaze kelimesi. Korunmak için sığınmak. Bir inĢa projesi 
olan vahyin inĢasında akleden kalbi ve tasavvuru açmaktır. Ġstiazenin 
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iĢlevi budur. Akleden kalbi, vahyin inĢasına açmak. Çünkü vahiy bir ilahi 
inĢa projesidir.  

 
Bilinci Allah‟ın kontrolüne vermektir iztiaze ve içgüdülerin, ayartıcı 

öz benliğin ve dıĢardan gelen her türlü saptırıcı yayının önüne geçmek 
için kilitlenmektir. Vahye kilitlenmek. 

 
Ġstiaze, ümmi bir kulakla Kur‟an a yaklaĢmaktır bir baĢka açıdan. 

Modern ya da antik çağların hurafelerinden arınmıĢ bir kafa ile, bir kalp 
ile vahye yaklaĢmak. 

 
Ġstiaze, var oluĢ haritası olan ve insanlığın geçmiĢ, gelecek ve 

halini tümüyle birlikte okuma haritası olan Kur‟an ı, ilahi murakabe ve 
müĢahede önünde okuma bilincidir.  

 
Yani istiaze ilahi huzurda olduğunu bilmek, huzura çıkmaktır. Vahyi 

Allah‟tan alıyormuĢ gibi bir duruĢa geçmektir, esas duruĢ. 
 
DıĢardan vahyin muhatabına yönelecek her türlü saptırıcı etkiye 

kapanmak ve Allah‟a sonuna kadar açılmaktır istiaze. 
 
Ġstiaze, zincirleri kırmak ve Allah‟a kul olmak iradesidir. 
 
Ġstiaze, zihni olumsuz ön yargılardan arındırmak ve ön bilgiyle 

vahye baĢlamaktır. 
 
Ġstiaze, bir anahtardır. Eğer kulun ubuduyyetini Allah‟a uruç etmesi, 

yani kulun miracı ve bu miraca karĢılık Allah‟ın nüzulü, yani vahyin 
nüzulü, Allah‟ın kelamının nüzulü isteniyorsa, iĢte bu frekansa istiaze 
kodu ile girilmeli.  

 
Burada emredilen Ģey de odur. Yap, bir esas duruĢ edin. Kur‟an ı 

okumaya baĢladığında Allah ile konuĢuyor olduğunu unutma. Vahye 
yüreğini ardına kadar aç ve Ģeytana kapat. Parazitlerden etkilenme. Yeni 
doğmuĢ bir bebek saflığı ve tazeliği içinde yanaĢ. YaklaĢ ki vahiy sende 
amacını gerçekleĢtirsin. Yani ilahi bir inĢa projesi olan vahiy, seni de 
yontsun, adam etsin. Resulallah‟ı inĢa ettiği gibi. 

 
 
99-) Ġnnehu leyse lehu sultanun alelleziyne amenû ve alâ 

Rabbihim yetevekkelun; 
 
Gerçektir ki, onun (Ģeytanın) iman eden ve Rablerine tevekkül 

edenler üzerinde bir sultası (gücü) yoktur! (A.Hulusi) 
 



099 - Hakikat bu ki iman edip de Rablerine tevekkül edenler 
üzerine onun sultası yoktur. (Elmalı) 

 
 
Ġnnehu leyse lehu sultanun alelleziyne amenû ve alâ Rabbihim 

yetevekkelun fakat Ģunu da unutma ki onun; imanda sebat gösterenlerin 
ve rablerine güvenip dayananların üzerinde etkili bir gücü yoktur. 

 
Evet, açık ve net bir ifade. ġeytanın samimi müminler üzerinde, 

yani; çivisi olan bir mümin diyorum ben ona, çivisi olan. SabitlenmiĢ 
imanı, imanını sabitlemiĢ. Kaygan değil, çivisi çıkmamıĢ, bir orada bir 
burada değil, Allah‟a imanını sabitlemiĢ. Hangi hal ve durumda olursa 
olsun sabitleri var, değiĢmez değerleri var. Onları zaman ve zemine göre 
değil, değiĢtirmez. Onlar onun sabit noktasıdır. Onun için iĢte böyle 
müminler üzerinde Ģeytanın etkin bir gücü yoktur. 

 
Bu ayet aslında bize çok derin bir hakikati fısıldıyor, o da Ģu; 

ġeytanı kötülük tanrısı yerine koymayın. ġeytanı Allah‟a rakip sanmayın. 
ġeytan telakkinizi, Ģeytana düĢman olacağım diye Ģeytanı yüceltici bir 
yanlıĢa alet etmeyin.  

 
Bu çok önemli. Bazıları bir çok zaman Ģeytana düĢman olmak 

adına Ģeytana, yapamayacağı bir takım Ģeyleri yüklerler. Onda olmayan 
bir takım yetkiler verirler. Tabir caizse güç transfer ederler. ġeytan 
kötülük tanrısı olup çıkar haĢa. Eski zerdüĢtizm de olduğu gibi. 
Ahuramazda ve Ehrimen. ZerdüĢtlüğün iki tanrısı. Karanlık ve aydınlık. 
Kötülük ve iyilik.  

 
Bu putperestliktir. Allah‟ın kötülükte ya da iyilikte hangi alana 

koyarsanız koyun Allah‟a hiçbir rakip yoktur. Allah elbette kimse ile 
kötülükte (haĢa) yarıĢmaz. Fakat Allah‟ın karĢısında kötülük adına bile 
olsa Ģeytan Allah‟a rakip değildir, kuldur. Kur‟an defaatle Ģeytanın Allah‟a 
hitabını verir. Der ki; 

 
..Fe bi izzetike.. (Sâd/38) Ģenin Ģerefine yemin olsun Allah‟ım.  
 
Bir baĢka yerde der ki; “Beni saptırdığın için.” (A‟raf/16) Tabii o, 

onun düĢüncesi. Onu Allah saptırmamıĢtı, o sapmayı tercih etmiĢti. 
 
Yine bir baĢka yerde; ..leak'udenne lehüm sıratakel müstekıym. 

(A‟raf/16) sana yemin olsun ki Allah‟ım senin doğru yoluna oturacağım ve 
onları saptıracağım. ġeytan bu. Yani tüm isyanına rağmen Allah‟ın 
ilahlığını, kendisinin de mahlukluğunu, yaratılmıĢlığını unutmuyor. 

 
ġu anda bu dersi takip edenler arasında Ģeytanı da geçen insanlar 

var. Demek ki onlara Ģeytandan daha büyük besmeleler çekmek gerekir 



diyenleri olduğunu duyar gibi oluyorum. Evet, bazılarına daha büyük 
besmele çekmek gerekiyor. Çünkü Ģeytan Allah‟tan korktuğunu ifade 
ettiği halde, Ģeytan Allah‟a sığındığı halde, Ģeytan; Allah‟ın Ģeref ve 
izzetini yüceliğini takdir ettiğini ifade ettiği halde, bazıları bunu dahi 
yapmayacak kadar azgın. Sanırım Ģeytan onların yanına gelirken 
besmele çekiyordur. Bu da garip. 

 
Evet, Ģeytanı kötülük tanrısı gibi görmemek, onu Allah‟ın isyankar 

bir yaratığı olarak görmek ve Ģeytana güç transfer etmekten söz ettim. 
ġeytanın gücü yoktur. Ona güç transfer edenler vardır, Ģimdi o ayeti 
görelim. 

 
 
100-) Ġnnema sultanuhu alelleziyne yetevellevnehu velleziyne 

hüm Bihi müĢrikûn; 
 
Onun sultası, sadece, kendisini velî edinenler (ilham ettiği fikirlere 

uyanlar) ve Rablerine ortak koĢanlaradır! (A.Hulusi) 
 
100 - Onun sultası ancak onu veliy ittihaz edenlere ve Allaha Ģirk 

koĢanlaradır. (Elmalı) 
 
 
Ġnnema sultanuhu alelleziyne yetevellevnehu velleziyne hüm 

Bihi müĢrikûn ne var ki o, yani Ģeytan; yalnızca kendisini kılavuz edinip 
ısrarla izleyenlerin ve kendisine tanrılık yakıĢtıranların üzerinde etkin bir 
güç sergileyebilir.  

 
Çok açık ve net. Kimin üzerinde güç sergilermiĢ Ģeytan? Sadece ve 

sadece kendisini veliy edinenlerin. Buradaki yetevellevneh ifadesi onu 
veli edinenler anlamına gelir. Onu veliy, onu evliya edinmek halk 
deyimiyle söyleyeyim. ġeytanı evliya bilmek nasıl olur? Herkes 
düĢünsün. ġeytanı veliy edinmek..! Oysa ki müminin velisi Allah‟tır. 

 
Peki Ģeytanı veliy edinirse, onu öncü edinirse, onu akıldane 

edinirse, onu akıl hocası edinirse, ġeytanın akıl hocası olduğu insanı 
getirip koyacağı kapı bellidir. Yani burada güç kime ait? ġeytana ait 
değil. Güç; Ģeytana transfer eden, Ģeytanı akıldane bilen kiĢiye aittir.  

 
Onun gücü yoktur diyor Kur‟an, hem de bunu defeatle söylüyor, 

baĢka ayetlerde de söylüyor. Onu gücü yok. Hatta bırakın sadece 
söylemeyi, Ģeytanın kendi itirafını Kur‟an naklediyor bize bu noktada. Ne 
diyordu? 

 
ve ma kâne liye aleyküm min sültanin illâ en deavtüküm 

festecebtüm liy (Ġbrahim/22) ġeytan böyle diyor, Ģeytandan naklediliyor. 



ve ma kâne liye aleyküm min sültanin benim sizin üzerinizde bir 
gücüm yok, etkin bir gücüm yok. illâ en deavtüküm festecebtüm liy 
fakat ben sizi davet ettim, sizde benim davetime koĢa koĢa geldiniz. 

 
Yine Kur‟an da fela telumuniy ve lumû enfüseküm (Ġbrahiym/22) 

diyordu ahirette Ģeytanın sırtına sarmaya çalıĢan, kendi sapıklıklarını 
kendi suçlarını Ģeytana atmaya çalıĢan günahkarlar parmakları ile bizi 
değil onu yargıla ya rabbi diye Ģeytanı gösterince ne diyordu? Kendisini 
savunurken, beni suçlamayın kendinizi suçlayın.  

 
Evet, kendinizi suçlayın. Kendimizi suçlayalım Çünkü Ģeytanın 

gücü yoktu ona biz güç transfer ettik, onu biz güçlü kıldık. Her günah 
Ģeytana bir güç transferidir. Allah‟a her isyan Ģeytanın askerlerine 
verilmiĢ lojistik bir destektir. Vahye her sırt çeviriĢ Ģeytana güç 
transferidir. Dolayısıyla Ģeytan güç kullandığı insanların üzerinde, o 
insanlardan aldığı gücü kullanır. Yani aslında suçlu o değil, ona bu gücü 
veren Ģahsın kendisidir.  

 
O yürek aynasında bir takım gölgeler oynatır. Gölge oyunu. O 

aynayı izleyen Ģeytanı akıl hocası, veliy edinip de o aynayı ciddiye alan, 
o aynada Ģeytanın oynattıklarını, ki Kur‟an buna fısıltı diyor, vesvese. ĠĢte 
Ģeytanın yürek perdesine düĢürdüğü filmleri diyebiliriz buna. ġeytana 
kulak veren, elbette Ģeytanın Ģarkısını dinleyecektir. ĠĢte o aynadaki o 
Ģeytani görüntüleri ciddiye alan ve o görüntülerin dediğini yapan insan 
Ģeytanı veliy edinmiĢtir. 

 
63. ayette hatırlayınız, daha önceki derste geçti, .. fehuve 

veliyyühümül yevm.. (Nahl/63) buyrulmuĢtu. Bugün o onların velisidir, 
akıl hocasıdır, kılavuzudur. Hangi gün? Kıyamet günü. Dünyada Ģeytanı 
akıl hocası bilenler, kıyamette onu önlerinde bulacaklar. Kılavuzu karga 
olanın konacağı yer ne olsa gerektir biliyorsunuz. 

 
 
101-) Ve izâ beddelna ayeten mekâne ayetin vAllâhu a'lemu 

Bima yünezzilu kalu innema ente müfter* bel ekseruhüm lâ 
ya'lemun; 

 
Biz bir âyetin yerine baĢka bir âyeti getirdiğimizde, "Sen yalnızca 

bir iftiracısın!" dediler. Allâh neyi inzâl ettiğini daha iyi bilir! Bilakis, onların 
çoğunluğu bilmezler. (A.Hulusi) 

 
101 - Bir âyeti bir âyetin yerine bedel yaptığımız vakit Allah 

indirdiğine ve indireceğine alem iken o ġeytan yârânı: «Sen sırf bir 
müfterisin» dediler, hayır onların çoğu bilmezler. (Elmalı) 

 
 



Ve izâ beddelna ayeten mekâne ayeh biz bir ayeti diğeri ile 
değiĢtirdiğimizde vAllâhu a'lemu Bima yünezzil “ki Allah neyi ne zaman 
indireceğini pekala bilendir.” Bu tire içi bir cümle-i mûterıza olarak 
görülmeli, kalu innema ente müfterin dediler ki sen sadece ve sadece 
uydurduklarını söyleyen birisin. Yani baĢtaki cümle ile birlikte alırsak, biz 
bir ayeti diğeri ile değiĢtirdiğimizde, ki Allah neyi ne zaman indireceğini 
çok iyi bilir. Onlar Ģöyle derler; Sen sadece uydurduğunu söyleyen 
birisin. bel ekseruhüm lâ ya'lemun aksine onların çoğu iĢin gerçeğini 
bilmeyen kimselerdir.  

 
Bu ayet hiçbir zaman savunulması mümkün olmayan klasik nesh 

teorisine delil olamaz. Klasik nesh teorisi kısaca; Kur‟an da ki ahkâm 
ayetlerinin, Ģer‟i hükümleri içeren ayetlerin, sonra inenlerden bazılarının, 
önce inen bazılarını “Hükümsüz bıraktığı”, “Ġptal ettiği.” Yönünde bir 
tezdir. ĠĢte bu ayet bu teze delil gösterilir. Fakat bu tezin sahiplerinin 
tamamının da kabul ettiğine göre ahkâm ayetleri Medine‟ye aittir. Bu ayet 
ise Mekke‟de inmiĢ bir sure içerisinde Mekki bir ayettir. Mekki bir ayet 
nasıl Medine‟de inmiĢ ayetlerle ilgili bir teze delil olur. Ondan ayrı olarak 
ayette ki tebdil farklıdır. Bir kere nesh değildir. Tebdilden söz ediliyor. 
Bunun anahtarı da ayetin içindedir. Zaman ve zemin gözetilerek parça 
parça indirilmek anlamına gelen Yünezzil fiilidir. Ayetin yine içinde yer 
alan. Yani tebdil, yünezzil fiiliyle, peyderpey zamanı ve zemini 
gözetilerek parça parça indirilmeyle birlikte anlaĢılabilir ki, Ġbn Abbas 
böyle anladığı için Ģu Ģekilde açıklamıĢ ayeti; “Bir ayetin baĢka bir ayetle 
değiĢtirilmesi demek, sert üsluplu ayetlerin yerini, yumuĢak üsluplu 
ayetlere terk etmesi.” Bunu zaten biz bu surenin 125. ayetinde açıkça 
okuyoruz. 

 
Ud'u ila sebiyli Rabbike Bil hikmeti velmev'ızatil hasene.. 

Nahl/125 O halde rabbinin yoluna güzel öğütle, hikmetle çağır. ĠĢte, yani 
üslubunu bu güne göre ayarla. Bir baĢka zaman inen ayet bakıyorsunuz 
..vağluz 'aleyhim (Tahriym/9) diyor. Onlara karĢı sert ol. O gün öyle 
gerekiyor çünkü. ĠĢte tebdilden anlayacağımız bu olmalıdır. 

 
 
102-) Kul nezzelehu ruhulkudüsi min Rabbike Bil Hakkı li 

yüsebbitelleziyne amenû ve hüden ve büĢra lilmüslimiyn; 
 
De ki: "O'nu, Ruh-ül Kuds (Cibrîl ismi verilmiĢ kuvve; El Esmâ'dan 

ilim kuvvesi), senin Rabbinden (hakikatini oluĢturan Esmâ bileĢiminden) 
Hak olarak indirmiĢtir... Ġman edenlere direnç vermek ve müslimler için 
de kılavuz ve müjde olarak." (A.Hulusi) 

 
102 - Söyle onlara: onu Rabbinden hikmeti hakk ile Ruhulkudüs 

indirdi ki iman edenleri tespit etmek ve Müslümanlara bir hidayet, bir 
iĢaret olmak için. (Elmalı) 



 
 
Kul nezzelehu ruhulkudüsi min Rabbike Bil Hakkı li 

yüsebbitelleziyne amenû ve hüden ve büĢra lilmüslimiyn De ki; Onu 
kutsal ruh, mutlak hakikate bir atıf olsun ve hem imanda sebat edenleri 
de desteklesin, hem de Allah‟a telsin olan kimseler için bir yol haritası ve 
bir müjde olsun diye rabbin katından parça parça, peyderpey, bölüm 
bölüm, zaman ve zemini gözeterek indirdi. Bu ayette bir üstteki ayetin 
açıklaması sadedinde adeta. Biraz önceki tefsirimi doğrular nitelikte. 

 
 
103-) Ve lekad na'lemü ennehüm yekulune innema yuallimuhu 

beĢer* lisanülleziy yulhıdune ileyhi a'cemiyyün ve hazâ lisanun 
'arabiyyun mubiyn; 

 
Andolsun ki: "Onu ancak bir beĢer öğretiyor" demelerini biliyoruz... 

Hak'tan saparak kendisine nispet ettikleri kimsenin dili, Arapçayı iyi 
konuĢamayan bir dildir... Bu ise apaçık Arapça bir lisandır. (A.Hulusi) 

 
103 - Muhakkak biliyoruz ki onlar «mutlaka onu bir beĢer talim 

ediyor» da diyorlar, ilhad etmek istedikleri kimsenin lisanı A'cemîdir, bu 
Kur'an ise gayet beliğ bir Arabî lisan. (Elmalı) 

 
 
Ve lekad na'lemü ennehüm yekulune innema yuallimuhu beĢer 

Doğrusu biz onların, ona bu vahyi öğreten bir insandan baĢkası değil 
dediklerini çok iyi biliyoruz. 

 
Evet, ilginç bir duyuru. Nedir bu? O günkü müĢrikler, Mekke 

putperestleri vahyin kaynağını bulandırmak ve kuĢku uyandırmak için 
böyle bir itiraz sergiliyorlar. Çok ilginç. Oysa ki biz Kur‟an dan yine 
onların Ģöyle bir itirazları olduğunu da biliyoruz. “Sen bunu kendi ellerinle 
yazdın, söylüyorsun, okuyorsun.” Biraz önce de bunu ima eden bir ayet 
okuduk.  

 
Demek ki içlerinde bir kısmı daha var ki, onun kendi elleri ile yazma 

iftirasını bile ona bir paye olarak görüyorlar. Çünkü Kur‟an ın belağatı, 
edebiyatı, ihtiĢamı önünde eksiksiz tüm müĢrikler eğiliyorlar. Bunu 
görüyorlar. MuhteĢem bir hitap ile karĢı karĢıyalar. Kaynağı hakkında ki 
ihtirazi kayıtları ayrı.  

 
Hatta bir kaynakta rastlamıĢtım, Kur‟an ın kıyametle ilgili bir suresi 

kendisine okunan bir bedevi, sure okunur okunmaz yere kapanıyor. 
Yanındakiler diyorlar ki hayrola iman mı ettin. Yok diyor. Ben bu sözlerin 
muhteĢem belağatı karĢısında yere kapandım. Yani böylesine biliyorlar. 
Onun için galiba elleri ile yazmasını bile ona iltifat telakki eden birileri, bir 



baĢkası ona öğretiyor iftirasını atıyor. Ġlginç değil mi Kur‟an bunu da hiç 
çekinmeden kayda geçiriyor.  

 
Bu çok önemli. Bu son söylediğim çok önemli. Eğer Kur‟an kul 

eliyle yazılmıĢ bir kitap olsaydı, o günde kalıp gidecek, unutulacak olan 
böyle bir iftirayı kayda geçirip ölümsüzleĢtirmezdi. Bu konuda hiçbir 
kompleksi yok ki vahyin. Hiçbir tereddüdü yok ki bunun hesabını yapsın. 
Kur‟an vahiy kaynağından geldiğini çok iyi biliyor. Onun için Kur‟an ın bu 
konuda herhangi bir Ģeyi yok. Görüyorsunuz, çok açık. Vahyin ilahi 
olduğunun en büyük delillerinden biri bu olsa gerektir. Eğer insan eli ile 
yazılmıĢ bir metin, ve Allah‟a isnat edilmiĢ bir metin olsa, böyle kendisi 
hakkında yapılmıĢ iftiraları alıp ta geleceğe taĢır mı. Eğer bunda böyle bir 
metin kaynağı konusunda kuĢku bulunsa, gelecekte garezkâr, kendisine 
inkarcı yaklaĢan birilerinin elinde delil olabilecek böyle bir delili taĢır mı. 

 
Ve nitekim modern oryantalistler, Kur‟an ın kendi taĢıdığı bu ayeti 

kendisine karĢı kullanıp Kur‟an ın kaynağı hakkında tereddüt 
uyandırmaya kalkıĢtılar. Ama hiç kâr etmedi, çünkü onlara ilk cevabı 
yetiĢtiren yine kendi arkadaĢları, oryantalist arkadaĢları oldu. 
Montgomery Watt gibi ve diğer insaflı oryantalistler gibi. 

 
Kastettikleri kiĢi kim olabilir ki burada? Bir açıklama daha var ayetin 

devamında onun dilinin yabancı biri olduğu söyleniyor. Bu müĢriklerin, 
Kur‟an ı kendisinden öğreniyor dediği Mekke‟deki kiĢi kim sorusuna net 
bir cevap bulamıyoruz. Bu iftirayı attıkları, kastettikleri bir kiĢi var 
anlaĢılan. Ama o kiĢinin kim olduğu belli değil. Hatta hangi dine mensup 
olduğu belli değil. Ama köle olduğu kesin gibi. Mekke de Hıristiyan ya da 
Yahudi. Ama Yahudi‟nin olmadığını biliyoruz Mekke‟de. Tarihte hiçbir 
kayıt yok Yahudi olduğuna iliĢkin, Hıristiyan bir köle olduğuna dair.  

 
Fakat kim sorusunu sorduğunuzda 6 ayrı ihtimalli rivayet geliyor. 6 

ayrı isim gündeme geliyor. Dolayısıyla bir köle ve daha sonra bu ismi hiç 
görmüyoruz. Ġslam tarihinde, Medine‟de, Resulallah‟ın yanında hiç 
göremiyoruz. O isimlerden hiç biri. Dolayısıyla böyle bir iftiranın tarihsel 
olarak ta saçma olduğu ortaya çıkıyor.  

 
Resulallah‟a biri vahiy öğretecek..! ġuna bakın, Ģu iftiraya bakın. Bir 

harikuladeyi inkar etmek için iki harikulade gerekiyor. Bu Ģu demektir. Siz 
Resulallah‟a bu vahyin indirildiğini inkar etmek için, bir baĢkası için iki 
olağanüstünün gerçekleĢmesi lazım. Yabancı dil konuĢan birine, 
Arapçanın zirvesi olan bir kelamın inmesi ve onunda bunu anlayıp 
insanlara, Arapçanın zirvesi olan bir üslupla beyan etmesi, açıklaması. 
ġimdi, bir tanesini inkar ederken iki tanesine iman etmeniz gerekiyor. 
Yabancı olduğunu söylediğine göre. Onun için o bölümünü okuyalım 
ayetin; 

 



lisanülleziy yulhıdune ileyhi a'cemiyyün ve hazâ lisanun 
'arabiyyun mubiyn onların, gerçeği saptırmak için, kendisini ima ettikleri 
kiĢinin dili yabancı bir dil olduğu halde iĢte bu vahyin dili hem özünde 
açık, hem de hakikati açıklayan bir Arapçadır. Apaçık bir Arapçadır. Yani 
nasıl olabilir bu. O her kimse. Adını verdikleri o kimsenin dili yabancı 
imiĢ. Bu olağan üstüyü reddedeceğim derken, iki olağanüstüye iman 
etmeyi gerektiren iftira, ĢaĢkınlığın, hem de derin bir ĢaĢkınlığın eseri 
olsa gerek. Allah‟ın o yabancıya vahiy indirdiğine inanacaksınız bu 
iftiraya inanmak için. Ġkincisi bir yabancının Arap dilinin en harika metnini, 
muhteĢem bir Arapçayla ortaya koyduğuna inanacaksınız. Yani bu 
dehĢet bir çeliĢki. 

 
 
104-) Ġnnelleziyne lâ yu'minune Bi âyâtillâhi lâ 

yehdiyhümullâhu ve lehüm azâbün eliym; 
 
Muhakkak ki Allâh, kendini dillendiren iĢaretlerine iman 

etmeyenleri, hakikate erdirmez... Onlara acı bir azap vardır. (A.Hulusi) 
 
104 - Allahın âyetlerine inanmayanları elbette Allah, hidayete 

erdirmez ve onlara elîm bir azâb vardır. (Elmalı) 
 
 
Ġnnelleziyne lâ yu'minune Bi âyâtillâhi lâ yehdiyhümullâh Ģu 

kesin ki Allah‟ın ayetlerine inanmayan kimseleri Allah doğru yola 
yöneltmeyecektir. Evet, bu da çok önemli. Allah‟ın doğru yola 
yöneltmesinin ilk Ģartı, Allah‟ın ayetlerine imandır. Onun için değerli 
Kur‟an dostları iman ön bilgidir demiĢtim. Küfür önyargıdır. Küfür 
önyargısı ile Kur‟an a yaklaĢanlara Kur‟an sırrını açmaz. Küfür ön 
yargıdır, çünkü küfür insanın var oluĢ sözleĢmesine ihanettir. Fıtratına 
ihanettir.  

 
Allah‟ın ayetlerine inanmak sadece Kur‟an ayetlerini kapsamaz, 

aynı zamanda insan ayetini kapsar, insan kitabının ayetlerini. Kâinat 
kitabının ayetlerini ve tarih, hadisat kitabının ayetlerini kapsar. Eğer 
bunlara Allah‟ın müdahil olduğunu görebilecek bir gözü varsa insanın, 
Allah‟ın zamana, Allah‟ın insana, Allah‟ın eĢyaya müdahil olduğunu, 
bunların Allahsız olamayacağını, Allahsız olmanın anlamsız olma 
demeye geldiğini, bu evrendin bir kozmos olduğunu kaos değil. Bir 
düzene dayandığını. Her sanatın bir sanatkâra, her eserin bir müessire, 
her fiilin bir faile muhtaç ve mecbur olduğunu görebilirse bir insan, zaten 
vahyin sahibini bulacak, vahyin kaynağına iman edecektir. 

 
ve lehüm azâbün eliym dahası, ötede ahirette onların payına can 

yakıcı bir azap düĢecektir. 
 



 
105-) Ġnnema yefteril kezibelleziyne lâ yu'minune Bi âyâtillâh* 

ve ülaike hümül kâzibun; 
 
Yalanı uyduranlar, yalnızca, Allâh'ın kendini dillendiren iĢaretlerine 

iman etmeyenlerdir... Yalancıların ta kendileri iĢte bunlardır! (A.Hulusi) 
 
105 - Yalanı ancak Allahın âyetlerine inanmayanlar uydurur iftira 

ederler, iĢte onlar kendileridir ki o yalancılardır. (Elmalı) 
 
 
Ġnnema yefteril kezibelleziyne lâ yu'minune Bi âyâtillâh zaten 

yalan uydurup birilerine atma iĢini ancak Allah‟ın mesajlarını inkarda 
direnenler yapar. ve ülaike hümül kâzibun zira onlar yalanı meslek 
haline getirenlerdir. El kâzibun‟u böyle çevirmek daha hoĢ geldi bana. 
Yalanı meslek haline getirmek Kâzip, ismi fail. Yani bir fiili, eylemi isim 
olarak almak için o eylemin sizin mesleğiniz haline dönüĢmesi. Artık o 
eylemin sizde karar kılması gerekiyor. Onun için yalanı meslek haline 
getirenlerin ta kendileridir. Yani siz iyi bilirsiniz diyor, uydurup ta Allah‟a 
atmayı.  

 
Uydurduğunuz yalanı nasıl iyi bilirler; Allah kendilerine herhangi bir 

Ģey bildirmemiĢken, mesela bir eĢyaya kutsallık izafe ediyorlar. Geliyorlar 
birinin baĢında çocuk istiyorlar. MüĢrikler de buna benzer Ģeyler 
yapıyorlardı.Önce Allah‟tan isterler, Allah istediklerini verince de giderler 
birilerinin kapısına, falanca baba verdi derlerdi. Falancadan istedim de o 
verdi derlerdi. Dolayısıyla Allah‟a ait bir sıfatı baĢkasına yakıĢtırırlardı. 
Allah‟a ait bir yetkiyi gasp etmeye kalkarlardı, yetki gaspı diyorum ben 
buna.  

 
Onun için değerli dostlar burada; siz daha iyi bilirsiniz onu diyor. 

Yani aslında siz kendi suçunuzu peygambere atmaya kalkıyorsunuz. 
Allah‟a ortaklar koĢuyorsunuz. Allah mı söyledi bunu bir baĢka ayette, 
öyle ifade buyruluyordu. Allah‟tan mı aldınız haberi bunlar benim 
ortaklarım dediğini duydunuz mu? Ama önce Ģirk koĢuyorsunuz ondan 
sonra da Allah‟a bunu atfediyorsunuz, iftira ediyorsunuz. ĠĢte onun için 
bu ima. 

 
 
106-) Men kefera Billâhi min ba'di imanihi illâ men ükrihe ve 

kalbuhu mutmeinnun Bil iymani ve lâkin men Ģereha Bil küfri 
sadren fealeyhim ğadabün minAllâh* ve lehüm azâbün azıym; 

 
Kalbi imanla mutmain olduğu hâlde, (küfre) zorlanan hariç, kim 

imanından sonra Allâh'a küfrederse ve küfre sînesini açar ise, iĢte Allâh 
gazabı onun üzerinedir! Kendilerine çok büyük azap vardır. (A.Hulusi) 



 
106 - Her kim imanından sonra Allaha küfrederse - kalbi iman ile 

mutmain olduğu halde ikrah edilen baĢka - velâkin küfre sinesini açan 
kimse lâbüdd onların üstüne Allah dan bir gadab iner ve onlara azîm bir 
azâb vardır. (Elmalı) 

 
 
Men kefera Billâhi min ba'di imanih iman ettikten sonra Allah‟ı 

inkar eden kimseye gelince; illâ men ükrihe ve kalbuhu mutmeinnun 
Bil iymani ve lâkin men Ģereha Bil küfri sadra “Ki imanla bu kalbi 
tatmin olmuĢ bulduğu halde baskı altında görünüĢte inkar eden kimse 
değil,” yani baskı altında olduğu için görünüĢte inkar eden kimse değil ve 
fakat kalbini küfre bile, isteye açan kimsedir. Bu yine bir cümle-i 
muteriza. 

 
fealeyhim ğadabün minAllâh iĢte böyleleri Allah‟ın rahmetinden 

dıĢladığı kimselerdir. ve lehüm azâbün azıym dahası ahirette onları 
korkunç bir azap bekleyecektir. Yani kimler bunlar? Ġman ettikten sonra 
Allah‟ı inkar eden kimseler. Bunlardan istisna var. Bu istisna ne? Kalbi 
imanla tatmin bulmuĢ olduğu halde uğradığı iĢkence ve zorlama altında 
kendisine dayatılan küfür sözü söylemek zorunda kalanlar. Ki bu bir ilke.  

 
BU tüm çağlar üstü bir ilke. Her zaman ve zeminde geçerli. 

Yüreğinde iman dopdolu olduğu halde kendisine iĢkence sonucu, 
inancına aykırı Ģeyler dayatılan ve onu söylemek zorunda kalan 
kimselere bir ruhsat, bir gönül aydınlığı bu ayet.  

 
Tabii biz bunun tipik bir örneğini o çağda görüyoruz. Ammar Bin 

Yasir ve babasıyla annesinden müteĢekkil Yasir ailesi. Bu aile ağır 
acılara, ağır iĢkencelere tabi tutulmuĢtu. Putperestler Mekke‟nin 
aristokratları, Mekke‟nin kaymağını yiyen ve vahyi kendi düzenlerine, 
sahte ve sömürü düzenlerine karĢı gören ve kendi oyunlarını bozacağını 
bildikleri için vahye karĢı savaĢ açan Mekke‟nin aristokratları, Mekke‟de 
ki zayıf ve yoksul Müslümanlara ağır iĢkenceler etmeye baĢlamıĢlardı. 
Yasir ailesine de onların eski efendileri olan bir kodaman aile iĢkence 
ediyordu ve bu iĢkenceler sırasında baba Yasir ve anne Sümeyye Ģehit 
olmuĢtu. Ġslâm‟da ilk Ģehitler, yani Ġslam‟ın son vahyinin iniĢinden sonra 
ilk Ģehitler bunlardır.  

 
Onların mümin çocukları Ammar bu ağır acılara dayanamamıĢ, 

Resulallah aleyhine söylemelerini istedikleri Ģeyi söylemiĢti. Dil ucunda 
da olsa. Resulallah‟a bu haber geldiğinde, hatta Resulallah‟ın etrafında 
yer alan bir takım sahabeler Ammar‟ı kınamıĢlardı ve onun dininin 
durumunun ne olduğunu sormuĢlardı. Ammar Resulallah‟a ağlayarak 
gelmiĢti. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve durumunu Resulallah‟a arz ediyordu. 

 



Resulallah;  
 
- “Sana bunları zorla söylettiklerinde kalbini nasıl buldun.” 

BuyurmuĢtu. O; 
 
- Mutmainnun bin iman.! “Ya Resulallah imanla dopdolu olarak 

buldum.” Deyince Resulallah ona; 
 
- Ġn aduv feud. “Eğer bir daha öyle yaparlarsa, sen de bir daha 

böyle yap.”  
 
Ruhsatını vermiĢ ve onu bu Ģekilde, bu sözle teselli etmiĢti. 

Resulallah‟ın bir tesellisiydi bu aslında. Bu durum her çağda 
yaĢanabilecek bir durumdu. Onun için Kur‟an insanların zor altında 
söylediklerine değil, yüreklerine inandıklarını esas alıyordu. 

 
 
107-) Zâlike Bi ennehümüstehabbul hayated dünya alel ahıreti, 

ve ennAllâhe lâ yehdil kavmel kafiriyn; 
 
Bunun sebebi, onların (sınırlı - sefil) dünya hayatını sonsuz 

geleceğe tercih etmeleri; Allâh'ın hakikat bilgisini inkâr edenler 
topluluğunu hakikate erdirmemesidir. (A.Hulusi) 

 
107 - Bunun sebebi: çünkü onlar Dünya hayatı sevmiĢ âhirete 

tercih etmiĢlerdir, Allah da kâfirler güruhunu doğru yola çıkarmaz. 
(Elmalı) 

 
 
Zâlike Bi ennehümüstehabbul hayated dünya alel ahırah bütün 

bu zıvanadan çıkmıĢlıklar, yani vahye karĢı geliĢ. Bu karĢı geliĢle 
yetinmeyip vahyin kaynağına iftira. Bununla yetinmeyip vahye inananlara 
ağır acılar ve iĢkenceler çektirmek. Bütün bunların temelinde ne yatıyor 
diye sorarsanız, iĢte sebebi bu ayette veriliyor. Nedir o? ĠĢte bütün 
bunlar, hem onların dünya hayatını ahiret hayatına tercih etmelerinin, ve 
ennAllâhe lâ yehdil kavmel kafiriyn hem de Allah‟ın inkarcı kimseleri 
doğru yola yöneltmemesinin neticesidir. Yani anahtar bir tek cümlede 
gizli. O da dünyayı ahirete tercih eden bir tasavvur, bir bakıĢ açısı.  

 
ĠĢte bütün bunların temelinde yatan sebeplerin sebebi bu. 

DünyevileĢme diyebiliriz biz buna. Nübüvveti, vahyi, ahireti inkarın da 
temelinde dünyayı ahirete tercih eden bir yamuk bakıĢ açısı yatar. Bu 
tutku, aklı ve kiĢiliği saptırıyor ve insanı insanlığından ediyor. Yani, eğer 
dünyevileĢmiĢse biri, artık ona ne vahiy tesir ediyor, ne bir baĢka Ģey. Bu 
çok önemli dostlar. Burada anahtar var ve bu tüm çağlarda geçerli. 
Hastalıkların en temelinde ki mikrop dünyevileĢme hastalığı. Dünyaya 



sahip olma değil. Fakr nedir demiĢler? MuhteĢem bir tarifi var 
KuĢeyri‟nin. BaĢkalarına da atfedilir bu. Cüneydi Bağdadi‟ye de atfedilir. 
Fakr diyor; senin hiçbir Ģeye sahip olmaman değil, her Ģeye sahip 
olduğun halde hiçbir Ģeyin sana sahip olmasına izin vermemendir. Diyor. 

 
 
108-) Ülaikelleziyne tabe'Allâhu alâ kulubihim ve sem'ıhim ve 

ebsarihim* ve ülaike hümül ğafilun; 
 
ĠĢte bunlar, Allâh'ın, kalplerini, iĢitme (algılama) kuvvelerini, 

basîretlerini (değerlendirme kuvvelerini) kilitlediği kimselerdir! Onlar 
kozalarında yaĢayanların ta kendileridir! (A.Hulusi) 

 
108 - Onlar öyle kimselerdirler ki Allah kalplerini, kulaklarını ve 

gözlerini mühürlemiĢtir ve iĢte onlardır ki hep gafillerdir. (Elmalı) 
 
 
Ülaikelleziyne tabe'Allâhu alâ kulubihim ve sem'ıhim ve 

ebsarihim iĢte onlar Allah‟ın kalplerini akletme, iĢitme ve görme yetilerini 
mühürlediği kimselerdir. 

 
Burada ki alâ kulubihim kalplerini mühürlediği diye çevirmem 

lazım, ama kalplerinin akletme yeteneğini diye çevirmeyi Kur‟ani buldum. 
Çünkü Kur‟an da Kalp; Akleden bir merkez olarak nitelenir. lehüm 
kulubün lâ yefkahun.. (A‟raf/179) Yani akleden kalbe sahip olmak. 
Onun için akletme yeteneğini, iĢitme yetilerini, görme yetilerini 
mühürlediği kimselerdir. DünyevileĢmenin son durağı budur. Yani onlar 
dünyevileĢtiler, Allah da onların bu yeteneklerini köreltti. 

 
Tutku akleden kalbi öldürür Kur‟an dostları. Tutku, gözü görmez 

eder. Kulağı duymaz eder. Aklı çalıĢmaz eder. Yüreğin potansiyelini yok 
eder. DünyevileĢmiĢ bir insan artık selim bir akılla düĢünemez, gerçeği 
göremez. Çünkü ters bakıyor. Amuda kalkmıĢ bir insan baktığını hiçbir 
zaman doğru göremez. Çünkü ahirete vermesi gereken değeri dünyaya 
vermiĢse, bu insan eĢyayı tersine döndürmüĢ demektir ve tüm enerjisini 
tüketir heba eder. 

 
ve ülaike hümül ğafilun artık onlar bundan bihaber hale gelirler. 

Yani kendilerinin duymayan, görmeyen ve kalpleri akletmeyen kimseler 
olduklarından dahi haberdar olamazlar. Kendi gerçeklerini dahi 
anlamayacak kadar körleĢirler. Çünkü maske takmıĢlardır, kendi yüzlerini 
dahi unutmuĢlardır, kendilerini dahi tanıyamazlar. Aslında Ģu ibare ve 
ülaike hümül ğafilun kendi kendilerine yabancılaĢmıĢladır dan baĢka bir 
Ģey değil. ĠĢte o dur. 

 
 



109-) Lâ cerame ennehüm fiyl'ahireti hümül hasirun; 
 
Gerçek Ģu ki, onlar gelecek yaĢam boyutunda hüsrana 

uğrayanların ta kendileridir! (A.Hulusi) 
 
109 - Çare yok onlar âhirette tamamen hüsrana düĢeceklerdir. 

(Elmalı) 
 
 
Lâ cerame ennehüm fiyl'ahireti hümül hasirun kimsenin 

tereddüdü olmasın ki ahirette de hepten kaybedecek olan iĢte onlardır. 
 
 
110-) Sümme inne Rabbeke lilleziyne haceru min ba'di ma 

futinu sümme cahedu ve saberu, inne Rabbeke min ba'diha le 
Ğafûrun Rahıym; 

 
Sonra, muhakkak ki Rabbin, belâya maruz bırakıldıktan sonra 

hicret edenlerin; sonra mücahede edenlerin ve sabredenlerin 
(yanındadır)... Daha sonra (da) Rabbin muhakkak ki Ğafûr'dur, 
Rahıym'dir. (A.Hulusi) 

 
110 - Sonra Ģüphesiz ki rabbin o mihnete müptela olmalarının 

arkasından hicret eyleyen, sonra mücahade ve sabreden kimseler 
hakkında Ģüphesizdir ki rabbin bunun arkasından elbette gafurdur 
rahîmdir. (Elmalı) 

 
 
Sümme inne Rabbeke lilleziyne haceru min ba'di ma futinu 

sümme cahedu ve saberu sonra yine unutma ki rabbin görünüĢte inkar 
edecek kadar ağır bir iĢkenceye uğratılmanın ardından, hani yukarıda 
ifade buyurmuĢtu ya ayet, istisna etmiĢti. Zor altında kendilerine 
dayatılan sözü söyleyenler. ĠĢte onlar, kendilerine dayatılan Ģeyi söyleme 
tuzağına düĢen, bu iĢkenceye katlanan, bu iĢkencenin altında ezildikten 
sonra hicret edenleri, Allah yolunda tüm çabasını harcayan ve direnenleri 
Allah gözetecektir. Bu gözetecektir ibaresi açıklaması; lilleziyne nin 
baĢındaki “lam” lamul istihtak derler ona, ondan yola çıkarak bu manayı 
verdim. Gözetecektir.  

 
Kimleri gözetecek? Zor ve ağır iĢkenceler altında kendilerine 

dayatılan Ģeyi söyledikten sonra imkanların tükendiği bir ortamdan, 
imkanların yeniden üretileceği bir ortama göç edenler, hicret edenler ve 
inancında direniĢ gösterenleri Allah gözetecektir. 

 



inne Rabbeke min ba'diha le Ğafûrun Rahıym evet, çünkü senin 
rabbin o ağır acının ardından elbette sınırsız affı, engin rahmetiyle 
muamele edecektir. Bundan emin ol dercesine bu garantiyi veriyor ayet. 

 
 
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) 

 
111 - O gün ki: her kes nefsi için mücadele ederek gelir, her nefse 

iĢlemiĢ olduğu amel tamamıyla ödenir ve hiç birine zulmedilmez. (Elmalı) 
 
 
Yevme te'ti küllü nefsin tücadilu an nefsiha gün gelecek her can 

kendi derdine düĢecek. Gün gelecek her can kendi derdine baĢı derdine 
düĢecek, kıyamet günü herkes; Nefsiy, nefsiy..! diyecek, kimsenin gözü 
kimseyi görmeyecek. O gün;  

 
Yevme yefirrulmer'u min ahıyh 
 
Ve ümmihi ve ebiyh; 
 
Ve sahıbetihi ve beniyh; (A‟bese/34-35-36) 
 
KiĢi öz kardeĢinden, anne babasından ve tüm yakınlarından 

kaçacak, herkes birbirinden kaçacak, herkes baĢı, canı derdine düĢecek. 
 
ve tüveffa küllü nefsin ma amilet ve herkes yapıp ettiklerinin 

karĢılığını tas tamam bulacak. ve hüm lâ yuzlemun zira orada hiç kimse 
zulme uğramayacak.  

 
 
112-) Ve darebAllâhu meselen karyeten kânet amineten 

mutmeinneten ye'tiyha rizkuha rağaden min külli mekânin fekeferat 
Bi en'umillâhi feezâkahAllâhu libaselcû'ı vel havfi Bima kânu 
yasne'un; 

 
Allâh bir Ģehri misal verdi: Güvenli ve mutlu idi... Onun yaĢam 

gıdası her taraftan bol bol geliyordu... Fakat o (halk) Allâh nimetlerine 
nankörlük etti (Sünnetullâh gereği perdelilik oluĢturan, fiiller yaptı)... Allâh 
da kendilerine yapıp-ürettikleri dolayısıyla açlık ve korku libasını tattırdı. 
(A.Hulusi) 

 



112 - Bir de Allah bir Ģehri mesel yaptı ki emniyet ve asayiĢ içinde 
idi, ona her yerden rızkı bol bol geliyordu, derken Allahın nimetlerine 
nankörlük etti, Allah da ona o yaptıkları sanatla açlık ve korku libâsını 
tattırıverdi. (Elmalı) 

 
 
Ve darebAllâhu meselen karyeten kânet amineten 

mutmeinneten ye'tiyha rizkuha rağaden min külli mekân Kur‟an o 
dehĢet kıyamet sahnesini bir an gözümüzün önüne sunup, açıp 
kapattıktan sonra yine bizi dünyaya çevirip bir örnekle düĢünmemizi 
istiyor. Ve darebAllâhu meselen imdi Allah size bir örnek verir. kânet 
amineten mutmeinneten ye'tiyha rizkuha rağaden min külli mekân 
sakinleri için güvenli ve kendi kendine yeterli bir belde düĢünün ki her 
yerden oraya ihtiyacı olan rızk akıyor. Müreffeh, refah içinde, varlık içinde 
bir belde düĢünün. Mutmainneten, tatmin, yeterlilik duygusu ile ilgili 
olduğu için öyle çevirdim. Evet, böyle bir belde düĢünün. 

 
fekeferat Bi en'umillâhi feezâkahAllâhu libaselcû'ı vel havfi 

Bima kânu yasne'un buna karĢı o belde Allah‟ın nimetlerine nankörlük 
etti ve hemen ardından yaptıkları sebebiyle Allah orayı çepeçevre içine 
alan açlık ve korku belasıyla kuĢattı. Böyle bir yer düĢünün. Ahlaki 
çözülmenin hemen peĢinden ekonomik ve ona bağlı olarak güvenlik 
alanında çıkaracağı sorunlara bir iĢaret. Tüm insanlık tarihi boyunca 
Allah ile iliĢkilerini zedelersen eğer ey insanoğlu. Ġnsan – insan iliĢkisi de 
zedelenir. Toplumsal iliĢkilerin de biter. O zaman ekonomik, siyasal, 
ahlaki, hukuki her türlü problem sökün eder. Ardı ardına bir felaket gibi 
üzerinize gelir.  

 
Tabii bunlarda neyi getirir? Varken yokluğu getirir. Siz bununla 

nasıl bir durumu Kur‟an ın kastettiğini sanırım üzerinde yaĢadığımız 
toprakların getirilip içine atıldığı çukuru düĢününce daha iyi anlarsınız. 

 
Evet, varken yokluğa mahkum olmak. Bir toprak düĢünün ki, o 

toprak üzerinde yaĢayanları cennet gibi besleyecek imkana sahip. Fakat 
üzerinde yaĢayanlar cehennem hayatına mahkum olmuĢlarsa Ģimdi siz 
bunu Allahsız nasıl anlamlandırabilirsiniz. Bu bir bela değil de nedir, bu 
bir ceza değil de nedir.  

 
ĠĢte Kur‟an onu veriyor. Bu evrensel hükmün ilk uygulaması, ilk 

tezahürü Mekke‟de görülmüĢtü. 7 yıl süren bir açlık baĢlamıĢtı. Son yıl, 
Mekke‟de ki Resulallah‟ın son yılında. Öyle bir açlık ki toplumu kasıp 
kavurmuĢtu. Açlığın korkusu açlıktan daha beter yaĢanmaya baĢlamıĢtı. 
Güvenliği yok etmiĢti. Herkes herkesin malına göz diker olmuĢ, en dürüst 
insanlar bile baĢkalarının malını nasıl gasp edeceklerini düĢünür 
olmuĢlardı. Ve toplumda korkunç bir ahlaksızlık alıp baĢını gitmiĢ kaos 
hakim olmuĢtu. 



 
ĠĢte nebi kendisine bu ahval içre, bu ağır acıları yaĢayan 

Mekke‟lilerin 7. yılında Mekke‟nin reisi Ebu Süfyan Medine‟ye, 
Medine‟nin peygamberi Resulallah‟a, Medine‟ni reisi aynı zamanda 
Resulallah‟a geldiğinde Resulallah, kendisine can düĢman olan 
Mekke‟lilere külçe külçe gümüĢ yardım edecekti. Ve bunu Mekke‟nin 
yoksullarına dağıtılmak Ģartıyla gönderecekti. Yani kendisini öldürmeye 
gelenler, kendisinde dirileceklerdi. DüĢmanları iyiliğini görecekti. ĠĢte 
peygamberi davranıĢ. ĠĢte bir peygambere yakıĢan ancak böyle bir 
davranıĢtı. 

 
Burada ayetin söylediği açık, güvenlik ve refahın tek sahici 

garantisi vardır; Allah ve ahlak. Ahlakın da garantisi Allah‟tır. Yoksa 
yok. 

 
 
113-) Ve lekad caehüm Rasûlün minhüm fekezzebuhu 

feehazehümül azâbü ve hüm zâlimun; 
 
Andolsun ki onlara kendilerinden bir Rasûl geldi de Onu 

yalanladılar! Zâlimler oldukları hâlde, azap kendilerini yakaladı. 
(A.Hulusi) 

 
113 - Celâlim hakkı için, onlara içlerinden bir Resul geldi de ona 

yalan söylüyor dediler, zulmederlerken azâb da kendilerini yakalayıverdi. 
(Elmalı) 

 
 
Ve lekad caehüm Rasûlün minhüm ve doğrusu onlara 

kendilerinden bir elçi gelmiĢti. Fekezzebuhu fakat onlar bunu 
yalanladılar. feehazehümül azâbü ve hüm zâlimun ne var ki onlar 
zulümlerini sürdürürken azap onları yakalayıverdi. ĠĢte bir üstteki ayette 
ekonomik problemler bir azaptır, Allah‟ın gazabıdır. Siyasal problemler 
Allah‟ın gazabıdır. Çünkü insanoğlu Allah‟ın tasarrufunun dıĢında 
değildir. Allah zamana müdahildir, hayata müdahildir, zemine müdahildir. 
Onun için Allah‟tan bağımsız düĢünmemek gerekir. Bir mümin hiçbir Ģeyi, 
baĢına gelen toplumsal ve bireysel hiçbir Ģeyi Allah‟tan bağımsız 
düĢünemez. 

 
 
114-) Fekülu mimma razekakümullâhu halâlen tayyiba* 

veĢküru nı'metAllâhi in küntüm iyyahu ta'budun; 
 
Allâh'ın size yaĢam gıdası olarak verdiklerinden helal ve temiz 

Ģeyleri yeyin ve Allâh nimetine Ģükredin; eğer O'na kulluk ettiğinizin 
farkındaysanız! (A.Hulusi) 



 
114 - Onun için siz Allahın size verdiği rızklardan helâl ve hoĢ 

olarak yiyin de Allahın nimetine Ģükredin, eğer gerçekten ona ibadet 
edecek iseniz. (Elmalı) 

 
 
Fekülu mimma razekakümullâhu halâlen tayyiben haydi siz hem 

Allah‟ın size verdiği rızkların helâl ve temiz olanlarından yiyin. veĢküru 
nı'metAllâh hem de onun nimetlerine Ģükredin in küntüm iyyahu 
ta'budun tabii ki gerçekten yalnızca O‟na kulluk etmek istiyorsanız. Yani 
nimetlere karĢılık Ģükretmek Allah‟a kulluğun olmazsa olmaz Ģartıdır. 

 
 
115-) Ġnnema harrama aleykümül meytete veddeme ve lahmel 

hınziyri ve ma ühille li ğayrillâhi Bih* fe menidturre ğayre bağın ve lâ 
adin feinnAllâhe Ğafûrun Rahıym; 

 
(Allâh) size yalnızca ölmüĢ hayvan etini (leĢi), kanı, domuz etini ve 

Allâh'tan gayrı adına boğazlananı haram etmiĢtir... Ama kim zorda 
kalırsa helal saymayarak ve zaruret ölçüsünü aĢmaksızın (bunlardan 
yiyebilir)... Muhakkak ki Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir. (A.Hulusi) 

 
115 - O size ancak ölüyü ve kanı ve hınzır etini, bir de Allahın 

gayrisinin namına kesileni haram kıldı, her kim de muztarr olursa bâğiy 
ve mütecaviz olmadığı halde, artık Ģüphe yok ki rabbin gafurdur rahîmdir. 
(Elmalı) 

 
 
Ġnnema harrama aleykümül meytete veddeme ve lahmel 

hınziyri ve ma ühille li ğayrillâhi Bih O size yalnızca leĢi, kanı, domuz 
etini ve Allah‟tan baĢkası adına kesilen hayvanı haram kılmıĢtır. fe 
menidturre ğayre bağın ve lâ adin feinnAllâhe Ğafûrun Rahıym fakat 
mecbur kalan kimse haddi aĢıp zorunlu miktarı geçmeden yemiĢse iyi 
bilsin ki Allah çok bağıĢlayan bir merhamet kaynağıdır. 

 
Evet, bu yasaklar daha önce inen Enam 119. ayette de ifade 

buyrulmuĢtu ve daha sonra inecek olan surelerde de yer almıĢtı. Ki 
Bakara 173. ayet, maide 3. ayet. Bu yasakların en son yer aldığı ayet 
maide/3 . Hepsinde yasakların iskeleti hiç değiĢmedi. Farklı zamanlarda, 
aralarında yıllar olmasına rağmen hep o 4 ana unsur esas olarak kaldı. 
Mesela Maide/3 te en son inen ayet yasaklar konusunda yasağın bir 
maddesi yani leĢ daha bir ayrıntılandırıldı. ĠĢte hayvanın kaktığı, 
yırtıcıların yediği yüksekten düĢerek ölen, yani hangi Ģartlarda ölen 
hayvanlarda yasak kapsamına girer sorusunun cevabı verildi. Ama 
iskelet hiç değiĢmedi. 

 



Kur‟an tüm iniĢ süreci boyunca dindarlık gösterisi olan yasakların 
sınırının geniĢletilmesine Ģiddetle karĢı çıkıyor. Bütün bu ayetlerin bize 
verdiği temel fikir bu. Yani dindarlık gösterisi olarak yasak sınırını 
geniĢletemezsiniz, yasakları çoğaltamazsınız. Adeta burada ısrarla 
vurgulanan Ģey bu. Çünkü baĢında ki innema edatı hasr edatı denir 
buna, yani sınırlama, sınır çizme edatı.  

 
Bir yetki gaspıdır. Allah‟ın koyduğu sınırları bozmak, Allah‟a ait bir 

yetkiyi O‟ndan almaya kalkıĢmaktır. Bu bir yetki gaspıdır ve Allah bunu 
Ģiddetle men ediyor bundan. Onun için Mesela A‟raf suresinin 32. ayeti. 
En‟an suresinin 151. ayeti. Bu konuda çok Ģiddetli ifadeler içerir. Yani 
Allah size, mesela Ve alAllâhi kasdus sebiyli.. (Nahl/9) Hatırlayın 9. 
ayeti bu surenin. Daha önce tefsir etmiĢtim. EĢyanın nihai hükmünü 
koymak Allah‟a aittir. EĢyaya istikamet tayini vermek Allah‟a aittir. Bu iyi, 
Ģu kötüdür ölçülerini koymak Allah‟a aittir. Ġyi ve kötü ölçülerini insan 
aklına bıraktığınızda 6.5 milyar iyi ve kötü çeĢidi çıkacaktır. Onun için 
Allah‟a ait olan bu hakkı kimse gasp etmeye kalkmasın. Kur‟an ın verdiği 
inĢa bu. 

 
Zorunlu hallerde bakınız değiĢiyor iĢ. Yani sınırın geniĢletmesine 

Ģiddetle karĢı olan Kur‟an vahyi, zorunlu hallerde yasağı bile yumuĢatıyor 
ve geçici olarak yasağı kaldırıyor. Neden? Çünkü din insan içindir ve bir 
sonraki ayet bunu çok güzel veriyor. Devam ediyoruz. 

 
 
116-) Ve lâ tekulu lima tasıfu elsinetükümül kezibe hazâ 

halâlün ve hazâ harâmün litefteru alAllâhil kezib* innelleziyne 
yefterune alAllâhil kezibe lâ yüflihun; 

 
Aklınıza esen yalanı uydurup, "ġu helaldir ve Ģu haramdır" 

demeyin... Çünkü Allâh'a iftira atmıĢ olursunuz! Muhakkak ki, Allâh 
üzerine yalan uyduranlar kurtulmazlar! (A.Hulusi) 

 
116 - Sade dilinizin yalan tavsifi ile Ģu helâl, Ģu haram demeyin ki 

yalanı Allaha iftira etmiĢ olursunuz, Ģüphe yok ki yalanı Allaha iftirâ 
edenler felâh bulmazlar. (Elmalı) 

 
 
Ve lâ tekulu lima tasıfu elsinetükümül kezib artık dillerinizle 

yalan beyanda bulunup hazâ halâlün ve hazâ harâmün litefteru 
alAllâhil kezib üstelik uydurduğunuz yalanı da Allah‟a isnat ederek; Bu 
helaldir, bu haramdır demeyin. ĠĢte geldi. Devam ediyor ayet; 
innelleziyne yefterune alAllâhil kezibe lâ yüflihun çünkü uydurdukları 
yalanı Allah‟a isnat edenler asla kurtuluĢa ulaĢamayacaklar. EĢya 
hakkında nihai yargıda bulunmak Allah‟a aittir. Ġyi ve kötüyü tespit Allah‟a 
aittir. Yine bu surenin 9. ayetine dönelim; 



 
Ve alAllâhi kasdus sebiyl (Nahl/9) eĢyanın istikametini tayin 

etmek Allah‟a düĢer, baĢkasına değil. Onun için Allah‟ın yasakladığı her 
Ģey vahiyle açıklanmıĢtır diyor Kur‟an En‟am/119. da. Yani yasaklar 
vahitle açıklanmıĢtır. Resulallah‟ın koyduğu bir takım haramlar değil ama 
yasaklardan söz edilebilir. Fakat onlar beyan yetkisine dayanılarak 
konulmuĢ haramlar değil. Yasaklardır ve onlar kendi Ģartları içerisinde 
maksadına mebni olarak anlaĢılmak durumundadırlar. Onun için sahabe 
de o tür yasakları, -haramları değil- yasakları maksadına mebni olarak 
okumuĢlar ve lokal olarak algılamıĢlardır. 

 
 
117-) Metaun kaliyl* ve lehüm azâbün eliym; 

 
Az bir faydalanma (yüzünden)!.. Onlara (gelecekte) acı bir azap 

vardır. (A.Hulusi) 
 
117 - Az bir istifade ve haklarında elîm bir azâb vardır. (Elmalı) 
 
 
Metaun kaliyl* ve lehüm azâbün eliym bu dünyada oyalayıcı kısa 

bir haz duysalar da bu eĢya hakkında hüküm koyup ta Allah‟ın yasak 
sınırlarını geniĢletmeye kalkıĢanlar oyalayıcı kısa bir süre bu dünyanın 
zevkini, tadını çıkarsalar da, ahirette onları can yakıcı bir azap 
bekleyecektir. 

 
 
118-) Ve alelleziyne hadu harremna ma kasasna aleyke min 

kabl* ve ma zalemnahüm ve lâkin kânu enfüsehüm yazlimun; 
 
Biz daha önce sana hikâye edip anlattığımız Ģeyleri, Yahudi olanlar 

üzerine de haram etmiĢtik... Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendi 
nefslerine zulmediyorlardı. (A.Hulusi) 

 
118 - Yahudî olanlara ise bundan evvel sana naklettiklerimizi 

haram kıldık ve onlara biz zulm etmedik ve lâkin kendi kendilerine 
zulmediyorlardı. (Elmalı) 

 
 
Ve alelleziyne hadu harremna ma kasasna aleyke min kabl ve 

yalnızca YahudileĢen kimselere, sana daha önce aktardığımız Ģeyleri 
yasaklamıĢtık. Bakınız, yani YahudileĢenlere yasaklamıĢtık diyor. Ben 
elleziyne hadu ibaresini neden YahudileĢenler biçiminde çevirdiğimi bu 
ibarenin geçtiği Bakara suresinde çok ayrıntılı açıklamıĢtım iyi 
hatırlıyorum. 

 



Aslında, mesela Muhtar sıhak gibi lügat alanının otorite isimlerine 
baktığımızda elleziyne hadu yu “ey sara yahudiyyen”, “ey tehavvedu” 
diye çevirirler. Yani Yahudi olmadığı halde sonradan Yahudi olan.  

 
Bu ne demektir? Kur‟an a göre tüm muhataplarının adı 

Müslüman‟dır. Tüm vahiylerin adı da Ġslam vahyidir. Müslüman Ġsrail 
oğulları sonradan YahudileĢmiĢlerdir. ĠĢte burada ona bir ima var gibidir.  

 
YahudileĢince peki ne olmuĢtur? Onlara ekstra yasaklar gelmiĢtir. 

ĠĢte burada da o ima edilmektedir. O yasaklar Biz sana daha önce 
açıklamıĢtık deniyor ayette. Bu açıklama gerçekten de daha önce 
yapılmıĢtı. Nerede? Bu sureden önce inen En‟am suresinin 146. 
ayetinde. Yahudilere iç yağı yer, herkese helal olan büyük baĢ hayvanlar, 
ve hatta deve. Bunun gibi yenilmesi aslında helal olan bir takım 
yiyecekler haram kılınmıĢtı. Bu da onlara bir ceza olarak verilmiĢti. Yani 
siz kendi kendinizi mi cezalandırmak istiyorsunuz Allah‟ın helal kıldığını 
yasaklamakla dercesine bu ibareyi rabbimiz bize öğüt olarak veriyor. 

 
ve ma zalemnahüm ve lâkin kânu enfüsehüm yazlimun ama 

onlara zulmetmedik, yani biz zulmetmedik diyor. Ne var ki onlar asıl 
kendi kendilerine zulmetmiĢlerdir. Yani onlar dediği YahudileĢen Ġsrail 
oğulları. Tabii ki biz de YahudileĢen Ümmeti Muhammed oluruz eğer 
YahudileĢirsek. Eğer aslında bize yasak olmayan Ģeyleri yasaklamaya 
kalkar, Allah‟ın çizdiği sınırları bozarsak; 

 
 
119-) Sümme inne Rabbeke lilleziyne amilüssue Bi cehaletin 

sümme tabu min ba'di zâlike ve aslehu, inne Rabbeke min ba'diha 
leĞafûrun Rahıym; 

 
Sonra, muhakkak ki Rabbin, bilgisizlikten ötürü kötülük yapıp, 

bunun arkasından tövbe ederek düzelenlerin tövbelerini gerçekleĢtirir... 
Rabbin, bunun sonrasında Ğafûr'dur, Rahıym'dir. (A.Hulusi) 

 
119 - Sonra Ģüphesizdir ki rabbin bir cehaletle kötülük iĢleyen, 

sonra arkasından tevbe edip düzelen kimseler hakkında Ģüphesiz ki 
rabbin bunun arkasından elbette gafurdur, rahîmdir. (Elmalı) 

 
 
Sümme inne Rabbeke lilleziyne amilüssue Bi cehaletin sümme 

tabu min ba'di zâlike ve aslehu sonuç olarak Ģunu aklından çıkarma ki 
Rabbin; Bir cahillik ederek kötülük iĢleyen ve bunun ardından tevbe edip 
Allah‟a yönelerek kendisini düzenletenlerden yana tavır koyar. Evet, 
burada dalilleziyne de ki “lâm” biraz önce açıkladığım gibi yine istihkak 
lâmıdır. Yani Allah onlardan yana tavır koyar. Bakınız, günah iĢlemeyen 



demiyor, hata etmeyen buyurmuyor. Hata edip hatasında ısrar etmeyen 
vazgeçen ondan dönenlerden söz ediyor.  

 
ĠĢte bu, rabbimizin istediği iĢte bu. O değil mi ki rahmeti, bağıĢı 

sınırsız olan bir Allah‟tır. Tabii bu ayet En‟am/79 da nakledilen, ki onu 
hemen bir sonraki ayeti okuduktan sonra söyleyeyim; 

 
[Atlanan cümle; inne Rabbeke min ba'diha leĞafûrun Rahıym. 
 
Rabbin, bunun sonrasında Ğafûr'dur, Rahıym'dir. (A.Hulusi)] 
 
 
120-) Ġnne Ġbrahiyme kâne ümmeten kaniten Lillâhi haniyfa* ve 

lem yekü minel müĢrikiyn; 
 
Muhakkak ki Ġbrahim bir ümmet idi... Allâh'a itaatkârdı... Hanîf'ti 

(Allâh yanı sıra tanrı kabul etmeyen)... (O), müĢriklerden (Allâh'a ortak 
koĢanlardan) olmadı. (A.Hulusi) 

 
120 - Muhakkak ki Ġbrahim baĢlı baĢına bir ümmet idi, tek bir hanîf 

olarak Allaha itaat için kıyam etmiĢti ve hiç bir zaman müĢriklerden 
olmadı. (Elmalı) 

 
 
Ġnne Ġbrahiyme kâne ümmeten kaniten Lillâhi haniyfa* ve lem 

yekü minel müĢrikiyn Hemen bir üstteki ayetin ardından Hz. Ġbrahim‟e 
sözü getiriyor ve diyor ki ayet; Hiç Ģüphe yok ki Ġbrahim tüm güzellikleri 
kendinde toplamıĢ, baĢlı baĢına örnek bir önder, her türlü kötülükten yüz 
çeviren, bütün varlığını Allah‟a yönlendiren biri idi. Yani burada ki her bir 
kavram bir cümle ile açıklanabilir. Haniyf kavramı. Mesela yine Kaniten 
sözcüğü. Yani bunlar hep ümmet sözcüğü, bunlar hep birer ikiĢer cümle 
ile açıklanacak. Fakat O; ve lem yekü minel müĢrikiyn hiç baĢkalarına 
ilahlık yakıĢtıran bir müĢrik olmadı diyor ayet. 

 
Neden getirdi sözü buraya? Yukarıda ki ayetle alakası ne? Çünkü 

gerek Mekke müĢrikleri ve gerek Yahudiler kendilerine inanç atası olarak 
Ġbrahim‟i referans gösteriyorlar ve bu ayette iĢte En‟am/79 da nakledilen 
Hz. Ġbrahim‟in kendi sözüne bir atıftır bu ayet.  

 
Ey kitaplılar, ey kendisini Ġbrahim‟e nispet eden Mekkeli 

putperestler, dedem hocaydı diyenler gibi davranıyorsunuz. Dedemiz 
Ġbrahim‟di diyorsunuz. Atamız Ġbrahim‟di diyorsunuz fakat o hiç Allah‟a 
ortak koĢmamıĢ, Allah‟a ait bir vasfı bir baĢkasına yakıĢtırmamıĢtı. Ona 
benzesenize. Dedene benzesene diyor yani. Dedem hocaydı diye 
övünen adama. Dedene niye benzemiyorsun. Hem onunla övünüp, hem 
onun inancına aykırı bir yol tutturmak aslında iç çeliĢkin değil mi senin. 



Onu tüketmiyor musun? Dedesini tezgahında satan, atası Ġbrahim‟i 
pazarlamaya çalıĢan müĢriklerin tavrına benzemiyor mu bu tavrın. 

 
 
121-) ġakiran li en'umiHĠ, ictebahu ve hedahu ila sıratın 

müstekıym; 
 
O'nun nimetlerine Ģükredendi... (O), Onu seçmiĢ ve Onu sırat-ı 

müstakime yönlendirmiĢti. (A.Hulusi) 
 
121 - Onun nimetlerine Ģâkir idi, o onu seçmiĢ ve doğru bir yola 

hidayet buyurmuĢtu. (Elmalı) 
 
 
ġakiran li en'umiHĠ, ictebahu ve hedahu ila sıratın müstekıym 

O kendisini seçip dosdoğru bir yola yönelten Allah‟ın nimetlerine hep 
Ģükretti. 

 
 
122-) Ve ateynahu fiyd dünya haseneten, ve innehu fiyl ahireti 

lemines salihıyn; 
 
Biz Ona dünyada güzellikler verdik... O, sonsuz gelecek yaĢamda 

da sâlihlerdendir. (A.Hulusi) 
 
122 - Ve biz ona hem Dünyada bir hasene verdik, hem de Ģüphesiz 

ki o Âhirette elbette salihînden. (Elmalı) 
 
 
Ve ateynahu fiyd dünya haseneh biz de bu dünyada ona iyi bir 

konum bahĢettik. Herkesin paylaĢamadığı bir iman atası olmak gibi bir 
konum. Tüm ilahi dinler bakınız Hz. Ġbrahim‟e referans verirler. Allah onu 
öyle sevmiĢ ki, öyle yüceltmiĢ ki, iĢte konum bu. Ayette ifade buyrulan 
Ģey bu. 

 
ve innehu fiyl ahireti lemines salihıyn ġu kesin ki o ahirette de 

dürüst ve erdemliler arasında yer alacaktır. 
 
 
123-) Sümme evhayna ileyke enittebı' millete Ġbrahiyme 

haniyfa** ve ma kâne minel müĢrikiyn; 
 
Sonra, biz sana: "Hanîf olarak Ġbrahim'in milletine (Din anlayıĢına) 

tâbi ol... O, müĢriklerden olmadı" diye vahyettik. (A.Hulusi) 
 



123 - Sonra da sana vahy eyledik ki: hakperest (hanîf) olarak 
Ġbrahim milletine ittiba' et, o hiç bir zaman müĢriklerden olmadı. (Elmalı) 

 
 
Sümme evhayna ileyke enittebı' millete Ġbrahiyme haniyfave 

ma kâne minel müĢrikiyn sonuçta ey peygamber sana da her türlü 
kötülükten yüz çeviren Ġbrahim‟in inanç sistemine uy. Zira o Allah‟tan 
baĢkasına tanrılık yakıĢtıranlardan değildi. Diye vahy ettik. 

 
 
124-) Ġnnema cu'ıles Sebtü alelleziynahtelefu fiyh* ve inne 

Rabbeke leyahkümü beynehüm yevmel kıyameti fiyma kânu fiyhi 
yahtelifun; 

 
Es Sebt (Cumartesi Günü kutsallığı), sadece onda ayrılığa düĢmüĢ 

kimseler (Ġsrailoğulları) üzerine (farz) kılındı... Muhakkak ki Rabbin, 
kıyamet günü, ihtilaf ettikleri Ģey hakkında onlar arasında elbette hüküm 
verecektir. (A.Hulusi) 

 
124 - Sebt tutmak ancak onda ihtilâf edenlere farz kılındı, her halde 

rabbin onların o ihtilâf ede geldikleri Ģeyler hakkında Kıyamet günü 
beyinlerinde hükmünü elbette verecek. (Elmalı) 

 
 
Ġnnema cu'ıles Sebtü alelleziynahtelefu fiyhSept; Cumartesi 

yasağı, Ģabat, yani Ġbranice de söyleniĢiyle. Amaç değil, ahlaki disiplin 
için bir araç olarak konulmuĢ bir yasaktı. Haddi zatında Yahudilerin kendi 
koydukları yasağı, Allah‟ın bir ceza olarak onaylamasıydı aslında. Fakat 
ne yaptılar? Bun u amaçlaĢtırdılar. Aslında müminlere emredilen tüm 
ibadetler amaç değildir. Bir baĢka, daha üst bir amacı gerçekleĢtiren 
araçtır. Amaçlar ne zaman araçlaĢır? Araçlar amaçlaĢtığı zaman.  

 
ĠĢte burada bu tarihi yanılgıya, bu tarihi hataya dikkat çekiyor Ġsrail 

oğulları örneğini vererek ve diyor ki ayet; Cumartesi yasağı sadece bu 
konuda o zamanlar birbiri ile çekiĢmiĢ olan kimselerin aleyhine bir durum 
olarak oluĢturulmuĢtu. 

 
Bu konuda ihtelefu sözcüğüne Ģöyle bir anlam da yükleyebiliriz. 

Hz. Ġbrahim‟in inanç sisteminden kopmaları sonucu bu yasak oluĢmuĢtu. 
Ġhtelefe aynı zamanda, bir Ģeyden ayrılmak, uzaklaĢmak kopmak 
anlamına gelir. Ki, bir üstteki ayetlerin Hz. Ġbrahim‟le alakalı olduğu 
düĢünülünce bu anlam çok daha makul olsa gerek. 

 
ve inne Rabbeke leyahkümü beynehüm yevmel kıyameti fiyma 

kânu fiyhi yahtelifun Fakat Ģu kesin ki rabbin kıyamet günü üzerinde 
çekiĢip durdukları bu konuda onlar arasında hüküm verecektir. 



 
Burada ki ihtilaf, çekiĢme, ili kesim arasında çekiĢme. Yahudiler 

Cumartesi yasağını içeriğini boĢalttıkları halde dindarlık gösterisi olarak 
inatla uyguladılar. Fakat Hıristiyanlar ise, Tevrat‟a inanmalarına, Ġncil‟in 
bir parçası olarak, hatta Ġncil‟in aslı olarak, atası olarak bilmelerine 
rağmen, bu yasağın o güne has olduğunu düĢündüler ve onun içinde 
bugün hükmü geçerli değildir, iptal edilmiĢtir, yani nesh edilmiĢtir diyerek 
teolojik bir polemiğe giriĢtiler. Bu iki dini grup arasında Cumartesi yasağı 
konusunda böyle bir polemik vardı. ĠĢte bu ayet ona bir atıftır. 

 
 
125-) Ud'u ila sebiyli Rabbike Bil hikmeti velmev'ızatil haseneti 

ve cadilhüm Billetiy hiye ahsen* inne Rabbeke HUve a'lemu Bimen 
dalle an sebiyliHĠ ve HUve a'lemu Bil mühtediyn; 

 
Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğüt ile davet et... Onlarla en 

güzel Ģekilde mücadele et... Muhakkak ki Rabbin, "HÛ"; yolundan sapanı 
daha iyi bilir (O)... Daha iyi bilir "HÛ", doğru yola erenleri! (A.Hulusi) 

 
125 - Rabbin yoluna davet et: hikmet ile ve güzel güzel mevıza ile, 

onlara da en güzel olan suretle mücadele yap, çünkü rabbin odur en 
ziyade bilen yolunda sapanı, doğru gidenleri en iyi bilen de ancak odur. 
(Elmalı) 

 
 
Ud'u ila sebiyli Rabbike Bil hikmeti velmev'ızatil haseneh ve 

tüm sure sözü topladı. Yukarıda bir atfı da yaptı. Yahudilerle Hıristiyanlar 
arasında bu çekiĢmelere Allah‟ın kıyamette son sözü söyleyeceği, bu 
çekiĢmeler hakkında son söz Allah‟a aittir dedi ve sure kapanıĢı Ģu ayetle 
gerçekleĢtiriyor bakınız. Ud'u ila sebiyli RabbikeBil hikmeti 
velmev'ızatil haseneh rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. 
Yani YahudileĢen Ġsrail oğulları ve HıristiyanlaĢan Ġsa ümmetinden, 
onlara benzemekten, onlar gibi bir takım hakikatleri eğip bükmekten ve 
tartıĢmaya açmaktan uzak durarak rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle 
çağır, polemikle değil yani. Burada söylenen bu. 

 
ve cadilhüm Billetiy hiye Ahsen ve onlarla öyle bir mücadele 

yöntemi ortaya koy ki, en güzeli, en etkilisi olsun. Adeta Yahudi Hıristiyan 
polemiğinden uzak dur ve tezini güzel savun diyor, tezini güzel savun. 
Hakaret yok, süpürmek yok. Dinleme var. Unutmayınız Kur‟an ın hepsi 
de bir Ģiarı bunların. 

 
Elleziyne yestemi'unel kavle feyettebi'une ahseneh (Zümer/18) 

Onlar ki sözün tamamını dinlerler, en güzeline uyarlar. Zor yok. Lâ 
ikrahe fid Diyn.. (Bakara/256) Dinde zorun hiçbir çeĢidi yok. Tanıtma 
var. ĠĢte bu. 



 
inne Rabbeke HUve a'lemu Bimen dalle an sebiyliHĠ ve HUve 

a'lemu Bil mühtediynçünkü senin rabbinvar ya iĢte o kendi yolundan 
sapan kimseyi de, doğru yola yöneleni de en iyi bilendir. Bilir, yeter, Allah 
bilmiyor mu. 

 
 
126-) Ve in akabtüm feakıbu Bi misli ma ukıbtüm Bih* ve lein 

sabertüm le huve hayrun lissabiriyn;  
 
ġayet kötülüğün sonucunu yaĢatacaksanız, size yapılan azabın 

benzeri ile sonucunu yaĢatın... Eğer sabrederseniz, elbette bu 
sabredenler için daha hayırlıdır. (A.Hulusi) 

 
126 - Ve Ģayet ıkab ile mukabele edecek olursanız ancak size 

edilen ukubetin misliyle muâkabe ediniz ve Ģayet sabrederseniz kasem 
olsun ki sabredenler için elbette daha hayırlıdır. (Elmalı) 

 
 
Ve in akabtüm feakıbu Bi misli ma ukıbtüm Bih im di siz 

cezalandırmak durumunda kaldığınızda mutlaka sizin maruz kaldığınız 
miktarı aĢmadan cezalandırınız. Mükabele i bil misil caizdir. MeĢru 
müdafa, savunma caizdir. Denk muamele caizdir. Fakat, Ayetin devamı; 

 
ve lein sabertüm le huve hayrun lissabiriyn yok eğer 

sabrederseniz, sabırda direniĢ gösterenler için bu daha hayırlıdır. Göğüs 
gerip direnerek sabretme. ĠĢte Allah‟ın tercih etmemizi istediği Ģey de bu. 
Yoksa size yapılan kadar yapabilirsiniz diyor. 

 
 
127-) Vasbir ve ma sabruke illâ Billâhi ve lâ tahzen aleyhim ve 

lâ tekü fiy daykın mimma yemkürun;  
 
Güven ve dayan! Senin sabrın, yalnızca Allâh'ladır! Onlar üzerine 

mahzun olma! Kurmakta oldukları tuzaklarından sıkıntı duyma! (A.Hulusi) 
 
127 - Sabret, sabrın da ancak Allahın inayetiyledir, ve onlara karĢı 

mahzun olma, yaptıkları mekirden telâĢ da etme. (Elmalı) 
 
 
Vasbir ve sen de sabret. Ey bu vahyin ilk muhatabı olan 

peygamber ve ey tüm muhatapları olan müminler. Sen de sabret. ve ma 
sabruke illâ Billâh ve unutma ki senin sabretmen de yalnızca Allah 
sayesinde mümkündür. Yani sabretmeyi isterken Allah‟ı unutma. Allah 
sayesinde sabredebilirsin. ve lâ tahzen aleyhim ve onlardan yana 



üzülme ve lâ tekü fiy daykın mimma yemkürun hele onların çevirdikleri 
entrikalardan dolayı hiç kalbin, için daralmasın.  

 
Ey bu vahyin ilk muhatabı ve onun Ģahsında tüm muhatapları 

Allah‟a güven diyor. Ġnandığınız değerlere bizatihi üstün olduğuna 
güvenin, kimsenin gelip gelmediğine bakmayın. Hakkın üstünlüğü yeter. 

 
 
128-) ĠnnAllâhe mealleziynet tekav velleziyne hüm muhsinun; 
 
Kesinlikle Allâh korunanlar ve muhsinlerle (Allâh için yaĢamakta 

olduğunun farkında lığında olanlarla) beraberdir.(A.Hulusi) 
 
128 - zira muhakkak ki Allah iyi korunanlar ve hep güzellik 

yapanlarla beraberdir. (Elmalı) 
 
 
ĠnnAllâhe mealleziynet tekav velleziyne hüm muhsinun Çünkü 

Allah sorumluluk bilincine sahip olan iyilik ve erdemli bir hayat tarzı 
haline getiren erdemi, iyiliği, hayat tarzı olarak tutan insanlarla 
beraberdir. 

 
Allah gibi bir yar ve Allah gibi bir yardımcınız varsa gerisi ne gam. 

ĠĢte Kur‟an ın, iĢte Nahl suresinin berceste ayetleri olan bu son 
ayetlerinin bize verdiği öğüt bu. Allah‟ın var; neye muhtaçsın. Allah‟ın 
yok; neyin var? 

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



Ġslamoğlu Tef. Ders. ĠSRA SURESĠ (001-021)(89) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
Değerli Kur‟an dostları bugün sizlerle Kur‟an ülkesinin yepyeni bir 

sitesinde ĠnĢallah muhteĢem bir geziye çıkacağız. Bu sitenin adı Ġsra. 
Yani Kur‟an ın 17. suresi olan Ġsra suresi. Her sure çağın bin bir türlü 
hastalığına verilmiĢ ilahi bir Ģifa reçetesi. Ġnsanlığın bir çok sorusuna 
verilmiĢ ilahi bir cevap. Ġnsan oğlunun Allah‟a yücelttiği dualara indirilmiĢ 
ilahi bir icabettir. Onun için yeni bir sure yepyeni bir umuttur, yepyeni bin 
umuttur.  

 
ĠĢte biz de bu duygularla Kur‟an ülkesinin muhteĢem bir sitesine 

daha ayak basıyor ve birlikte o siteyi sokak sokak, ev ev, oda oda, hatta 
taĢ taĢ yoklamaya, görmeye, anlamaya, tatmaya, hissetmeye 
çalıĢacağız. 

 
Ġsra suresi, gece yürüyüĢü anlamına gelen adını ilk ayetinden alır. 

Aslında isra, sara, serv. Kökü, yükselmek, yücelmek, izzet, onur, Ģeref 
manasına gelir. Bu kökten türetilmiĢ tüm kelimelere lisanül Arap gibi, tac 
ül Aruz gibi, müfredat gibi Arap ve Kur‟an dilinin muhteĢem lügatlarına 
baktığımızda göreceğimiz Ģey, bu kökten türetilmiĢ tüm kelimelerin ortak 
anlamı yükselmek, yücelmek. Yani aslında isra gece yüceliĢi, gece 
yükseliĢidir. Yani yatay bir yürüyüĢ olmaktan daha çok dikey bir 
yürüyüĢtür. Belki son tahlilde yolculuğun yolcuya kazandırdığı Ģeref ve 
onura tekabül eder. Çünkü Serv kökü Ģeref ve onur demektir. Hem 
gelecekteki hicrete, hem de bir iç hicret olan Ġsra, ya da miraca bir atıftır. 
Ya da her ikisine de birden. Ġsrail oğullarından söz ettiği için sure, Benî 
Ġsrail suresi olarak ta adlandırılmıĢ.  

 
Surenin iniĢ zamanı, Mekke‟de indiği kesin. Fakat bir takım ayetleri 

Medine de indi diyenler bu görüĢlerine her hangi bir mukni delil 
getiremiyorlar. Onun için biz surenin tamamıyla Mekke de indiğini, 
söyleyebiliriz. Medeni olduğu söylenen ayetlere, 6. surenin baĢında 
uyguladığımız kıstasları uyguladığımızda o ayetlerin Medine de 
inmediğini görüyoruz. 

 
Konusuna baktığımızda da Mekke‟nin son yıllarına tekabül eder ki, 

tüm Suyuti gibi, Ġbn. Abbas gibi, Ġmam Cafer gibi, Hz. Osman gibi ilk defa 
Kur‟an kronolojisini, Kur‟an tarih cetvelini kiĢilerin cetvellerine göre Kasas 
ve Yunus sureleri arasında inmiĢtir.  
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Surenin konusu nedir diye bir soru soracak olursak kısaca isra ile 
ilgili ilk ayeti zaten malum. Ama hemen ayetin devamında ki ayetler Ġsrail 
oğullarından söz eder. Adeta ilk ayet müteakip ayetlerden bağımsızmıĢ 
gibi durur, fakat tabii ki derinliğine incelendiğinde Mescid-i Haram‟dan, 
Mescidi Aksa‟ya bir gece yüceliĢi anlamına gelen Ġsra ile, aslında Mescidi 
Aksa, yani Kudüs‟ün kendilerine emanet edildiği Ġsrail oğullarının 
YahudileĢme süreci ele alınır. Ve bu ümmetin Kendisine verilen vahiy 
emanetine ihanet etmemesi tembih edilerek; Eğer ihanet ederseniz 
sizde, kendilerine verilen vahye ihanet eden Ġsrail oğullarının 
YahudileĢtiği gibi YahudileĢirsiniz denilmiĢ olur. 

 
Yahudilerin uğradıkları askeri ve sosyal felaketler ele alınır 

müteakip ayetlerde. Aslında bunlarla yükseliĢ ve çöküĢün yasaları ele 
alınmıĢ olur. Yani bunlar anahtardır. Tarihin yasalarıdır. Allah; her bir 
Ģeye kader, yani ölçü, yani yasa, kanun koyduğu gibi Tarihe de yasa 
koymuĢ. Toplumlara da yasa koymuĢtur.  Toplumsal çözülme 
baĢladığında, ahlaki çözülme baĢladığında eğer önlenmezse, önüne 
geçilmez, tedavi edilmezse bu çözülmenin toplumu nereye kadar 
götüreceği hangi akıbete götüreceği vahiy tarafından haber verilmiĢtir. 
ĠĢte haber verilen Ģey bu Tarihin yasasıdır ve bu surede Ġsrail oğulları 
örneğinde tarihin yasası ele alınmaktadır. 

 
Daha sonra Ġsrail oğullarının tarihte ki yükseliĢ ve çöküĢ 

dönemlerinin ardından ahlaki ilkeler hatırlatılır. Ġnsanın Allah ile, insanın 
yakınlarıyla, insanın toplumla iliĢkisinde uyması gerekli olan kurallar birer 
birer yer alır. 23. ve 37. ayetler arasında, aslında bu konuda ki çok dakik 
bir terbiye verilerek insanoğluna ahiret inancı ele alınmıĢ olur. Aslında 
çözülmenin, bozulmanın, toplumsal ve bireysel kokuĢmanın temelinde 
yatan en büyük problemin ahiret inancı problemi olduğu, yani 
sorumluluğunun, yükümlülüğünün farkına varmayan, kendi eylemlerinin 
sonucunu ve sorumluluğunu üstlenmeyen bir insan tipinin ancak ve 
ancak ahirete iman konusunda problemi olan bir zihin sahibi olduğu, yani 
ahirete iman konusunda problemi olan insanın yer yüzünde kokuĢmaya, 
bozulmaya, çözülmeye sebep olduğu dile getirilir. 

 
Adem ve ġeytanın savaĢından söz eder sure ileriki ayetlerde. 

Orada da yine insanla insanın ebedi düĢmanı arasında ki bu kıssadan 
yola çıkarak insan oğluna; Ey insan ya içinin pozitif taraflarını dinleyecek 
ve vahye uyacaksın, ya da içinin negatif taraflarını dinleyecek Ģeytana 
uyacaksın demeye getirilir ve son söz olarak varlığın anlamının Allah 
olduğuna dikkat çekilerek sure Allah ile biter. Allah‟ın senası, hamd‟i ve 
tabiri caizse rabbimizin vahyiyle kendini tanıtması ile son bulur. Yani bir 
yerde varlığın anlamı olan Allah ile açılır ve kapanıĢ ta yine varlığın 
anlamı olan Allah ile yapılır. Bu kısa giriĢten sonra surenin tefsirine 
girebiliriz. 

 



 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
Rahman, rahim olan Allah adına. 
 
1-) Subhanelleziy esra Bi abdiHĠ leylen minel Mescidil Harami 

ilel Mescidil Aksalleziy barekna havlehu linüriyehu min âyâtina* 
inneHU HUves Semiy'ul Basıyr; 

 
Subhan ki, kulunu gece Mescid-i Haram'dan, çevresini mübarek 

kıldığımız Mescid-i Aksa'ya isrâ (tayy'i mekân) etti... O'na delillerimizi 
gösterelim diye... Hakikat Ģu; "HÛ"; Semi'dir, Basıyr'dir! (A.Hulusi) 

 
001 - Tenzih o Sübhana ki kulunu bir gece Mescidi haramdan o 

havalisini mübarek kıldığımız Mescidi Aksâya isrâ buyurdu ona 
âyetlerimizden gösterelim diye, hakikat bu: odur o iĢiten gören. (Elmalı) 

 
 
Subhanelleziy esra Bi abdiHĠ leylen minel Mescidil Harami ilel 

Mescidil Aksalleziy barekna havlehu linüriyehu min âyâtina her tür 
kiĢileĢtirmeden, ĢahıslaĢtırmadan, indirgemeden uzak, mutlak aĢkın ve 
yüce olan o Allah‟ki kulunu, gece vakti Mescidi Haram‟dan, çevresini 
bereketli kıldığımız Mescidi Aksa‟ya ayetlerimizden bir kısmını gösterelim 
diye yürüttü. 

 
Burada Subhan kelimesine verdiğim uzun karĢılığı duydunuz. Her 

tür kiĢileĢtirmeden, ĢahıslaĢtırmadan uzak, mutlak aĢkın ve yüce olan. 
Aslında bir sureye neden böyle girilir, nedir vermek istediği. Bu bir 
anahtar kelimedir ve Ġsra olayını, bir baĢka yorumda Miracı ele alan, yani 
sırlarla dolu ruhani bir yürüyüĢü, yolculuğu ele alan bir ayet bu olayı 
aktarmaya neden Subhan gibi bir tenzih sözcüğüyle girer. Ki bu tenzih 
sözcüğüdür. Allah‟ı tüm noksanlardan tenzih etmek. Resulallah‟ın zaten 
Subhanallah‟ın manası sorulduğunda verdiği cevap bu.  

 
- Tenzih ilallahu an külli suin. Allah‟ın her tür kötülükten uzak 

bilinmesidir cevabını veriyorlar efendimiz Subhanallah sözcüğünün 
ifadesinin karĢılığı olarak. 

 
Bu bir anahtar kelimedir dedik subhan. Neden böyle bir anahtarla 

giriyor. Miraç gibi, isra gibi ruhani bir müĢahede için konulan bir sınırdır 
aslında. Burada bir tasavvur inĢa ediliyor. Muhatabın tasavvuru inĢa 
ediliyor. Bir sınır konuluyor. Miracı ve Ġsrayı, yani insanın Allah‟a 
yürüyüĢü gibi sırlarla dolu muhteĢem ve ruhani bir olayı anlamaya 
çalıĢırken ey insanoğlu gözetmen gereken birinci sınır; Allah‟ı 
kiĢileĢtirmemek. Allah‟ı indirgememek. Allah‟ı yaratıklar dünyasına 

javascript:void(0);


indirgememek zihninde. Tasavvurunda Allah‟ı yaratılmıĢlarla 
özdeĢleĢtirmemek.  

 
ĠĢte böyle bir uyarı. Ġlk anahtar. Mirac‟ı, Ġsra‟yı, Yani insanın Allah‟la 

buluĢması gibi çok gaybi, sırri, sembolik ve ruhani bir olayı anlamaya 
çalıĢırken dikkat etmen gereken ilk Ģey; Allah‟ın aĢkın, müteal varlığını 
içkinleĢtirmemek. Yani yaratıklar seviyesine indirmemektir. Buna çok 
dikkat etmelisin. Onun için Subhanelleziy diye baĢlar. Yani aĢkın olan, 
her türlü kiĢiselleĢtirmeden uzak olan. Varlıklara, yaratıklara 
benzemekten uzak olan O Allah‟ki. Bu birinci anahtar. 

 
Burada bir Allah tasavvuru inĢa ediliyor. Onun için bu sınıra riayet 

edeceksin ey muhatap, ey vahyin muhatabı. Eğer Miraç gibi, Ġsra gibi bir 
olayı doğru anlamak istiyorsan, her ne ki aklına geliyor, o Allah değildir 
diyen arifin bu sınırını iyi hatırlamak lazım. leyse ke mislihî Ģey‟ 
(ġura/11) ayetinin bu bir yorumudur aslında. O hiçbir Ģey gibi değildir. 
Yani hiçbir Ģey de onun gibi değildir elbette. 

 
Ġkinci anahtarımız da var manasını verdiğim yerde, o da nedir?Bi 

abdiHĠ kulunu. Buda ikinci sınırdır. Birinci Subhan sözcüğünde Allah 
tasavvuru inĢa edildi vahiy tarafından, abdiHĠ ile de muhatabın insan 
tasavvuru inĢa ediliyor. Yani içkin, aciz, sınırlı, beĢer. Onun için kul 
olduğu hatırlatılıyor. Bu hadisenin kahramanı olan efendimiz (A.S.) ın bir 
insan olduğu, bir kul olduğu öncelikle. Abduhu ve Resulühu. O‟nun kulu 
ve elçisi olduğu hatırlatılıyor. Ġkinci anahtar olması da bu yüzden. Yani 
Ġsra ve Mirac gibi Ġnsan Allah buluĢmasına tekabül eden sırri, gaybi ve 
derûni bir müĢahedeyi anlamak için ey insan, Allah‟ın aĢkın varlığını bir 
kere, bir çıta olarak göreceksin. Ġkincisi de insanın içkin varlığını, beĢeri 
varlığını, yani ilahi bir varlık olmadığını, sınırlı bir varlık olduğunu. Bunu 
da ikinci çıta olarak göreceksin. Onun için bu olayı anlarken insanı 
ilahlaĢtırmaya, insanı melekleĢtirmeye kalkmayacaksın. Ġnsanın insan 
tabiatını unutmayacaksın. Yani O‟nun kulu Bi abdiHĠ olduğunu aklından 
çıkarmayacaksın. 

 
Hatta min âyâtina. Burada bu yorumumuzu destekleyen de bir Ģey 

var. Ayetlerimizden bir kısmını gösterdik diyor. min âyâtina yani hepsini 
değil. Gaybi sembollerimizin tamamını göstermedik, sadece bir kısmını 
gösterdik. Onun için bu da abdiHĠ‟yi destekleyen bir baĢka ibare. 

 
inneHU HUves Semiy'ul Basıyr Zira O, evet sadece O‟dur her 

Ģeyi iĢitip her Ģeyi gören.  
 
Ayetin bu sonuncu cümlesi de 3. çıtadır, 3. sınırdır. Nasıl 3. sınır? 

Her Ģeyi yalnızca Allah görür. Peygamber gösterileni görür min âyâtina 
ayetlerimizdenlinüriyehumin âyâtina ayetlerimizden bir kısmını 
gösterelim ona diye. Her Ģeyi mi? Hayır. Onu sadece Allah görür. 



 
Burada geçen Mescidi Aksa, en uzak mabed anlamına gelir. Ki 

baĢından beri Ġslam tefsir geleneği tarafından Kudüs‟te ki Süleyman 
mabedi. Bugün Hz. Ömer camiinin ve kubbetüs sahranın yani haceri 
muallak ta denilen o kutsal kayanın da içinde bulunduğu çok geniĢ bir 
alan. ĠĢte o alanın çevresi ile birlikte mübarek kılındığı Kur‟an da beyan 
ediliyor. Ġslam tefsir geleneği en uzak mescidi, ora ile tefsir etmiĢ. Fakat 
ender de olsa Hamidullah gibi bir takım muttaki alimler bu el Mescidül 
Aksa‟nın Kâbe‟nin simetriğinde ki, göklerin ötesinde ki, meleklerin tavaf 
ettikleri ve aslında Kâbe‟nin onun yer yüzünde ki izdüĢümü olduğu uzak 
mescit. Hakk katında ki, ötelerde ki mescit olduğu yorumunu yapanlarda 
var.  

 
Kudüs; Ġlya adıyla bilinirdi Resulallah döneminde. Ki hadislere de 

ilya olarak geçmiĢtir. Bu ismi Romalılar koymuĢlardı Elya. Elinin Ģehri 
anlamına Haddi zatında Kudüs‟ün adından yola çıkarak bu ayete 
herhangi bir mana vermek de zor. Fakat Ģunu söyleyeyim ki Ġslam 
geleneğinde daha ilk nesilden itibaren El Mescidül Aksa‟nın kapsamına 
Kudüs‟ün alınmıĢ olması ve Miraç hadislerinde Resulallah‟ın Kudüs‟ten 
söz etmesi her halükarda bu yüce ve mukaddes yolculuğun kapsamı 
dahilinde Mescidi Aksa‟nın Kudüs‟ünde bulunduğunu hükmetmemizi 
gerektirir. Fakat El Mescidül Aksa eğer Hamidullah üstadımız gibi 
alimlerin yorumu doğruysa Kâbe‟nin aslı olan gökteki en uzak mescitse o 
zaman bu ayet sadece Ġsra‟dan değil, aynı zamanda miracdan da söz 
eden bir ayet olur ki, Ġsra‟yı da kapsamıĢ olur, içine almıĢ olur bu 
yolculuk. 

 
3 tane sınırla geldi. Sübhan, Bi abdiHĠ ve inneHU HUves 

Semiy'ul Basıyr. Hatta min âyâtina yı da alırsak 4 sınırla geldi. Allah‟ın 
aĢkın varlığı, yani; 

 
1. O‟nu içkin leĢtirmeden anlayın bu olayı ey insanoğlu, ey 

muhatap.  
 
2. si peygamberin insani, beĢeri varlığı. Peygamberi beĢer üstü bir 

vasıf vermeden anlayın. 
 
3. Ayetlerimizden bir kısmını gösterdik. Her Ģeyi gördüğü gibi 

anlamayın. 
 
4. Her Ģeyi gören ve her Ģeyi bilenin, iĢitenin Allah olduğunu 

unutmayın. 
 
ĠĢte böyle sınırlarla zihnimize, tasavvurumuza böylesine gaybi bir 

olayı, sırri bir olayı, bir müĢahedeyi nasıl anlamamız gerektiği ima edilmiĢ 
oldu. 



 
Ġsra ve Mirac üzerine çok Ģey söylenebilir.Mekke‟den Kudüs‟e 

yatay bir ruhani seyahat, ya da El Mescidül Aksa‟yı, Kâbe‟nin anası olan 
göklerde ki Alem-i Melekût, melekler aleminde ki, meleklerin etrafını tavaf 
ettiği mescit olarak görürsek Ġsra ve Mirac ile birlikte insanın ruhani 
yüceliĢi, daha doğrusu Resulallah A.S. in ruhani yüceliĢi olarak 
niteleyebiliriz. Yani ulvi bir yolculuk. 

 
Bu yolculuk Hicretten bir yıl önce gerçekleĢmiĢti. Sırlarla dolu 2 

aĢamalı bu ruhani tecrübe konusunda Kur‟an da çok sınırlı imalar 
dıĢında ayrıntı verilmiyor. En ayrıntılı ayet iĢte bu. Necm suresinin ilk 19 
ayetinin bu konuyla doğrudan alakası bulunmamakta Çünkü Necm 
suresin ilk 19 ayeti bir çıkıĢ değil, meleğin iniĢinden söz etmekte. 
YaklaĢmasından söz etmekte, ağmasından söz etmekte; 

 
Sümme dena fetedella; Fekâne kabe kavseyni ev edna; iki yay 

arası kadar, o kadar yakınlaĢtı ki; Feevha ila 'abdiHĠ ma evha; (Necm/8-
9-10) Allah‟ın kulu için vahy ettiğini o da ona vahy etti. Yani Cebrail 
Allah‟tan aldığını kuluna iletti. Ma kezebel fuadu ma rea;(11)  gönül 
gördü, göz değil. Gönül, gördüğünü yalanlamadı. Ma kezebel fuad gönül 
yalanlamadı, ma rea gördüğünü.  

 
Evet, orada Necm suresinde bahsedilen çıkıĢ değil, iniĢ. Yani vahiy 

meleğinin asli suretinde iniĢi. Onun için doğrudan değil, dolayı bir alakası 
var. Bu konuda en ayrıntılı Kur‟an da yer alan ayet budur ve bu da 
sadece birkaç ima içerir. Onun için Kur‟an bu konuda ayrıntı vermez. 
Vermez, aslında neden vermez sorusu bu surenin 60. ayetinde cevabını 
bulur. Yani bu meseleyi Kur‟an aslında biz bir fitne kıldık, imtihan vesilesi 
kıldık der. Onun gördüğünü yani Ġsra ya da Mirac hadisesini bir takım 
tartıĢmacı kimseler için, iĢin sırrını bilmedikleri halde, iĢin künhüne vakıf 
olmadıkları halde, kendilerine bildirilenlerle yetinmeyen bir takım meraklı 
kimselerin bununla sınandığını, imtihan edildiğini Kur‟an açıkça bu 
surede söylüyor. O nedenle sınavı kaybetmemek için verilenle yetinmek 
ve gerisine “Allah bilir” demek ve haddini bilmek en doğrusudur. 

 
Hz. Peygamber bu konuda doğrudan bir açıklama bırakmadığı için 

sahabe ve daha sonraki nesilden gelen alimler gerek Ġsra ve miracın 
niteliği ile ilgili, gerek niceliği ile ilgili farklı yorumlar yapmıĢlardır. Yani 
zamanı, mekanı, hatta kaç kez vuku bulduğu miracın. Bazı haberlerde, 
hadislerde miracın iki ya da üç kez vuku bulduğu, bunlardan birisinin 
nübüvvetin hemen öncesinde olduğu gibi bir sonuçta çıkarılabiliyor. 
Zaten 60. ayette imtihan kılındığının söylenmesi de bu. Yani spekülasyon 
yapılacak üzerinde. Ġnsanlar kendi zihinlerindekini giydirmeye 
çalıĢacaklar. Eğer ayrıntı verilseydi neden sınav kılınsın dı ki. O zaman 
sınav özelliği kalmazdı. Ayrıntı verilmediği için sınav kılınmıĢ olmaktadır. 
O nedenle hiçbir hadis bize bu ruhani müĢahedenin gerçeğini, gerçekte 



ne olup bittiğini bildirmez, sadece yorumu bildirir çünkü o hadisler hep 
dolaylı anlatımlardır. Sadece dolaylı mı? Hayır. Aynı zamanda o hadisler 
de bahsedilen Mirac olayı yine isra ile birlikte sembolik bir anlatıma 
sahip. 

 
Hicretten bir yıl önce bu hadislere göre bir gece ruhani bir tecrübe 

yaĢatılmıĢtır Resulallah‟a. Resulallah önce alınıp Kudüs‟e, sonra içinde 
bulunduğumuz alemlerden baĢka alemlere yolculuk yaptırılmıĢtır. Bu 
yolculuk sırasında baĢta Ġsa, Musa, Adem, Ġbrahim gibi (A.S.) Hepsine 
sâlâtu selâm olsun, peygamberlerle görüĢmüĢ. Cennet ve cehennem, 
Salihler ve Ģakiler, iyiler ve kötülerin durumu gösterilmiĢ, peygamber A.S. 
ın gönlü iman ettiklerine özel bir Rü‟yet le mutmain kılınmıĢtır. Yani 
Resulallah‟a çok özel bir ödül verilmiĢtir. Ġsra ve Mirac olayı aslında Hz. 
Peygambere verilen ruhani bir ödüldür. 

 
Bu özel müĢahedenin bedenle birlikte mi yoksa ruhen mi yapıldığı 

konusu sahabeden beri tartıĢılmıĢtır. Daha sahabeden itibaren. Bu uzun 
tartıĢmanın tamamını 3 Muhammed isimli kitabıma sahabeden gelen 
rivayetlerle birlikte almıĢtım. Hz. AiĢe baĢta olmak üzere bir takım 
sahabe ve tabiinden büyük imam Hasan Basri ve o çizgide olanlar 
miracın; ruhen, Bi‟ruhi. Haberlerde de geçtiği gibi ruhuyla, ruhani olarak 
yapıldığını söylerken, bir kısım sahabe de miracın bedenen de 
gerçekleĢtiğini söylemiĢlerdir. 

 
Aslında bedenen gerçekleĢtiğini söyleyenlerin mugni bir delilleri de 

olmamıĢtır. Sadece bu ayetteki Bi abdihi sözcüğünün içinde abd; cesedi 
ve ruhuyla insanın kendisi yorumu yapılmıĢsa da bu surenin 60. ayetinde 
açıkça miracın, Ġsra nın bir rü‟yet olduğu rü‟ya sözcüğüyle dile 
getirilmiĢtir. Onun için bu konuda Hz. AiĢe ve onun gibi düĢünenler 
aslında vahiyle de desteklenen kiĢilerdir. Onun için bu tartıĢma bizce de 
sonucu belli bir tartıĢmadır. 

 
60. ayette geçen Rü‟ya, aslında bizim bildiğimiz uykuda görülen 

manasıyla değil, bir Rü‟yet, yani bir gösterme, bir müĢahede manasına 
alınmalıdır. Ruhani bir müĢahede ile uyku, yani rüya aynı Ģey değildir. 
Ġbn. Kayyın El Cevziyye‟nin muhteĢem tahlilinde olduğu gibi gerçekten 
mirac, sadece sıradan bir rüya değil, ruhani bir müĢahede. Belki geçici 
bir biçimde ruhun bedenden alınıp Allah katında konuk edilmesi ve bir 
takım Ģeylerin gösterilmesi, bir takım gaybi yerlerin, mekanların, olayların 
ruha sunulması, ruhun onlara muttali kılınmasıdır. Miracı ve Ġsra yı böyle 
anlamak sanırım en doğru anlamanın yoludur. 

 
Kaldı ki bize kadar gelen Mirac ve Ġsra hadisleri sembolik bir dille 

anlatılır. Mesela önceki peygamberlerle buluĢma. Aslında bu önceki 
peygamberlerin ruhaniyetleri ile bir buluĢmadır, besbelli öyledir. 

 



Yine Hz. Enes‟ten gelen Ġsra ve Mirac hadisinde ki Buhari‟nin 
naklettiği. Ġsra esnasında yaĢlı bir kadınla karĢılaĢır Resulallah. Hz. 
Cibril‟e sorar; “Ya Cebrail bu kimdir?” Cebrail cevap verir; “Ya Resulallah 
bu dünyadır.” Gerçekten basbayağı sembolik bir anlatım. Yani dünya 
kadın suretinde görülüyor. Dolayısıyla sembollerle bir Ģeyler anlatılmaya 
çalıĢılır. O kadar değil.  

 
Yine Ebu Hüreyre rivayetinde, yine Buhari ve Müslim‟in aktardığı 

isra ve Mirac rivayetidir; Tohum eken ve biçen insanlarla karĢılaĢır 
Resulallah. Bunların kimler olduğunu sorar. Bunlar tohumu ekmekte, 
eker ekmez biçmektedir. Hemen biçmektedir ve gerçekten nurani 
varlıklardır ve sorar; “Bunlar kimler ya Cibril?” der. Cebrail‟in cevabı; 
“Bunlar Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihat edenler. Yani mallarını 
ektiler, hemen biçtiler, hem de bire sonsuz vererek. Canlarını ektiler, 
hemen biçtiler hem de bire sonsuz veren bir tarlayı biçer gibi.” ĠĢte bunlar 
hep de sembolik anlatımlarla doludur. 

 
Tabii bu rivayetler bazen hakikatlerle de çeliĢtiğini görürüz bazı 

noktalarda. Mesela Miraç rivayetlerinden birinde 5 vakit namazın Miraçta 
indiği rivayet edilir. Ama Taha suresi, ki bu sureden yıllar önce inmiĢ bir 
suredir. Hz. Ömer‟in Müslüman oluĢuna vesile olan sure olduğu 
bilindiğinden nübüvvetin 5. yılında indirilmiĢ olması muhtemeldir. Taha 
130. ayet aslında 5 vakit namaza dikkat çekmekte ve dile getirmektedir. 

 
[Ek bilgi; “O halde, dediklerine sabret; güneĢin doğmasından önce 

ve batmasından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısım 
vakitlerinde ve gündüzün etrafında da tesbih et ki hoĢnudluğa eresin.” 
(Taha/130 Elmalı)] 

 
Yine Bakara suresinin 285 ve 286. ayetleri; Yatsı namazlarından 

sonra çok dinlediğimiz Âmener Rasûlü Bi mâ ünzile ileyhi min Rabbihî 
vel mu'minûn (Bakara/285) ile baĢlayan ve surenin sonuna kadar süren 
ayetlerin bu gece indiği rivayeti yer alır bazı miraç rivayetlerinde. Ama biz 
biliyoruz ki Bakara tamamıyla Medine de nazil olmuĢtur ve bunda hiçbir 
ihtilafta bulunmamaktadır. 
 

Yine bazı Mirac rivayetlerinde Resulallah‟ın; Teyzesinin çocuğu 
olan Ümmühani‟nin evinde gecelediği bir gece isra ve mirac 
gerçekleĢmiĢ ve o rivayette Ümmühani; biz Resulallah‟la beraber sabah 
namazını kıldık diye anlatmaktadır. Oysa ki, bu hanım Mekke‟nin 
fethinden sonra Müslüman olmuĢtur. 

 
Dolayısıyla bu gibi bazı rivayetlerin bir takım çeliĢkili yerleri de 

ortaya koyuyor ki bu konuda deminde söylediğimiz gibi hayli spekülasyon 
yapılmıĢ, fikir yürütülmüĢ, görüĢler ve karĢıt görüĢler serdedilmiĢ ama 
ortada olan hakikat Kur‟an ın söz ettiği deruni ve ruhani bir tecrübe 



efendimiz A.S. a Allah tarafından yaĢatılmıĢ ve bu ruhani tecrübe 
Mekke‟de müĢrik saflarını çalkalamıĢ ve birbirine katmıĢ, bu tecrübe 
yaĢandıktan sonra bu tecrübeden bir takım enstantaneler aktaran 
Resulallah‟ı müĢrikler yalanlamaya kalkmıĢlar fakat sonunda 
yalanlayamamıĢlar.  

 
Bu anlatılanlar uzaklarda ticaret bir yerde olayı duyan Hz. Ebu 

Bekir‟e iletildiğinde Ebu Bekir‟in tepkisi doğrudan; “O söylüyorsa 
doğrudur.” OlmuĢ ve Sıddıyk lakabı Sıddıyk adı da bunun üzerine 
verilmiĢtir ki, miracın bize verdiği en soylu ders Ġsranın ve Miracın bize 
verdiği en soylu ders Ģudur;  

 
Allah Resulünü en sıkıĢık olduğu Mekke‟nin zor zamanlarının en 

zor yılı olan hicretin bir yıl öncesinde ki o en sıkıĢık olduğu, en daraldığı, 
en bunaldığı bir zamanda Allah Resulünü böyle bir ödülle desteklemiĢ ve 
onun davasına olan yardımını gaybi bir biçimde indirmiĢtir. Miracın bize 
verdiği 1. hakikat budur. 

 
[1. Ek bilgi; Tercih edilen görüĢe göre Resulallah Miraca ruh ve 

beden olarak çıkmıĢtır. Zira hadiseyi anlatan bu Sûrenin ilk kelimesi 
"Sübhan"dır. Ve bu kelime, fevkalade olayları anlatmak için kullanılır. 
Resulallah‟ın cismen değil de sadece ruhen gittiğini söylemek, bu 
kelimenin kullanılacağı nispette fevkalade bir olay değildir. Ayrıca âyet-i 
Kerîmede "Geceleyin kulunu yürüttü" ifadesi yer almaktadır. Geceleyin 
yürümek, fiilen mesafe kat etmektir. Bu da ancak bedenle olur. "Kul" 
kelimesi de kiĢinin ruh ve bedeni için birlikte kullanılır. Ġnsanın sadece 
ruhuna kul denilmez. (Taberi)] 

 
[2. Ek bilgi; “Mirâc” konusunu iyi anlamak lâzım!. Mirâc diye 

bahsedilen olayın ilk bölümü “isra” hadisesi, bir tayyi mekân olayıdır. 
Resulallah‟ın, Mekke‟den, Kudüs‟e gitmesi hadisesidir. Bu bir tayyi 
mekân olayı ve madde bedenle yapılan bir Ģey... Mirâc, burada yok!. Bu 
olay değil, Mirâc!.  
Kudüs‟te ki ziyaret ve Kudüs‟te ki Resullerin ruhaniyetleriyle toplu olarak 
buluĢma. Bu birinci bölümü. 
 

Bu olayın tamamı, üç bölümde incelenir. 
 
Ġkinci bölümü, semâları geziĢi ki, bu cennet ve cehennem 

boyutlarını seyir olayı BOYUTSAL bir gezi olayı; madde beden olayı 
değil!..  

 
Bu da Mirâc değil! Kudüs‟teki namazdan sonra Hz. Resulallah‟ın 

semâları geziĢi. Cebrâil‟in eĢliği ile yedi kat semâdaki o semâ varlıklarını; 
o semâların yaĢamlarını, bu arada cennettekilerin yaĢamlarını, 



cehennemdekilerin yaĢamlarını seyretmesi, ikinci bölüm. Bu da mirâc 
değil!. 

 
Üçüncü bölüm ise, Sidret-ül Münteha denilen; ef‟al âleminin, çokluk 

âleminin son bulup; Cebrâil‟in; “Ben buradan sonra yokum” dediği 
noktadan baĢlayıp, Hz. Resulallah‟ın kendi hakikatine yönelmesi 
suretiyle Rabbini, bâtınında müĢahede etmesi; “MĠRÂC” denen olaydır. 
Bu üçüncü bölüm bâtınî - enfüsî bir seyirdir; âfâki bir seyir değil!.  

 
Birinci bölüm, Tay-yi Mekân olayıdır. Ġsra olayıdır, Mekke‟den 

Kudüs‟e!. 
 
kinci bölüm, Semâları, Cennet ve Cehennemi gezmesidir, 

Cebrâil‟in eĢliğinde. Bu da Mirâc değildir.  
 
Esas Mirâc denen üçüncü bölüm ki, bu enfüsîdir. Ġkinci bölüm de 

afâki idi. Semâları geziĢi cennet ve Cehennemi görüĢü afâki idi. Afâki 
seyir idi. Üçüncüsü, enfüsî seyirdir, Rabbini bâtınında görmesidir. 
(A.Hulusi)] 

 
 
2-) Ve ateyna Musel Kitabe ve ce'alnahu hüden li beniy israiyle 

ella tettehızû min duniy vekiyla; 
 
Musa'ya hakikat BĠLGĠsi (Kitap) verdik... Onu: "Ben'im dûnumu 

vekîl edinmeyin!" diye Ġsrail oğullarına bir kılavuz kıldık. (A.Hulusi) 
 
002 – Musa‟ya da kitap verdik ve onu Beni Ġsrail için bir hidayet 

rehberi kıldık, Ģöyle ki: benden baĢka bir vekil tutmayın diye. (Elmalı) 
 
 
Ve ateyna Musel Kitabe ve ce'alnahu hüden li beniy israiyl yine 

biz Musa‟ya da kitabı vermiĢ ve onu Ġsrail oğulları için bir doğru yol 
haritası kılarak onları Ģöyle uyarmıĢtık. ella tettehızû min duniy vekiyla 
benim dıĢımda herhangi bir koruyucu, otorite edinmeye kalkmayın. 
Vekiyl, koruyucu otorite. Kefil ve Ģahitten ayrı. Kefil ve Ģahit müdahil 
değildir, sadece geriden Ģahit olur. Müdahil değildir olaya. Ama vekiyl 
öyle değildir. Vekiyl, vekalet ettiği Ģeye müdahale eder. Onun için 
koruyucu otorite diye çevirdim. Yani benden baĢka hiçbir kimseyi 
koruyucu otorite edinmeyin diye emrettik.  

 
Kime? YahudileĢen Ġsrail oğullarına. EdinmiĢler miydi? Maalesef. 

Edindikleri için buzağıyı tanrı edinip tapmaya baĢladılar. Yani kendilerine 
zulmeden firavun ve kavminin putunu put edindiler. Bu kadar alçaldılar. 
Onun için aĢağılık maymunlar olun denildi. Yani sıradan maymundan 
daha aĢağı bir karakter sergilediler diyor Kur‟an. 



 
Burada hemen Musa peygambere verilen vahye getirilmiĢ söz. 

Burada açıkça Ģu gerçek vurgulanıyor ki; Ġlahi vahiylerin kökeni birdir ve 
Kur‟an vahyinin onları içerdiği bir hakikattir. Yani Kur‟an daha önce 
gönderilmiĢ ilahi vahiylerin içeriğini bünyesinde taĢır. ĠĢte burada sözün 
Hz. Musa‟ya verilen vahye getirilmesinin sebebi de budur. Vahiyler 
birbirinin devamıdır. Peygamberler birbirlerini yalanlamazlar filozoflar 
gibi, birbirlerini tasdik ederler. Vahiyler de birbirlerini yalanlamaz, tasdik 
ederler. Ey bu vahyin muhatapları, iyi bilin ki daha önceki vahiylerin 
oturduğu ana esaslar bu vahiyde de vardır ve bu vahiy onların temellerini 
içermiĢtir manasına gelir. 

 
Bu aynı zamanda; ey önceki vahiylere iman eden kimseler, bu 

vahyi aldığınızda eğer vahye imanınızda sadıksanız bu vahye de iman 
edin mesajı vardır. 

 
 
3-) Zürriyyete men hamelna me'a Nuh* innehu kâne abden 

Ģekûra; 
 
(Ey) Nuh ile beraber (gemide) taĢıdıklarımızın torunları... Muhakkak 

ki O, çok Ģükreden bir kul idi. (A.Hulusi) 
 
003 - Ey Nuh ile beraber yüklediğimiz kimselerin zürriyeti!, o 

doğrusu çok Ģükredici bir kul idi. (Elmalı) 
 
 
Zürriyyete men hamelna me'a Nuh siz ey Nuh‟la birlikte gemide 

taĢıdıklarımızın soyundan gelenler, innehu kâne abden Ģekûra  hiç 
Ģüphesiz o hep Ģükreden bir kuldu. 

 
Neden Hz. Nuh‟a getirildi söz? Ġnsanlığın 2. babasıydı o. Ġnsanlığın 

2. babası. Yani Ģu gerçek vurgulanıyor; Ey insanoğlu sapma arizidir, asli 
olan, esas olan, ilk olan tevhid akidesidir. Onun için senin atan 
muvahhitti. Hem 1. atan Adem, hem 2. atan Nuh muvahhitti. Dolayısıyla 
atalarımızdan böyle gördük, biz babalarımızdan böyle gördük diye 
mazeret ileri süremezsin. Nuh‟u mazeret ileri süreceksen eğer atalarını 
Ģirkine ve sapmana delil göstereceksen, ben de sana büyük atan Nuh‟u 
delil gösteririm. Bak senin mazeretin yok derim. Sapma sonradandır 
çünkü. ĠĢte ona bir atıftır. 

 
 
4-) Ve kadayna ila beniy israiyle fiylKitâbi letüfsidünne fiyl 

Ardı merrateyni ve leta'lünne ulüvven kebiyra; 
 



Kitapta (Ġlim boyutunda) Ġsrailoğullarına Ģu hükmü takdir ettik: "Siz, 
arzda iki kere bozgunculuk yapacaksınız ve alabildiğine benliğinizi 
büyüteceksiniz!" (A.Hulusi) 

 
004 - Biz Beni Ġsraîl‟e kitap da Ģu kazıyyeyi de takdir ettik, 

muhakkak siz Arzda iki kere fesat yapacaksınız, ve muhakkak büyük bir 
yükseliĢ yükseleceksiniz. (Elmalı) 

 
 
Ve kadayna ila beniy israiyle fiylKitâb ve Ġsrail oğullarına vahiyle 

Ģunu bildirdik. Bu vahiyle bildirdik denilenleri elimizdeki tahrif edilmiĢ 
Tevrat‟ı açtığımızda açıkça görüyoruz. Levililer, Tensiye, Yeremya, 
ĠĢaya ve yine Ġncil‟de Ahdi Cedid de, Luka ve Matta da bir çok bölüm, bir 
çok pasaj yer alıyor bu bildirilenlerle alakalı olarak. 

 
letüfsidünne fiyl Ardı merrateyni ve leta'lünne ulüvven kebiyra 

mutlaka yeryüzünde 2 kez bozgunculuk çıkartacak ve küstahça 
böbürlenip büyüklük taslayacaksınız. Yani vahiyle. Ġsrail oğullarına 
bildirilen bu. Yani ayağınızı denk alın, Allah sizi uyarıyor, yeryüzünde 
böbürlenip, büyüklük taslayıp küstahça Allah‟a baĢ kaldıracaksınız ve 
tabii bunun sonucuna da katlanmanız gerekecek.  

 
Ġsrail oğulları tarihinde en büyük iki soykırım teĢebbüsü; 1. si M.Ö. 

587 yılında Babil Kralı Buhtunnasr tarafından yapıldı. 2. siz ise M.S. 70 
yılında Roma imparatoru Titus tarafından gerçekleĢtirildi bu katliamları. 
Bunların dıĢında da Ġsrail oğulları bir çok bela ile, bir çok askeri yenilgi 
ile, bir çok soy kırım teĢebbüsüyle karĢılaĢtılar.  

 
Bunlardan daha önce Firavunun soy kırım teĢebbüsünü Kur‟an sık 

sık ele alıyor zaten. Onu değiĢik surelerde A‟raf ve diğer surelerde 
iĢlemiĢtik. Ama Kur‟an ın ima ettiği, fakat açıkça ele almadığı yine Asur 
Kralının da bir soy kırım teĢebbüsü var, fakat bunlar hep akîm kalmıĢ, 
baĢarılı olmamıĢ Ģeylerdi. Asur Kralının teĢebbüsü Babil‟lilerden 100 yıl 
evvel. Ama Ġsrail oğulları tarihinde bu 2 büyük soy kırım gerçekten de 
Kudüs‟ün yerle bir edildiği, tamamen Yahudilerin bölgeden çıkartıldığı, 
Tevrat‟ın da kaybolduğu dönemlerdir. Yani sadece bir fiziki kırım değil, 
bir inanç kırımı ve bu 2 acı olay esnasında ve müteakip yüzyıllarda Ġsrail 
oğulları köleleĢtirilmiĢtir. Bu kölelik sadece fiziki kölelik olarak  kalmamıĢ 
zihni ve karakter köleliğine de dönüĢmüĢtü. ĠĢte Kur‟an ın bu ayeti bu 
tarihi iki olaya atıf yapıyor. 

 
[Ek bilgi: Ġsrail oğulları'nı sapıklık ve fesat çıkarmaları nedeniyle ilk 

uyaran kiĢi Mezmurlar da bu uyarısını yapan Hz. Davud (a.s) dır. 
"Rabbin onlara emrettiğine uyup kavimleri helak etmediler. Fakat o 
milletlerle karıĢtılar ve onların iĢlerini öğrendiler. Onların putlarına 
kulluk ettiler. Onlar da kendilerine tuzak oldular. Oğullarını ve 



kızlarını Ģeytanlara kurban ettiler. Oğullarının ve kızlarının kanına 
varıncaya dek bir çok kan döktüler............... Rabbin öfkesi kavmine 
karĢı tutuĢtu ve mirasından tiksindi. Rabb onları o milletlerin eline 
teslim etti" (Mezmurlar: 106, 34-38, 40, 41Ebul Al‟a Mevdudi)] 

 
 
5-) Feizâ cae va'dü ulahüme be'asna aleyküm ıbaden leNA üliy 

be'sin Ģediydin fecasu hılaleddiyar* ve kâne va'den mef'ula; 
 
O ikisinden ilkinin zamanı geldiğinde, güçlü kullarımızı üzerinize 

getirdik... (Onlar) yurtların aralarına girip araĢtırdılar... (Bu) yerine 
getirilmiĢ bir vaat idi. (A.Hulusi) 

 
005 - Ġmdi birincisinin vadesi geldiği vakit üzerinize milkiniz, Ģiddetli 

harp ehli bir takım kullar göndereceğiz de onlar tâ evlerin arabalarına 
girip araĢtıracaklar, ve bu fiile çıkarılmıĢ bir vaat oldu. (Elmalı) 

 
 
Feizâ cae va'dü ulahüme be'asna aleyküm ıbaden leNA üliy 

be'sin Ģediyd ĠĢte bu iki uyarıdan birincisinin vakti geldiğinde Onların 
üzerine kullarımızdan saldırı gücü çok yüksek olanları üliy be'sin 
Ģediyd saldırı gücü, savaĢ gücü çok yüksek olanları musallat ettik. 
fecasu hılaleddiyar öyle ki bunlar her yeri arayıp taradılar, girmedik yer, 
tecessüs etmedik duvar arkası bırakmadılar. ve kâne va'den mef'ula 
zira bu sadece böyle yapanlar için konulmuĢ bir yasanın 
uygulanmasıydı. Va'den mef'ula böyle yapanlar için konulmuĢ bir 
yasanın uygulanması. 

 
Evet, bir yasa var, yani bu yasa Ģu ya da bu kavime bakmıyor. ĠĢte 

siz bu yasanın dıĢındasınız. Siz aĢsanız da size bir Ģey olmaz, veya siz 
vahye sırt çevirirseniz, sizin bir zamanlar atalarınız dine hizmet ettiği için 
siz bu yasanın haricinde kalabilirsiniz, bu yasadan dolayı size bir bela 
gelmez demiyor, denilmemesi lazım geldiğini söylüyor. Ya da Ġsrail 
oğulları böyle diyorlardı. Kendilerinin kutsal kavim olduğunu ileri 
sürüyorlardı, her zaman da bu iddiadadırlar. Dünyanın diğer insanları 
onlar için 2. sınıftır, goyim‟dir. Hem; baĢkası öteki, hem de kafir 
manasına gelir Ġbranicede. Goyim‟in bir tek vazifesi vardır Allah‟ın 
seçilmiĢ kavmine hizmetçilik. Onun için onlar biz Allah‟ın dostları ve 
oğullarıyız diyorlardı. Ġbrahim peygamberden dolayı diyorlardı. Ama 
diyor ki Allah‟ın koyduğu tarihin yasalarının dıĢında değilsiniz siz. 

 
Belki bugün bize de bir ima yok mudur bu ayetlerde. 3 kıtada at 

koĢturduk Ġslam‟a hizmet etmiĢ ataların çocuklarıyız diyen bizlere. Eğer 
ihanet ederseniz atalarınızın yaptığına bakılarak ihanetinizin üstü 
örtülmez denilmek istenmiyor mu. Aslında bu tavrınız bir YahudileĢen 
Ġsrail oğullarının tavrı denilmek istenmiyor mu, açık. 



 
 
6-) Sümme radedna lekümülkerrete aleyhim ve emdednaküm 

Bi emvalin ve beniyne ve ce'alnaküm eksere nefiyra; 
 
Sonra sizi, onlar üzerine bir kere daha üstün kıldık... Mallar ve 

oğullar ile size yardım ettik... SavaĢçılarınız itibarıyla sizi 
kalabalıklaĢtırdık. (A.Hulusi) 

 
006 - Sonra size tekrar onların üzerine devleti iâde ettik ve size 

mallarla ve oğullarla imdat verdik ve sizi cemiyetçe daha çoğalttık. 
(Elmalı) 

 
 
Sümme radedna lekümülkerrete aleyhim daha sonra tekrar 

onlara galip gelmenizi temin ettik. Kime? Ġsrail oğullarını alt eden, soy 
kırıma uğratan kavimlere. Gerçekten de Asur istilasından sonra geri 
dönmüĢler ve Kudüs‟ü yeniden imar etmiĢlerdi. Yine Babil istilasından 
sonra Ġran Kralının yardımı ile yine Kudüs‟e dönmüĢler ve imar etmiĢler, 
yüzyıllar süren büyük bir devlette kurmuĢlardı. Onun için bu ayette o geri 
dönüĢlere ima var. 

 
ve emdednaküm Bi emvalin ve beniyne ve ce'alnaküm eksere 

nefiyra ve sizi hem mal hem de evlatça destekleyip sayınızı artırarak Ģu 
mesajı verdik; 

 
 
7-) Ġn ahsentüm ahsentüm lienfüsiküm ve in ese'tüm feleha* 

feizâ cae va'dül ahıreti liyesûu vucuheküm ve liyedhulül Mescide 
kema daheluhu evvele merretin ve liyütebbiru ma alev tetbiyra; 

 
(Bildirdik ki) eğer iyilik ederseniz, kendi nefsinize iyilik etmiĢ 

olursunuz; eğer kötülük yaparsanız, o da kendinizedir! Sonrakinin süresi 
geldiğinde, yüzlerinizi karartsınlar, ilkinde oraya girdikleri gibi tekrar 
Mescid'e girsinler ve üstünlük sağladıkları Ģeyleri yerle bir etsinler diye 
(kullarımızı tekrar gönderdik)... (A.Hulusi) 

 
007 - Eğer güzellik yaparsanız kendinize güzellik etmiĢ olursunuz, 

yok eğer kötülük yaparsanız o da ona, derken sonrakinin vadesi 
geliverdi mi! Yüzlerinizi kötületsinler için, evvelki defa girdikleri gibi yine 
Mescide girsinler için ve her istilâ ettiklerini mahvetsinler de etsinler için. 
(Elmalı) 

 
 
Ġn ahsentüm ahsentüm lienfüsiküm eğer iyilik ederseniz 

kendinize iyilik etmiĢ olursunuz. ve in ese'tüm feleha yok eğer kötülük 



ederseniz bunun da sonucuna katlanırsınız. Evet, ve in 'udtüm 'udna 
(Ġsra/8) siz dönerseniz biz de döneriz demiyor mu Kur‟an açıkça. Onun 
için eğer iyilik ederseniz kendiniz için iyilik edersiniz ey Ġsrail oğulları.  

 
Aslında bu Ġsrail oğullarıyla sınırlı bir hakikat değil.Tüm 

muhataplarına diyor. Söylüyor ki vahiy; Ey muhatap iyilik edersen kendin 
için etmiĢ olursun. Yo kötülüğü tercih edersen tercihinin sonucuna da 
katlanırsın. Bu evrensel bir hakikat değil mi? 

 
feizâ cae va'dül ahıreh derken sonuncu uyarının da vakti gelip 

çatınca yeni düĢmanlar gönderdik ki liyesûu vucuheküm ve liyedhulül 
Mescide kema daheluhu evvele merretin ve liyütebbiru ma alev 
tetbiyra sizler için yüz karası olan öncekilerin giriĢi gibi, girdiği gibi 
mabede destursuz, izinsiz girip ele geçirdikleri her Ģeyi, ama her Ģeyi 
birer birer paramparça ederek mahvetsinler. Evet, yani siz azdınız, 
azınca biz de sizden yardımımızı çekiverdik. 

 
Ġnsanın bela bulması için Allah‟ın özel olarak onu kahretmesi 

gerekmez. Yardımını çekmesi yeter. Çünkü insan ayakta duruĢunu 
Allah‟a borçludur. Dünyaya geliĢini borçlu olduğu gibi ve bu borcunu 
ebediyen ödeyemeyecektir. Takva; borcunu ödeyemeyeceğinin 
farkına varmaktır. ĠĢte budur Eğer Allah‟a olan borcunun farkına 
varırsa, Allah ödemiĢ sayıyor ve borcunu sildiği gibi ona ek lütuflarda 
bulunuyor. Onun için insan Allah‟a olan borcunu ebediyen ödeyemez, 
ödeyemeyeceğini itiraf etsin kafi. Bunu bilsin, haddini bilsin yeterli. 

 
 
8-) 'Asa Rabbüküm en yerhameküm* ve in 'udtüm 'udna* ve 

ce'alna cehenneme lil kafiriyne hasıyra; 
 
Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder... Eğer dönerseniz, biz de 

döneriz... Cehennemi, hakikat bilgisini inkâr edenler için kuĢatıp 
kayıtlayan bir ortam kıldık. (A.Hulusi) 

 
008 - Ola ki rabbiniz size rahmetini göndere, eğer yine dönerseniz 

biz de döneriz öyle ya biz Cehennemi kâfirlere hisar yapmıĢız. (Elmalı) 
 
 
'Asa Rabbüküm en yerhameküm Rabbinizin size rahmetiyle 

muamele etmesi tabii ki umulabilir. Ġsrail oğulları bağlamında tabii ki 
herkese söylenmiĢ bir hitap ve in 'udtüm 'udna demin de dile 
getirmiĢtik bu ibareyi. Fakat eğer siz günaha dönerseniz unutmayın biz 
de cezaya döneriz. ve ce'alna cehenneme lil kafiriyne hasıyra zira biz 
cehennemi nankörler için çepe çevre kuĢatan bir hisar kılmıĢızdır. 
Hasiyra yani hisar. 

 



Burada ki lil kafiriyne de ki kafirleri nankör diye çevirdim. Çünkü 
bu bağlamda itikadi sapmadan daha çok, onun da temelinde yer alan 
nankörlük; Ġnkarın ahlaki boyutu söz konusu. Çünkü Burada sözü 
edilenler Ġsrail oğulları. Yani tek Allah‟a ibadet etmiĢ vahyin ve 
nübüvvetin gerçekliğine inanmıĢ olan bu topluluk Allah‟ın kendilerine 
verdiği nimete nankörlük ettikleri için bu cezaya çarptırıldılar. Onun için 
burada kafiri nankör diye çevirdim.  
 

Ayette dikkatinizi çekmiĢtir rabbüküm. Rabbinizden, zamir nereye 
geçiyor bakınız. Udna, na zamirine, bize geçiyor. Rabbüküm, udna. Yani 
sizin rabbiniz biz döneriz. Bu ayette gördüğünüz bu zamir sıçraması 
Kur‟an ın bir çok yerinde görülür. Allah hakkında ki zamirler, aynı ayette 
3 ayrı zamirin kullanıldığını görürsünüz. Burada olduğu gibi bakarsınız 
bazen 1. tekil Ģahıs kullanılır, bakarsınız çoğul Ģahıs kullanılır. 
Bakarsınız bazen 3. tekil Ģahıs, O kullanılır. Neden? Öncelikle bunun 
nedeni Allah‟ın insan zihninde kiĢileĢtirilemeyeceği gerçeğidir. Yani 
hiçbir Ģahıs zamiri, kiĢi zamiri onun gerçek varlığına iĢaret edemez. 
Sadece ve sadece bir imadır. 

 
 
9-) Ġnne hazel Kur'âne yehdiy lilletiy hiye akvemü ve 

yübeĢĢirul mu'miniyn elleziyne ya'melunes salihati enne lehüm 
ecren kebiyra; 

 
Muhakkak ki Ģu Kur'ân, en sağlam gerçeğe hidâyet eder; yararlı 

çalıĢmalar yapan iman ehline kendileri için büyük karĢılıklar verileceğini 
müjdeler. (A.Hulusi) 

 
009 - Haberiniz olsun ki bu Kur'an, insanları en doğru yola hidayet 

eder ve Salih Salih ameller yapan müminlere tebĢir eyler ki kendilerine 
büyük bir ecir vardır. (Elmalı) 

 
 
Ġnne hazel Kur'âne yehdiy lilletiy hiye akvem hiç Ģüphe yok ki 

iĢte bu Kur‟an o dosdoğru yola yöneltmekte ve yübeĢĢirul mu'miniyn 
elleziyne ya'melunes salihati enne lehüm ecren kebiyra erdemli ve 
güzel davranıĢ sergileyenleri kesinlikle muhteĢem bir karĢılığın 
beklediğini müjdelemektedir. Kur‟an size neyi müjdeliyor ey müminler? 
Erdemli ve güzel davranıĢ sergileyenleri kesinlikle muhteĢem bir karĢılık. 
Hem dünyada hem ukbada, ahirette beklediğini müjdeliyor. 

 
YahudileĢen Ġsrail oğullarından Kur‟an a geçiyor bu ayet. O örneği 

bitiriyor ve hemen Kur‟an vahyine geçiyor. Onlar vahye ihanet ettikleri 
için YahudileĢtiler diyor muhataplarına, biz müminlere. Sizde Kur‟an a 
ihanet ederseniz bu ayetin verdiği, daha doğrusu bu pasajların verdiği 
öğüt bu. Siz de Kur‟an a ihanet ederseniz eğer YahudileĢirsiniz tıpkı 



Ġsrail oğulları gibi. Vahiyler birbirini destekler, temel esprisini de veriyor 
bu. Hepside temelde aynı doğruyu gösterirler demeye getiriyor bu 
pasajlar. 

 
 
10-) Ve ennelleziyne lâ yu'minune Bil ahireti a'tedna lehüm 

azâben eliyma; 
 
Sonsuz gelecek yaĢamları olduğuna iman etmeyenlere de, 

kendileri için acı azap hazırladığımızı (müjdeler). (A.Hulusi) 
 
010 - Âhirete inanmayanlara dahi elîm bir azâb hazırlamıĢızdır. 

(Elmalı) 
 
 
Ve ennelleziyne lâ yu'minune Bil ahireti a'tedna lehüm azâben 

eliyma ve ahirette yaptıklarından hesap vereceğine inanmayan kimseler 
için; (Aslında Lâ yu‟minune, inanmayan kimseler, iman etmeyen diye 
de çevrilebilir ama parantez içi bir açıklama ile Taberi‟nin açıklamasına 
dayanarak bunu böyle çevirdim.) Yaptıklarından hesap vereceğine 
inanmayan kimseler için dehĢet bir azap hazırladığımızı da onlara 
müjdelemektedir bu Kur‟an. Burada pasaj bitti. Yepyeni bir konuya 
giriyoruz. 

 
 
11-) Ve yed'ul Ġnsanu BiĢĢerri duaehu Bil hayr* ve kânel 

Ġnsanu acula; 
 
Ġnsan, hayrını davet eder gibi Ģerrini davette de (acele) eder! Ġnsan 

çok acelecidir! (A.Hulusi) 
 
011 - Ġnsan da Ģerri öyle davet ediyor ki hayra duâ eder gibi, ve 

insan pek aceleci olmuĢtur. (Elmalı) 
 
 
Ve yed'ul Ġnsanu BiĢĢerri duaehu Bil hayr. 
 
Yepyeni bir konu dedimse üsttekinden bağımsız değil, hepten 

kopuk değil. Kur‟an ın tamamı zaten bir sure, hatta bir ayet gibidir, böyle 
okunmalıdır. Kur‟an birbiri ile örülü bir tuğla duvar gibidir. Her bir ayeti 
diğerine referans verir. Onun için Kur‟an ı bir tek ayet gibi okumak Ģiar 
olmalıdır, doğru anlamanın Ģiarı. 

 
Ve yed'ul Ġnsanu BiĢĢerri duaehu Bil hayr ne ki insan sanki 

hayır için yalvarıp yakarıyormuĢçasına Ģer için yalvarıp yakarır. ve kânel 
Ġnsanu acula zira insan çok acelecidir. Ġnsan soyuna hitap bu ayette. 



Herhangi bir zümreye değil, tüm insanlığa hitaba geçti Kur‟an ve dedi ki 
insan aceleci bir varlıktır. 

 
18. ayette gelecek olan dünyevileĢmenin temelinde yatan zaafa 

dikkat çekiyor burada.yani insanın dünyevileĢmesinin en temelinde ne, 
hangi sebep yatıyor derseniz eğer, acelecilik, aceleyi istemek. Yani 
hemen sahip olmak.  

 
Acele istemek bir zaafı getirir, bedel ödemeden elde etmek.  
 
Acele istemek bir baĢka zaafı daha getirir. Yakındaki kötüyü 

uzaktaki iyiye tercih etme zaafı. 
 
Acele istemek bir baĢka Ģeyi daha getirir, gözü uzağı görmeyip 

sadece hemen önündekilere dikme zaafı. 
 
Acele istemek bir baĢka Ģeyi daha getirir, rantçılığı. Maddi manevi. 

Cennet rantçılığı olsun, dünya rantçılığı olsun. Çünkü acele isteyenler 
bedelini ödemeye pek yanaĢmazlar. Onun için dünyevileĢmenin en 
temelinde insanoğlunun acele etme zaafının yattığını bu ayetten 
anlıyoruz. 

 
Allah‟ın belada acele etmediğini Yunus/11 de anlıyoruz değil mi. 

Hatta Kur‟an, insanın aceleden yaratıldığını söylüyor. Yani mecazi bir 
ifade ile Kur‟an enbiya/37. ayetinde; 

 
Hulikal Ġnsanu min acel.. (Enbiya/37)  Ġnsan aceleden yaratıldı 

diyor. Tabii ki insan aceleden yaratılmadı aceleci bir varlıktır demektir 
bu, mecazi bir kullanım. Yani bu kadar acelecidir insan. Hayırlısını 
istemek yerine acele ister. Ġstediği verilsin, baĢına bela olacaktır fakat 
bunu bile bilmez. Hayırlısı belki biraz geç gelecektir, ama sabretmediği 
için kendi eli ile, kendi isteği ile baĢına bela açar. 

 
Eğer insanın acele ettiği gibi Allah‟ta acele etseydi insan kendi 

soyunun köküne kibrit suyu dökmüĢ olurdu yeryüzünde. O nedenle 
Kur‟an uyarır ..ve 'asa en tekrahu Ģey'en ve huve hayrun leküm.. 
(Bakara/216) sizin hoĢlanmadığınız bir Ģey ola ki hayırlı olur sizin için. 
Çünkü acele ettiğiniz zaman onu göremezsiniz.  

 
HoĢlanmadığınız bir Ģeyin uzun vadede, mikro planda kötü gibi 

gördüğünüz bir Ģey makro planda iyi olabilir. Siz Allah‟ın gör dediği 
yerden bakarsanız en azından ya makro planı da hesaba katar, ya da en 
azından; “Benim bilmediğim bir Ģeyler var. Ya rabbi, benim görmediğimi 
sen görüyorsun sana itimat ediyor, güveniyorum.” dersin. Ġman budur 
iĢte. ..ve 'asa en tekrahu Ģey'en ve huve hayrun leküm.. ! 

 



Ola ki bazı Ģeylerde de hayır görürsünüz, mikro planda. Yakın 
planda size hayır gibi gözükür. Fakat uzak planda size Ģerdir. ..vAllâhu 
ya'lemu ve entüm lâ ta'lemun; (A. Ġmran/66) Allah en iyisini bilir. Fakat 
siz, tabii ki sınırlısınız, insansınız, uzağı göremezsiniz. Onun içinde 
bilemezsiniz. Allah‟ın bildiğine iman edin ve Allah‟a güvenin. Güven 
mutluluktur aynı zamanda. Onun için iman eden mutlu olur. Onun için 
iman insana mutluluk getirir. 

 
 
12-) Ve cealnelleyle vennehare ayeteyni fe mehavna ayetelleyli 

ve ce'alna ayetennehari mubsıreten litebteğu fadlen min Rabbiküm 
ve li ta'lemu adedessiniyne vel hisab* ve külle Ģey'in fassalnahu 
tafsıyla; 

 
Geceyi ve gündüzü iki iĢaret olarak meydana getirdik... Gecenin 

iĢaret ettiği karanlığı (cehli) kaldırıp, gündüzün iĢareti aydınlığı (ilmi) 
geçerli kıldık... Rabbinizden bir lütuf talep edesiniz ve senelerin adedini 
ve hesabı da bilesiniz diye... Biz her Ģeyi detaylarıyla açıkladık. 
(A.Hulusi) 

 
012 - Halbuki biz geceyi, gündüzü iki âyet yaptık, sonra gece 

âyetini mahvettik ve gündüz âyetini gösterici kıldık ki rabbinizden fadıl 
talep etmiĢ de etmiĢiz. (Elmalı) 

 
 
Ve cealnelleyle vennehare ayeteyn hem biz geceyi ve gündüzü 

iki ayet kıldık. Karanlık ve aydınlık, pasajın temasına uygun olarak 
manevi karanlık ve ıĢığa göndermedir bizce. Onun için gece ve gündüz 
hayatın özetidir. Gece ile gündüzü iki ayet kıldık diyor. Gecenin ve 
gündüzün ayeti demiyor. Bir sonraki cümlede farklı olarak gelecek. 
Orada aya ve güneĢe iĢaret var ama burada herhangi bir takdir 
kullanmazsak eğer ayetin metninin içinde geçmeyen bir kelimeyi metne 
idhal etmezsek eğer, gece ve gündüz doğrudan ayet kılınmıĢ oluyor.  

 
Evet, Yani insan hayatının mevsimleri. Toplumlar içinde bulunan 

inkarcılar ve müminler. Ġnsan hayatının güzel ve kötü günleri, alt üst 
oluĢlar. Hep bunların içinde bir ıĢık vardır. En kötü günler, gece kadar 
karanlık günlerinize bakınız, onun içinde; Ġnne me'al 'usri yüsrâ 
(ĠnĢirah/6) zorluğun yanında bir kolaylığı görebilirsiniz. Bir ıĢığı 
görebilirsiniz. O ıĢığı görmeniz için yalnız bir Ģart var, göz yetmez. IĢık 
olmazsa göz görmek için iĢe yaramaz. Vahyin ıĢığı Ģarttır. Onun için 
gözünüz, yüreğiniz, ıĢığınız vahiy olursa bu ikisi bir araya geldiğinde 
görünenin, mevcudun arkasında ki vücudu, görünenin arkasında ki 
görünmezi de sezebilirsiniz. 

 



fe mehavna ayetelleyli ve ce'alna ayetennehari mubsıre 
Baksanıza gecenin ayetini gideriyor ve onun yerine gündüzün ayetini bir 
ıĢık kaynağı olarak ikame ediyoruz, getiriyoruz. litebteğu fadlen min 
Rabbiküm ve li ta'lemu adedessiniyne vel hisab hem rabbinizin 
lütfünden size düĢeni arayasınız, hem de geçip giden yılların sayısının 
ve gelmesi kaçınılmaz olan hesabın farkına varabilesiniz diye. 

 
Evet mesaj çok acık. Zaman belirleyici ay ve güneĢ gibi tüm 

unsurların tamamı, insana dünyanın geçiciliğini, hayatın sınırlılığını, 
ahiretin gerçekliğini, hesabın mutlaka geleceğini gösteren bir gösterge 
değil midir? Aslında öğüt isteyene gece ve gündüz yetmez mi? Gündüzü 
insan eğer doğru okursa hayata, geceyi doğru okursa kabre tekabül 
etmez mi. Yatak mezara yorgan mezar taĢına tekabül etmez mi. Gece 
uykusu ölüme, sabah kalkıĢta bir; ba'sü ba'delmevt (Amentü) yeniden 
diriliĢe tekabül etmez mi?  

 
Aslında insan 24 saatte bir ömrü ebedi bir ömrü tekrar tekrar 

yaĢamaz mı? Ve yine insan gündüzü nasıl geçirmiĢse bir günün 
gecesini öyle geçirir. Gündüzü güzel geçmiĢ bir günün gecesi güzel 
geçer. Rüyası bile güzel olur. Gecesi güzel geçen bir ömrün sabahı 
neden kötü olsun ki.  

 
Onun için Kur‟an zaman belirleyicilerin tamamını bize bir takım 

ebedi hakikatleri gösteren birer gösterge olarak sunuyor. Ayettir diyor. 
Ayetler göstergelerdir, iĢaretlerdir, parmaklardır yani. Parmak ayı 
gösterirken parmağa değil aya bakmak lazım. Camdan bakmak lazım ki 
dıĢarıyı görebilesiniz cama değil. 

 
ĠĢte Kur‟an ın etrafımızda, tabiatta gördüğümüz bütün bu Ģeyleri, 

okunması gereken birer ayet olarak sunmasının maksadı budur. Ey 
insan, yaz ve kıĢ, bahar ve güz sana hayatın 4 mevsimini hatırlatıyor. 
Unutma seninde baharın olduğu gibi, kıĢın da olacak. Unutma bir gün 
senin de yaprağın solacak diyor. 

 
Yine bize tabiatta ki ağaçların her bahar yeniden doğup her güz 

ölüĢlerine bakarak ey insan oradan pay biç, ders al. Bir gün sen de 
ölecek ve bir daha dirileceksin demiyor mu. ĠĢte o gerçeklere birer atıftır 
bu ayetler. 

 
ve külle Ģey'in fassalnahu tafsıyla iĢte biz ibret almanız için 

gerekli olan her Ģeyi açık ve net olarak önünüze koymuĢ bulunuyoruz. 
Yani daha ne desin Kur‟an. Eğer ibret alacaksa, eğer öğüt alacaksa 
..fa'tebiru ya ulil'ebsar (HaĢr/2) ey basiret sahipleri, iç görü sahipleri, 
gözü ve gönül gözü olanlar, ibret alın ne olur. BaĢka ne desin Kur‟an. 

 
 



13-) Ve külle Ġnsanin elzemnahu tairehu fiy unukıh* ve nuhricü 
lehu yevmel kıyameti Kitaben yelkahu menĢura; 

 
Her insanın yaptıklarını (veya kaderini) kendi boynuna doladık... 

Kıyamet sürecinde kendisine (kiĢinin kıyameti olan ölümünde ya da 
genel anlamda mahĢer sürecinde) kaydolmuĢ olarak bilgisini çıkarırız. 
(A.Hulusi) 

 
013 - Her insanın da kuĢunu boynunda kendine takmıĢızdır ve 

onun için Kıyamet günü bir kitap çıkarırız ki neĢrolunarak onu Ģöyle 
karĢılar. (Elmalı) 

 
 
Ve külle Ġnsanin elzemnahu tairehu fiy unukıh ve biz her bir 

insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Aslında lafzen manası Ģu 
bu ayetin. Biz her bir insanın kuĢunu boynuna geçirdik. Ama bu tabii ki 
mota mot  vermeye kalkarsak böyle. fakat eğer simgesel olan 
sözcüklerin simgeledikleri hakikatle verirsek bizim çevirimiz gibi olması 
lazım mananın. Yani her bir insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. 

 
Burada kitairehu ya; kader, insanın kaderi anlamını nereden 

verdik? Bu açık. Tair, uçan Ģey demektir, kuĢlara da tayr denilir onun 
için kuĢ cinsinin tamamına. Araplarda kuĢ; Kader, kısmet, nasip, pay 
belirlemek için kullanılan bir hayvan. Araplar; Kader kısmet, nasip 
konusunda ki tüm öngörülerini kuĢ uçurarak çıkarırlardı. KuĢu uçururlar, 
kuĢun sağa doğru uçuĢundan bir yorum, sola doğru uçuĢundan bir 
yorum, dikine uçuĢundan bir baĢka yorum, yukarı yükseliĢinden bir 
baĢka yorum, aĢağı iniĢinden daha kötü bir yorum elde ederlerdi. 

 
Tabii bu çok ta sağlıklı bir Ģey değildi, uydurma bir Ģeydi, batıl bir 

itikattı. KuĢ bu nihayetinde. Yani kuĢa bağlı olarak kaderini tayin eden 
insanın aklı da kuĢ aklı olması lazım. ĠĢte Kur‟an burada KuĢ akıllılara, ki 
bu çağın kuĢ akıllılarına da Burçlara, fala, Ģuna buna bakarak uğurum, 
uğursuzluğum. Rakamlara, bilmem eĢyaya uğur ve uğursuzluk yükleyen 
her kuĢ akıllıya bir öğüt veriyor ve onları uyarıyor ve diyor ki;  

 
Bu nokta da eğer kaderiniz, kısmetiniz, nasibinizin nerede 

olduğunu. Uğur ve uğursuzluğunuzun nerede olduğunu görmek 
istiyorsanız bir takım eĢyaya suç bulmayın. ĠĢte bu uğurludur, bu 
uğursuzdur, 13 rakamı uğurludur bilmem kaç rakamı uğursuzdur, 
bilmem kaç rakamı uğurludur falan gibi kendi kendinize, eĢyaya iftira 
etmeyin. Eğer dikkat edeceğiniz bir yer varsa kaderiniz kısmetiniz, 
nasibiniz, uğurunuz kendi boynunuzda dır.  

 
Boyun aslında çabaya tekabül eder. Elmalı üstadımızın da çok 

güzel ifade ettiği ve değindiği gibi; KiĢinin kendi tercihine, kendi 



çabasına tekabül eder. Yani kaderiniz de kısmetinizde, Ģansınız da, 
talihinizde, nasibinizde size bağlıdır. Kendi çabanıza bağlıdır diyor, daha 
ne desin Kur‟an. 

 
ve nuhricü lehu yevmel kıyameti Kitaben yelkahu menĢura 

nitekim kıyamet günü onun önüne dünyada yapıp ettiği her Ģeyi kayıtlı 
bulacağı bir sicil koyacak; 

 
 
14-) Ġkra' Kitabek* kefa Bi nefsikel yevme aleyke Hasiyba; 
 
"OKU yaĢam bilgini (kitabını)! Bilincin bu aĢamada, yaptıklarının 

sonucunun ne olduğunu görmeye yeterlidir." (A.Hulusi) 
 
014 - Oku kitabını, muhasebeci bugün üzerinde nefsin yeter. 

(Elmalı) 
 
Ġkra' Kitabek ve diyeceğiz ki; Oku kitabını. kefa Bi nefsikel 

yevme aleyke Hasiyba Oku sicilini. Bugün kendi hesabını görmek için 
sen sana yetersin, bir baĢkası gerekmez. 

 
ĠĢte tefsiri hemen arkasından gelen ayettir bir öncekinin. Yani 

yapıp ettiklerinin tamamını kaydettiğimiz bir kitap koyacağız önüne diyor. 
Onun için ey insan kaderin seçmektir. Tercihinle belirliyorsun nasibini. 
Allah senin tercihine bakıyor ve nasibini öyle takdir ediyor. Çünkü sana 
irade verdi. Allah verdiği iradeyi görmezden gelmez. 

 
 
15-) Menihteda feinnema yehtediy li nefsih* ve men dalle 

feinnema yedıllu aleyha* ve lâ teziru vaziretun vizre uhra* ve ma 
künna muazzibiyne hatta neb'ase Rasûla; 

 
Kim hakikate ererse sadece kendinedir bu doğru yolu bulmuĢ 

oluĢu; kim de saparsa (hakikatten) yalnızca kendi nefsi aleyhine sapmıĢ 
olur! Hiç kimse, bir baĢkasının yaptığı yanlıĢların yükünü taĢımaz! Biz bir 
Rasûl oluĢturup (bâ's edip) onunla uyarmadıkça azap yaĢatmayız!.. 
(A.Hulusi) 

 
015 - Kim doğru giderse sırf kendi lehine gider, kim de sapıklık 

ederse ancak aleyhine eder ve hiç bir vizir çeken diğerinin vizrini 
çekmez, biz bir Resul göndericiye kadar tazip de etmeyiz. (Elmalı) 

 
 
Menihteda feinnema yehtediy li nefsih kim doğru yola yönelirse 

iyi bilsin ki sadece kendi lehine yönelmiĢ olacaktır. ve men dalle 
feinnema yedıllu aleyha kim de saparsa unutmasın ki o da yalnızca 



kendi aleyhine sapmıĢ olacaktır. Yine yukarıda ki Ve külle Ġnsanin 
elzemnahu tairehu fiy unukıh (13). Ayetinin bir devamı bunlar. Yani 
sapan da sensin ey insan oğlu, hidayete erende sen. Eğer hidayeti 
tercih edersen Allah seni hidayete ulaĢtırır. Eğer sapmayı tercih edersen 
ve ma yudıllu Bihî illel fasikıyn (Bakara/26) sapanlardan baĢkasını 
Allah saptırmaz diyordu ya Bakara suresinde. ĠĢte onun gibi. Tercihin ne 
ise sonuç o olacaktır. 

 
ve lâ teziru vaziretun vizre uhrazira kimse bir baĢkasının yükünü 

yüklenecek değildir. Kimse bir diğerinin yükünü yüklenmez. Baba 
evladın günahını taĢımaz. Evlat ananın günahını taĢımaz. Herkesin 
günahı kendi boynuna asılacaktır. ve ma künna muazzibiyne hatta 
neb'ase Rasûla üstelik biz bir elçi gönderinceye kadar asla bir toplumu 
azaba sürüklememiĢizdir. Yani uyarmadıkça bir topluma bela 
vermemiĢizdir. Allah‟ın adaleti de burada gözüküyor zaten. 

 
 
16-) Ve izâ eredna en nühlike karyeten emerna mütrefiyha 

fefeseku fiyha fehakka aleyhel kavlü fedemmernaha tedmiyra; 
 
Bir bölgeyi helâk etmeyi irade ettiğimizde, oranın sefahat 

önderlerine (Rasûllerle düzelmelerini) emrederiz; (ama onlar) orada 
bozuk inançlarının gereğine devam ederler... Bu yüzden uyarımızın 
sonucunu yaĢamayı hak ederler... Biz de onları helâk ederiz. (A.Hulusi) 

 
016 - Bir memleketi helâk etmek murad ettiğimiz vakit ise onun 

devletlerine (itaat) emrederiz, onlar itaat etmez de orada fısk yaparlar, 
bunun üzerine o memleket aleyhine hüküm, Hakk olur artık onu tedmir 
eder de ederiz. (Elmalı) 

 
Ve izâ eredna en nühlike karyeten emerna mütrefiyha biz bir 

toplumun helakini dilediğimiz zaman iyi bilin ki süreç Ģöyle geliĢmiĢtir. 
Önce toplumun refah içinde yüzen seçkinlerine iyiliği emrederiz. (Ġyiliği, 
iyilikleri dedik. Yine bilin ki süreç Ģöyle geliĢmiĢtir. Tabii ki parantez içi bir 
açıklamaydı) Çünkü Allah kötüyü emretmez. Bu vahyin tamamından 
öğrendiğimiz genel bir kuraldır.  

 
Onun için Ebu Ubeyde Mamer Bin el-müsennaêmerna biçiminde 

okumuĢtur oradaki emerna‟yı. Yani artırırız, o refah içinde ĢımarmıĢ 
seçkinlerin sayısını, ya da onların gücünü artırırız. Emmerna da 
okunmuĢ o kelime, yönetici olmalarını sağlarız. Hep bu genel ilkeye 
vahyin genel ilkesine uygun okuyuĢlardır bunlar, anlam arayıĢlarıdır. 

 
fefeseku fiyha fehakka aleyhel kavlü fedemmernaha tedmiyra 

ne olur sonunda, oranın ĢımarmıĢ, refah içinde yüzen Ģımarık 
seçkinlerini, yani yönetici seçkinler, yine ekonomik seçkinler, ekonomi 
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seçkinleri. Yine siyaset seçkinleri, askeri seçkinler, dini sınıf seçkinleri. 
Yani bunlar refah içinde ĢımarmıĢ azmıĢsa bela ederiz diyor. Allah‟ın 
helak süreci böyle geliĢir. Bir toplum nasıl belaya ve helake doğru 
sürüklenir; Bunun tarihi yasasını bu ayet veriyor. Bu ayet bir yasadan 
söz ediyor. 

 
Evet, sonuç ne olur? B una rağmen, o iyiliği emretmemize rağmen 

onlar orada kötülük iĢlemeyi sürdürürlerse, artık onlar aleyhinde ki 
hüküm kesinleĢir. Bunun ardından biz de orayı yerle bir ederiz. 
fedemmernaha tedmiyra. 

 
 
17-) Ve kem ehlekna minel kuruni min ba'di Nuh* ve kefa Bi 

Rabbike Bi zünubi ıbadiHĠ Habiyren Basıyra; 
 
Nuh'tan sonra nice kuĢaklar helâk ettik... Kullarının suçlarından 

Habiyr ve Basıyr'dir Rabbin! (A.Hulusi) 
 
017 - Hem Nuh‟tan sonra ne kadar karnler helâk ettik, kullarının 

günahlarına rabbinin habîr basîr olması yeter. (Elmalı) 
 
 
Ve kem ehlekna minel kuruni min ba'di Nuh Nitekim biz Nuh‟tan 

bu yana nice toplumları helak etmiĢizdir. ve kefa Bi Rabbike Bi zünubi 
ıbadiHĠ Habiyren Basıyra zira günahları yüzünden kullarıyla baĢa 
çıkmak için her bir Ģeyden haberdar olup her Ģeyi gören rabbin fazlasıyla 
yeterlidir. Haydi haydi yeter, bir baĢkasına ihtiyacı yoktur. Rabbin onlarla 
baĢ edebilir eğer azarlarsa diyor. 

 
 
18-) Men kâne yüriydül acilete accelna lehu fiyha ma neĢau 

limen nüriydü sümme ce'alna lehu cehennem* yaslaha mezmumen 
medhura; 

 
Kim önündeki dünyayı isterse, dilemiĢsek, dünyada ona istediğini 

veririz. Sonra onun için cehennemi mekân kılarız; aĢağılanmıĢ ve 
uzaklaĢtırılmıĢ olarak ona yerleĢir. (A.Hulusi) 

 
018 - Her kim peĢin istiyorsa ona Dünyada peĢin veririz, 

dilediğimiz kadar istediğimize, sonra da ona Cehennemi tahsis ederiz, 
mezmun, matrud bir halde ona yaslanır. (Elmalı) 

 
 
Men kâne yüriydül acilete accelna lehu fiyha ma neĢau limen 

nüriyd her kim ki hemen Ģimdi ve burada nın geçici hazlarını tercih 
ederse biz de onun payını orada hızlandırır, dilediğimiz kimseye  



istediğimiz kadar veririz. Evet, acile. El hayatid dünya anlamında 
kullanılmıĢtır. Çabuk olan, hemen olan, Ģimdi ve burada olan. Acil, 
mekan olarak burada, zaman olarak hemen Ģimdiye tekabül eder. Onun 
için ahiretin zıddı olarak kullanılmıĢtır. Yakın ve geçici dünya, kalıcı ve 
uzak ahret. 

 
Bir tasavvur inĢasıdır bu. geçicinin cazibesine aldanıp ta kalıcının 

nitelikli nimetlerinden mahrum olma ey insan oğlu. Yani elinin ulaĢtığı 
yerdeki tenekeye tamah edipte bira uzaktaki altına onu tercih etme diyor. 

 
sümme ce'alna lehu cehennem* yaslaha mezmumen medhura 

ne ki sonunda ona cehennemi tahsis ederiz de, o oraya kınanmıĢ ve 
gözden çıkarılmıĢ biri olarak tıkılır. 

 
 
19-) Ve men eradel ahırete ve sea leha sa'yeha ve huve 

mu'minun feülaike kâne sa'yühüm meĢkûra; 
 
Kim de gelecek sonsuz yaĢamı irade eder ve imanlı olarak onun 

için gerekli çalıĢmaları yaparsa, iĢte onların çalıĢmaları da 
değerlendirilir, sonucu yaĢatılır! (A.Hulusi) 

 
019 - Her kim de Âhireti ister ona lâyık bir say‟ı ne onun için 

mümin olarak çalıĢırsa iĢte bunların sa'ıyleri meĢkûr olur. (Elmalı) 
 
 
Ve men eradel ahırete ve sea leha sa'yeha ve huve mu'minun 

ve her kimde ahiret hayatını tercih eder, karĢılığını Allah‟tan alacağına 
inanarak orası için göstermesi gereken çabayı harcarsa feülaike kâne 
sa'yühüm meĢkûra ĠĢte onların bu çabası karĢılığını mutlaka bulacaktır. 
Yani burada özellikle Allah kimsenin yaptığını zayi etmeyecektir. Ġması 
var ki Bakara suresinin 62. ayeti de zaten; Allah herkesin yaptığının 
karĢılığını bir bir verecektir der. 

 
 
20-) Küllen nümiddü haülai ve haülai min atai Rabbik* ve ma 

kâne atau Rabbike mahzura; 
 
Hepsine, onlara da bunlara da Rabbinin lütfundan göndeririz... 

Rabbinin lütfu sınırlandırılmıĢ değildir. (A.Hulusi) 
 
020 - Hepsine imdat ederiz: hem onlara hem onlara, mahzâ 

rabbinin atâsından, rabbinin atâsı yasak değildir. (Elmalı) 
 
 



Küllen nümiddü haülai ve haülai min atai Rabbik Hepsine 
birden ötekilere de, berikilere de senin rabbinin lütfunda bu dünyada 
zaten senin rabbinin lütfunu ulaĢtırmaktayız. Yani ötekilere de 
ulaĢtırmaktayız, berikilere de. Hiç kimseyi seçmeden.  

 
ve ma kâne atau Rabbike mahzura zira rabbinin lütfu yalnız bir 

kesimle sınırlı tutulamaz bu dünyada. Nasıl? Herkes çabasının 
karĢılığını görür. Ve en leyse lil Ġnsani illâ ma se'a (Necm/39) insan 
için yalnızca çalıĢtığının karĢılığı vardır diyor ya Kur‟an. Ġnsan için, 
Mümin için değil. Onun için burada Allah‟ın rahmetinden bu dünyada 
sadece müminler değil, kafirler de pay alır. O‟nun Ģefkati bir ananın 
evladına Ģefkatinden kat kat büyüktür. 

 
 
21-) Unzur keyfe faddalna ba'dahüm alâ ba'd* ve lel 'ahıretü 

ekberu derecatin ve ekberu tefdıyla; 
 
Bak, nasıl onların kimini kimine üstün kıldık! Elbette sonsuz 

gelecek boyutu, yaĢam mertebeleri itibarıyla da en büyüktür, kiĢisel 
hissediĢler itibarıyla da en büyüktür. (A.Hulusi) 

 
021 - Bak bir kısmını diğerine nasıl tafdil etmiĢiz ve elbette Âhiret 

derecatca da daha büyük, tafdilce de daha büyüktür. (Elmalı) 
 
 
Unzur keyfe faddalna ba'dahüm alâ ba'd bu dünyada onların bir 

kısmını, diğerlerine nasıl üstün kıldığımıza bir bak. ve lel 'ahıretü 
ekberu derecatin ve ekberu tefdıyla ama ahiretin payı hem nicelik 
olarak daha büyük, hem de nitelik olarak çok daha üstün ve değerlidir. 
Ey insanoğlu sen dünyanın küçük lezzetine, geçici lezzetine ve 
cazibesine kapılıp ta ebedi hayatını öz ellerinle mahvetme. 

 
Rabbim bize bu Ģuuru ve bu farkı kavrayacak bir aklı ihsan etsin. 
 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Ġddiamızın, davamızın, ömrümüzün tüm hasılatı ve son sözümüz 

Rabbimize “Hamd” dir. 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. ĠSRA SURESĠ (022-052)(90) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Değerli Kur‟an dostları geçen dersimizde Ġsra suresinin 21. ayetine 

kadar iĢlemiĢtik. Hatırlayacak olursanız o ders; Ġnsanın ebedi istikbali 
konusunda bir takım ilahi uyarılar taĢıyan ayetler vardı. Bu ayetlerle son 
bulan geçen dersimizin devamı olarak bugün 22. ayet doğrudan sözü 
tevhide getirerek diyor ki; 

 
 
22-) Lâ tec'al meAllâhi ilâhen ahare fetak'ude mezmumen 

mahzûla; 
 
Allâh yanı sıra (kafanda) baĢka bir tanrı oluĢturma! Yoksa (Ģirk 

anlayıĢının sonucu) aĢağılanmıĢ ve kendi baĢına terk edilmiĢ olarak 
oturup kalırsın! (A.Hulusi) 

 
022 - Allahın maiyetinde diğer bir ilâh yapma ki mezmun, mahzul 

kalmayasın. (Elmalı) 
 
 
Lâ tec'al meAllâhi ilâhen ahare fetak'ude mezmumen mahzûla 

Ey insan Allah ile birlikte baĢka bir ilah edinme. Sonra kınanmıĢ olarak 
bir köĢeye atılıp orada bir baĢına kalakalırsın, otura kalırsın. Yani 
Allah‟tan mahrum kalırsın. Her Ģeyini O‟na borçlu olduğun halde. O‟nsuz 
olduğunu zannetmek, Allah‟tan mahrum kalmak aslında hayattan 
mahrum kalmaktır. Onun için özün özü tevhittir. Varlığın sırrı tevhittir. 
Hayatın anahtarı tevhittir, insanın anlamı tevhittir. 

 
Bu ayet ile baĢlayan bir dizi ayet Hz. Musa‟ya verilen ilahi 

talimatları da içerir. Kur‟an da sadece burada değil, bura dıĢında En‟am 
suresinde de bu talimatlardan bir kısmı vardır, yer alır. Fakat burada Hz. 
Musa‟ya verilen bu talimatlar, belki biz buna Furkan da diyebiliriz. Çünkü 
Hz. Musa‟ya Kur‟an da defaatle kitap ve Furkan verildiği ifade 
buyrulmaktadır. Kitap ve Furkan.  

 
Dolayısıyla buna iyiyi kötüden, doğruyu yanlıĢtan, hakkı batıldan 

ayıran hükümler manasına. Hatta Kur‟an da kullanılan bir takım hikmet 
terimleri de yine bu talimatlara denk düĢebilir. Onun için bu talimatların 
ilki, Hz. Musa‟ya verilen emirlerde olduğu gibi Resulallah‟a verilen emirde 
de tevhittir. Allah‟ı birlemedir. 
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Aslında bu tüm vahiylerin kaynağının aynı olduğunu, aynı 

kaynaktan beslendiğini ifade eden bir husustur. Tüm peygamberler aynı 
temel ilkeler üzerinde mesajlarını iletirler. Hz. Musa, Hz. Ġsa ve Hz. 
Muhammed A.S. hepsi de insanlığı bu temel değerlere çağırmıĢlar ve bu 
değerler etrafında Allah‟a kulluk ve yer yüzünde yaratılıĢ amacına uygun 
bir hayatı inĢaya davet etmiĢlerdir. 

 
ĠĢte burada da birinci emir olarak tevhit geliyor ve muhatap olan 

insanın Allah tasavvuru inĢa ediliyor. Çünkü sadece Allah‟a inanmıĢ 
olmak yetmiyor. Nasıl bir Allah‟a inandığınız sorusu çok önem kazanıyor. 
Eğer inandığınız Allah; Allah‟ın kendisini tanıttığı gibi bir Allah değilse. 
Allah inancınız Allah tarafından tespit ve belirlenmemiĢse o zaman 
Allah‟a inanıyormuĢ gibi dursanız da aslında inanmamıĢ sayılıyorsunuz. 
Çünkü müĢrikler de Allah‟a inanıyorlardı. Kendilerine sorduğunuzda 
Kur‟an ın bize haber verdiğine göre; 

 
Sizi kim yarattı dediğinizde Allah diyorlar. Gökten yağmuru kim 

indiriyor, yerden rızkı kim bitiriyor dediğinizde Allah‟tır diyorlardı. 
..leyekulünnAllâh (Lokman/25) sor onlara bak, Allah‟tır diyecekler. 
Fakat problemleri uzak bir Allah‟a inanmaktı. Hayatlarına karıĢmayan, 
bulaĢmayan, hayata müdahil olmayan, hayatı bizzat dizayn etmeyen bir 
Allah inancı. Yani yaratıp bırakan ve geri çekilen bir Allah inancı. Bu 
mesafeyi onlar baĢka Ģeylere ilahlık isnat ederek, yakıĢtırarak 
kapatmaya çalıĢtılar. Uzak Allah inancı, Allah‟la aralarında ki 
varsaydıkları evham ürünü olan mesafeyi kapatmak için bir takım aracılar 
arama ihtiyacı hissettirdi, onlarda aracılar buldular. Onun için; Ya putlar 
ne Allah‟a inanıyorsanız dediğiniz zaman alacağınız cevap Ģu oluyordu. 
Yine bunu  da Kur‟an da öğreniyoruz. 

 
 …liyükarribûna ilAllâhi zülfâ (Zümer/3) Bunlar bizi Allah‟a 

yaklaĢtıran aracılar, vasıtalar, vesileler diyorlardı. Dolayısıyla insanlık 
tarihi boyunca tüm peygamberlerin getirdiği ebedi çağrının ilk maddesi 
tevhit inancı olmuĢtur. 

 
Tevhit inancı içeriği itibarıyla, sonucu itibarıyla, menfaati itibarıyla 

Allah‟ın yararına bir inanç değildir. Çünkü Ģirk ve küfürden Allah zarar 
görmez. Eğer zarar görmüĢ olsaydı tevhit inancından da Allah‟ın yararı 
var, çıkarı var derdik. Fakat tüm akidevi ve imana iliĢkin sapmalardan en 
büyük zararı gören insanoğludur. Onun içindir ki Tevhidin yararı da 
insanoğlunadır. Allah insanın yararına olarak tevhidi emretmiĢtir. Çünkü 
tevhide iliĢkin bir sapma, eĢya arasında ki o muhteĢem irtibatı, 
bağlantıyı, bağıntıyı, bağı görememekle sonuçlanır. Varlıklar arasında ki 
o muhteĢem bağı göremeyen varlık hiyerarĢisini olduğu ve yaratıldığı gibi 
kavrayamaz.  

 



Bunu kavrayamayan varlığı, Allah‟ın koyduğu yere koymaz. Onu 
yerinden eder, zulmeder. Sadece varlığa eĢyaya zulmetmekle kalmaz, 
sadece tabiata zulmetmekle kalmaz, aslında en büyük zulmü kendisine 
eder. Çünkü kendisini Allah‟ın koyduğu yere koymaz. Dolayısıyla rolünü 
oynamaz. Ġlahi senaryo içinden kendisine güzel bir rol seçmez. Allah‟ın 
arzu ettiği, istediği rolü değil, arzu etmediği, istemediği rolü seçer. 
Ġradesine zulmeder ve dolayısıyla kendisine zulmeder. Allah‟tan aldığı 
imkanları Allah‟a karĢı kullanmaya kalkar ve akıbeti fena olur. 

 
Onun için iĢte bütün bu tehlikelerden uzak tutmak için, bütün bu 

tehlikelerin ana sebebi, temeli olan Tevhitteki sapmayı önlemek. Akidede 
ki inançta ki sapmayı önlemek için tüm vahiyler muhataplarını önce 
tevhide çağırırlar ve tüm peygamberler de ümmetlerini önce tevhide 
çağırırlar. Çünkü tevhit istikamet açısıdır. Tasavvur ve akılda ki istikamet 
açısı düzeltilmeden eylemde ki yanlıĢlıklar, yamukluklar, hatalar 
düzeltilemez. Eğer temelde konuĢlanması hatalı ise, son katın 
düzeltilmesi mümkün değildir. Onun temelinde yamukluk ve yanlıĢlık 
varsa, yanlıĢ bir yere temel atılmıĢ ve o temel üzerine yükseltilmiĢse 
bina, düzeltilmesi de yine temelden olacaktır. 

 
 
23-) Ve kada Rabbüke elle ta'budu illâ iyyahu ve Bil valideyni 

ıhsana* imma yeblüğanne 'ındekel kibere ehadühüma ev kilahüma 
fela tekullehüma üffin ve lâ tenherhüma ve kul lehüma kavlen 
keriyma; 

 
Rabbin, sadece O'na kulluk etmenizi hükmetti; ana-babanıza iyilik 

yapıp cömert olmanızı da! Onlardan biri veya her ikisi senin yanında 
ihtiyarlığa ererse (bakmaktan usanıp) sakın onlara "üf" (bile) deme; onları 
azarlama ve onları yücelten Ģekilde hitap et! (A.Hulusi) 

 
023 - Rabbin Ģunları katî ferman buyurdu: ondan baĢkasına ibadet 

etmeyin, ebeveyne güzellik edin, ya birisi yahut ikisi de yanında ihtiyarlık 
haline gelirse sakın onlara üff deme ve onları azarlama ikisine de ikramlı 
söz söyle. (Elmalı) 

 
 
Ve kada Rabbüke elle ta'budu illâ iyyah zira senin rabbin 

baĢkalarına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. 
 
Bu da bir üstteki 22. ayetin devamı sayılması gereken bir ibare. 

Tevhidin içeriğini tamamlayan bir ifade. Yalnızca kendisine kulluk etmek 
tevhidin bir parçasıdır. Bir Allah‟a inanıyor olmak yetmez, bir Allah‟a, 
sadece O‟na yönelmek, kulluğunuzun istikametini sadece O‟na 
ayarlamak Ģarttır. O‟nun dıĢında kine kulluk edenler tek bir Allah‟a 
inandıklarını söyleyemezler. Yani Kula kulluk edenler, eĢyaya kulluk 



edenler, Allah dıĢında ki herhangi bir varlığa, herhangi bir mükemmel 
niteliği yakıĢtıranlar. Ki mükemmel tek varlık vardır, O da Allah. Onun için 
herhangi bir mükemmellik Allah dıĢındaki herhangi bir varlığa, isterse o 
aziyz olsun, isterse peygamber olsun yakıĢtırılmaz. Çünkü her tür 
mükemmelliğin yakıĢtırılacağı yegane varlık Allah‟tır. 

 
Onun için;…feleHUl Esmâül Hüsna (Ġsra/110) en güzel nitelikler, 

en güzel özellikler, en güzel vasıflar, yani her tür mükemmellik O‟na aittir. 
Ġkinci ilke; ve Bil valideyni ıhsana bir de ana babaya iyilik etmeyi 
emreder. 

 
Ġnsan varlığının makro ve mutlak anlamda sahibi Allah‟tır. Çünkü 

insan makro manada mutlak anlamda varlığını Allah‟a borçludur. Fakat 
mikro anlamda, mukayyet manada insan, varlığını ana babaya borçludur. 
Onun için de tevhit ilkesinden sonra çok ilginçtir anne babaya ihsan ile, 
yani güzellikle muamele, iyi davranıĢ sergileme talimatı geliyor. 

 
Burada tevhit ile anne baba arasında, ona ihsan ile davranma 

arasında, güzel davranıĢ arasında nasıl bir iliĢki kurulabilir diye bir soru 
gelecek olursa, biliyorsunuz tevhit akidenin birliğidir. Vahdet ise sosyal 
birliktir. Yani sosyal tevhittir. Sosyal tevhit olan vahdetin çekirdeği ailedir. 
Ailenin çekirdeği de anne ve babadır. Çünkü aile ağacının kökü budur. 
Bu kök olmadan ne gövde, ne dallar ne meyve olamayacaktır. 

 
Onun için Kur‟an sadece akidede ki bozulma, çürüme ve 

kokuĢmayı düzeltmez, aynı zamanda toplumda ki kokuĢmanın da önüne 
geçer. Ġnsanın tüm eylemlerinde ki bozulmanın temel sebebi nasıl 
akidevi sapma ise, tevhit inancında ki sapma ise; Sosyal felaketlerin 
hemen tamamının temelinde ki sebepte ailenin çözülmesi ve 
bozulmasıdır. Onun için ailenin kökenini temsil eden ebeveyni, anne 
babayı Kur‟an öne çıkarıyor ve onlara ihsan ile, yani güzel davranıĢı 
öngörüyor.  

 
Fakat buradan Anne babaya itaatle ihsanı karıĢtırmamak lazım 

geldiğini açıkça anlamak lazım. Burada herhangi bir itaat emri değil, 
ihsan emri vardır. Ġhsan iyi davranıĢ sergilemek, gönül alıcı davranıĢ 
sergilemek. Fakat itaat farklı. 

 
Kur‟an bir çok ayetinde eğer mâsiyete çağırıyorlarsa, eğer günaha, 

isyana, ya da Allah‟ın çağırdığı yönün aksi istikamete çağırıyorlar onu 
telkin ediyorlarsa itaat etmemeyi. Yani Ģunu açıkça söyler; 

 
evelev kâne abâühüm lâ ya'kılune Ģey'en ve lâ yehtedûn 

(Bakara/170) Ya babaları, -burada ataları anlamına da gelir, zaten ata 
içine 1. babadan itibaren tüm geçmiĢ girer.- Ya bir Ģey bilmiyor idiyseler, 
ya akl etmiyor idiyseler, ya hidayette değilseler de mi onları takip 



edecekler. Onun için aile ile hakikat örtüĢtürülmez. Yani hakikatin ölçüsü 
anne baba da dahil olmak üzere herhangi bir yakın değildir.  

 
Bunun böyle olmadığını Kur‟an; Oğul örneğinde Hz. Nuh‟un oğlunu. 

Baba örneğinde Hz. Ġbrahim‟in babasını. EĢ örneğinde, kadın örneğinde 
Hz. Lut ve Hz. Nuh‟un eĢlerini. Koca örneğinde aziyz anne Asiye 
annemizin kocası Firavun örneğini. Amca örneğinde Hz. Peygamberin 
amcasını, hem de ismen Kur‟an a geçirerek verir. Bütün bunlar hakikatle 
kan bağı arasında doğrusal bir iliĢkinin olmadığını gösteren tipik 
örneklerdir. 

 
Mesela Kur‟an;  Kul in kâne abaüküm ve ebnaüküm ve 

ıhvanüküm ve ezvacüküm ve aĢiyretüküm.. (Tevbe/24) De ki; Eğer 
babalarınız, oğullarınız, çocuklarınız, kardeĢleriniz, eĢleriniz, aĢiretiniz, 
kabileniz, ırkınız, ulusunuz ve emvalü nıktereftümuha kazandığınız, 
yığdığınız gözünüz gibi kolladığınız mallarınız ve ticaratün tahĢevne 
kesadeha düĢmesinden korktuğunuz ticaretiniz ve mesakinü 
terdavneha içinde kurula kurula rahatlıkla oturduğunuz evleriniz, 
köĢkleriniz, saraylarınız  ehabbe ileyküm minAllâhi ve RasûliHĠ ve 
cihadin fiy sebiyliHĠ Allah‟tan resulünden ve Allah yolunda tüm çabanızı 
harcamaktan daha hayırlı ise feterabbesu hatta ye'tiyAllâhu Bi emriH 
Allah‟ın bela emri gelinceye kadar bekleyin. 

 
Bu babanın da dahil edildiği bir dizge. Onun için itaatle ihsan ile 

muameleyi karıĢtırmamak lazım. Ġnsan güzel muamele yapmakla 
emrolundu, fakat mutlak itaat yalnızca Allah‟a dır. Ġnsan elbette 
yakınlarını sevecektir, fakat Allah‟tan daha fazla değil. ĠĢte bu ayette 
olduğu gibi. La taate fil masiyye (hadis) Masiyyette itaat yoktur. Yani 
Allah‟a isyan hususunda kula itaat yoktur ilkesi, dinin temel ilkesidir.  

 
Bu manada Kur‟an ın anne babaya ihsan ile muamele ilkesi yanlıĢ 

anlaĢıldığında bu günün bir çok mümin genci gerçekten sıkıntıya 
düĢecektir. Eskiden anne babalar evladı için duaya gelirlerdi. Evladım 
yoldan çıktı, günaha girdi, asi oldu dua edin de Allah akıl fikir versin, 
istikamet, iman ihsan versin diye. ġimdi tersine döndü. Çocuklar 
geliyorlar, kızlar geliyorlar, oğlanlar geliyorlar diyorlar ki annem babam 
Allah‟a asi oldu, yoldan çıktı, dua edin de Allah akıl fikir versin, dua edin 
de Allah yoluna girsinler, dua edin de onlara Allah bir inĢirah, gönül 
açıklığı versin ve imanı sevdirsin.  

 
Dedim ya iĢ tersine döndü onun için gerçekten de ihsan ile 

muamele esastır. Eğer imanınızı ilk paylaĢması gerektiğini 
düĢündüğünüz kimseleri sıraya dizseniz, bunların en önünde anne 
babanız gelir. Kim istemez. Yine güzelliğinizi ve sevabınızı paylaĢmanız 
gereken kimseleri sıraya dizseniz ilk sırada anne baba gelir. Onun için 
Ġman, ihsan, güzel amel, Allah‟a itaatinizden bile yararlanmasını 



istiyorsanız yine güzel davranın. Ki güzel davranıĢla onların gönlünü 
Allah‟a, Allah‟ın dinine yardıma, hizmete, dine katkıya ısındırabilirsiniz. 

 
imma yeblüğanne 'ındekel kibere ehadühüma ev kilahüma eğer 

onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaĢlanırsa fela tekullehüma 
üffin ve lâ tenherhüma sakın onlara uff..! bile deme ve onları azarlama. 
ve kul lehüma kavlen keriyma aksine onlara gönül okĢayıcı sözler 
söyle, gönüllerini al. Yani güzel söz bile anne babaya verilmiĢ en büyük 
ikramdır. Onu esirgeme. Zaten senden çok Ģey istemezler, güzel bir söz 
onların gönlünde güller açtıracaktır.  

 
Onun içinde güzel sözü esirgeme, üff..!bile deme. Üff..! bile demek 

yasaklanmıĢsa, hoĢ görülmemiĢse tabii ki ondan öte anne babaya el 
kaldırmayınız, onlara sopa çekmeyiniz falan diye bir emir beklemenin 
gereği olmaz. Çünkü Fahval hitap, hitabın geliĢinden, sözün geliĢinden 
eğer hafifi yasaklanmıĢsa ağırının da doğal olarak yasaklandığını 
anlarsınız. 

 
[Ek bilgi; Peygamberimiz (s.a.v.)'den Ģöyle rivayet edilmiĢtir: Ana 

babaya asi olmakta «öf» demekten daha aĢağı bir Ģey varsa, onu bile 
söylemek haramdır. Ana babaya asi olanlar, ne kadar iyi amelde 
bulunurlarsa bulunsunlar cennete giremezler. Ana babaya karĢı iyilik 
yapıp ihsanda bulunanlar da ne kadar kötü amel yaparlarsa yapsınlar, 
ana babalarına yaptıkları iyilikten ötürü cehenneme girmezler.(Hadis)] 

 
 
24-) Vahfıd lehüma cenahazzülli minerrahmeti ve kul 

Rabbirhamhüma kema Rabbeyaniy sağıyra; 
 
Rahmet'ten ötürü onlara mütevazı ol... De ki: "Rabbim... Merhamet 

et onlara, küçükken beni terbiye ettikleri gibi." (A.Hulusi) 
 
024 - Ġkisine de merhametten döĢenerek kanat indir ve de ki: 

rabbim! Ġkisine de merhamet buyur, beni küçükken terbiye ettikleri gibi. 
(Elmalı) 

 
 
Vahfıd lehüma cenahazzülli minerrahme ve o ikisine alçak 

gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger. ve kul Rabbirhamhüma 
kema Rabbeyaniy sağıyra ve de ki; Rabbim, o ikisinin benim 
küçüklüğümde sevgi ile görüp gözettikleri gibi sen de Ģimdi onları 
merhametinle kolla, gözet, de, dua et. 

 
Tabii burada ki dua yaĢayan ebeveynlere dua olduğu açıktır. Zaten 

onlardan biri ya da ikisi yanında yaĢlanırsa diye baĢlıyor. Onun için de bu 
ayetin Mümtahine/4 te ki Hz. Ġbrahim‟in reddedilen duasıyla bir alakası 



kurulamaz. Hz. Ġbrahim babasına dua etmiĢ ve babasına ettiği dua kabul 
edilmemiĢ, reddedilmiĢti. Kur‟an Mümtahine/4 te bunu dile getirmiĢti.  

 
[Ek bilgi; Ġbrahim'de ve Onunla beraber olan kimselerde sizin için 

gerçekten güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine dediler ki: 
"Muhakkak ki biz sizden de, Allâh dûnunda kulluk yaptıklarınızdan da 
uzağız! Sizi inkâr - reddettik. Sizinle aramızda ebediyen düĢmanlık ve 
buğz baĢlamıĢtır; siz Esmâ'sıyla hakikatiniz olan Allâh'ın Vâhidiyetine 
iman edinceye kadar!"... Ancak Ġbrahim'in babasına: "Mutlaka senin için 
mağfiret dileyeceğim; ama senin için (dua edip istemekten baĢka) 
Allâh'tan bir Ģeye mâlik değilim" sözü hariç! "Rabbimiz, sana tevekkül 
ettik, sana yöneldik ve dönüĢ sanadır!" 
(dediler).(Mümtahine/4)(A.Hulusi)]  
 

Fakat yasak olan dua etmek değil, onu görüyoruz. Duası 
reddedilmiĢti. Kaldı ki bu ayet diri anne babalar için duayı öngörüyor. Hz. 
Ġbrahim‟in Babası ise küfür üzere mühürlenmiĢti. O onun biliyordu, çünkü 
davet etmiĢ ve davetini reddetmiĢti. Onun için bu ayetin Mümtahine/4 le 
hükmünün iptal edildiğini, yani nesh edildiğini söylemekte çok fazla tutarlı 
olmasa gerek. 

 
 
25-) Rabbüküm a'lemu Bima fiy nüfusiküm* in tekûnu salihıyne 

feinnehu kâne lil evvabiyne Ğafûra; 
 
Rabbiniz (hakikatiniz olarak, bilincinizi {nefsinizi} meydana getiren 

El Esmâ bileĢiminiz) nefslerinizdekini (bilincinizdekini) daha iyi bilir! Eğer 
siz sâlihler (hakikate imanın gereğini yaĢayanlar) olursanız; muhakkak ki 
O, yetersizliklerinden dolayı tövbe edenlere Ğafûr'dur. (A.Hulusi) 

 
025 - Rabbiniz nefislerinizdekini daha iyi bilir, eğer siz ehli salâh 

iseniz; ġüphesiz ki o çok tövbekâr olanlara bir gafûr bulunuyor, (Elmalı) 
 
 
Rabbüküm a'lemu Bima fiy nüfusiküm* in tekûnu salihıyn ey 

insanlar rabbiniz içinizde olan biteni çok daha iyi bilir. Yeter ki siz iyiliği 
özümseyenlerden olun. Salihlerden, yani iyilik yapmayı artık hayatının bir 
tarzı haline getirenler den olun. Salih olmak bu demektir. Ġyiliği hayat 
tarzı haline getiren. 

 
Bu hemen anne babaya iyi davranma talimatının arkasından böyle 

bir cümlenin gelmesi, bize hemen Ģunu hatırlatılıyor ki; Kasıtsız kusur ve 
sana karĢı kırılıp gücenmelerini Allah görür zaten. Yani onların 
gücenikliğinin haklı ya da haksız sebebe dayanıp dayanmadığını Allah 
bildiği için sen özünde iyi olmaya bak. Özünde iyi olursan, iyiliği 
içselleĢtirir, iyiliği hayat tarzı haline getirirsen onların; senin 



kastetmediğin halde yanlıĢ anlamalarından dolayı kırılıp gücenmeleri, ya 
da bir takım baĢka nedenlere dayalı olarak sana karĢı tavır koymalarının 
gerçek nedenini Allah çok iyi bilir. 

 
Hatta bu ayetin bu yorumunu ayetin son cümlesi çok daha güzel 

onaylıyor; feinnehu kâne lil evvabiyne Ğafûra hiç aklından çıkarma ki 
O, hatada ısrar etmeyip kendisine yönelenler için fazlasıyla 
bağıĢlayıcıdır. Evet, neden? ĠĢte burada deminki yaptığım yorumda 
olduğu gibi; Eğer özünüzde iyiyi kastetmiĢseniz, iyiyi istemiĢseniz, iyiliği 
içselleĢtirmiĢseniz; sizin tavır ve davranıĢlarınızdan olmayacak sonuçlar 
çıkaran ve bunu da bahane kılarak size tavır koyan anne babanın bu 
tavrına Allah aldırmaz. Çünkü Allah tavır ve davranıĢların özüne, 
sebebine, taa! Yüreğin içinde, tasavvur da akılda yatan ilk sebebine 
bakar.  

 
Onun için evvabiyn sözcüğünü Said bin Cübeyr; evladın tavrının, 

ebeveyni tarafından nasıl algılandığı değil, özünde hayır ve iyilik taĢıyıp 
taĢımadığı ile açıklamıĢtır. Yani özünde iyilik ve hayır taĢıyorsa o 
evvabiynden dir. Allah‟a yönelenlerden dir. Hatta bazen öyle olur ki 
Allah‟ın razı olduğu bir amelden anne babanızı razı edemeyebilirsiniz. 
Ġkisi arasında sıkıĢıp kaldığınız durumlar bile olabilir. Bu durumda onlara 
güzel söz söylemek, ama ameli, eylemi; Allah‟ın razı olduğu biçimde 
koymak, onların gönlünü almak, fakat Allah‟ın razı olacağı, gönüllerin 
özünü bilen Allah‟ın razı olacağı istikamette bir tavır koymak. 

 
 
26-) Ve ati zelkurba hakkahu velmiskiyne vebnes sebiyli ve lâ 

tübezzir tebziyra; 
 
Yakınlara hakkını ver; yoksula ve yolda kalmıĢa da... (Fakat) 

ölçüsüz de dağıtma! (A.Hulusi) 
 
026 - Karabet sahibine de hakkını ver, miskîne de, yolda kalmıĢ da, 

bununla beraber saçıp savurma. (Elmalı) 
 
 
Ve ati zelkurba hakkahu velmiskiyne vebnes sebiyli ve lâ 

tübezzir tebziyra Yine insanoğluna yönelik uyarılar bunlar. Sadece Hz. 
Peygambere yönelik saydığımızda Kur‟an ın muhatap alanını bir kiĢiyle 
sınırlamıĢ oluruz ki bu hiçte doğru değil. Kaldı ki bu tavırlar, bu hitap 
yukarıda da olduğu gibi Resulallah‟ın yanında besleyip büyüteceği bir 
anne babasının olmadığını biliyoruz. Ġnsan oğlunun tümüne hitaptır. 
Onun için biz de; Ey insan.! hitabıyla anlıyoruz bunu.  

 



Yakınlık sahibine hakkını ver. DüĢküne ve yolda kalmıĢa da hakkını 
ver. Fakat sakın ola ki elinde, avucundakini amaçsız bir biçimde saçıp 
savurma. 

 
Akrabanın düĢkün ve yoksulu zaten burada ki miskiyn ve vebnes 

sebiyl yolda kalmıĢ içine girer. Yani akraba da olsa düĢkünse, yoksuldan 
daha öte bir Ģey miskiyn. Bir çok ayırım getirilmiĢ bu iki kavrama ama en 
makul ayrım fakirle miskin arasındaki Ģudur. Fakîyr, bizde fakir dediğimiz 
Ģey; yoksulluğu açık olan ve herkesin bildiği. Miskiyn ise dıĢarıdan 
yoksulluğu bilinemeyen,varsıl gibi görünüp ama hakikatte içeriden yoksul 
olan. Onun için akraba da olsalar bunlar zaten kapsama dahildir.  

 
Burada ki Hakk o zaman Ve ati zelkurba hakka yakınlık sahibi 

olanların hakkını verin emrinden kasıt daha baĢka bir Ģey olsa gerek ki, 
akrabalık iliĢkisinden dolayı oluĢan hukukun istismar edilmemesi 
emrediliyor. Mesela miras hadiselerinde. Mesela ortaklık hadiselerinde, 
mesela akraba ile alıĢ veriĢ. Amcadır, yeğendir amca çocuklarıdır, bu 
gibi yakın akrabalıklarda, güçlü akraba, güçsüz akrabanın hakkını kimi 
zaman gaspeder. Akrabalık bağlantısından dolayı da güçsüz olan sesini 
çıkaramaz. Yani diğeri akrabalık bağlantısını istismar ederek hak 
gaspına yönelir. ĠĢte burada söylenen odur asıl.  

 
Burada ki tebziyr; yasaklanan, yani saçıp savurma deniliyor ya, 

elinde avucundakini amaçsız biçimde. Aslında bziyr; çekirdek demek. 
Hatta kuru üzüme de denilir. Her Ģeyin çekirdeğine de verilebilir. En 
küçük olan demek. Fakat burada miktarla ilgili değil demiĢ büyük 
müfessir Mücahit. Burada ki tebziyr aslında nitelikle iliĢkilidir, nicelikle 
değil. Yani verilen Ģey az da olsa, çokta olsa amacı nedir. Amaçsızca 
harcamaktır tebziyr demiĢ. Amaçsızca, saçıp savurmak, amaçsızca yele 
vermek. Hedefiyle ilgili yani. 

 
Ne olurmuĢ amaçsızca saçıp savrulursa. Amaçsızca saçıp 

savurmak neden yasak olsun derseniz bu israf olur. Ġsraf haramdır. 
“Benim değil mi?” diyecekse biri, tam da kapitalist mantığıdır. Hayır senin 
değil, sana emanet. Emanete ihanet olur. Mutlak değildir hiçbir mülkiyet, 
mukayyettir. Onun içinde benim değil mi diyerek, servet sana ait olsa bile 
istediğini yapamazsın. Çünkü o sana emanettir. Fakat bunu bir 
kapitaliste nasıl izah edersin, nasıl açıklarsın. Servet benim değil mi 
istediğimi yaparım diyen bir mantık, bir akıl israfı anlayabilir mi. 

 
ĠĢte rabbimiz akılları terbiye ediyor vahiyle. ĠĢte Kur‟an aklı ve 

tasavvuru inĢa ediyor, yani adam yontuyor, adamı adam ediyor. Yoksa 
izah edemezsiniz, açıklayamazsınız. Ne olurmuĢ? Bakın yine Kur‟an dan 
öğreniyoruz. 

 
 



27-) Ġnnel mübezziriyne kânu ıhvaneĢĢeyatıyn* ve kâneĢ 
Ģeytanu liRabbihi kefura; 

 
Değer bilmedikleri için boĢ yere saçıp savuranlar, Ģeytanların 

kardeĢleridir! ġeytan ise Rabbinin nimetine nankörlük edenlerden oldu! 
(A.Hulusi) 

 
027 - Çünkü saçıp savuranlar ġeytanın ihvanıdırlar, ġeytan ise 

rabbine çok nankör bulunuyor. (Elmalı) 
 
 
Ġnnel mübezziriyne kânu ıhvaneĢĢeyatıyn çünkü amaçsızca 

saçılıp savrulanlar ve savuranlar çok geçmeden Ģeytanın kardeĢleri olup 
çıkarlar. 

 
Burada ki olup çıkarlar, kardeĢleridirler diye de çevirmek mümkün 

kısa yoldan. Fakat olup çıkarlar diye çevirmemin sebebi, gerekçesi; 
Kânu, nakıs fiiline, yardımcı fiiline Keynunet değil de sayruret anlamı 
vermem yüzünden. Yani kökende öyle değil daha sonradan bir fiil, bir 
eylem dolayısıyla o sonuç elde edilmiĢ. Olup çıkarlar. Önceden Ģeytanın 
dostları değildiler ama saçıp savurmaya amaçsızca harcamaya 
baĢladıklarında Ģeytanın dostu olurlar. 

 
Neden ve nasıl? Çok basit.Çünkü günah sektörü rantiye tarafından 

beslenir. Rantçılar besler günah sektörünü. Saçıp savuranlar besler. 
Saçıp savuranlar kolay yoldan kazananlardır, hatta haksız kazananlardır. 
Bedel ödemeden kazananlardır ve her yerde günah sektörünü bunlar 
besler ve finanse ederler. Günah sektörünün finansörleri kolay yoldan 
para kazananlardır, emeksizce kazananlardır. Rantçılardır, haksız 
kazanç sahipleridir ve tabii faizciler, tefecilerdir. Faizin yasaklanmasının 
temel sebebi de budur zaten.  

 
Onun için israfta yasaktır çünkü günah sektörünü besler. FuhuĢ, 

kumar, içki, uyuĢturucu ve her türlü buna benzer toplumsal ve bireysel 
kokuĢmuĢluğun finansörlerine bakın, kolay yoldan kazananları 
göreceksiniz.  

 
Zaten bu sektörler kolay yoldan kazananların sırtından yine kolayca 

kazananları bedava kazananları doğurur ve günah sektörü, küfür 
sektörüne dönüĢür. Artık o toplumu kangren eden bir yara gibi sarıp 
sarmalamaya baĢlar ve sonunda toplum kötürüm olur. Toplumu teslim 
alır. Günah sektörünün besledikleri beslemeler, ayak iken baĢ olur ve o 
toplumda artık dürüst, helal kazanan, namuslu, alnının teri ile kazanan 
insanlar değil, günah sektörünün beslediği insanlar el üstünde tutulmaya 
baĢlar ve o toplumun ciğerpareleri olan çocuklar kendilerine helal 



kazananları değil, günah sektöründen kazananları örnek olarak alırlar. 
ĠĢte o toplumun geleceği de böylece yok olur, helak olur.  

 
ve kâneĢ Ģeytanu liRabbihi kefura zira Ģeytan rabbine karĢı pek 

nankör idi. Yani, Ģeytanın dostu olmaya kalkıyorsunuz, Allah‟ın değil. 
ġeytanla iĢ birliğine kalkıyorsunuz. ĠĢte buna da Allah‟ın; sizi sınamak 
için verdiği servet neden oluyor. Tıpkı Karun örneğinde olduğu gibi. 
Servet, size emanet ve imtihan için verilmiĢ bir imkanı Allah‟a karĢı 
kullanmaya kalkmak. Aslında size karĢı, kendinize karĢı kullanmaya 
kalkmak. 

 
 
28-) Ve imma tu'ridanne anhümübtiğae rahmetin min Rabbike 

tercuha fekul lehüm kavlen meysura; 
 
Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti beklemekten ötürü onlardan 

(ashab-ı suffa) yüz çevirir isen, o takdirde onlara yumuĢak, gönül alıcı bir 
söz söyle. (A.Hulusi) 

 
028 - Ve eğer rabbinden ümit ettiğin bir rahmeti aramak için o 

müstahaklardan sarfı nazar etmek mecburiyetinde isen o vakit da onlara 
yumuĢak bir söz söyle. (Elmalı) 

 
 
Ve imma tu'ridanne anhümübtiğae rahmetin min Rabbike 

tercuha ve eğer sen kendin umut katın olan rabbin katından gelecek bir 
rahmet ve lûtfu arama çabasında olduğun için muhtaçları geri çevirme 
durumundaysan, yani senden isteyenin ihtiyacını karĢılayamayacak, Ģu 
anda yok ama gelirse veririm diyecek durumdaysan, böyle sen de biraz 
muhtaç durumdaysan fekul lehüm kavlen meysura en azından onlara 
gönül alıcı bir söz söyle. 

 
Değerli dostlar, koca ilahi vahyin iĢi gücü yokta yoksulların gönlünü 

mü görüyor demezsiniz değil mi, insanın gönlünü görüyor. Vahyin 
merkezi insandır. Vahyin amacı insanın mutluluğudur. Bakınız, Allah‟a 
güzel söz söyleyin demiyor, insana, üstelik hor görülen, yoksul, toplumun 
en düĢkün tabakasına. Bir çift güzel sözü esirgemeyin diyor. Ġnsan 
onurunu ve haysiyetini korumayı esas alıyor. Bize asıl dikkat edeceğimiz 
noktanın o olduğunu söylüyor. 

 
Ġnsanlara iyilik yapmak için varsıl olmak Ģart değil diyor bu ayet. 

Yani servetinizin olması Ģart değil iyilik yapmak için. Servetiniz olmasa 
da iyilik yapabilirsiniz. Onların onurunu koruyarak, insanca davranarak 
bu Ģart. Varsıl olmak Ģart değil, insanca davranmak Ģart. 

 



Bu ayetin muhatabı herkestir. Zaten Hz. Peygamber daha önceden 
rabbinden rızk garantisi almıĢtı. Taha suresinin 131-132. ayetleri bunun 
delilidir. Onun için bu ayetin muhatabı önceki ayetler gibi hepimiz, bizleriz 
yani.  

 
Sen diyor ey bana muhatap olan kiĢi lâ nes'elüke rizkan* nahnu 

nerzük..; (Taha/132) diyordu mezkur ayetler. Senden biz rızk 
istemiyoruz. Yani rızk kazanmak için çaba göstermeni istemiyoruz, seni 
biz doyuracağız. 

 
 
29-) Ve lâ tec'al yedeke mağluleten ila unukike ve lâ tebsutha 

küllelbastı fetak'ude melumen mahsura; 
 
Elini boynuna bağlanıp asılmıĢ kılma (Arapça deyim = cimrilikten 

kaçın)! Onu büsbütün açma da (müsrif de olma)... Yoksa piĢmanlık 
içinde oturup kalırsın. (A.Hulusi) 

 
029 - Hem elini bağlayıp boynuna asma, hem de onu büsbütün 

açıp saçma ki piĢman olur, açık kalırsın. (Elmalı) 
 
 
Ve lâ tec'al yedeke mağluleten ila unukik yine sen ey insan ne 

ellerini boynuna bağlayıp cimrilik yap ve lâ tebsutha küllelbast ne de 
onları büsbütün açarak saçıp savur. fetak'ude melumen mahsura o 
takdirde sen kınanmıĢ olarak gözden çıkarılıp piĢmanlık içinde bir 
köĢede kalakalırsın. 

 
Dengeli davranıĢ, bakınız; ne elini açıp saçıp savur, ne de sık 

suyunu iç dengeli davran servet konusunda. Servet emanettir. Ne 
emanete ihanet et, israf et günaha ver, ne de kendini yoksul bırakacak 
kadar dengesiz bir harcama sistemi. Ya da sadaka bile olsa. Zekat 
alacak duruma gelecek Ģekilde zekat vermek hiç kimseye önerilmemiĢtir. 
Aksine bir ömür boyu zekat verebilecek Ģekilde zekat vermek. Çünkü 
zekat vermek, zekat verecek gelire sahip olmaktır. Bir insan zekat 
vermekten düĢürecek bir Ģekilde tasadduk etmemeli. Çünkü süt veren 
ineğin kesilmesi anlamına gelir. O sürekli zekat makinesi, sürekli veren el 
olmalı. Onun için de dengeye davet eden muhteĢem bir ilke. Aslında bu 
sadece servet konusunda değil, harcama rejimi konusunda değil, her 
alanda dengeyi öngören bir vahiy, Kur‟an var. 

 
 
30-) Ġnne Rabbeke yebsütur rizka limen yeĢau ve yakdir* 

inneHU kâne Bi 'ıbadiHĠ Habiyran Basıyra; 
 



Muhakkak ki Rabbin dilediğine, yaĢam gıdasını (rızkı) geniĢletir 
veya daraltır! Muhakkak ki O kullarını Habiyr'dir, Basıyr'dir. (A.Hulusi) 

 
030 - Çünkü rabbin hem dilediğine rızkı bast eder, hem de sıkar, 

çünkü o kullarına habîr, basîr bulunuyor. (Elmalı) 
 
 
Ġnne Rabbeke yebsütur rizka limen yeĢau ve yakdir kuĢkusuz 

senin rabbin hak edenin rızkını kolaylaĢtırmayı, hak etmeyenin rızkını da 
sınırlandırmayı diler. 

 
Aslında mota mot harfiyen bu ibarenin manası Ģöyle gibi gözükür. 

Senin rabbin istediğine rızkı sınırsız açar, istediğini sınırlar. Fakat burada 
ki yeĢa‟ fiili iki faili birden görür.rızkının geniĢlemesini isteyenin rızkını 
geniĢletir. Elleri ile rızkını daraltanın rızkını daraltır. Yani kiĢinin eylem, 
irade ve çabası, Allah‟ın kendisi hakkında ki dilemesinin temelidir. Onun 
için de benim çevirim yeĢa‟ fiilini iki failin gördüğü anlamındadır. Vermeyi 
dilemeseydi, dilemeyi vermezdi sözü ne kadar doğru. 

 
Onun için Kur‟an da bir çok yerde, mesela yudıllu men yeĢau ve 

yehdiy men yeĢa' (Nahl/93) istediğini saptırır diye çevirmem, sapmayı 
isteyeni saptırır. Doğru yola gelmeyi dileyeni de doğru yola yöneltir diye 
çeviririm. Çünkü oradaki yeĢa‟ fiilleri de iki fail, iki öznelidir. 

 
Kapitalizm; açlık evrenseldir, kaynaklar sınırlıdır mantığının 

ürünüdür. Ġslam‟ın ekonomi mantığı ise rızk evrenseldir, Allah rezzaktır, 
Allah sınırsızdır. vAllâhu Vasi'un 'Aliym (Bakara/261)Buna dayanır. Ve 
tarih boyunca, insanlık tarihinin bize verdiği tecrübe, bir yerde nüfus 
artıĢından dolayı insanlar aç kalmamıĢlardır. Aç kalıĢları baĢka 
nedenlerden. Ya sömürüye maruz kalmıĢlar, ya günah toplumu olmuĢlar, 
ya tembel olmuĢlar, ya israf toplumu olmuĢlar, ya Allah‟a asi olmuĢlar, ya 
ellerine verilen imkanı çar çur etmiĢler, har vurup harman savurmuĢlar, 
ya da zalimle onların ellerindekini haksızca almıĢlar, yani dengesiz gelir 
dağılımına maruz kalmıĢlar ve sömürüye muhatap olmuĢlardır. 

 
Onun için Ġslam ekonomisinin temel mantığı rızk evrenseldir, Allah 

rezzaktır, Allah sınırsızdır. Dolayısıyla rızk sınırsızdır. Uzmanların 
hesaplamalarına göre dahi bugün yer yüzündeki topraklar üzerinde 
beslediği nüfusun kimi zaman 10 katını, kimi zaman 20 katını, kimi 
zaman 60 katını besleyebilecek bir potansiyele sahip olduğunu iĢin 
uzmanları söylüyor zaten. Allah ona o potansiyeli yerleĢtirmiĢ. Onun için 
de bitkiler ıslaha açık yaratılmıĢ, kültüre açık yaratılmıĢ Bir bitkinin 
kültürünü elde ettiğiniz zaman. Ya da aĢıya açık yaratılmıĢ. Ġnsanı 
doğduktan sonra aĢılayamazsınız. Fakat bir ağacı kendi familyası 
içerisinde bir baĢka, yemiĢsiz bir ağacı yemiĢli bir ağaca aĢılayabilirsiniz. 
Meyve vermez bir ağaç olarak çıkmıĢken aĢınızdan sonra meyve verir bir 



hale dönüĢür. Hatta her aĢı o ağacın verimliliğini kat kat artıran bir hale 
gelir.  

 
Bu da gösteriyor ki aslında kaynaklar sınırlı değildir. Fakat insan 

nankördür ve günümüzde yeryüzünde ki gelir dağılımı ve 800 milyon 
insanın açlıkla burun buruna yaĢaması ve yılda 3 milyon çocuğun 
yetersiz beslenmeden ölüyor olmasının sebebi rızk yetersizliği değil. 
Allah yer yüzüne rızkı yetesiye takdir eder. Fakat yer yüzünün sakinleri 
birilerinin rızkına da konar. Haksızca saldırır. Yoksulun hakkını vermez, 
vermediği için de açlık baĢ gösterir. Bunun sorumlusu, yer yüzüne 
Allah‟ın yetesiye takdir ettiği rızkı adil bir biçimde paylaĢmayanlardır. 
Ġnfak etmeyenlerdir. Allah‟ın ısrarla emrettiği infak, sadaka, zekat emrini 
yerine getirmeyenlerdir. Serveti Kur‟an ın dediği gibi devlete dönüĢtürüp 
tekeline alanlardır. Ve servetin üzerine oturup rantıyla har vurup harman 
savuranlar, günah sektörünü besleyenlerdir. Allah; (haĢa) hiç de değil. 

 
Rızk konusunda zaten insanın çabasının öncelikli olduğu Talak 

suresinin 3. ayetinde güzel ifade edilmiĢ. 
 
[Ek bilgi: Ona ummadığı bir taraftan yaĢam gıdası verir! Kim Allâh'a 

tevekkül ederse, O, ona yeter! Muhakkak ki Allâh, emrini yerine 
ulaĢtırandır! Gerçekten Allâh, her Ģey için bir kader meydana 
getirmiĢtir!(Talâk/3)(A.Hulusi)] 

 
inneHU kâne Bi 'ıbadiHĠ Habiyran Basıyra çünkü O kullarının 

durumundan haberdardır, her Ģeyi görmektedir. 
 
 
31-) Ve lâ taktülu evladeküm haĢyete imlak* nahnu 

nerzükuhüm ve iyyaküm* inne katlehüm kâne hit'an kebiyra; 
 
Evlatlarınızı yoksulluk korkusu ile öldürmeyin... Biziz onların da 

sizin de yaĢam gıdasını veren, biz! Onları katletmek muhakkak çok 
büyük suçtur! (A.Hulusi) 

 
031 - bir de Züğürtlük korkusuyla evlatlarınızı öldürmeyip, onlara da 

rızkı biz veririz size de, elbette onları öldürmek büyük cinayet bulunuyor. 
(Elmalı) 

 
 
Ve lâ taktülu evladeküm haĢyete imlakın Ģu halde çocuklarınızı 

yokluk endiĢesiyle öldürmeye kalkmayın. 
 
Dikkat buyurunuz, yoklukla değil, açlıktan değil. Yokluk korkusu ile 

HaĢyete imlak. Aç olan doyar, açlık korkusu çekeni kimse doyuramaz. 
Açlık bir bela, açlık korkusu bin beladır ve açlık korkusunu en çok 



çekenler açlar değil, toklardır. ĠĢin trajedik tarafı, belki bir boyutuyla 
dramatik tarafı budur ve dahası traji komik tarafı budur. Onun için açı 
doyurursunuz fakat açlık korkusu çekeni doyuramazsınız.  

 
Açlık korkusunu cinayetle eĢdeğer kılan bir uygulama iĢte. Cahiliye 

de çocukları öldürme sebebi, diri diri toprağa gömme uygulaması az da 
olsa görülürdü. Bu uygulamanın nedenlerinden biri de açlık korkusuydu, 
açlık değil, korkusu. Onun için açlığın korkusu öyle bir bela ki, kiĢiyi evlat 
katili yapabiliyor. 

 
nahnu nerzükuhüm ve iyyaküm onları da sizi de besleyecek olan 

biziz. ĠĢte bu. Aslında rızkın kime ait olduğunu unutanlar bu korkuyu 
çekerler. Aslında yasak olan bu korkunun kendisi değil, bu korkunun da 
temelinde yatan Allahsız düĢünce. Allah varsa ne gam diyemiyor. 
Seyrani nin dediği gibi. 

 
Anandan doğunca çulun, 
Var mıydı paran pulun. 
Mevla‟m yarattığı kulun, 
Verir rızkın koymaz naçar. Diyordu ya ozan Seyrani. 
 
Onun için anasından çıplak doğduğunu, fakat Allah‟ın beslediğini 

unutuyor, görmüyor. Görmüyor çünkü; inneHU kâne Bi 'ıbadiHĠ 
Habiyran Basıyra (30). ĠĢte burada sırrı. Çünkü O kullarının 
durumundan haberdardır, her Ģeyi görmektedir. Allah‟ın seni de 
gördüğüne inanmazsan açlık korkusu çekersin. 

 
Ve lâ taktülu evladeküm haĢyete imlak* nahnu nerzükuhüm ve 

iyyaküm* inne katlehüm kâne hit'an kebiyra; ġüphesiz onları 
öldürmek büyük bir suç, büyük bir cürümdür. Bieyyi zenbin kutilet 
(Tekviyr/9) diyordu ya Kur‟an. Hangi suçundan dolayı öldürüldü o 
yavrucak.  

 
Aslında bugün açlık korkusundan dolayı yapılan kürtajlar da bir 

cinayet değil de nedir. Modern insan, cahiliye de uygulanan bir vahĢeti 
modern yöntemlerle uygulayınca modern mi olmuĢ oluyor. Modern 
cinayet; suç ve günah olmaktan çıkıyor mu? Modern insanı vahĢi 
olmaktan kurtarır mı cinayetin modern araçlarla iĢlenmesi. Değil tabii ki. 

 
 
32-) Ve lâ takrabüzzina innehu kâne fahıĢeten, ve sae sebiyla; 
 
Zinaya (evlilik dıĢı iliĢkiye) yaklaĢmayın! ġüphesiz o bedenselliğin 

azgınlığıdır! Sonu kötü yoldur! (A.Hulusi) 
 



032 - Zinaya da yaklaĢmayın, çünkü o pek çirkin, yolca da pek fena 
bulunuyor. (Elmalı) 

 
 
Ve lâ takrabüzzina innehu kâne fahıĢeten, ve sae sebiyla Sakın 

zinaya yaklaĢmayın, çünkü o arsızca bir hayasızlık ve çirkin bir yoldur. 
 
Zina evli olsun bekar olsun, gayrimeĢru her tür cinsel iliĢkidir. 

Burada yaklaĢma diyor. Çok ilginç. Ma yueddi ilel haram fe hüvel 
haram. Fıkıh usullerinin temel kurallarından biridir bu. Bir Ģey ki harama 
götürüyorsa, sonu harama mutlak anlamda açılıyorsa harama götüren o 
araçta haram olur. Onun için zina etmeyin diye değil, zinaya yaklaĢmayın 
formunda geliyor ayet. Onun için kadın erkek iliĢkilerinde Ġslam; Eğer 
sonu zinaya açılıyorsa illetine bağlı olarak bir takım sınırlar koymuĢ. 
Fakat bu illet kalktığında o sınırları da kaldırmıĢ. 

 
Genç bir sahabi mesela, geliyor soruyor; “Oruçlu iken eĢimi öpsem 

ne lazım gelir.” “Sen öpme.” Diyor. YaĢlı biri geliyor soruyor; “Bir beis yok 
diyor.” Yani illetine mebni yasak neden konulur, neden kaldırılıra bir 
örnek veriyorum. Birbiri ile çeliĢen bu iki haberin ikisini de araĢtırmacılar 
araĢtırınca sonuçta buraya ulaĢıyorlar. Bakıyorlar ki izin verdiği yaĢlı, izin 
vermediği genç. Bir beis yok dediği yaĢlı, sen yapma dediği genç. Çünkü 
genç olanın psikolojisi farklı, durumu farklı. Onun içinde ona farklı bir 
hüküm veriyor Resulallah. Yani illet kalkınca yasakta kalkıyor. Ona bir 
örnek olarak verdim. 

 
[Ek bilgi; Zinadaki Kötülükler 

 
Zina, pek çok çeĢit kötülük ve fesadı kapsamaktadır: 
 
1) Neseblerin karıĢması ve kaybolması. Böylece insan, o zâniye 

kadının doğurduğu o çocuğun, kendinden mi yoksa baĢkasından mı 
olduğunu bilemez Böylece de, onun terbiyesi ite de ilgilenmez ve onu 
uhdesine almaz. Bu da, (böyle doğan) çocukların zayi olmasını gerektirir. 
Bu zayi oluĢ da, neslin tükenmesini ve âlemin harâb olmasını gerektirir.2) 
Falan adamın falan kadına sahip olması meĢru bir esasa dayanmazsa, 
geriye kalan tek çare kavga olur. Bu da, karıĢıklık, hercümerc ve vuruĢup 
dövüĢme kapılarının açılması neticesine götürür. Biz, tek bir kadının 
zinaya yönelmesi sebebiyle nice yaygın kavgaların ve ölümlerin 
meydana geldiğini çokça duyduk. 

 
3)  Kadın, zinaya bilfiil teĢebbüs edip bunu alıĢkanlık haline 

getirdiğinde, fıtrat temiz ve ruhu müstakim olan hiç kimse, o Kadından 
hoĢlanmaz. Bu durumda da ülfet ve sevgi diye bir Ģey bulunmaz ve 
böylece de, helâl cinsî münasebetten meydana gelen ruhî tatmin ile 



izdivaç tam olmaz. ĠĢte bundan dolayı, kadının zina yaptığı alenen 
bilinirse, insanların çoğunun fıtratı, ona yaklaĢmaktan nefret eder. 

 
4) Zina kapısı açılıp yaygınlaĢtığında, bu durumda, hiçbir erkeğin 

herhangi bir kadınla özel bir durumu kalmaz. Kadın ister istesin isterse 
istemesin, her erkeğin her kadına çullanması, üzerine atılması mümkün 
olur. Bu durumda da, insan türü ile diğer hayvanlar arasında bu konuda 
bir fark kalmaz. 

 
5) Kadından maksat, sırf Ģehveti teskin etmek değildir. Tam aksine 

o kadının ev iĢlerini düzene koyma, yeme içme ve giyim gibi Ģeyleri 
hazırlama hususunda erkeğin bir ortağı ve evin mürebbiyesi, kapının 
koruyucusu, çocukların ve kölelerin iĢlerini yerine getiren bir kimse de 
olmasıdır. Bu iĢler Ġse, ancak o kadının, tek bir erkeğe ait olması, diğer 
erkeklerden ise arzu ve rağbetinin kesilmesi ile tam olur. Bu ise, zinayı 
haram kılmak ve bu kapıyı tamamen tıkamakla mümkün olur. 

 
6) Vat' (cinsî münasebet), Ģiddetli bir zilleti gerektirir. Bunun delili 

Ģudur: Ġnsanlar nezdinde sövmenin en Ģiddetlisi, cinsî münasebet (sin-
kâf) lâkırdısı etmektir. ġayet vat\ zilleti, aĢağılanmayı gerektir meĢeydi, 
bu durum böyle olmazdı. Hem, bütün insanlar bu iĢe, ancak kapalı 
yerlerde ve kimselerin muttali olamayacağı zamanlarda yönelirler. Yine 
bütün insanlar, onlar onlan vat1 ettikleri için, kızlarının, kız kardeĢlerinin 
ve annelerinin kocalarının ismini anmayı dahi istemezler. ġayet "vat' " 
zillet olmasaydı, bu böyle olmazdı. 

 
Bunun böyle olduğu sabit olunca biz diyoruz ki: Vat', aslında bir 

zillet olduğu için, onu azaltmaya çaba sarf etmek, insanlara yakıĢan bir 
hareket olmuĢ olur. Binâenaleyh, tek bir kadının tek bir erkeğe 
hasredilmesi, bunu azaltma hususunda bir çaba olmuĢ olur. Hem, 
nikâhta meydana gelen menfaatler sebebiyle, bundaki zillet, aĢağılanma 
durumu da onarılmıĢ olur. 
Ama zinaya gelince bu, o çirkin iĢin kapısını açmak olduğu gibi, bu zillet 
de, herhangi bir menfaatle onarılmamıĢ olur. Binâenaleyh, zinanın, men 
ve nehy aslı üzere kalması gerekir. Selim akılların, zinanın kötülüğüne 
hükmettiği.anlatmıĢ olduğumuz bu delillerle sabit olmuĢ olur. 
 

Bunun böyle olduğu sabit olunca biz diyoruz ki: Cenâb-ı Hak, zinayı 
Ģu üç vasıfla, 

 
a)  Hayasızlık olmak; 
 
b)  Bir baĢka ayetinde "makt" (buğz-Ġ ilahî sebebi) (Nisa. 22) olmak; 
 
c)  Ve, kötü bir yol olmakla tavsif etmiĢtir. 
 



Onun bir hayâsızlık (fahiĢe) olmasına gelince, bu, onun âlemin 
harâp olmasına yol açan ve dövüĢmeye ve ırz namusa tasallutta 
bulunmaya götüren nesep bozukluklarını kapsadığına bir iĢaret olmuĢ 
olur ki, bu aynı zamanda âlemin harâp olmasına da se;h*»b olur. 

 
Zinanın bir "makt"(VuruĢ) olmasına gelince, biz, zina yapan kadına 

öfke duyulduğunu ve ondan hoĢlanılmadığını söylemiĢtik. Bu, ona 
meyletmemeyi, onunla evlenmemeyi ve hiç kimsenin, herhangi bir 
meselesi hususunda ona itimat etmemesini gerektirir. 

 
Onun kötü bir yol olmasına gelince, bu da bizim, erkeklerin 

kadınlarla evlenip yuva kuram amaları hususunda, böylesi insanla 
hayvanlar arasında herhangi bir farkın kalmadığı görüĢüne varıp dayanır. 
Hem, bu iĢin zilleti, ayıbı, ân ve utancı, herhangi bir menfaatle 
onanlamaksızın, kadın üzerine kalakalır. 

 
Biz, zinanın çirkinliği hususunda, altı izah yaptık. Allah Teâlâ ise, 

bu hususta, bahsettiğimiz bu üç lafzı zikretmiĢtir. Böylece biz, bu üç 
lafızdan her birini, bu altı izahtan iki Ģeye hamletmiĢ olduk. Allah ne 
murad ettiğini en iyi bilendir. (Fahruddin Razi)  

 
[Ek bilgi - 2 ; Çocuğunuz baba yerine ilk erkeğe benzeyebilir. 
Rusya‟da polemik yaratan kuantum genetiği uzmanı Pyotor 

Garyaev‟in iddiasına göre çocuklar, annenin ilk sevgilisi olmak üzere 
önceden iliĢki yaĢadığı erkeklere benzeyebilir. 
Kadının ilk iliĢkisi bir siyahlaysa, bir beyazdan olan çocuğunun siyah 
olabileceğini iddia eden genetikçiye göre bunun açıklaması DNA 
zincirinin yaydığı manyetik dalgalar. 

RUSYA‟da büyük polemikler yaratan ilk cinsel birleĢmenin insan 
DNA‟sında ömür boyu genetik iz bıraktığını iddia eden kuantum genetiği 
doktoru Pyotor Garyaev, Hürriyet‟e konuĢtu. Garyaev‟e göre bir kadın, ilk 
iliĢkisinden bir çocuk dünya getirmese de yıllar sonra dünyaya getirdiği 
çocukta ilk iliĢki yaĢadığı erkeğin genetik izleri de bulunuyor. 

„TELEGONYA‟ ETKĠSĠ 
Dr. Garyaev‟in bakirelik ve ilk geceyle ilgili ortaya attığı hipotez 

aylar önce Rus televizyon kanallarından birinde yayınlanan programda 
gündeme düĢmüĢtü. Moskova‟da yaptığımız görüĢmede Garyaev, 
“Telegonya” diye adlandırılan genetik etkiyi Ģöyle anlattı: 

“1985 yılında Moskova Genetik Enstitüsü‟nde bir DNA numunesi 
üzerinde deney yapıyorduk. Sovyetler zamanında çok pahalı cihazın 
potasına numuneyi koymuĢ, lazer tarayıcıyla kodları kayda alıyorduk. 
Okuma iĢlemi tamamlandığında potadan numuneyi çıkardığımızda lazer 
tarayıcısının hâlâ sanki orada DNA örneği bulunmaya devam ediyormuĢ 
gibi sinyaller verdiğini gördük. Durumu nasıl düzeltiriz düĢüncesiyle 
cihazın potasını sıvı azotla temizledik. Cihazı tekrar çalıĢtırdığımızda, her 
Ģey yoluna girmiĢti. Ancak birkaç saat geçtikten sonra okuyucu lazer 



tekrar aynı DNA varlığını göstermeye baĢladı. Durum bu Ģekil 40 gün 
devam etti. Yani 40 gün boyunca potada olmayan DNA hayaletini 
(fantom) görüntüsünü izlemeye devam etmiĢ olduk.” 

DNA‟DA BĠYOMANYETĠK ETKĠ 
Bir rastlantı soncu tespit edilen bu olayın o güne kadar bildiklerini 

alt üst ettiğini söyleyen Garyaev, “ĠĢte bu olaydan sonra çalıĢmalarımın 
yönünü değiĢtirdim. DNA zincirinin sadece klasik anlamda madde değil, 
aynı zamanda biyomanyetik dalga saçma özelliği bulunduğunu anlamıĢ 
oldum. Bu da zaten birçok yönüyle esrarengiz kalan kuantum fiziğinin 
araĢtırma konuları arasına giriyor” diye konuĢtu.  

Yumartalar ilk iliĢkinin belleğini taĢıyor. 
ĠKĠ beyazdan siyah çocuğun doğması gibi ĢaĢırtıcı sonuçların DNA 

zincirinin sadece fiziki madde yapısı değil, yaydığı biyolojik dalgalarda 
gizli genetik koddan kaynaklandığını bir daha anımsatan Dr. Garyaev, 
“Kadın bedeninde bildiğiniz gibi tüm hayatı boyunca kullanılacak 
yumurtalar doğuĢtan vardır. Sayıları 500-600 olan bu yumurta hücreler 
ilk cinsel iliĢkide fiziki olarak çocuk dünyaya getirmese bile o ilk kiĢinin 
DNA siluetini (Hologram) Ģeklini belleğine yerleĢtirmiĢ oluyor” 
açıklamasını yaptı. 

Ġki attan zebra, iki beyazdan siyah doğdu Garyaev DNA‟da 
gözlenen (fantom yaratma) özelliğine 198 yıl önce Lord Morton‟un at-
zebra çiftleĢtirmesine rastlıyor. Dr. Garyaev‟in (DNA fantomu) teorisini 
kanıtlayan geliĢme Morton‟un aynı diĢi atı bu sefer normal soylu bir atla 
çiftleĢtirmesinden sonra yaĢanıyor. Ġki atın çiftleĢmesinden zebra desenli 
sıpa doğuyor. 
10 yıl önceki iliĢkinin izi Benzer bulgunun sadece havyanlar için değil, 
insanlar için de geçerli olduğunu belirten Garyaev bir örnek verdi:  

“Rusya‟da ilginç olay yaĢandı. Slav ırkından karı-koca dünyaya 
siyah çocuk getirdi. Genetik testlere göre çocuk çiftindi. Derinlemesine 
bir araĢtırmaya girildiğinde kadının 10 yıl önce üniversitede Afrikalı bir 
erkekle kısa süreli iliĢki yaĢadığı ortaya çıktı”. (Hürriyet Planet)] 

 
(Ben flörtü de zinaya yaklaĢma olarak gördüğüm için linkteki yazıyı 

ek bilgi olarak öneriyorum.) 
http://ekabirweb.blogspot.com/2012/02/sosyal-kanser-flort.html ] 

 
 
33-) Ve lâ taktülün nefselletiy harramAllâhu illâ Bil Hakk* ve 

men kutile mazlumen fekad ce'alna liveliyyihi sultanen fela yüsrif 
fiylkatl* innehu kâne mensura; 

 
Allâh'ın haram kıldığı nefsi, Hak olarak hariç (kısas gereği dıĢında), 

öldürmeyin! Kim haksız yere öldürülür ise, biz onun velîsine bir yetki 
vermiĢizdir. O da öldürmekte ileri gitmesin (kısas sınırını aĢmasın)! 
Çünkü o yardım olunmuĢtur. (A.Hulusi) 

 

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?DocID=23253460
http://ekabirweb.blogspot.com/2012/02/sosyal-kanser-flort.html


033 - Allahın tahrim eylediği nefsi katil de etmeyin, meğer ki hak 
sebeple ola, ve her kim mazlumken katledilirse onun velisi için biz bir 
tasallut hakkı vermiĢizdir, o da katil de israf etmesin, çünkü o mensur 
bulunuyor. (Elmalı) 

 
 
Ve lâ taktülün nefselletiy harramAllâhu illâ Bil Hakk yine haklı 

bir gerekçeye dayanmaksızın Allah‟ın dokunulmaz kıldığı hiçbir cana 
kıymayın. Ġnsan hayatı muhteremdir. Bırakınız insan hayatını hayvanlar 
üzerine neden besmele çeker, Allah‟ın adını anarız biliyor musunuz? 
Hayat muhteremdir de onun için. Hayvan hayatı bile olsa. 

 
Ruhu Kur‟an vahyi, canla değil, insanla özdeĢleĢtirir. Onun için 

bizde anlaĢıldığı gibi ruh hayatla ilgili bir Ģey değildir. Ruh insanla ilgili bir 
Ģeydir. O nedenle hayvanların ruhu değil, canı vardır. Ruh insana aittir, 
onun için ebedidir. O nedenle ruh canla eĢleĢtirilemez insanla 
özdeĢleĢtirilebilir. Bu noktada hayat muhteremdir. Hayvan hayatına dahi 
ihtiram göstermemizi ister. Ġslam ve Allah adına kesersek meĢrulaĢtırır. 
Yoksa telef edersek meĢrulaĢtırmaz. Kaldı ki insan..!  

 
MeĢru savunma inkar edilmiyor. SavaĢ inkar edilmiyor. MeĢru 

müdafaa kendisini koruma inkar edilmiyor burada. Fakat bunun dıĢında 
haksızca bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüĢ gibidir diyor maide 
suresinin 32. ayetinde Kur‟an.  

 
(Ek bilgi; Kim bir kiĢiyi bir kiĢiye karĢılık (kısas) veya yeryüzünde 

fesada karĢılık olmaksızın öldürürse, bütün insanları öldürmüĢ gibidir... 
Kim de onu diriltirse, bütün insanları diriltmiĢ gibidir.”(Hadis)) 

 
Onun için burada bir nefsi, bir canı Allah‟ın yasakladığı, muhterem 

kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyin. Tabii ki bir baĢkasını kasten 
öldüren öldürülür. O da kısas cezasıdır zaten ayetin devamı ona iĢaret 
ediyor ve diyor ki; 

 
ve men kutile mazlumen fekad ce'alna liveliyyihi sultane zira 

haksız yere canına kıyılan kim olursa olsun iĢte onun velisine eĢdeğer bir 
ceza konusunda yetki tanımıĢızdır. Kısas; Bakara suresinin 178. 
ayetinde geçiyordu ya. Yani kısas aslında eĢdeğer bir cezadır. Yaptığına 
eĢ değer bir ceza. Onun için bir baĢkasını öldürenin kısasen öldürülmesi, 
aslında insan ölümünün önüne geçmek, insan hayatına verilen önemi 
gösterir. Vahiy suçluyu değil, suçu değil, mağduru savunur ve suçu yok 
eder. Onun için kimi zaman cinayetler cezasız kaldığı için bir değil, bir 
çok insan canı ile ödemekte bunun sonucunu. Onun için kısasta hayat 
vardır buyurur Kur‟an. 

 



fela yüsrif fiylkatl Fakat O, katil cezasında belirlenen sınırı 
aĢmasın. Bunun ne demek istediğini anlamak için cahiliye de ki bir takım 
uygulamalara bakmak lazım. Bazen güçlü bir kabilenin bir üyesini, 
güçsüz bir kabilenin bir üyesi öldürür; O güçlü kabilenin reisi gelir güçsüz 
kabilenin, katilin kabilesinin tüm erkeklerini kılıçtan geçirir, kadınlarını esir 
alır ve “Yine de intikam aldım saymıyorum kendimi.” derdi. Böyle bir 
gelenek, böyle bir uygulamayı nasıl Kur‟an ın yok ettiğini ve reddettiğini 
görüyoruz burada. 

 
innehu kâne mensura Ģu da bir gerçek ki zaten o yardıma mazhar 

olmuĢtur. Burada innehu‟da ki “hu” zamiri ya ölüye gider, maktule yani 
mazluma. O zaten Allah‟ın yardımına mazhar olur mazlum olduğu için. 
Ama veliye gitmesi dil açısından daha uygundur. Ya da veliye gider 
veliye zaten böyle bir yetki verilmiĢtir. Böyle bir kısas, eĢit bir ceza verme 
hakkı verildikten sonra bir de bunu aĢıp ta zulmetmeye kalkmasın diyor. 

 
 
34-) Ve lâ takrabu malel yetiymi illâ Billetiy hiye ahsenü hatta 

yeblüğa eĢüddeh* ve evfu Bil ahd* innel ahde kâne mes'ula; 
 
Büluğ çağına ulaĢıncaya kadar, en güzel Ģekilde olanı (yönetme 

amacı) hariç, yetimin malına yaklaĢmayın. Söz verdiğinizde tutun! 
Muhakkak ki söz veren sözünden sorumludur! (A.Hulusi) 

 
034 - Yetîm malına da yaklaĢmayın ancak rüĢtüne irinciye kadar en 

güzel olan suretle baĢka, ahdi de yerine getirin, çünkü ahitten mesuliyet 
muhakkak bulunuyor. (Elmalı) 

 
 
Ve lâ takrabu malel yetiymi illâ Billetiy hiye ahsenü hatta 

yeblüğa eĢüddeh Yetimin malına da kendisi ergenlik çağına erinceye 
kadar yapacağınız en uygun ve olumlu tasarruflar dıĢında yaklaĢmayın. 
Yani burada Nisa suresinin 6. ayetinde ifade buyrulan bir ilke, burada da 
dile getiriliyor. Ama oradan yola çıkarak ben;”Ergenlik çağına eriĢinceye 
kadar.” ki Nisa/6 da bu bizzat nas olarak var. Yetimin malına uygun bir 
takım tasarruflar dıĢında yaklaĢmayın. Eğer onun lehine bir tasarrufsa 
tabii ki yapabilirsiniz. Yani yetimin velisi Allah‟tır dercesine onun malını 
dahi, geleceğini dahi koruyor vahiy. 

 
ve evfu Bil ahd* innel ahde kâne mes'ula yine verdiğiniz her 

meĢru söze sadık kalın. ġüphesiz söz veren herkes bundan dolayı 
hesaba çekilecektir. 

 
 
35-) Ve evfülkeyle izâ kiltüm vezinu Bil kıstasil müstekıym* 

zâlike hayrun ve ahsenü te'viyla; 



 
Ölçtüğünüzde ölçüyü tam yapın ve dosdoğru terazi ile tartın 

(tartıyla aldatmaya gitmeyin)... Bu hem daha hayırlı ve hem de iĢin aslına 
ulaĢma bakımından daha güzeldir. (A.Hulusi) 

 
035 - Ölçtüğünüz vakit da tam ölçün ve doğru terazi ile tartın, bu 

hem hayırlı hem de akıbetçe daha güzeldir. (Elmalı) 
 
 
Ve evfülkeyle izâ kiltüm vezinu Bil kıstasil müstekıym ve 

ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam tutun. Tartıp değerlendirdiğiniz de ise 
dosdoğru kıstas ile tartın, değerlendirin. 

 
Burada ki ölçü sadece terazi ve metre değildir. Aksine orada ki Bil 

Kıstas, bir mizan üzerine gelmemiĢ vezinu fiili geldiği halde. Bil Kıstas; 
Aklın ölçüsü, tasavvurun ölçüsü. Çünkü terazi de ve kilo da, metre de 
eksiltenler, önce akılda yanlıĢ ölçerler. O Yamuk ölçme iĢi önce içte 
baĢlar. Akleden kalpleri yamuk ölçmeden elleri yamuk ölçmez. Onun için 
Kur‟an da doğrudan merkeze hitap ediyor ve oradaki yamukluğu, 
eksikliği düzeltiyor. Onun için doğru bir ölçü ile ölçün. Yoksa bu sadece 
ekonomik ölçü aletlerine değil, aynı zamanda ontolojik ölçü aletleri olan 
aklımız, muhakememiz, fikrimiz, bilincimize yönelik bir inĢa hareketidir. 

 
zâlike hayrun ve ahsenü te'viyla böylesi çok daha yararlı ve 

sonuç açısından çok daha güzeldir. Te‟vil sözcüğü sonuç anlamına 
geliyor. Etimolojik olarak ta böyle. Sadece anlamlı sözü değil, anlamlı 
eylemi de kapsıyor görüyorsunuz ki. Yani Kur‟an anlamlı eylemi, anlamlı 
bir söz gibi kabul ediyor. Yani Ģunu demek istiyor: Amel, imanın fiili 
yorumudur. Güzel davranıĢ imanın fiili yorumudur. Nasıl ki gülün açıĢı, 
gülün güzelliği yorumu ise. Bülbülün ötüĢü, güzelliği yorumu ise, amel de 
imanın yorumudur. Evet. Onun için insanın ameli, yüreğinin nasıl 
olduğunu yorumlar. 

 
 
36-) Ve lâ takfü ma leyse leke Bihi 'ılm* innesSem'a vel Besara 

vel Fuade küllü ülaike kâne anhu mes'ula; 
 
Hakkında ilmin olmayan Ģeyin ardına düĢme (zanla karar verme)! 

Muhakkak ki sem' (algılama), basar (değerlendirme) ve fuad (Esmâ 
mânâ özelliklerini beyne yansıtıcılar - {kalp nöronları ana rahminde 120. 
günde kendilerini beyne kopyalar ve beyinden devam eder}), iĢte onların 
hepsi ondan mesûldür! (A.Hulusi) 

 
036 - Bir de hiç bilmediğin bir Ģey'in ardınca gitme, çünkü kulak, 

göz, gönül, bunların her biri ondan mesul bulunuyor. (Elmalı) 
 



 
Ve lâ takfü ma leyse leke Bihi 'ılm ve bilmediğin bir Ģeyin 

peĢinden gitme. Ölçme ve değerlendirme yanlıĢının temel nedenlerinden 
biri, yanlıĢ ve eksik bilgidir diyor aslında bu ibare, cehalettir. Onun için 
bilgi eksiği ile yola çıkma, ölçü ve değerlendirme yanlıĢı yaparsın. 
Bilmediğinin ardına düĢme, bilmediğinin ardından gitme, ya da bilmediğin 
bir Ģeyi yapmaya kalkma. Bu anlamların tamamına gelir. 

 
innesSem'a vel Besara vel Fuade küllü ülaike kâne anhu 

mes'ula Çünkü kulak, göz ve gönül bütün bunlar hesap günü ondan 
dolayı sorguya çekilecektir. Yani gözlem, bilgi ve akleden kalp, -Buradaki 
gönül o. Fuad, gönül. akleden kalbe denk gelir.- YanlıĢ eylemi doğuran, 
yamuk tasavvur ve akıl da sorumludur diyor. Eğer yanlıĢ eyleme kadar 
yol açmıĢsa, aslında o yanlıĢ eyleme sebep olan taa..!‟özde ki yanlıĢ, 
gözlemde ki yanlıĢtır. Bilgide ki yanlıĢtır, kalpte ki yanlıĢtır, duyguda ki 
yanlıĢtır. Onun için o yanlıĢtan tamamı da sorumludur. Ya da sorguya 
çekilecek, Ģahitlik yapacaktır manasına almak daha doğru olur. 

 
 
37-) Ve lâ temĢi fiyl Ardı meraha* inneke len tahrikal Arda ve 

len teblüğal cibale tûla; 
 
Arzda benlikle kendini bir Ģey sanarak yürüme! Kesinlikle sen ne 

arzı delebilirsin; ne de boyca dağlara eriĢebilirsin! (A.Hulusi) 
 
037 - Hem Yer yüzünde azametle yürüme, çünkü sen ne Arzı 

yırtabilirsin, ne de boyca dağlara yetiĢebilirsin. (Elmalı) 
 
 
Ve lâ temĢi fiyl Ardı meraha ve yeryüzünde çalım satarak 

dolaĢma. inneke len tahrikal Arda ve len teblüğal cibale tûla unutma 
ki sen ne yeri yarabilirsin, ne de dağlarla boy ölçüĢebilirsin. Yani çalım 
satıp hava atma diyor. Tevazulu ol, mütevadı ol. Peygamber; Kim alçak 
gönüllü olursa Allah onu yüceltir. Kim de tekebbür ederse, kibir ederse, 
büyüklenirse, küstahça böbürlenirse Allah onu alçaltır. Baksanıza 
yağmura, sular en çukur yerlerde akar. Allah onun tevazuunu göklere 
çıkararak ödüllendirir. Bulut olur, dağları bile aĢar. Onun için tevazuun 
sonucunun güzelliğini görmek isteyen suya, su örneğine baksın. 

 
 
38-) Küllü zâlike kâne seyyiuhu 'ınde Rabbike mekruha; 
 
Kötü olan bu davranıĢlar, Rabbinin indînde hakikatine yakıĢmayan, 

sonucu çirkin davranıĢlardır! (A.Hulusi) 
 



038 - Bütün bunların menhiy olanı rabbin indinde mekruh 
bulunuyor. (Elmalı) 

 
 
Küllü zâlike kâne seyyiuhu 'ınde Rabbike mekruha bütün 

bunların bütün bu sayılan 12 maddelik talimatların asıl kötülüğü nedir 
biliyor musunuz, Ģudur. Rabbinin katında hoĢ karĢılanmamıĢ olmalarıdır. 
Bu da muhteĢem bir final değil mi? Yani bütün bunlar yasak diye 
yapmayabilirsiniz, emir diye yapabilirsiniz. Fakat bunun da üstünde bir 
amaç var. O da Rabbim memnun olur. Rabbim sevmez bunu diye 
kaçınır, rabbim sever bunu diye yaparsan daha yüce bir amaç uğruna 
yapmıĢ olursun ki asıl iĢte bütün bu nehiylerin, kötülüklerin 
yasaklanmasının sebebi budur. 

 
 
39-) Zâlike mimma evha ileyke Rabbüke minel hikmeti, ve lâ 

tec'al meAllâhi ilâhen ahare fetülka fiy cehenneme melumen 
medhura; 

 
ĠĢte bunlar, Rabbinin sana hikmetten vahyettikleridir. Allâh ile 

beraber bir tanrı da oluĢturma! Sonra piĢmanlıkla (sendeki kuvveleri 
haber verildiği halde değerlendiremediğin için) kendi kendine söver hâlde 
ve (hakikatindekilerden) uzaklaĢtırılmıĢ olarak Cehennem'e girersin! 
(A.Hulusi) 

 
039 - ĠĢte bunlar rabbinin sana vahy ettiği hikmetlerdendir, sakın 

Allah ile beraber diğer bir ilâh uydurma ki sonra levm-ü tard olunarak 
Cehenneme atılırsın. (Elmalı) 

 
 
Zâlike mimma evha ileyke Rabbüke minel hikme bütüb bunlar 

rabbinden sana vahyedilen, doğruyu eğriden ayıran hükümlerin bir 
bölümüdür. ĠĢte burada El Hikme sözcüğü, adeta Tevrat‟ta da, veyahut 
ta Ģöyle diyelim Hz. Musa‟ya verilen 10 emirde olduğu gibi, Hz. 
Peygambere de verilen bu sayılan emirler hikmet, yani hüküm, 
kesinleĢmiĢ hüküm. Kötüyü iyiden, doğruyu eğriden, yanlıĢı, çirkini 
güzelden ayıran kesin hükümler anlamına gelse gerektir.  

 
ve lâ tec'al meAllâhi ilâhen ahar ey insan Ģu halde artık Allah ile 

birlikte baĢka bir ilah edinme. fetülka fiy cehenneme melumen 
medhura yoksa kınanmıĢ ve gözden çıkarılmıĢ biri olarak cehennemi 
boylarsın. 

 
Ġyi ve kötüyü belirleme, evrensel ahlaki ilkeler koymak ancak 

Allah‟a mahsustur değil mi dostlar. ĠĢte bu, ancak Allah‟ın dır doğru ile 
eğriyi mutlak manada ayırma gücü. Allah‟a aittir. Ġnsan zaaflarından 



bağımsız, tüm evreni, tüm insanlığın uyacağı doğruları Allah‟tan baĢka 
kim koyabilir. Ġnsanın koyduğu hükümler çevresinden etkilenir, zaafından 
etkilenir, kendi bilgisinden etkilenir. Dolayısıyla insanlığın tamamını 
kapsayan evrensel doğruları koymak Allah‟a mahsustur. ĠĢte burada 
onun için tevhide geri döndü ve finali de onunla yaptı bütün bu 12 emir. 

 
 
40-) Efeasfaküm Rabbüküm Bil beniyne vettehaze minel 

Melaiketi inasâ* inneküm letekulune kavlen azıyma; 
 
Rabbiniz sizi seçti oğullar için de, (kendisi) meleklerden diĢiler mi 

edindi? Muhakkak ki siz çok aziym laf ediyorsunuz! (A.Hulusi) 
 
040 - Ya Ģimdi rabbiniz sizi oğullarla mümtaz kıldı da kendisi 

Melâikeden diĢiler edindi öylemi? Hakikaten siz çok büyük bir söz 
söylüyorsunuz. (Elmalı) 

 
 
Efeasfaküm Rabbüküm Bil beniyne vettehaze minel Melaiketi 

inasâ ne yani Ģimdi rabbiniz sizin için oğullar seçip ayırırken kendisine 
meleklerden kızlar edindi öyle mi? 

 
Yeni bir pasaja girdik burada. Burada cahiliye insanının çok temel 

bir sapması dile getiriliyor. Aslında modern cahiliye insanının da sapması 
bu. Ne diyordu Kur‟an Necm/21 de; 

 
Elekümüzzekeru ve lehül ünsâ (Necm/21) erkek size, kız ona ait. 

Burada aziym bir çeliĢki var. Ġnsan Allah iliĢkisinde insan Allah‟a 
küfrederken, Allah‟a isyan ederken çeliĢkiye düĢer. Bu bir çeliĢkidir. 
Nedir? Erkekler iyidir, kız kötüdür diyorsunuz, kötü olanı da Allah‟a 
veriyorsunuz. Yani aslında bu hükmünüz yamuk bir hüküm. Hani daha 
önce söylemiĢti ya burada;  

 
Ve evfülkeyle izâ kiltüm vezinu Bil kıstasil müstekıym (35) Yani 

tartıp değerlendirirken doğru tartıp değerlendirin. Ölçün demiĢti 35. 
ayette. YanlıĢ yamuk ölçüyorlar. Tasavvur ve akıl yamuk çalıĢıyor, 
istikamet açısı yamuk. Önce yamuk ölçüyorlar, kadını düĢük görüyorlar. 
Oysa ki insan olarak baksalar Allah‟ın yarattığı bir bütünün iki yarısı 
kadardır kadın ve erkek. Ġnsan erkek olmaktan dolayı üstün, kadın 
olmaktan dolayı da aĢağı değildir. Bir bütünün iki yarısıdır.  

 
Önce böyle yamuk bir temel inĢa ediyorlar, onun üzerine de Ģu 

binayı inĢa ediyorlar, Ģirk binasını ve kızları Allah‟a veriyorlar oğlanları 
kendilerine. Allah sizin için değerli ise, tapılmaya layık bir varlıksa sizin 
için değerli gördüğünüzü O‟na versenize. Bu bir çeliĢki. Yani küfrün ve 



Ģirkin çeliĢkisine dikkat çekiyor ve bir örnek gösteriyor, sadece bir örnek 
bu. 

 
inneküm letekulune kavlen azıyma Ģu bir gerçek ki siz pek 

dehĢet bir söz söylüyorsunuz. 
 
 
41-) Ve lekad sarrefna fiy hazel Kur'âni liyezzekkeru* ve ma 

yeziydühüm illâ nüfura; 
 
Andolsun, Ģu Kurân'da (hakikati) temsillerle, türlü anlatım yollarıyla 

açıkladık ki düĢünüp hatırlasınlar; fakat bu, onların ancak 
uzaklaĢmalarını arttırıyor. (A.Hulusi) 

 
041 - Biz bu ihtarı bu Kur'an da türlü Ģekillerle ifade ettik ki düĢünüp 

akıllarını baĢlarına alsınlar, halbuki o onların ancak ürkekliğini artırıyor. 
(Elmalı) 

 
 
Ve lekad sarrefna fiy hazel Kur'âni liyezzekkeru doğrusu biz bu 

Kur‟an da hakikati tüm boyutlarıyla ortaya koyduk ki düĢünüp öğüt 
alabilesiniz. ve ma yeziydühüm illâ nüfura fakat gel gör ki bu onların 
sadece nefretini artırdı. 

 
 
42-) Kul lev kâne meahu alihetün kema yekulune izen lebteğav 

ila ZilArĢi sebiyla; 
 
De ki: "Eğer onların dedikleri üzere O'nunla beraber tanrılar 

olsaydı, o vakit elbette ArĢ sahibine bir yol ararlardı." (A.Hulusi) 
 
042 - De ki: Allah ile beraber dedikleri gibi ilâhlar olsa idi o takdirde 

onlar o ArĢın sahibine elbet bir yol ararlardı. (Elmalı) 
 
 
Kul lev kâne meahu alihetün kema yekulune izen lebteğav ila 

ZilArĢi sebiyla De ki, eğer iddia ettikleri gibi O‟nunla birlikte baĢka 
tanrılar olmuĢ olsaydı, onlarda otorite sahibine yakın olmak, ya da O‟na 
galip gelmek için bir yol bulmaya çalıĢırlar, çabalarlardı elbet. 

 
Burada lebteğav ila ZilArĢ otorite sahibi, arĢ sahibi, ki arĢ; 

otoriteden kinayedir. ArĢ sahibine bir yol bulmaya çalıĢmak ne manaya 
gelir? Taberi; yakın olmak için çırpınırlardı ondan baĢka da ilah olsaydı 
sizin iddia ettiğiniz gibi. Diye anlamıĢ ama ilk tam tefsir sahibi Mukatil b. 
Süleyman; Galip gelmek için, onu alt etmek için bir yol bulmaya 
çalıĢırlardı diyor, böyle anlamıĢ. 



 
 
43-) SubhaneHU ve te'âla amma yekulune ulüvven kebiyra; 
 
"O, Subhan ve yücedir; yüceliği onların laflarından ölçüsüz 

büyüktür (yüceliğini akıl kavramaz)!" (A.Hulusi) 
 
043 - O sübhan, onların dediklerinden çok münezzeh ve çok 

yüksek, hem pek büyük bir yükseklikle yüksektir. (Elmalı) 
 
 
SubhaneHU ve te'âla amma yekulune ulüvven kebiyra her 

noksandan beri, her Ģeyden yüce ve aĢkın olan O; onların söylediklerinin 
de çok çok ötesinde sonsuzca yücelik, sonsuzca büyüklük 
sahibidir.ulüvven kebiyra. 

 
 
44-) Tüsebbihu leHUs Semavatüs seb'u vel Ardu ve men 

fiyhinn* ve in min Ģey'in illâ yüsebbihu Bi hamdiHĠ ve lâkin lâ 
tefkahune tesbiyhahüm* inneHU kâne Haliymen Ğafûra; 

 
Yedi semâ (yedi bilinç mertebesindeki tüm yaratılmıĢlar), arz 

(bedenler) ve onların içindekiler O'nu tespih eder (Esmâ'sının özelliklerini 
açığa çıkaran iĢlevleriyle her an hâlden hâle dönüp dururlar)! Hiçbir Ģey 
yok ki, O'nun Hamdı olarak, tespih etmesin! Fakat siz onların iĢlevini 
anlamıyorsunuz! Muhakkak ki O, Haliym'dir, Ğafûr'dur. (A.Hulusi) 

 
 
044 - Onu yedi Semâ ile Arz ve bütün bunlardaki zevil'ukul tesbih 

eder ve hattâ hiç bir Ģey yoktur ki onu hamdıyla tesbih etmesin ve lâkin 
siz onların tesbihlerini iyi anlamazsınız, o, cidden halîm gafur bulunuyor. 
(Elmalı) 

 
 
Tüsebbihu leHUs Semavatüs seb'u vel Ardu ve men fiyhinne 

yedi gök ve yer ve onlar arasında yaĢayan her bilinçli varlık onun sonsuz 
yüceliğini dillendirmektedir. 

 
Burada ki yedi gök; kinayedir. Çok katlılığa. 7 rakamı Araplarda 

genellikle kinayeten kullanılır, çok katlılığa, dereceliliğe ifade eder. Bunu 
da burada böyle anlamak daha doğru bir anlayıĢtır. 

 
ve in min Ģey'in illâ yüsebbihu Bi hamdiHĠ ve lâkin lâ 

tefkahune tesbiyhahüm daha da öte lisanı hal ile “hâl lisanı ile” O‟nun 
ululuğunu övgü ile dile getirmeyen bir tek nesne dahi bulunmamaktadır 
ve fakat siz onların ululayan dilini anlamakta acze düĢmektesiniz, 



anlamakta zorlanmaktasınız. Yani anlamamakta ısrarcısınız diye 
çevirmek daha doğru olur. Varlık; âlem. Âlem;alem, alem;iĢarettir. Çünkü 
bilgiye konu olan Ģey, ilme konu olan Ģey âlemdir. Bilgi ise izdir.  

 
Varlık bir kitaptır, O yazar, O‟nu yazar. O kitabın yazarı Allah‟tır, ve 

bu kitap Allah‟ı gösterir.  
 
Mahlûkat bir Ģahittir, Allah‟a Ģahadet eder. Eser müessirine, fiil 

failine iĢaret eder. Onun için her Ģey kendi dilince ilahi bir Ģarkıyı 
söylemektedir. Ey insan bir tek sen çatlak ses çıkarıyorsun demek ister 
gibidir Kur‟an burada. 

 
[Ek bilgi; "Bir rivayette; müezzinin sesinin ulaĢtığı her yerde ki kuru-

yaĢ, (canlı-cansız) eĢyanın, onun lehinde tanıklık edeceği bildirilmiĢtir.  

Ayet ve hadisler bu tarz bilgilerle doludur Biz ise böyle rivayetlere 
inanmakla birlikte bu inanca keĢfi de ekledik. Bu meyanda gözümüzle 
görerek ve kulaklarımızla duyarak tĢların Allah‟ı dille zikrettiğini duyduk. 
TaĢlar Allah‟ın yüceliğini bilen kimselerin konuĢması olarak her insanın 
algılayamayacağı Ģekilde bize hitap etmiĢtir.  

O halde Allah‟ın yaratıklarından her cins belirli bir ümmettir. Allah onları 
kendilerine özgü bir ibadete göre yaratmıĢ nefislerinde bu ibadeti onlara 
bildirmiĢtir. (Ġbn. Arabi F.Mekkiye/1-426)] 

[Ek bilgi-2; ilginç bir haber; Her ġey Allah'ı Zikreder 

 Prof Dr. Galin Biserof Asenof ilginç bir buluĢa imza attı 

http://cennetnamzeti.blogcu.com/her-sey-allah-i-zikreder/4544412] 
 
inneHU kâne Haliymen Ğafûra Çıkarsan ne olur ki, sen çatlak ses 

çıkarsan ne olur ki, buna rağmen O size hep hoĢ görü göstermekte, 
sürekli bağıĢlayıcı davranmaktadır. Sen koroyu bozuyorsun ama O 
bağıĢlamaktan vazgeçmiyor. 

 
 
45-) Ve izâ kare'tel Kur'âne ce'alna beyneke ve beynelleziyne lâ 

yu'minune Bil ahireti hıcaben mestura; 
 
Sen Kurân'ı okuduğunda, seninle, gelecekteki sonsuz yaĢamlarına 

iman etmeyenler arasına gizli perde oluĢturduk. (A.Hulusi) 
 
045 - Bir de sen Kur'an ı kıraat ettiğin vakit biz seninle Âhirete 

inanmayanların arasına görünmez bir hıcab çekeriz. (Elmalı) 
 
 

http://cennetnamzeti.blogcu.com/her-sey-allah-i-zikreder/4544412
http://cennetnamzeti.blogcu.com/her-sey-allah-i-zikreder/4544412
http://cennetnamzeti.blogcu.com/her-sey-allah-i-zikreder/4544412


Ve izâ kare'tel Kur'âne ce'alna beyneke ve beynelleziyne lâ 
yu'minune Bil ahireti hıcaben mestura hem ne zaman onlara Kur‟an 
okusan, seninle ahirete inanmamakta ısrar eden o kimseler arasına 
görünmez bir perde çekeriz. Kâinat ayetini okuyamayan bir göz; Kur‟an 
ayetini iĢitemez. Kâinatın dilini anlamayan bir yürek, kitabın dilini de 
anlayamaz. Görünmeyen perde, bağ kuran Ġslam aklından yoksun 
olmaktır. Tevhitten yoksun olmaktır. ĠĢte burada ki anahtar da budur 
aslında. Tevhitten yoksun olan bir akıl; eĢya ile Allah, insan ile tabiat, 
tabiatla Allah arasındaki bağı kuramaz, bir perde olmuĢ olur, vahyi de 
anlayamaz. 

 
 
46-) Ve ce'alna alâ kulubihim ekinneten en yefkahuhu ve fiy 

azânihim vakra* ve izâ zekerte Rabbeke fiyl Kur'âni vahdeHU vellev 
alâ edbarihim nüfura; 

 
ġuurlarını (kalplerini), Onu anlamalarına engel olan (bâtıla 

kilitlenme) örtüsüyle örter; kulaklarına da ağırlık koyarız (algılayamazlar)! 
Kurân'da, Rabbini TEK'liği ile andığında, nefretle geriye dönüp giderler. 
(A.Hulusi) 

 
046 - Ve kalplerinin üzerine onu iyi anlamalarına mani' kabuklar 

geçiririz ve kulaklarına bir ağırlık veririz. Rabbini Kur'an da vahit olarak 
andığın vakit de ürkerek arkalarına döner giderler. (Elmalı) 

 
 
Ve ce'alna alâ kulubihim ekinneten en yefkahuhu ve fiy 

azânihim vakra akleden kalplerinin üzerine onu anlamalarını engelleyen 
bir kapak, kulaklarına ise bir tıkaç yerleĢtiririz. Göz tek baĢına ıĢıksız 
yetmez. IĢık ister görmek için. Akıl tek baĢına yetmez, vahit ister. Evet, 
kulak tek baĢına yetmez, ses veren bir dudak ister ki duysun. Onun için 
yürek tek baĢına yetmez, ona sahip olan bir kudret parmağı ister. 

 
ve izâ zekerte Rabbeke fiyl Kur'âni vahdeHU vellev alâ 

edbarihim nüfura bu yüzden sen ne zaman Kur‟an okuma anında 
rabbini birleyerek ansan, rabbini tek olarak ansan, nefretle gerisin geri 
dönüp senden uzaklaĢırlar. 

 
 
47-) Nahnu a'lemu Bima yestemiune Bihi iz yestemiune ileyke 

ve iz hüm necva iz yekuluz zalimune in tettebiune illâ racülen 
meshura; 

 
Sana kulak verdiklerinde nasıl dinlediklerini; aralarında 

fısıldaĢırlarken de, o zâlimlerin: "SihirlenmiĢ bir adama tâbi oluyorsunuz" 
dediklerini biz iyi biliriz. (A.Hulusi) 



 
047 - Biz pek âlâ biliyoruz seni dinlerken ne suretle dinliyorlar? 

Birbirleriyle fısılda Ģırlarken de ve o zalimler derlerken de: baĢka değil, 
sırf bir sihirli adama tâbi' oluyorsunuz. (Elmalı) 

 
 
Nahnu a'lemu Bima yestemiune Bihi iz yestemiune ileyk Ey 

Muhammed sana kulak verdiklerinde, aslında onların neye kulak 
verdiklerini, kulak kabarttıklarını ve iz hüm necva iz yekuluz zalimune 
in tettebiune illâ racülen meshura ve kendi aralarında ki gizli kapaklı 
görüĢmeleri sırasında o zalimlerin; eğer ona uyarsanız, yalnızca 
büyülenmiĢ bir adama uymuĢ olursunuz dediklerini biz çok iyi biliyoruz. 
SihirlenmiĢ diyorlar dikkat buyurun fakat sihirbaz, büyücü diyemiyorlar. 
Çünkü gösterecekleri bir tek olağan üstü örnek yok. Büyücü diyecekler 
ama bir örnek gösteremiyorlar, onun için de büyülenmiĢ diyorlar. 

 
 
48-) Unzur keyfe darebu lekel'emsâle fedallu fela yestetıy'une 

sebiyla; 
 
Bak senin için nasıl benzetmeler yaptılar da bu sebeple saptılar! 

Artık (Hakikate götüren) bir yol bulamazlar! (A.Hulusi) 
 
048 - Bak seni nelere kıyas ettiler de nasıl dalâlete düĢtüler, onun 

için bir yol bulmağa tab-ü tüvanları yok. (Elmalı) 
 
 
Unzur keyfe darebu lekel'emsâl Ģunların seni neye 

benzettiklerine bir bak hele fedallu fela yestetıy'une sebiyla iĢte iyice 
sapıtmıĢ bunlar. Artık doğru yolu görecek, ona girecek mecalleri bile yok. 

 
 
49-) Ve kalu eizâ künna ızamen ve rufaten einna lemeb'usûne 

halkan cediyda; 
 
Dediler ki: "Kemik yığını ve toz toprak olduktan sonra, biz mi 

gerçekten yepyeni bir yaradılıĢ ile bâ's olunacaklarız?" (A.Hulusi) 
 
049 - Bir de dediler ki: biz bir sürü kemik olduğumuz ve ufalanıp 

tozduğumuz vakit mı cidden biz mi yeni bir hilkatle ba's olunacağız? 
(Elmalı) 

 
 
Ve kalu eizâ künna ızamen ve rufaten einna lemeb'usûne 

halkan cediyda Birde tutmuĢ diyorlar ki; Ne yani Ģimdi biz kemik 
yığınına dönüĢüp ondan da toza toprağa karıĢtıktan sonra tekrar yepyeni 



bir yaratılıĢla diriltileceğiz öyle mi? Yani bütün yukarıda ki problemlerin 
en temelinde yatan problem, ahirete iman etmemek. 

 
 
50-) Kul kûnu hıcareten ev hadiyda; 
 
De ki: "TaĢlar (dabbe beden) ve demir (ruh beden) olun 

(isterseniz)!" (A.Hulusi) 
 
050 - De ki: muhakkak, ister taĢ olun ister demir. (Elmalı) 
 
 
Kul kûnu hıcareten ev hadiyda de ki ister taĢa dönüĢün, ister 

demire; 
 
 
51-) Ev halkan mimma yekbüru fiy suduriküm* feseyekulune 

men yu'ıydüna* kulilleziy fetareküm evvele merretin, feseyünğıdune 
ileyke ruusehüm ve yekulune meta hu* kul 'asa en yekûne kariyba; 

 
"Yahut içinizden kendinizi olağanüstü (dünyanızda çok büyük bir 

yaratık; bilinç) olarak hayal edin (yine de ölüm sonrası bâ's 
olacaksınız)!"... Diyecekler ki: "Bizi kim (hayata) iade edecek?"... De ki: 
"Sizi ilk defa yaratmıĢ olan!"... (Alayla) sana kafalarını sallarlar ve derler 
ki: "Ne zaman olacak?"... De ki: "Çok yakın olabilir!" (A.Hulusi) 

 
051 - Ġsterse gönlünüzde büyüyen her hangi bir halk, o halde bizi 

kim iade edebilir? Diyecekler, sizi, de: ilk defa yaratmıĢ olan kudret 
sahibi, o vakit sana baĢlarını sallayacaklar da «ne vakit o?» Diyecekler, 
de ki «yakın olması me'mul».(Elmalı) 

 
 
Ev halkan mimma yekbüru fiy suduriküm ya da mahlukat 

içerisinde aklınıza gelebilecek hayata en uzak baĢka bir varlığa, 
feseyekulune men yu'ıydüna* kulilleziy fetareküm evvele merrah 
bundan sonra da kalkıp; bizi kim yeniden diriltecek diye soracak olurlarsa 
de ki; Sizi ilk defa yaratan kimsedir. Böyle cevapla. feseyünğıdune 
ileyke ruusehüm ve yekulune meta huve bunun üzerine kafalarını 
kinayeli kinayeli sallayarak; peki bu ne zaman gerçekleĢecekmiĢ diye 
soracak olurlarsa kul 'asa en yekûne kariyba de ki; kim bilir belki de çok 
yakında gerçekleĢecek. 

 
 
52-) Yevme yed'uküm fetesteciybune Bi hamdiHĠ ve tezunnune 

in lebistüm illâ kaliyla; 
 



Sizi çağıracağı zaman (ölümü tattığınızda), O'nun Hamdı olarak 
(değerlendirmesine göre) olayı yaĢayacak ve zannedeceksiniz ki 
(kabirlerinizde - beden yaĢamında - dünyada) ancak pek az kaldınız! 
(A.Hulusi) 

 
052 - O sizi çağıracağı gün derhal ona kemali tazîm ile icabet 

edeceksiniz ve zannedeceksiniz ki pek az bir müddet kaldınız. (Elmalı) 
 
 
Yevme yed'uküm fetesteciybune Bi hamdiH ister istemez derhal 

siz de O‟nu överek bu çağrıya uyacaksınız o gün. ve tezunnune in 
lebistüm illâ kaliyla üstelik dünya hayatında çok kısa bir süre 
oyalandığınıza aklınız iĢte o zaman yatacak. 

 
Rabbim ahirette uyanmadan dünyada uyanan ve vahyin soluğunu 

ruhunda hissedenlerden kılsın. 
 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Ġddiamızın, davamızın, ömrümüzün tüm hasılatı ve son sözümüz 

Rabbimize “Hamd” dir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. ĠSRA SURESĠ (053-082)(91) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları bugünkü dersimize Ġsra suresinin 53. ayeti 

ile devam ediyoruz. Hatırlayacak olursanız geçen dersimizde iĢlediğimiz 
ayetler ahirete imandan söz ediyorlardı. Yani insanın dünyevileĢmesinin 
Allah ile iliĢkisini koparmasının, zulmetmesinin. Kendisi ile iliĢkisini 
koparmasının, kendisi ile barıĢık olmamasının, kavgalı olmasının. Tabii ki 
tabiatla, çevresi ile, diğer insanlar ile ve mahlukatın yaratıcısı Allah ile 
barıĢık olmamasının temelinde yatan en büyük sebep olarak ahirete 
imansızlığı göstermiĢti. 

 
Yeniden diriliĢ ve hesap gününün hatırlatılmasının ardından iĢte bir 

ayet geliyor, diyalog çağrısı. Ki bu kadar geniĢ bir perspektif insanın ezeli 
mazisi ve ebedi istikbalini de içine alan bu kadar geniĢ bir perspektif 
ancak Allah‟a layıktır ve ancak bir vahiyde görebiliriz biz bunu. ĠĢte o 
perspektifin merkezinde yine Allah‟ın insana olan rahmetini görüyoruz ve 
yeniden diriliĢ ayetlerinin ardından bir diyalog çağrısı ile devam ediyor 
Kur‟an.  

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
53-) Ve kul li ıbadiy yekulülletiy hiye ahsen* inneĢ Ģeytane 

yenzeğu beynehüm* inneĢ Ģeytane kâne lil'Ġnsani adüvven 
mubiyna; 

 
Kullarıma de ki; en güzeli ne ise onu söylesinler! Muhakkak ki 

Ģeytan (nefs = bilinç = bedensellik kabulü vehmi) aralarına fit sokar... 
Muhakkak ki Ģeytan, insan için apaçık bir düĢmandır! (A.Hulusi) 

 
053 - Kullarıma söyle ki: en güzel olan kelimeyi söylesinler çünkü 

ġeytan aralarını gıcıklar, çünkü ġeytan insana açık bir düĢman 
bulunuyor. (Elmalı) 

 
 
Ve kul li ıbadiy yekulülletiy hiye Ahsen imdi, söyle kullarıma 

birbirlerine karĢı sözü en güzel biçimde söylesinler. Ya da, söyle 
kullarıma birbirleri arasında ki diyalog yolunu açık tutsunlar. Ya da söyle 
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kullarıma birbirleri ile güzel bir diyaloga girsinler. ĠĢte rabbimizin 
Peygamberine; kullarıma benden ilet diye emrettiği emir, diyalog çağrısı. 
Yani, sözün gücüne inansınlar. Bana inanıyorsanız sözün gücüne inanın. 
Söz güçlü olmasaydı Allah konuĢur muydu. Vahiy varsa sözün gücü var 
demektir. 

 
Onun için aslında bu ayet, bu ibare Allah‟ın has kullarına sözün 

gücüne inanma çağrısıdır. Ve tabii söyle kullarıma birbirleri ile iyi bir 
diyalog geliĢtirsinler dediği karĢı taraf kim? Hiç kuĢkusuz ki 
inanmayanlar. Ayetin bağlamı zaten bunu veriyor. 

 
Zümer/8. ayet ne diyordu?(hayır, 18) Elleziyne yestemi'unel kavle 

feyettebi'une ahsene.. (Zümer/18) Onlar ki, yani sözün gücüne inanan, 
buna inandığı için, Allah‟ın sözüne inanan müminler, sözün tamamını 
dinlerler, en güzeline uyarlar. Ama, sözü dinlerler, tamamını dinlerler. 
yestemi'unel kavl oradaki el takısı, sözün tamamına delalet eder. 
Tamamını dinlerler, ama seçerler. Çünkü müminin aklı seçen akıldır, 
mümeyyiz akıldır. En güzeline uyarlar. 

 
ĠĢte Kur‟an ın bu prensibini hayatında bir melekeye dönüĢtüren 

sevgili efendimiz o yüce insan sözün tamamını dinlediği için, sözünü 
dinlediği münkirler ve putperestler tarafından ne diye isimlendirilmiĢti 
biliyor musunuz? Uzûn , kulak. Kulak diye isimlendirilmiĢti. Tevbe 
suresi/61. ayetinden öğreniyoruz bunu. Yani kulak diyecek kadar, kulak 
lakabını düĢmanları verecek kadar söz dinleyen, söze önem veren, 
karĢısındakinin sözüne değer veren biri.Çünkü Allah böyle istedi. Dinle, 
ondan sonra. önce dinle ondan sonra vuracaksan vur. Ama öce dinle. 
ĠĢte ilahi vahiylerin özü Kur‟an vahyinde böyle tecessüm etti. 

 
inneĢ Ģeytane yenzeğu beynehüm Neden diyalog geliĢtirsinler? 

Çünkü Ģeytan aralarını açmak ister. Görüyor musunuz, Ģeytanı aradan 
çekmenin formülü olarak diyalog yolunu açık tutmak öngörülüyor. Demek 
ki Ģeytan daha çok sözün aradan çekildiği durumlarda girer. Ġnsanların 
aralarını acar. Yani söze güvensizliğin olduğu yerde Ģeytan girer.  

 
Özellikle müminler kendi aralarında bu kurala riayet etmeleri 

gerekmiyor mu. Kur‟an imandan mahrum kitlelerle dahi diyalogu 
emrederken, ya müminlerin birbirleri arasında kopukluğu, söze 
güvenmemesi, birbirleri ile sözlü diyaloga girememesi, birbirlerine 
kendilerini ifade etmemesi, bizzat muhatabının ağzından kendisini 
öğrenmemek, tanımamak, dinlememek. Affedilebilir bir cürüm mü bu. O 
zaman Ģeytan girer diyor. ġeytanın girmesini istemiyorsanız bizzat, yüz 
yüze, göz göze, öz öze . Ama söz söze olun, olun ki Ģeytan girmesin. 

 
inneĢ Ģeytane kâne lil'Ġnsani adüvven mubiyna gerçek Ģu ki 

Ģeytan sadece müminlere düĢman değil, dikkat buyurun; Lil‟insan, insan 



soyuna düĢman. Ġnsan soyunun apaçık düĢmanıdır. Burada ki el insan 
lam‟ı tarif, cins içindir. Tüm insan cinsini kapsar. Yani insan soyuna 
Ademoğluna düĢmandır Ģeytan. Onun için Ģeytanın askeri olmayın. 
DüĢmanınıza fırsat vermek istiyorsanız sözün yolunu tıkayın. Eğer söz 
kanallarını açık tutarsanız Ģeytan, size olan ezeli düĢmanlığını sizin 
üzerinizde uygulayamaz, zarar veremez. 

 
Ne diyordu Ankebut/46 da Kur‟an ehli kitabı kastederek. Onlarla 

güzel tartıĢ diyordu. Demek ki sadece burada değil, Kur‟an ın diğer 
birçok yerinde sizin gibi inanmayan, inancınızın aynı olmadığı diğer inanç 
mensupları ile iyi bir diyalog kurmak emrediliyor. Neden? Çünkü sizin 
korkacak hiçbir Ģeyiniz yok. Kendine güveni olmayanlar diyalogdan 
kaçarlar.Söyleyecek sözü olmayanlar sözden korkarlar.  

 
Bir mümin sözden neden korksun çünkü o sözün Ģahını kendi 

elinde bulunduruyor. Çünkü o sözlerin sultanı olan vahye iman etmiĢ. 
Çünkü o kendisini hakikate nispet etmiĢ. Kendisini yalana nispet edenler 
korksun sizden. Siz korkmayın. Sizin iletecek çok Ģeyiniz var. Sizin 
ulaĢtıracak çok Ģeyiniz var. Çünkü güçlü olan söz sizde. Kavlül hak 
sizde, hak söz sizde. Hakkın sözü sizde. Onun için siz değil 
muhataplarınız tedirgin olsun. 

 
 
54-) Rabbüküm a'lemü Biküm* in yeĢe' yerhamküm ev inyeĢe' 

yuazzibküm* ve ma erselnake aleyhim vekiyla; 
 
Rabbiniz, hakikatiniz olarak sizi çok iyi bilir! Dilerse size rahmet 

eder veya dilerse size azap eder! Biz seni, onlara vekîl olarak irsâl 
etmedik. (A.Hulusi) 

 
054 - Rabbiniz sizi daha çok bilir, dilerse size merhamet buyurur, 

dilerse size azâb eder, seni de üzerlerine vekîl göndermedik. (Elmalı) 
 
 
Rabbüküm a'lemü Biküm rabbiniz kim ve ne olduğunuzu çok iyi 

bilmektedir. Kendinizi Allah‟a ispat için din adına saldırganlık yapmayın, 
taĢkınlık yapmayın, bu anlaĢılıyor. Çünkü rabbiniz sizin ispatınızı 
istemiyor, O sizi biliyor, çok iyi biliyor kimin ne olduğunu. Yani onun için 
vitrinlik iĢlere soyunup ta saldırganlık yapmayın. Rabbiniz kimin ne 
olduğunu çok iyi biliyor. Ona ispat edecekseniz yüreğiniz yetiyor zaten. 
Onun için vitrine yatırım yapmayın. Yatırımınızı kiĢiliğinize, kimliğinize 
yapın. 

 
in yeĢe' yerhamküm ev inyeĢe' yuazzibküm dilerse size 

rahmetiyle muamele eder, dilerse cezalandırır. Yani bunları yine de 
yapıyorsunuz. Ġnsanoğluna hitap ediyor unutmayalım. Yani Ģu anda bu 



ayetler inananı ve inanmayanı, mümini ve münkiri ile tüm insan soyunu 
muhatap alıyor. Rabbimizin o engin merhamet denizi onları da kuĢatıyor 
ki onlara da hitap var burada. 

 
Siz sözlerin Ģahına yan döndünüz, sözlerin sultanına inanmadınız, 

bu tavrınızla aslında cezayı hak ettiniz. Ama Allah yine de kapısını size 
kapatmıyor, açık tutuyor. Çünkü Allah kuluna diyalogu önerirken, teklif 
ederken kendisi kapatır mı. Kendisi kapısını kapatır mı. Onun için haydi 
siz de Allah ile diyaloga girin. O nedenle Kur‟an okumak buyuruyordu 
efendimiz. Allah ile konuĢtum demek için yeterlidir. Evet, rabbisiyle 
kiĢinin konuĢması gibidir. Zaten soranlar cevap alırlar. Sorarsınız Kur‟an 
a, o da size cevap verir. Sormazsanız cevap vermez. 

 
ve ma erselnake aleyhim vekiyla bunun içindir ki biz seni onlara 

inanç dayatan bir sorumlulukla göndermedik. Burada ki vekiyl 
sözcüğünü; inanç dayatan bir sorumluluk, yani onların vekaletini 
üstlenmedin. Göndermedik buyuruyor Kur‟an, tehdit etmeyin diyor, teklif 
edin, dahası temsil edin. Temsil etmiyorsanız tehdidinizin ne değeri 
olabilir ki. Teklif edin. En güzel teklif temsil etmektir. 

 
 
55-) Ve Rabbüke a'lemu Bi men fiys Semavati vel Ardı ve lekad 

faddalna ba'danNebiyyiyne alâ ba'din ve ateyna Davude Zebura; 
 
Rabbiniz, semâlarda ve arzda bulunan varlıklarda olarak, daha iyi 

bilir... Andolsun ki, biz Nebilerin bazısını bazısına üstün kıldık (özellikleri 
yönünden)! Davud'a da Zebur (hikmetler ihtiva eden BĠLGĠ) verdik. 
(A.Hulusi) 

 
055 - Hem rabbin Göklerde ve Yerde kim varsa hepsine a'lemdir, 

celâlim hakkı için Peygamberlerin de bazısını bazısına tafdil ettik ve 
Davûd‟a bir Zebûr verdik. (Elmalı) 

 
 
Ve Rabbüke a'lemu Bi men fiys Semavati vel Ard buy hitabın 

ardından kevni ayetlere sözü getirdi Kur‟an ve diyor ki; Göklerde ve 
yerde bulunan her varlığı rabbin çok iyi bilmektedir. Yani sizi biliyor, ama 
sizi bilmekle kalmıyor. Göklerde ve yerde bulunan tüm varlıkları da 
biliyor. 

 
Bu bir ima içerse gerektir ki gelecekte insanın yüceliğine ve 

onuruna atıf yapan ayet gelecek ve o ayetin arkasında da bir çoklarından 
üstün kılındığımız vurgulanacak. Ama her Ģeyden değil, tüm 
yaratıklardan değil. Adeta bu ibare göklerde ve yerde b ulunan her varlığı 
da çok iyi biliyor. Sizin alternatifleriniz varsa onları da biliyor. Ey insan 



Allah‟ın tek alternatifi değilsin gibi bir ima seziyorum ben bundan. Devam 
edelim; 

 
ve lekad faddalna ba'danNebiyyiyne alâ ba'd dahası, rabbin 

peygamberlerden her birine diğerinden farklı olarak üstün nitelikler 
yerleĢtirmiĢ vermiĢtir. 

 
Sanırım bu ibare sevgili efendimizin tasavvurunu inĢa eden bir 

ibare. Muhataplarının tasavvurunu değil, öncelikle peygamberimizin 
tasavvurunu. Çünkü muhtemelen onun bilincinde ki, zihninde ki bir 
soruya bir cevaptı bu. Kendisinden, vahyi dıĢarıdan destekleyen 
mucizeler isteniyordu. Ki bu surenin ileriki ayetlerinde istenilen tüm 
mucizeler ardı ardına sıralanacak. Rabbimiz ise bu mucizeleri 
göndermiyordu. Mucize olarak sadece Kur‟an ı göndermiĢti, vahyi 
göndermiĢti. Niçin göndermediğini de açıkça ilan ediyordu 59. ayette. 
Biraz sonra tefsirini yapacağız.  

 
Dolayısıyla efendimiz daha önce ki peygamberlere risaletlerini 

destekleyen dıĢardan bir belge, dıĢardan bir kanıt vermiĢken kendisine 
verilmemesi konusunda bir soru iĢareti belirmiĢ olacak ki rabbimiz iĢte o 
soruyu iĢaretine bir cevap.Yani rabbin peygamberlerden her birine 
diğerinden farklı olarak üstün nitelikler bahĢetmiĢtir. Sana da evrensel bir 
vahiy vermiĢtir. Önceki peygamberlere verine mucizeler sadece kendi 
zamanlarında, sadece o mucizenin muhatapları için geçerli idi. Çünkü 
sadece görenleri ilgilendiriyordu. Fakat sn peygambere verilen bu mucize 
öncekilerden farklı olarak ebedi bir mucize idi.Yni peygamber vefat etse 
dahi geriye kalacak, yaĢayacak  bir mucize idi. 

 
Unutmayınız, ayat-ı beyyinat olarak nitelendirilen, önceki 

peygamberlere verilen mucizeler vahyi desteklemek için gelmiĢti. Yani 
onlar parmaktı, gösterdikleri ay ise vahiydi. Onlar zarftı, zarfın içinde ki 
mektup ise vahiydi. Atfeden mi, atfedilen mi daha üstündür. Elbette iĢaret 
edilen daha üstündür. Onun için iĢaret taĢları yola iĢaret ederler amaç 
yoldur, amaç taĢ değildir. Demek ki önceki peygamberlere verilen fiili ve 
fiziki mucizeler vahye iĢaret ettiler. Oysa ki efendimize verilen mucize 
bizzat kendine iĢaret etti. Vahiy mucize oldu ona. Onun için iĢte burada 
hepsine farklı üstünlükler verilmiĢtir fakat sana çok çok farklı olan 
evrensel bir mucize verilmiĢtir denilmek istense gerektir. 

 
ve ateyna Davude Zebura nitekim Davud‟a krallıkla birlikte hikmet 

yüklü sayfalar verdiğimizi hatırlayın. Yani burada bir örnek veriliyor. 
Neyin geçici, neyin kalıcı olduğuna dair bir örnek. Davud‟un Krallılığından 
bu ibare söz etmiyor, ben parantez içinde, Davud bir kraldı, devlet 
baĢkanıydı. Fakat Davud‟un krallığından geriye Ģimdine kaldı. Peki nesi 
kaldı geriye? Verdiğimiz hikmet kitabı kaldı. ĠĢte bu söyleniyor.  Geriye 
kalanın, kalıcı olanın ne olduğuna bak ey resul, ey peygamber. Onun için 



sana kalıcı olan bir mesaj verdik. Krallık olsa ne yazardı ki. Adeta bir 
teselli, bir telsiye bu ayetler. Davud‟un gök kubbeye saldığı sada hala 
çınlıyor. Ya Yüce Muhammed‟imizin, efendimizin saldığı sada iĢte 
önümüzde.  

 
 
56-) Kulid'ulleziyne zeamtüm min dûniHĠ fela yemlikûne 

keĢfeddurri anküm ve lâ tahviyla; 
 
De ki: "O'nun dûnunda varsandıklarınızı çağırın! Ne sizden sıkıntı 

kaldırmaya güçleri yeter, ne de hâlinizi değiĢtirebilirler." (A.Hulusi) 
 
056 - De ki: ondan baĢka zulmettiklerinize çağırın, anlarsınız ki 

baĢınızdan sıkıntıyı ne defedebilirler ne de tahvil. (Elmalı) 
 
 
Kulid'ulleziyne zeamtüm min dûniH de ki; O‟nun dıĢında 

kendilerine güç vehmettiğiniz kimseleri çağırsanıza haydi. fela 
yemlikûne keĢfeddurri anküm ve lâ tahviyla düĢ kırıklığı ile 
göreceksiniz ki sizden hiçbir zararı kaldırmaya ya da onu yararlı bir Ģeyle 
değiĢtirmeye güçleri yetmeyecektir. 

 
Tabii burada vahyi inkar eden muhataplara seslendi ve dedi ki; 

Haydi Allah‟a ait bir takım nitelikleri kendisine yakıĢtırdığınız kimseleri. 
Kendisinde tanrısal güç vehmettiğiniz kimseleri yardıma çağırın. DüĢ 
kırıklığı ile göreceksiniz ki sizden hiçbir zararı gideremeyecek, ya da onu 
bir baĢka Ģeyle değiĢtirmeye güçleri yetmeyecek.  

 
Buradaki ilginçtirelleziyne zeamtüm. Elleziyne genellikle canlı ve 

bilinçli varlıklar için kullanılır. Yani peygamberler, veliyler, alimler, 
melekler, aziyzler. Sizin kendisine güç vehmettiğiniz, yani size yardım 
edeceğini düĢündüğünüz büyük insanlar. Onu söylüyor burada. Kurtarıcı 
diye baktığınız büyük insanlar, onlar kendilerine gelecek bir zararı bile 
defedemezler. Sizden nerede kaldı ki bir zararı defedecekler. 

 
Bu konu üzerinde Kur‟an çok çok duruyor. Allah‟a ait bir niteliği, bir 

özelliği Allah‟tan baĢka isterse peygamber olsun, isterse melek olsun 
birine vermek nedir? Tanrısını tahin hakkını kiĢinin kendisinde 
zannetmesidir. Korkunç bir cinayet. Yani siz Allah‟ın kulu olduğunuz 
halde, siz kendi tanrınızı kendiniz yapmaya çalıĢıyorsunuz zihninizde, 
tasavvurunuzda, aklınızda. Bu aynı zamanda Ģudur; Allah‟a ait bir vasfı 
çalmak demektir. Çalmaya kalkıĢmak, teĢebbüs etmek demektir. 
Hakkınız var mı? Yapabilir misiniz. 

 
 



57-) Ülaikelleziyne yed'une yebteğune ila Rabbihimül vesiylete 
eyyühüm akrebü ve yercune rahmeteHU ve yehafune azâbeHU, inne 
azâbe Rabbike kâne mahzûra; 

 
Onların dua ettikleri (Ģeyler), Rablerine yakınlaĢmak için vesile 

ararlar. O'nun rahmetini umarlar ve O'nun azabından korkarlar! 
Muhakkak ki senin Rabbinin azabı, sakınılması gerekendir! (A.Hulusi) 

 
057 - Onların yalvarıp durdukları, rablerine hangisi daha yakın diye 

vesîle ararlar ve rahmetini umarlar azâbından korkarlar, çünkü rabbinin 
azâbı korkunç bulunuyor. (Elmalı) 

 
 
Ülaikelleziyne yed'une yebteğune ila Rabbihimül vesiylete 

eyyühüm akreb bu çok çok daha önemli, aynı mevzuu devam ediyor. 
Kaldı ki diyor ayet, onların kendilerine yalvarıp yakardıkları kimseler var 
ya? Allah‟a en yakın sandıkları hangisi ise, iĢte onlar bile rablerine yakın 
olmak için var güçleriyle çaba gösterirler. Yani sizin kendisinden yardım 
beklediğiniz kimseler; peygamberler, melekler, aziyzler, alimler, veliyler 
var ya. ġimdi kafanızda, zihninizde en büyüğü hangisi onu alın misal 
olarak, o bile Allah‟a yakın olmak için var gücünü harcarken sana ne 
oluyor be adam, sen Allah‟a yaklaĢmak için kendi çabanı kullanmıyorsun. 

 
Evet, burada ki el vesiyle, unutmayalım ki; KiĢinin tüm çabasını 

harcaması demektir. Yakın olmak için tüm çabayı harcamak. Vesiyle nin 
anlamı budur. Yani bir baĢka Ģeyi aracı koymak değil, Türkçeye geçtiği 
gibi. Asıl anlamı; KiĢinin yakın olmak için var gücünü harcaması, elinden 
geleni ortaya koymasıdır. Sizin kendisinden yardım umduklarınız, 
Allah‟tan yardım umuyorlar, ya siz? En azından onları örnek alın da siz 
de Allah‟a yakın olmaya çalıĢın demekte bu ayet. 

 
ve yercune rahmeteHU ve yehafune azâbeH yine onlar, O‟nun 

rahmetini dilenip cezasından da korkarlardı. inne azâbe Rabbike kâne 
mahzûra çünkü senin rabbinin azabı her daim kaçınılması gereken bir 
ceza, çok ağır bir ceza olmuĢtur. Akıllı insan rabbinin 
cezalandırmasından korkar ve sakınır. 

 
 
58-) Ve in min karyetin illâ nahnu mühlikûha kable yevmil 

kıyameti ev muazzibuha azâben Ģediyda* kâne zâlike fiyl Kitâbi 
mestura; 

 
Hiçbir ülke yoktur ki, kıyamet sürecinden önce, biz onun yok 

edicileri yahut da Ģiddetli bir azap ile azap edicileri olmayalım! ĠĢte bu, 
Kitap'ta (ĠLĠM mertebesinde - Sünnetullâh'ta - levhi mahfuz'da) 
detaylarıyla yazılmıĢtır. (A.Hulusi) 



 
058 - Hiç bir memleket de yoktur ki biz onu Kıyamet gününden 

evvel helâk edecek veya Ģiddetli bir azâb ile ta'zib eyleyecek olmayalım, 
kitapta bu mestur bulunuyor. (Elmalı) 

 
 
Ve in min karyetin illâ nahnu mühlikûha kable yevmil kıyameti 

ev muazzibuha azâben Ģediyda  ve yoldan çıkmıĢ hiçbir toplum yoktur 
ki biz onun helâkini kıyamet gününden önce kararlaĢtırmamıĢ, ya da 
Ģiddetli bir azap ile cezalandırmamıĢ olalım. kâne zâlike fiyl Kitâbi 
mestura bu, daha baĢtan kayıt altına aldığımız ilahi bir yasadır. Fiyl 
Kitâb, ilahi bir yasa. Ġlahi yasaların kayıtlı tabiatına bir atıf. Yani artık 
yasa olarak konulmuĢ, değiĢmez bir kanun. 

 
Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ayette, hemnahnu mühlikûha helâk 

var, hem deev muazzibuha azab var. Aynı ayette iki kavram kullanılıyor. 
Helâk; Tabii yasalar kullanılarak ansızın verilen ceza. Azab ise toplumun 
kendi içinden insanlar kullanılarak belli bir süreç içerisinde, tarihin ve 
sosyolojinin yasaları çerçevesinde verilen ceza, çöküĢ, yok oluĢtur. Onun 
için aynı cümle içinde ikisi de kullanılıyor. 

 
Burada rabbimiz, Allah‟tan baĢkalarının tanrılaĢtırıldığı tüm 

toplumlarda kula kul olanlar, insanı kul edinenler çıkar buyuruyor. Yani 
rabbimizin bize verdiği ders bu. Neden Allah‟tan baĢkalarının 
tanrılaĢtırılmasına bu kadar ciddi itiraz yöneltiyor Kur‟an?  

 
Süreç Ģöyle geliĢir; Allah‟tan baĢkalarına kul olan bir toplumda, kula 

kul olanlar ve kulu kul edinenler çıkar. Allah‟ın sıfatları baĢkasına 
verilmeye baĢladı mı. Bunların olduğu yerde insan, insana tahakküm 
eder, zulmeder baskı altına alır. Ġnsanların bir kısmı diğer kısmını. Güç 
sahibi olanlar güçsüz olanları, servet sahibi olanlar servetsiz olanları 
baskı altına alır ve zulüm baĢlar. Zulüm bir toplumun kıyametidir. Zulüm 
baĢladı mı o toplumun kıyameti kopmuĢ demektir. ĠĢte Ģirk ve Ģirkin her 
türü bunun için yasaktır. 

 
 
59-) Ve ma meneana en nursile Bil'âyâti illâ en kezzebe Bihel 

evvelun* ve ateyna Semuden nakate mubsıreten fezalemu Biha* ve 
ma nursilu Bil âyâti illâ tahviyfa; 

 
Mucizelerimizi irsâl etmemize mâni olan, öncekilerin onları 

yalanlamıĢ olmasıdır (siz de yalanlarsanız derhal azabını yaĢardınız, sizi 
ortadan kaldırmak zorunda kalırdık)! Semud'a da aydınlatan olarak diĢi 
deveyi verdik de (vahĢice öldürerek) ona zulmettiler! Biz mucizelerimizi 
ancak korkutmak için irsâl ederiz. (A.Hulusi) 

 



059 - O istenilen âyetler (mucizeler) le risalet vermekten bizi 
meneden de yoktur, ancak onları evvelki ümmetler tekzip ettiler, 
Semud‟e gözleri göre göre o nakayı verdik de onunla kendilerine 
zulmettiler, halbuki biz o âyetleri ancak korkutmak için göndeririz. 
(Elmalı) 

 
 
Ve ma meneana en nursile Bil'âyâti illâ en kezzebe Bihel 

evvelun Bizi, elçilerimizi mucizevi sembollerle göndermekten alıkoyan 
neden, yalnızca önceki toplumların onları yalanlamıĢ olmalarıydı. 

 
Biraz önce değinmiĢtim, atıf yapmıĢtım bu ayete. Yani son 

peygambere neden önceki peygamberlere verilen mesela Semud 
kavmine verilen deve gibi. Musa peygambere verilen asa gibi bir mucize, 
yani dıĢ delil, kanıt. Onun risaletinin dıĢ kanıtı, delili verilmedi diye 
sorulacak olursa iĢte cevabı burada. 

 
Aslında bu cevap Kur‟an ın diğer surelerinde ki ayetlerle 

iĢlendiğinde daha güzel anlaĢılır. Ankebut/51 de; 
 
Evelem yekfihim enna enzelna aleykel Kitabe yütla aleyhim. 

(Ankebut/51) kendilerine okunan bu kitabı onlara indirmiĢ olmamız 
mucize olarak yetmedi mi diyor. Yetmedi mi?  

 
Ki, bu bir cevaptır aslında. Bu ayetin hemen bir üstünde yani 

Ankebut/50 de sorusu da soruluyor bunun. Neden ona rabbinden bir 
takım mucizeler indirilmiyor diyorlar. ĠĢte cevabı böyle geliyor. Mucize 
olarak yetmedi mi diyor. 

 
Yine En‟am suresinde eğer istedikleri gelse idi yine de 

inanmazlardı diyor. Rabbimiz biliyor. Ġlginçtir. Onun için aslında 
istediklerinin kendilerine verilmemesi Allah‟ın kendilerine Ģefkat ve 
merhametinin bir sonucu ama bunu dahi takdir edemediler, edemiyorlar 
ve edemiyoruz biz insanlar. 

 
ve ateyna Semuden nakate mubsıreten fezalemu Biha Bir örnek 

verdi. Nitekim Semud‟a risaletin görünür bir kanıtı olarak diĢi deveyi 
vermiĢtik. Hatırlayın. Fakat temsil ettiği hakikati inkar yoluyla ona 
zulmettiler. Burada Biha da ki “B” edatından, harfi cerrinden yola çıkarak 
temsil ettiği hakikati inkar yoluyla açılımını yaptım tercümemde.  

 
Evet, aslında gönderilen mucizevi belgeleri, iĢaretleri inkar, O‟nun 

atıf yaptığı hakikati inkardır. Elçiye zeval olmaz. Neden? Çünkü elçi 
kendisini göndereni temsil eden bir mümessildir. Onun için elçiye 
yapacağınız her hakaret ya da ikram, elçiyi gönderen makama 
yapacağınız hakaret ve inkardır. Dolayısıyla gönderilen mucizelerin 



niteliği deve olabilir, değnek olabilir sopa, asa, ya da el, yedi Beyza, ya 
da gemi, Nuh‟un gemisi fark etmez. Fakat onların neye iĢaret ettikleri, 
neyi destekledikleri, neye kanıt olarak gönderildiklerini iyi bilmeniz 
gerektir. Onun için burada da o dile getiriliyor. 

 
ve ma nursilu Bil âyâti illâ tahviyfa zaten biz bu tür mucizevi 

kanıtları yalnızca korkutup uyarmak amacıyla göndeririz. Yani eğer böyle 
bir mucize talebi üzerine bu talep karĢılanır da mucize gönderilirse süreç 
Ģöyle iĢliyor. Önce bir toplum yoldan çıkıyor. Allah o toplumu vahiyle 
uyarıyor. Vahiyle uyarınca o toplum vahye delil istiyor. Yani kendilerini 
uyaran Resule Ġman etmiyorlar, bir delil istiyorlar ve eğer Allah onların 
isteğini yerine getirir de bir delil, dıĢarıdan bir delil, ayat-ı beyyinat dediği 
Kur‟an ın bir delil gelirse o zaman ya inanacaklar ya da helak olacaklar. 
Süreç böyle iĢliyor. Onun için de korkutmak ve uyarmak amaçlı 
göndeririz buyruluyor. 

 
Ġlk muhatap olan inkarcı topluma istedikleri apaçık kanıtların, -ki 90 

– 93. ayetlerde yer alıyor Ġsra suresinde- gelmemesinin kendi lehlerine 
olduğu, helak olan Semud kavmi örnek gösterilerek anlatılıyor, tabii 
anlayan olursa. 

 
 
60-) Ve iz kulna leke inne Rabbeke ehata Bin Nas* ve ma 

ce'alnerru'yelletiy ereynake illâ fitneten linNasi veĢĢeceretel 
mel'unete fiyl Kur'ân* ve nuhavvifühüm, fema yeziydühüm illâ 
tuğyanen kebiyra; 

 
Hani sana: "Muhakkak ki Rabbin insanları (BinNas = insanların 

hakikati olarak) ihâta etmiĢtir" dedik... Sende oluĢturduğumuz o görüĢü 
(mirâc'da yaĢadığını) ve Kurân'daki mel'un Ģecereyi (uzaklaĢtırılmıĢ ağaç 
- beden yaĢamını) de insanlar için yalnızca bir fitne (sınav objesi) kıldık! 
Biz onları korkutuyoruz... Fakat (bu), onların büyük taĢkınlıklarından 
baĢka bir Ģeyi arttırmıyor. 

[Not: (Yasak ağaca dokunmak, Üflenen ruh = Esmâ {El Veliyy} 
açığa çıkıĢı = Ģuur varlık olarak kayıtsız Ģekilde yaĢayan Âdem'in, 
bedenini {Havva} kendisi olarak kabullenmesi; cennet boyutunu Esmâ 
kuvveleriyle yaĢarken, kendini beden vehmederek, bu kuvvelerden uzak 
düĢmesi, beden kayıtlarıyla arzda - bedende yaĢamak zorunda kalması. 
(A.H.) (A.Hulusi)] 

 
060- Ve unutma ki vaktiyle sana haberin olsun ki, dedik: rabbin o 

insanları ihata etmiĢtir, o sana gösterdiğimiz temaĢayı ve Kur'an da lânet 
edilen ağacı da sırf insanlara bir imtihan için yapmıĢızdır, biz onları tehdit 
ediyoruz, o onlara büyük bir tuğyan artırmaktan baĢka netice vermiyor. 
(Elmalı) 

 



 
Ve iz kulna leke inne Rabbeke ehata Bin Nas hani ey 

Muhammed biz sana demiĢtik ki tasalanma, senin rabbin insanları çepe 
çevre kuĢatmıĢtır. Yani Ģöyle bir ima var gibi geliyor bu ibarede; Ya rabbi 
belki bunlar, onlar gibi yapmazdı. Eğer göndersen bizim toplum belki 
Semud toplumu gibi inkar etmeyip iman ederdi dersen eğer, unutma 
onların içini dıĢını rabbin çok iyi biliyor, çünkü onları kuĢatmıĢtır. Onların 
nasıl davranacaklarını da çok iyi biliyor der gibidir bu ibare. 

 
ve ma ce'alnerru'yelletiy ereynake illâ fitneten linNas sana 

gösterdiğimiz o malum -er Ru‟ya da ki “el” takısına malum karĢılığı 
verdim- o malum müĢahedeyi ise baĢka değil insanlar için yalnızca bir 
sınav  aracı, veĢĢeceretel mel'unete fiyl Kur'ân Kur‟an da geçen 
lanetlenmiĢ ağacıda yine bir sınav aracı, sınav yaptık, deneme imtihan, 
kıldık. 

 
Evet, nedir bu gösterdiğimiz malum müĢahede, rü‟ya; Tabii ki çok 

açık. Çok özel müĢahedenin surenin ilk ayetinde kısmen değinilen gece 
yolculuğunun ardından yaĢanan miractır bu. Rü‟ya; bize geçtiği gibi 
sadece düĢ değildir. Görme demektir, görüĢ demektir, müĢahede 
demektir. Onun için 1. ayeti iĢlerken bu surenin isra ve miracı da 
ayrıntılarıyla iĢlemiĢtik. Onun için geri dönmüyoruz ve Ģu anda bu ayetin 
tefsirini izleyen değerli Kur‟an dostlarına bu suretin 1. ayeti için 
yaptığımız tefsire bakmalarını, onu dinlemelerini öneriyoruz.  

 
Ama burada söyleyeceğimiz kısaca Ģu; Bu miracın mahiyeti, helak 

olan toplumlara verilen türden kesin bir kanıt mı diye bir soru akla 
gelebilir. Yani acaba, belki peygamberimizin de aklına gelmiĢtir. Salih 
peygamberin devesi gibi bu mirac ta bu topluma gönderilen ve inkar 
edildiğinde helâk arkasından gelecek olan bir ayet mi, bir mucize mi 
denilecek olursa iĢte cevap veriyor burası ve diyor ki illâ fitneten linNas 
hayır, öyle bir Ģey değil, ancak bir sınav. Sınav olduğu içindir ki kapalı, 
üzerinde tartıĢma noktalarını açık bırakan bir sembolik müĢahededir ve 
Resulallah tarafından anlatılması da yine sembolik bir üslupla olmuĢtur. 
Onun için sahabe dahi bu hadisenin yerini, zamanını ve nasıl 
gerçekleĢtiğini, mahiyetini tartıĢmıĢtır. Ama oluĢu, olduğu konusunda 
hiçbir müminin elbette ki kuĢkusu olamaz. 

 
Burada ki; veĢĢeceretel mel'unete fiyl Kur'ân Kur‟an da geçen 

lanetlenmiĢ ağacı da sınav kıldık diyor. Yani bu onun gibi bir Ģey diyor. 
Semud kavmine verilen deve gibi değil. Firavun toplumuna verilen o 
belalar, o çekirge, kurbağa, kan, tufan ve emsali yedi beyza asa gibi 
mucizeler değil. Bu cehennem ağacı da denilen veĢĢeceretel mel'une 
lanetli ağaç, ki; saffat/62 de, Duhan/43 te, bu ağaç cehennem ağacı 
olarak, ki Duhan/64 te böyle geçer oralarda da geçer. Fitne olarak 
nitelendirilir, ilginçtir. Yine Kur‟an da fitne yani sınama aracı, sınav aracı 



olarak nitelendirilen bir Ģey daha var. 19. Müddesir suresinin 31. ayeti 
(hayır 30) 

 
'Aleyha tis'ate 'aĢer; (Müddessir/30) üzerinde on dokuz vardır 

ayetinde ki o on dokuzu da fitne kıldık diyor, sınav aracı kıldık diyor. Çok 
ilginç. Yani insanlar üzerinde tartıĢacaklar. Onun için rabbimizden iman 
etmemiz gereken Ģeylere iman edecek bir yürek, bilmediklerimizi de 
kendisine havale edecek bir bilinç ve Ģuur vermesini niyazlı yalım. 

 
ve nuhavvifühüm, fema yeziydühüm illâ tuğyanen kebiyra iĢte 

onları bu tür fitnelerle, sınav araçlarıyla korkutarak uyarıyoruz. Ne var ki 
bu onların sadece küstahça azgınlaĢıp böbürlenmelerini artırıyor. Yani 
yine de akıllanmıyorlar. Biz uyarıyoruz. Dolayısıyla yine biraz önce 
yaptığımız tefsiri doğruladığını görüyoruz bu ibarenin. Miraç ve isra 
hadisesi Semud kavmine verilen deve gibi inkarı halinde arkasından 
belanın geleceği bir mucize olmaktan daha çok bir uyarı anlamını 
taĢıyordu. 

 
Kur‟an yeni bir konuya giriyor. Tabii bir önceki pasajla bağlantılı 

olarak ve diyor ki; 
 
 
61-) Ve iz kulna lil Melaiketiscüdu liAdeme fesecedu illâ ibliys* 

kale eescüdü limen halakte tıyna; 
 
Hani (yeryüzü) meleklerine (bedendeki Esmâ kuvvelerine): "Âdemî 

Ģuura boyun eğin" dedik de Ġblis hariç, doğal olarak boyun eğip gereğini 
uyguladılar (bu kuvveler kullanılmaya baĢlandı)... (Ġblis): "Balçık (su + 
toprak; maddeden oluĢmuĢ beden {dabbe}) olarak yarattığına secde 
eder miyim?" dedi. (Ġblis'in insandaki varlığı, insandaki vehim kuvvesidir 
ki aklın {bilincin} hükmü altına girmeyen kuvvedir; "var"ı yok, "yok"u var 
kabul ettirir. A. Ciylî) (A.Hulusi) 

 
061 - Yine unutma ki bir vakit Melâikeye Âdem için secde edin 

demiĢtik derhal secde ettiler, lâkin Ġblîs hiç dedi: ben bir çamur halinde 
yarattığın kimseye secde mi ederim? (Elmalı) 

 
 
Ve iz kulna lil Melaiketiscüdu liAdeme fesecedu illâ ibliys Hani 

bir zamanlar meleklere; Adem‟e secde edin demiĢtik te iblis dıĢında tümü 
secde etmiĢlerdi.  

 
Dikkat buyurunuz. Yeni bir konu dedim, yeni bir pasaj. Fakat 

öncesiyle alakasız değil. Ġnsanoğlunun Allah‟a karĢı nankörlüğünü dile 
getirdi. Allah‟ın merhametinin bir eseri olan vahye, insanın sırt 
dönüĢünün nedenleri üzerinde durdu Kur‟an, Ģimdi döndü baĢta da 



söylediğim gibi insanın ebedi mazisi ve ebedi istikbali ile ilgili olarak 
insan neslinin ta baĢına götürdü bizi ve insanoğluna Allah‟ın Ģefkat ve 
merhametinin, daha doğrusu Allah‟ın insana bakıĢlının nasıl olduğunu 
bize vahiyle iĢte böyle bildiriyor. 

 
kale eescüdü limen halakte tıyna o, yani iblis; Ne yani, Ģimdi 

çamurdan var ettiğin birine mi secde edeceğim ben diyerek; 
 
 
62-) Kale eraeyteke hazelleziy kerramte aleyye, lein ahharteni 

ila yevmil kıyameti leahtenikenne zürriyyetehu illâ kaliyla; 
 
"Benden Ģerefli kıldığın Ģu kimseye bak! Andolsun ki, eğer bana 

kıyamet sürecine kadar zaman verirsen onun neslini, pek azı hariç, 
mutlaka boyunduruğum altına alacağım" dedi (Ġblis). (A.Hulusi) 

 
062 - Baksan a dedi: Ģu benim üzerime tekrim ettiğine, kasem 

ederim ki eğer beni Kıyamet gününe kadar tehir edersen ben onun 
zürriyetini pek azı müstesna olmak üzere mutlak kumandan altına alırım. 
(Elmalı) 

 
 
Kale eraeyteke hazelleziy kerramte aleyye itirazını Ģöyle 

sürdürdü; bula bula Ģuncağızı mı buldun bana üstün tutacak? Küstahlığa 
bakın, Rabbimiz nereden örnek veriyor bakınız, çok ilginç. Yani diyor ki 
ne yani Ģimdi çamurdan var ettiğin birine mi secde edeceğim ben. 
Eğileceğim, onun üstünlüğünü tasdik edeceğim. Buradaki secde bu 
anlama gelir, saygı duyacağım. 

 
Ġnsana Allah‟ın biçtiği değere bir atıftır bu.Ġlerde gelecek 70. ayeti 

hatırlatayım hemen Ve lekad kerremna beniy Adem Kur‟an da bu 
hakikati, bu kadar açık ve çıplak biçimde veren tek ayettir. Ve lekad 
kerremna beniy Adem biz Ademoğullarını, onurlu, üstün ve ikram 
edilmiĢ kıldık. ĠĢte ona da bir atıf. Allah‟ın biçtiği değere bir atıf bu. 
Ġnsanın bu değeri bilmemesini rabbimiz iĢte böyle eleĢtiriyor. Ġnsanoğlu, 
ben sana ne değer verdim, sen kendine ne değer verdin. Neden bu 
pasaja giriliyor sorusunun cevabı da burada saklı. 

 
Neden böyle bir konuya hemen giriverdi? Ġnsanın yaratılıĢına girdi? 

Çünkü ey insan ĢeytanlaĢma. Unutma Ģeytan bir zamanlar senin 
konumundaydı. Ama Allah ile ayaklaĢınca, teslimiyetini kaybedince, daha 
doğrusu kibrinden dolayı tard edildi, küstahlaĢtı. Sen de ĢeytanlaĢma, 
dikkat et. ġeytanın akıbetine uğramamak istiyorsan ĢeytanlaĢma. Çünkü 
Ģeytan Allah ile senin yüzünden takıĢtı. Senin yüzünden ĢeytanlaĢtı. 
ġimdi kalkıp sen ona kul olmaya çalıĢıyorsun Allah‟a değil de. ĠĢte 
burada ima edilen hakikatler bu. 



 
Bakara suresinin 30-34. ayetlerinde bu olay daha ayrıntılı olarak 

anlatılmıĢtı. Yine A‟raf suresinin 11-18. ayetlerinde, Yine Hicr suresinin 
26 ve 41. ayetleri arasında bu olay farklı boyutlarıyla, farklı vurgularıyla 
dile getirilmiĢti. Burada da daha farklı vurgusuyla dile getiriliyor, o vurgu; 
Ey insan Allah‟ın gözünde değerlisin sen, değerini beĢ paralık etme 
vurgusudur bu. 

 
lein ahharteni ila yevmil kıyameti leahtenikenne zürriyyetehu 

illâ kaliyla eğer bana kıyamet gününe kadar izin verecek olursan çok azı 
dıĢında onun soyunu elbet kendime boyun eğdirecek, onun soyunun 
kafasına zincir takacak, ağzına gem vuracak ve ipini elime alacağım.  

 
Yok bunlar tefsir değil. Bunlar;leahtenikenne sözcüğünün tam 

karĢılığı. Hanek, alt çene demektir. Ihteneke hayvanın, atın çenesine 
gem geçirdi, ip taktı anlamına gelir. Yani ben onun soyuna ip takacağım, 
gem geçireceğim ağzına, yani atım yapacağım onları, binek yapacağım, 
sırtına bineceğim, iplerinin ucunu elime alacağım diyor. Evet, eğer bana 
izin verirsen. Onun için ipinin ucunu Ģeytana verme uyarısıdır bu. Allah‟a 
kul olmaktan kaçan insanın Ģeytana köle oluĢuna bir atıftır. 

 
Ey insan Allah‟a kul olmamak için bin bir dereden su getiriyorsun, 

fakat ipinin ucunu Ģeytanın eline veriyorsun. Bu uyarı. Yani kul 
olmuyorsun ama Ģeytana merkep oluyorsun. Kendi iç güdülerine tutsak 
oluyorsun. Seni kendi günahınla vuruyor Ģeytan. ġimdi seninki si nasıl 
iĢtir dercesine insanı uyarıyor bu ayet. 

 
 
63-) Kalezheb femen tebiake minhüm feinne cehenneme 

cezaüküm cezaen mevfura; 
 
(Allâh) buyurdu: "Git! Onlardan kim sana tâbi oldu ise, muhakkak ki 

cehennem sizin yaptığınızın sonucudur! Tam karĢılık!" (Vehmine tâbi 
olarak kendini yalnızca beden sanıp Ģuurunu = hakikatini inkâr eden, 
bedenselliğin cehennemini yaĢar.) (A.Hulusi) 

 
063 - Allah buyurdu ki: defol haydi onlardan her kim sana tabi' 

olursa haberiniz olsun ki Cehennem de sizin cezanızdır, mükemmel bir 
ceza. (Elmalı) 

 
 
Kalezheb femen tebiake minhüm Allah buyurdu ki; defol, git 

onlardan sana uyanlarla birlikte feinne cehenneme cezaüküm cezaen 
mevfura unutma ki tümünüzü bekleyen bir ceza olarak cehennem, 
yaptıklarınızın mükemmel bir karĢılığı olacaktır. 

 



 
64-) Vestefziz menisteta'te minhüm Bi savtike ve eclib aleyhim 

Bi haylike ve recilike ve Ģarikhüm fiyl emvali vel evladi ve ıdhüm* ve 
ma yaıdühümüĢĢeytanu illâ ğurura; 

 
"Onlardan gücün yettiğini sesleniĢinle (vesveseyle) yerinden oynat; 

atlıların ve yayalarınla onların üzerine çullan; mallarda ve evlatlarda 
onlara ortak ol ve onlara vaatte bulun! (Ne var ki) Ģeytan onlara 
aldanıĢtan baĢka bir Ģey vaat etmez!" (A.Hulusi) 

 
064 - Hem onlardan gücün yettiğini sesinle oynat, süvarilerin ve 

piyadelerinle üzerlerine bas gürültüyü, ve mallarına evlatlarına ortak ol ve 
onlarla vaatler yap, fakat ġeytan onlara bir aldanıĢtan baĢka ne vaat 
eder? (Elmalı) 

 
 
Vestefziz menisteta'te minhüm Bi savtik ve onlardan gücünün 

yettiklerini sesinle yoldan çıkar. ve eclib aleyhim Bi haylike ve recilik 
atlarını ve adamlarını sal üzerlerine. Ya da, buradaki Vav‟ı beyaniye vav‟ı 
olarak alacak olursak, atlarını, yani adamlarını sal üzerlerine. Hani biraz 
önceleahtenikenne demiĢti yani çenelerine gem geçireceğim ağızlarına, 
kafalarına ipimi takacağım demiĢti ya. Atlarını, yani adamlarını, senin 
adamın, senin atın haline gelmiĢ. Gem geçirdiğin, yularını eline aldığın 
adamlarını sal üzerlerine. 

 
ve Ģarikhüm fiyl emvali vel evladi ve ıdhüm servet ve evlat 

edinirken onlara ortak ol, bir de kalk onlara yapmayacağın vaatlerde 
bulun. Evet, buradaki sevet ve evlada ortak olmadan kasıt haram kazanç 
ve zinaya atıf. Ama Ģunu hiç unutmayalım ki, ebeveynin günahından 
dolayı evlat, zina mahsulü de olsa hiçbir biçimde Ġslam‟da sorumlu 
tutulmaz. 

 
ve ma yaıdühümüĢĢeytanu illâ ğururanasıl olsa Ģeytanın vaadi 

aldatmadan baĢka bir Ģey ifade etmez. 
 
 
65-) Ġnne ıbadĠY leyse leke aleyhim sultan* ve kefa Bi Rabbike 

Vekiyla; 
 
"Muhakkak ki Benim kullarım (Hakikatlerine = Ģuur varlık 

olduklarına iman etmiĢ olanlar) üzerinde senin bir sultan (zorlayıcı 
gücün) yoktur! Rabbin Vekiyl olarak kâfidir." (A.Hulusi) 

 
065 - Doğrusu o benim kullarım yok mu! Senin onlar üzerine hiç bir 

saltanatın yoktur, vekîl ise rabbin yeter. (Elmalı) 
 



 
Ġnne ıbadĠY leyse leke aleyhim sultan ama unutma ki gerçek 

kullarım üzerinde senin etkin bir gücün olmayacaktır. Sultan, sahibinin 
otorite olduğunu gösteren yetki ya da belge anlamına gelir. Ġbn. Farisi‟nin 
Dakâyık-ı lüga sın da. Böyle tanımlanıyor.  

 
ġeytanın gücü yoktur insanın üzerinde. Kur‟an bunu defaatle dile 

getirir. Peki ya Ģeytan gücünü nereden alır? ġeytan gücünü sizden alır. 
ġeytana güç transfer edersiniz, sizin verdiğiniz gücü size karĢı kullanır. 
Onun için burada, ki Ġbrahim suresi/22. ayetinde, Hicr/42. ayetinde 
Ģeytanın insan üzerinde hiçbir gücü olmadığı tekrar tekrar vurgulanır. 
Dediğim gibi Ģeytan gücünü sizden alır ve size karĢı kullanır.  

 
ve kefa Bi Rabbike Vekiyla zira senin rabbin kullarına koruyucu 

otorite olarak yeterlidir. Yani bu manada Ģeytandan Allah‟a sığınman 
yeter. Allah‟ı vekiyl edinmen yeterlidir. Onun için baĢka bir Ģeye gerek 
yok. Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim deme sadece, bunu yaĢa, bunu 
yap. 

 
Kul e'ûzü BiRabbil felak.(Felak/1) De emri de var,  
 
festeız billâh..(Fussilet/36) Allah‟a sığın emri var. Yani hem söyle, 

hem de yap. Yapmayıp sadece söyleme. 
 
 
66-) Rabbükümülleziy yüzciy lekümül fülke fiylbahri litebteğu 

min fadliHĠ, inneHU kâne Bi küm Rahıyma; 
 
Rabbiniz ki, lütfunu arayasınız diye gemileri (bedenlerinizi) sizin için 

deniz (ilim) içinde yüzdürüyor! Muhakkak ki O, sizden Rahıym'dir (El 
Esmâ mânâlarının özelliklerini açığa çıkaran)! (A.Hulusi) 

 
066 - Rabbiniz o kadirdir ki fadlından nasip arayasınız diye sizin 

için denizde gemiler sevk ediyor, hakikaten o size rahîm bulunuyor. 
(Elmalı) 

 
 
Rabbükümülleziy yüzciy lekümül fülke fiylbahri litebteğu min 

fadliH Rabbiniz O‟dur ki Lütfû kereminden payınızı arayasınız diye sizin 
için denizde gemileri yüzdürdü. 

 
Yeni bir pasaja daha girdi Kur‟an. Biraz önce insana olan bakıĢını 

vermiĢti rabbimizin Kur‟an. Yani Allah indinde insanın ne kadar değerli 
olduğunu, fakat insanın kendi değerini beĢ paralık ettiğini söylemiĢti. 
ġimdi insanın ne kadar değerli olduğunu rabbimiz, etrafındaki tabiatı 
insanın emrine amade kılıĢını örnek göstererek aktarıyor. 



 
inneHU kâne Bi küm Rahıyma  yine bitimsiz bir merhametle sizi 

kollayan da O‟dur. ĠĢte bütün bunlar Allah‟ın size Ģefkat ve merhametinin 
bir eseridir demeye getiriyor. 

 
 
67-) Ve izâ messekümuddurru fiylbahri dalle men ted'une illâ 

iyyaHU, felemma neccaküm ilel berri a'radtüm* ve kânel insanu 
kefura; 

 
Denizde size sıkıntı dokunduğunda, O'ndan gayrı çağırdıklarınız 

kayboldu... Sizi kurtarıp karaya çıkardığında ise yüz çevirdiniz... Ġnsan 
çok nankördür! (A.Hulusi) 

 
067 - Denizde size bir tazyik elverdiği vakit ondan baĢka 

yalvardıklarınız gaib olur, derken o sizi kurtarıp karaya çıkarınca da yüzü 
çeviriverirsiniz. Ġnsan da çok nankör bulunuyor. (Elmalı) 

 
 
Ve izâ messekümuddurru fiylbahri dalle men ted'une illâ iyyaH 

Ġmdi, siz denizde bir tehlike ile karĢılaĢtığınızda O‟ndan baĢka yalvarıp 
yakardığınız kimseler sizi yüz üstü bırakırken felemma neccaküm ilel 
berri a'radtüm fakat O sizi kurtarıp karaya çıkardığı zaman bu kez de siz 
yüz çevirirsiniz. Yani ey insan nasıl nankörlük yapabiliyorsun bak. 
Olağan üstü zamanlarda içinin sesini dinleyip rabbine yönelirken, 
baĢından bela savuĢuverince onu böyle çabuk unutuyor ve nankörlük 
ediyorsun diye soruyor adeta Kur‟an. ve kânel insanu kefura zira 
insanoğlu kat kat nankördür. Çok nankör. 

 
Kefur; sadece kafir değil, kefur bir abartı veznidir, mübalağa 

veznidir. Çok nankör. Neden?Çünkü Allah ona kat kat ikram etti. Allah‟a 
yapılan nankörlük kat kat nankörlüktür. ĠĢte Ve lekad kerremna beniy 
Adem (70) da ki kerremna‟nın karĢıtı kefur‟dur, onun için öyle. 

 
Ġnsanın iç çeliĢkilerine bir atıf yapıyor bu ayet. Onu en iyi 

tanıyandan öğrenin demek istiyor. O‟nun perspektifinden bakınca insan 
nasıl görünüyor. Allah‟ın gör dediği yerden bakmak. Ve yine 
unutmayalım, Allah insanı en iyi tanıyan, insanın ustasıdır. 
Prospektüsünü O yazar, yani kullanım kılavuzunu O yazar. Çünkü O, 
yarattığını çok iyi bilir.  

 
Elâ ya'lemu men halâk.. (Mülk/14) Allah yarattığını bilmez mi? 
 
Onun içindir ki iĢte prospektüs, iĢte kullanım kılavuzu. Yer yüzünde 

hayatın inĢası için yaratılan insanın da inĢasını Allah yapar ve vahiyle 
inĢa eder, nasıl inĢa ettiğini iĢte bu ayetler gösteriyor. 



 
 
68-) Efeemintüm en yahsife Biküm canibel berri ev yursile 

aleyküm hasiben sümme lâ tecidu leküm vekiyla; 
 
Sizde yerin dibini (bedenselliğin en beterini) yaĢatmayacağından 

yahut üzerinize bir hortum (yaĢamınızı allak bullak eden olaylar) 
göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Sonra kendinize bir vekîl de 
bulamazsınız. (A.Hulusi) 

 
068 - Ya çıktığınızda kara tarafında sizi yere geçirivermesinden 

veya üzerinize çakıllı bir rüzgâr salıvermesinden sonra da kendinize hiç 
vekîl bulamamanızdan emniyete mi erdiniz? (Elmalı) 

 
 
Efeemintüm en yahsife Biküm canibel berri Ģimdi O‟nun sizi 

bulunduğunuz kara parçasının bir kısmıyla birlikte yerin dibine 
geçirmeyeceğinden, ev yursile aleyküm hasiben sümme lâ tecidu 
leküm vekiyla yahut taĢı toprağı üzerinize uçuran bir kasırga 
göndermeyeceğinden, sonunda bu halinizle kendinize hiçbir otorite 
bulamayacak olduğunuz halde nasıl emin olabilirsiniz diyor O‟nun sizin 
üzerinde bulunduğunuz kara parçası ile birlikte yerin altına 
geçirmeyeceğinden, ya da taĢlı toprağı üzerinize salan bir kasırga 
göndermeyeceğinden. Yani kâinat, tabiat yasaları Allah‟a bağlıdır. Nasıl 
korkmuyorsunuz, çekinmiyorsunuz. Allah bir helâk ile helâk edebilir. 
Çünkü Helâk tabiat yasaları kullanılarak yapılanlardır unutmayın. Azap 
ise insanlar aracılığı ile yapılan bela. Yine devam ediyor; 

 
 
69-) Em emintüm en yuıydeküm fiyhi tareten uhra feyursile 

aleyküm kasıfen minerriyhı fe yuğrikaküm Bima kefertüm sümme lâ 
tecidu leküm aleyna Bihi tebiy'a; 

 
Yoksa sizi o denize tekrar döndürüp, üzerinize bir kasırga 

göndermesinden ve böylece nankörlüğünüzün sonucu olarak sizi suda 
boğmasından emin mi oldunuz? Sonra kendinize, bize kafa tutacak birini 
de bulamazsınız! (A.Hulusi) 

 
069 - Yoksa sizi bir defa daha oraya iade edip de üstünüze kırıp 

büken bir fırtına salıvererek hepinizi ettiğiniz küfrân ile gark 
edivermesinden, sonra da bize karĢı onun bir öcünü alacak 
bulamamanızdan emin mi oldunuz? (Elmalı) 

 
 
Em emintüm en yuıydeküm fiyhi tareten ya da sizi bir defa daha 

denize, tareten uhra feyursile aleyküm kasıfen minerriyhı fe 



yuğrikaküm Bima kefertüm ya da sizi bir defa daha denize döndürüp 
üzerinize ortalığı kasıp kavuran bir fırtına göndererek nankörlüğünüze 
karĢılık sizi boğmayacağından emin misiniz, buna dair bir garantiniz var 
mı diyor. Yine aynı tehdit bu, tabiat olaylarının kullanılarak Allah‟ın insanı 
cezalandırması. 

 
sümme lâ tecidu leküm aleyna Bihi tebiy'a eğer böyle olursa 

bunun ardından sizin adınıza bize hesap soracak hiç kimse 
bulamayacaksınız. Ey insanoğlu, eğer Allah böyle yaparsa sizin adınıza 
kim gelipt5e Allah‟tan hesap soracak söyler misiniz. 

 
 
70-) Ve lekad kerremna beniy Ademe ve hamelnahüm fiyl berri 

vel bahri ve razaknahüm minet tayyibati ve faddalnahüm alâ 
kesiyrin mimmen halekna tefdıyla; 

 
Andolsun ki, Âdemoğullarını (Ģuur boyutunda yaratılmıĢın 

oğullarını) ikramlarla Ģerefli kıldık! Onları karada (beden) ve denizde 
(bilinç boyutunda) taĢıdık... Onları temiz - yararlı yaĢam gıdalarıyla 
besledik... Onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün tuttuk! (A.Hulusi) 

 
070 - ġanım hakkı için biz benî ademi tekrîm ettik karada ve 

denizde binitlere yükledik ve hoĢ hoĢ nimetlerden besledik, 
yarattıklarımızdan çoğunun üzerine geçirdik. (Elmalı) 

 
 
Ve lekad kerremna beniy Adem iĢte berceste ayet geldi, sözün 

özü buydu ve buraya getirmek için bu ayetler hazırlık yapıyordu. Ama Ģu, 
doğrusu Ģu ki; biz ademoğullarına kat kat ikram ederek onları üstün ve 
Ģerefli kıldık. Kat kat ikram, kaç kat nasıl sayayım Yokluktan varlığa 
çıkarması bir ikram, varlıktan can vermesi bir ikram, canlılar içinden seçip 
ruh vermesi, unutmayınız ruh; insanı beĢerlikten çıkarıp insan yapan 
Ģeydir. Yani canlılarla paylaĢtığımız bir Ģey değil. Bizi insan eden bir 
Ģeydir. Onun için yanlıĢ anlaĢıldığı gibi hayvanlarla paylaĢtığımız Ģey 
değildir, can değildir. Çünkü; 

 
ve nefahtü fiyhi min RuhĠY feka'u lehu sacidiyn. (Hicr/29) Ne 

zaman ki ruhumdan üfledim, o zaman secde et. Ben bir beĢer 
yaratacağım diyor. Ruh üflenmeden evvel ki haline Kur‟an da beĢer diyor 
rabbimiz. Ama üflenince insan diyor. Onun için hayvanlarla paylaĢtığımız 
Ģey değildir ruh. Onun için hayvanların cenneti yoktur. Ruh; insanı insan 
eden Ģeydir. 

 
Canlardan seçip ruh verdi demiĢtim. Yine akıl verdi, irade verdi, 

bilinç verdi. ĠnĢa etmek ve inĢa olmak için vahiy verdi. Ġman verdi. Kaç 
kat ikram görmüyor musunuz. Devam ediyoruz; 



 
ve hamelnahüm fiyl berri vel bahri ve razaknahüm minet 

tayyibat karada ve denizde onlara ulaĢım imkanı sağladık. Temiz ve 
helal besinlerle onları rızıklandırdık. ve faddalnahüm alâ kesiyrin 
mimmen halekna tefdıyla ve onları yarattıklarımızın bir çoğundan üstün 
tuttuk, hepsinden değil. EĢref-i mahlukat iddiası tüm yaratılmıĢlar 
çapında ise eğer, iĢte bu ayet tarafından reddediliyor. Sadece yer yüzü 
ölçeğinde doğru olabilir. Yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık diyor 
ama hepsinden değil. Onun için insanın biricikliği iddiası, efdaliyet tezi, 
kendi iddiasıdır. Yer yüzü ölçeğinde geçerlidir. Ama Allah‟ın bizden üstün 
kıldıkları da olabilir. Bu ibare o imayı da içerir zaten. 

 
 
71-) Yevme ned'u külle ünasin Bi imamihim* femen utiye 

Kitabehu Bi yemiynihi fe ülaike yakreune Kitabehüm ve lâ 
yuzlemune fetiyla; 

 
O süreçte, her insan grubunu kendi önderleriyle çağırırız... Kimin 

kitabı (kaydedilmiĢ bilgisi) sağındaki kuvvesiyle verildi ise, iĢte onlar 
yaptıklarının bilgisiyle yüzleĢirler (okurlar) ve bir hurma lifi (kıl) kadar 
haksızlıkla karĢılaĢmazlar! (A.Hulusi) 

 
071 - Günün birinde her sınıf insanları imamları ile çağıracağız, o 

gün her kime kitabı sağ eliyle verilirse iĢte onlar kitaplarını okuyacaklar 
ve kıl kadar zulüm edilmeyecekler. (Elmalı) 

 
 
Yevme ned'u külle ünasin Bi imamihim bir gün gelecek bütün 

insanları eylemlerine önderlik eden bilinç ve tasavvuruyla birlikte 
huzurumuza çıkarıp hesap soracağız. 

 
Bu ifadeyi, bu ibareyi Ģöyle de çevirebiliriz. Bir gün gelecek onları 

önderleri ile, liderleri ile birlikte huzurumuza çıkarıp hesap soracağız. 
Fakat burada ki Ġmam‟ı Büyük imam Razi; KiĢinin bilinçli olarak yaptığı 
ahlaki eylemler Ģeklinde tarif etmiĢ. Zaten bir çok ilk müfessirimiz de 
Kur‟an biçiminde tefsir etmiĢ. Ama anlaĢılıyor ki insanların eylemleri 
tasavvur ve aklının ürünüdür. Yani kiĢiye eylemini yaptıran merkez 
imamdır ve burada imam dıĢından biri değil, insanın içinde kendisine 
emir komuta eden merkez olan tasavvur ve aklıdır. Yani akleden kalbidir. 
Onun için burada kiĢi kendi eylemleri ile yargılanacaktır.  

 
KiĢinin cezalandırması kendi eylemlerinin bir sonucu, ahlaki 

eylemlerinin bir sonucu olacaktır ve biz de iĢte kendisine emir komuta 
eden o aklıyla, tasavvuru ile çıkaracağız huzurumuza. Bak diyeceğiz Ģu 
kötü iĢleri böyle akıl yürüterek yaptın. Önce ahireti unuttun, kısayı uzun, 
uzunu kısa sandın. Geçiciyi kalıcı, kalıcıyı geçici sandın, geçiciye kalıcı 



değeri yükledin, kalıcı değeri yükleyince geçiciye yatırım yaptın. 
DünyevileĢtin. ĠĢte böyle, bu noktaya öyle geldin.  

 
femen utiye Kitabehu Bi yemiynihi fe ülaike yakreune 

Kitabehüm ve lâ yuzlemune fetiyla artık kimlerin karnesi sağ ellerine 
verilirse iĢte onlar karnelerini sevinç içinde okuyacaklar ve onlara kıl 
kadar haksızlık edilmeyecektir. 

 
 
72-) Ve men kâne fiy hazihi a'ma fehuve fiyl ahıreti a'ma ve 

edallu sebiyla; 
 
Kim bu dünyada âmâ (hakikati göremeyen) ise o, gelecek sonsuz 

yaĢamda da âmâdır (kördür)! (DüĢünce) yolu (tarzı) itibarıyla daha da 
sapmıĢtır! (A.Hulusi) 

 
072 - Her kim de bu Dünyada körlük ettiyse o artık Âhirette daha 

kör ve gidiĢçe daha ĢaĢkındır. (Elmalı) 
 
 
Ve men kâne fiy hazihi a'ma fehuve fiyl ahıreti a'ma ve edallu 

sebiyla Ne ki bu dünyada kalp gözü kör olan kimse, ahirette de kör 
olacak. Öyle ki yolunu büsbütün kaybedecek. Unutmayınız bir üstteki 
ayette ki imamı, akleden kalp olarak, kiĢinin kumanda merkezi, komuta 
merkezi olarak çevirmiĢtim. ĠĢte Ģahidi bir sonraki ayet. Dünyada kalp 
gözü kör olanlar, ahirette gerçek kör olarak kalkacak diyor. 

 
Ahiret dünya hayatının doğal bir uzantısı gibi takdim ediliyor bu 

ayette. KiĢinin tavır ve davranıĢları öyle yerleĢik hale gelen bir kiĢiliğe 
dönüĢüyor ki, yani kiĢinin tavır ve davranıĢları insanda meleke haline 
geliyor. Bu kiĢiliği organik anlamda ahirete yansıyor adeta. Yani dünyada 
ruhuna verdiği Ģekil, aklına verdiği Ģekil, ukbada, ahirette organik bir 
biçim alıyor adeta. Burada söylenen bu. Onun için ahirette siz nasıl 
doğacağınızı adeta yer yüzünde ki ahlaki eylemlerinizle belirliyorsunuz. 

 
[Ek bilgi: Beynin çalıĢması 
…Esasen din dediğimiz olgunun temeli de beynin yeni bölümlerinin 

devreye girmesi ve bu bölümlerin çalıĢması suretiyle elde edilecek yeni 
güçler gerçeğine dayanır.  

Beyinde ki tüm fonksiyonlar beyin hücreleri arasında ki bir bio 
elektrik faaliyetten baĢka bir Ģey değildir. 

Ruh‟ta oluĢtuğu iddia edilen tüm haller aslında ruhta değil beyinde 
oluĢmakta. Ruh ise beynin tüm hasılatını her an yüklemekte olduğu 
halogramik yapılı, bir tür hologramik ıĢınsal beden.  

Zikir dediğimiz zaman yani Allah‟a ait olarak bilinen bir manayı 
tekrar ettiğimiz zaman; Beyinde ilgili hücre grubunda bir bio eletrik akım 
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meydana geliyor. Ve bu bir tür enerji Ģeklinde bir tür hologramik ıĢınsal 
bedene yükleniyor. Aynı zamanda siz bu manayı tekrara devam 
ederseniz, yani bu kelimeyi tekrara devam ederseniz bu defa bu 
kelimenin tekrarından oluĢan bio elektrik enerji daha güçlenerek yeni 
hücre birimlerini devreye sokuyor. Bu tekrara daha uzun süre devam 
ettiğinizde ise devreye giren yeni  hücre grupları dolayısıyla beyninizde 
yeni manalar oluĢmaya baĢlıyor. ĠĢaret ettiği yeni mana istikametinde 
yeni anlamlar beyninizde açığa çıkmaya baĢlıyor. 

Ayrıca bu tekrarlardan oluĢan hem mana hem de enerji bir tür 
hologramik ıĢınsal bedenimize yüklendiği için fizik beden ötesi 
yaĢamımız daha farklı bir düzeye eriĢiyor. 

Dünyada ama olan ahirette de amadır (Ġsra/72 ayetinde iĢaret 
edilen gerçek, anladığımız kadarıyla bu noktayı bize fark ettirmeye 
çalıĢmaktadır. 

Zira beyin ne düzeyde çalıĢır ne düzeyde gerçekleri görmeye 
geçerse; O açılımı aynen bir tür hologramik ıĢınsal bedene, yani ruha 
yükleneceği için Ve ruh da beynini yitirdikten sonra asla yeni bir kaqyıt 
alamayacağı için Dünyada açılmayan beyinlerin meydana getirdiği ruhlar 
için ölüm ötesi yaĢamda asla açılma imkanı yoktur. denilmek 
istenmiĢtir.(Ġnsan ve sırları bölümler. C/1 – Ahmed Hulusi)] 

 
 
73-) Ve in kâdu leyeftinuneke anilleziy evhayna ileyke li 

tefteriye aleyna ğayrehu, ve izen lettehazuke haliyla; 
 
Neredeyse seni bile, sana vahyettiğimizin gayrını bizim aleyhimize 

uydurasın diye, fitneye düĢüreceklerdi! (BaĢarsalardı) iĢte o takdirde seni 
dost edinirlerdi! (A.Hulusi) 

 
073- Az daha seni bile, sana vahiy ettiğimizden gayrisini bize karĢı 

iftira edesin diye, fitneye düĢüreceklerdi ve o takdirde seni Halîl ittihaz 
edeceklerdi. (Elmalı) 

 
 
Ve in kâdu leyeftinuneke anilleziy evhayna ileyke li tefteriye 

aleyna ğayreh iĢte o tipler eğer ellerinden gelse bizim adımıza sana 
vahy ettiğimizin dıĢında bir takım Ģeyler tedarik edesin diye seni dahi 
baĢtan çıkararak tuzağa düĢürmeye kalkıĢacaklar. Evet, yani burada 
söylenen açık. Mekkeli putperestlerin Hz. peygambere yaptıkları uzlaĢma 
ve taviz tekliflerinden birini dile getiriyor ayet. 

 
ve izen lettehazuke haliyla ve seni ancak bunu baĢarabildikleri 

zaman dost edinecekler. Yani inancından taviz verdiğin, gemi su aldığı 
zaman seni dost kabul edecekler fakat gemi batmıĢ olacak. Dost kabul 
etseler yani sen onların dininden olmadıkça onlar seni dost edinmezler 
diyen ayete bir atıf gibi adete. Onun için inancından taviz verirsen onlar 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/dunyada-en-onemli-calisma-zikir.htm


seni dost edinirler. Kendilerine benzetirlerse, zaten benzettikten sonra 
dost edinmelerine de gerek yok çünkü hiçbir kopye aslın yerini tutmaz. 

 
 
74-) Ve levla en sebbetnake lekad kidte terkenü ileyhim Ģey'en 

kaliyla; 
 
Eğer biz seni, direnç verip sarsılmaz kılmasaydık, neredeyse 

onlara birazcık meyledecektin! (A.Hulusi) 
 
074 - Ve eğer biz sana sebat vermemiĢ olsa idik sen onlara az bir 

Ģey meylede yazdındı. (Elmalı) 
 
 
Ve levla en sebbetnake lekad kidte terkenü ileyhim Ģey'en 

kaliyla fakat biz eğer kalbini iman üzere perçinlememiĢ olsaydık belki o 
zaman birazcık olsun onlara eğilim göstermen mümkün olabilirdi. Sözün 
geliĢinden anlıyoruz ki, fakat bu imkansızdır. Bu mümkün değildir. Yani 
sen Allah‟ın koruması altındasın. 

 
 
75-) Ġzen leezaknake dı'fel hayati ve dı'fel memati sümme lâ 

tecidü leke aleyna nasıyra; 
 
ĠĢte o takdirde biz sana hayatın da, ölümün de (sıkıntılarını) kat 

katını tattırırdık! Sonra kendine, bize karĢı bir yardımcı bulamazdın. 
(A.Hulusi) 

 
075 - Ve o takdirde biz sana muhakkak hayatın da katmerli, 

mematın da katmerli acısını tattırdık, sonra bize karĢı kendin için hiç bir 
yardımcı bulamazdın. (Elmalı) 

 
 
Ġzen leezaknake dı'fel hayati ve dı'fel memat o zaman da sana, 

eğer bunu becerebilselerdi, buy mümkün olsaydı yani. Mümkün değil 
ama farzı muhal, mümkün olsaydı ne olurdu biliyor musun? ĠĢte sana 
hayatın da, ölümün de acısını kat kat tattırırdık. Yani söylenen Ģu. Ġsterse 
din adına verin tavizi. Dünyada inancınızdan verdiğiniz, bir yarar umarak 
verdiğiniz taviz sonucunda dünyevi bir yarar bulamazsınız, hiçbir 
çıkarınız olmaz. Bir de ahiretinizi kaybedersiniz. Hem dünyada zillet, hem 
ahirette ceza olarak döner size inancınızdan verdiğiniz taviz.  

 
sümme lâ tecidü leke aleyna nasıyra üstelik bize karĢı sana 

yardım edecek birini de bulamazsın.  
 



Değerli dostlar, diyalogu emreden bugünkü ilk ayetimizle bu 
ayetleri birlikte okuduğumuzda inancınızı paylaĢmayan insanlarla 
diyalogu emreden, fakat inancınızdan taviz vermemeyi emreden ayetleri 
birlikte okuduğunuzda Kur‟an ın ne müthiĢ bir dengeye çağırdığını 
görürsünüz. 

 
 
76-) Ve in kâdu leyestefizzuneke minel Ardı li yuhricuke minha 

ve izen lâ yelbesûne hılafeke illâ kaliyla; 
 
Seni oradan (Mekke'den) çıkarmak için taciz edeceklerdi... ĠĢte o 

takdirde onlar da senin ardından (dünyada) pek az kalacaklardı. (Bunu 
yaptılar ve Bedr'de öldürüldüler. A.H.) (A.Hulusi) 

 
076 - Ve az daha seni bu Arzdan çıkarmak için iz'ac edeceklerdi ve 

o takdirde kendileri de arkandan pek az kalacaklardı. (Elmalı) 
 
 
Ve in kâdu leyestefizzuneke minel Ardı li yuhricuke minha fakat 

bunun imkansız olduğunu gören berikiler bu kez oradan çıkarmak için 
senin toprağında ısrarla seni taciz ve tedirgin etmeye çalıĢıyorlar. ve 
izen lâ yelbesûne hılafeke illâ kaliyla ama seni çıkardıkları zaman 
senin ardından onlar da pek fazla kalamayacak.Ayetin neye iĢaret ettiği 
açık. Ayet aslında gelecekten haber veren bir mucize. Mekke de inen 
ayetler arasında yer aldığı kesin. Geleceği ihbar ediyor. Bu ihbar sadece 
hicrete veya bedirde bu teklifi yapan ele baĢıların ölümüne değil, aynı 
zaman da ondan yıllarca sonra gerçekleĢecek Mekke nin fethine de bir 
delalet, bir atıf, bir ima içeriyor. Fetih müjdesi yani. Onun için ültimatom o 
zaman gelecekti. 

 
Tevbe suresi unutmayınız, berae suresi. Hicretin 9. yılında Mekke 

fethedildiğinde bu ayette yıllar önce verilen bu ihbar o zaman 
geçekleĢecek ve bundan böyle artık bu beldeye ayak basmasınlar 
diyecekti Kur‟an. 

 
 
77-) Sünnete men kad erselna kableke min Rusulina ve lâ 

tecidü li sünnetina tahviyla; 
 
Senden önce irsâl ettiğimiz Rasûllerimiz ile de ilgili sünnetimizdir! 

(Rasûller doğdukları yerden çıkarılırlar; ardından da onları çıkaran 
toplumlar helâk edilir!) Bizim sünnetimizde değiĢiklik bulamazsın. 
(A.Hulusi) 

 
077 - Senden evvel gönderdiğimiz bütün Peygamberlerin sünneti 

veçhile ki: sen bizim sünnetimize bir tahvil bulamazsın. (Elmalı) 



 
 
Sünnete men kad erselna kableke min Rusulina elçilerimizden 

sizden önce gönderdiğimiz kimselere uygulanan yöntem de buydu. ve lâ 
tecidü li sünnetina tahviyla ve sen bizim uyguladığımız yöntemin 
niteliğinde bir farklılaĢma bulamazsın. Yani Allah‟ın sünneti değiĢmez. Bu 
sadece senin baĢına gelmedi. Senden önceki tüm peygamberler de 
yurtlarından yuvalarından inançları uğruna çıkarıldılar. Yollara düĢtüler. 
Muhacir oldular. Ama sonuçta kazananlar hep muttakiler oldu. Ġman 
kazandı, küfür kaybetti. Onun için Allah bu sünnetini senin için de 
değiĢtirmedi, değiĢtirmez. 

 
Tahvil; bir Ģeyin özünün değiĢmesi demektir. Nitelik değiĢimine 

tahvil denir. Çünkü tağiyr, nicelik değiĢimidir. Kabuktaki değiĢime tağiyr, 
özdeki, değiĢime tahvil denilir. Odunun küle dönüĢmesi gibi. Artık o odun 
değildir, kimse ona odun diyemez. Onun için yani ve lâ tecidü li 
sünnetina tahviyla ayeti kerimesi özüne yönelik bir değiĢiklik 
bulamazsın bizim sünnetimizde, uygulamamızda anlamına gelir. 

 
Yine Resulallah‟ın Ģahsiyetini inĢa eden yeni bir pasaja giriyor 

Kur‟an. 
 
 
78-) Ekımıs Salate lidülukiĢ ġemsi ila ğasekılleyli ve Kur'ânel 

fecr* inne Kur'ânel fecri kâne meĢhuda; 
 
GüneĢ'in, batıda gözden kaybolmasından gecenin kararmasına 

kadar ki süreçte salâtı ikame et. FECĠR KURÂN'ını da (sabah salâtını 
da)... Muhakkak FECĠR KUR'ÂN OKUMAsı Ģahitlen dirilmiĢtir. (A.Hulusi) 

 
078 - GüneĢin kaymasından gecenin kararmasına kadar namazı 

güzel kıl, bir de kıraatiyle mümtaz olan sabah namazını, zira sabah 
Kur'an ı hakikaten meĢhuddur (Ģühuda mazhardır). (Elmalı) 

 
 
Ekımıs Salate lidülukiĢ ġemsi ila ğasekılleyl güneĢin zirveyi aĢıp 

batıya ağmasına, gecenin ağmasından, gecenin karanlığının iyice 
çökmesine kadar geçen zaman dilimlerinde namazını hakkıyla yerine 
getir. 

 
DülukiĢ Ģems; Peygamberimiz tarafından zeval, güneĢin yer 

yüzüne dikey durduğu andan sonrası olarak tefsir edilmiĢ. 
 
Yine ğasekılleyl; zifiri karanlık anlamına geliyor. Ki burada 

lidülukiĢ ġemsi ila ğasekılleyl ibaresi 4 vakti birden kapsıyor. O 



anlaĢılıyor zaten. Öğle namazından tutun yatsı namazına kadar 4 vakti 
de kapsayan bir atıf ve iĢaret var. 

 
ve Kur'ânel fecr* inne Kur'ânel fecri kâne meĢhuda özellikle de 

sabah namazının okuyuĢunu unutma. Unutma ki sabahın okuyuĢu insanı 
oldum olası her tür manevi etkiye açık hale getiren çok özel bir andır. 

 
ĠĢte burada MeĢhuda geçiyor. MeĢhud; ġahit olunan demek. 

Aslında insanın iç dünyasının Allah‟a en açık olduğu zaman demektir. 
Ġnsanın ayna gibi göründüğü zaman. Yüreğin duvağının sıyrıldığı zaman 
diyebiliriz. ĠĢte o müstesna vakitte gecenin sonuna doğru Ģafak vaktinde 
insanla Allah arasındaki o iliĢki zirveye tırmanır. Ona bir iĢaret olsa 
gerektir. 

 
Sabah okuyuĢu diyor burada. Namazın mazrufu kıratmıĢ demek ki. 

Yani zarfı namaz, içi kıraat. Kıraat aslında üzerinde durarak, düĢünerek, 
fark ederek, hissederek okumak demektir. Çünkü tilavetten ayrılan tarafı 
budur. Tilavet ardı ardına devam edip gitmek, yani bir kağıttan okumaya 
tilavet denilir. Fakat kıraat, üzerinde durarak düĢünerek okumaktır. Onun 
için Kur‟an bunu pekiĢtirircesine. Zaten Müzemmil suresinde bunu açıkça 
dile getiriyordu. 

 
..ve rattililKur'âne tertiyla. (Müzemmil/4) Kur‟an ı üzerinde dura 

dura. DüĢüne düĢüne, sindire sindire, içselleĢtirerek oku.  
 
Devam ediyoruz; 
 
 
79-) Ve minelleyli fetehecced Bihi nafileten leke, 'asa en 

yeb'aseke Rabbüke Mekamen Mahmuda; 
 
Ayrıca gecenin bir kısmında, yararını göreceğin, Kurân'la 

teheccüde kalk (uyanarak salâtı yaĢa)! Umulur ki Rabbin sende Makam-ı 
Mahmud'u bâ'seder (sende o makamın özelliklerini açığa çıkartır... {Ve 
çıkartmıĢtır da "Ġnna fetahnaleke" âyetinde bildirilen husus ile. A.H.})! 
(A.Hulusi) 

 
079 - Geceden de sana mahsus fazla bir namaz olarak uykudan 

kalk, Kur'an ile teheccüd kıl, yakındır ki rabbin seni bir makamı mahmuda 
ba'sede. (Elmalı) 

 
 
Ve minelleyli fetehecced Bihi nafileten leke, 'asa en yeb'aseke 

Rabbüke Mekamen Mahmuda ve gecenin bir vaktinde uykuna ara 
vererek sana özgü bir armağan olarak namaz kıl. Umulur ki rabbin seni 
övgüye değer bir makama yüceltir. 



 
Hecede, sükûn ve vakf demektir. Arapça lügatlarda karĢısında 

böyle yazar. Yani ara vermek, kesmek, durdurmak demektir. Uykuya ara 
verip namaza geçmek anlamına gelir teheccüt. Uykuya ara verip namaza 
geçmek. Burada ki nafile; armağan demektir ve hemen hatırlayalım 
Müzemmil suresini; 

 
Ya eyyühel müzzemmil (Müzemmil/1) ey içine kapanan nebi, 

peygamber. 
 
Kumilleyle illâ kaliyla (2) gecenmin bir kısmı hariç kalk namaz 

için. 
 
Nısfehû yarısında. Evinkus, ya da ondan daha da eksik bir 

zamanda. minhu kaliyla (3) ondan azalt veya fazlalaĢtır fark etmez. 
Ama gecenin bir yarısında kalk. 

 
Ev zid 'aleyhi ya da bunu artır. ve rattililKur'ânetertiyla;(4) ve 

Kur‟an ı üzerinde dura dura, sindire sindire. Geceyi zamanı, Allah‟ı, 
melekleri Ģahit kılarak oku. 

 
Unutmayınız 5 vakitten önce; Ġlk önce diyor Hz. AiĢe farz kılınan 

namaz gece namazı idi. Yine Hz. AiĢeye göre Resulallah 12 ay yani 
Müzemmil suresinin 20. ayeti, son ayeti ininceye kadar 12 ay bu namazı 
farz olarak kıldı diyor.Fakat tabii ben 5 vakit namazın farz olduğunu, ama 
onun yanında ilk müminlere gece namazının da bir eğitimi, bir ruh 
teskiyesi, bir nefis teskiyesi, iç arınması, iç imarı olarak talim ve terbiye 
kılındığını düĢünüyorum. 

 
Belki aynı anda baĢlamamıĢ olabilir, ama gece namazı üzerinde bu 

kadar durulması ve daha ilk inen surelerde Resulallah‟a sana özgü bir 
nafile, eğer gece namazı diğer müminlere de emredilmiĢ olsaydı 
nafileten leksana özgü bir armağan denmezdi. Ama diğer müminlerde 
Resulallah‟ın armağanını kendileri üzerlerine aldılar ve onlar da armağan 
ettiler.  

 
DüĢüne biliyor musunuz, ömürleri cahiliyenin kiri ve pası içinde 

geçmiĢ insanlar, hiç kimsenin görmediği bir gece yarısı rableri ile baĢ 
baĢa saatlerce talim ve terbiye görüyorlar. ĠĢte bu insan da bir Ģahsiyet 
oluĢturmaktır. Ġnsan Allah iliĢkilerini yeniden kurmaktır. Onun için gece 
namazı gerçekten müstesna bir ibadettir. Geceyi Allah‟a Ģahit kılmak, 
geceyi imana Ģahit kılmak, geceyi insana Ģahit kılmaktır. 

 
 
80-) Ve kul Rabbi edhılniy müdhale sıdkın ve ahricniy muhrace 

sıdkın vec'al liy min ledünke sultanen nasıyra; 



 
Rabbim, girdiğim yere sıdk hâlinde girdir ve çıktığım yerden sıdk ile 

çıkart; ledünnünden zafere erdirici bir kudret oluĢtur bende! (A.Hulusi) 
 
080 - Ve de ki: rabbim beni sıdık girdirimi girdir ve sıdık çıkarıĢı 

çıkar ve benim için ledünnünden bir sultanı nasîr kıl. (Elmalı) 
 
 
Ve kul Rabbi edhılniy müdhale sıdkın ve ahricniy muhrace 

sıdkın vec'al liy min ledünke sultanen nasıyra ve de ki; Rabbim beni 
girdiğim ve giriĢtiğim her yere ve iĢe doğrulukla, dürüstlükle girmemi, 
Yine doğruluk ve dürüstlükle çıkmamı sağla. vec'al liy min ledünke 
sultanen nasıyra yüce katından beni destekleyecek etkin bir güç ver. 

 
 
81-) Ve kul cael Hakku ve zehekal batıl* innel batıle kâne 

zehuka; 
 
De ki: "Hak geldi, bâtıl yok oldu gitti! (Hakikat bildirildi, asılsız boĢ 

görüĢler geçerliliğini yitirdi) Muhakkak ki bâtıl yok olmak zorundadır." 
(A.Hulusi) 

 
081 - Ve de ki: hak geldi bâtıl zevale erdi hakikaten bâtıl pek 

zavallıdır. (Elmalı) 
 
 
Ve kul cael Hakku ve zehekal batıl* innel batıle kâne zehuka 

yine de ki; Gerçeğin ta kendisi geldi, sahte olan ise yıkılıp gitti. Çünkü her 
sahtelik zaten yıkılıp gitmeye mahkumdur. Batıl asli değil, arızidir. Tabii 
değil, sentetiktir, sunidir. Onun için yıkılıp gitmeye mahkumdur. 

 
 
82-) Ve nünezzilu minel Kur'âni ma huve Ģifaun ve rahmetun lil 

mu'miniyne, ve lâ yeziyduz zalimiyne illâ hasara; 
 
Kurân'dan, iman edenler için Ģifa (sağlıklı düĢünme bilgileri) ve 

rahmet (Hakikatlerindeki özellikleri hatırlatma) olan Ģeyleri inzâl ediyoruz 
(hakikatinden Ģuuruna yansıtıyoruz)! (Bu), zâlimlerin (nefsinin hakikatini 
inkâr ederek nefsine zulmedenlerin) ise sadece hüsranını arttırır. 
(A.Hulusi) 

 
082 - Biz de Kur'an dan peyderpey öylesini indiririz ki müminler için 

o bir Ģifâ ve bir rahmettir, zalimlerin ise ancak hasarını artırır. (Elmalı) 
 
 



Ve nünezzilu minel Kur'âni ma huve Ģifaun ve rahmetun lil 
mu'miniyne, ve lâ yeziyduz zalimiyne illâ hasara ĠĢte biz Kur‟an dan 
ona inananların iç dünyasını onaran bir Ģifa ve rahmet olan. Kendi 
kendine kıyanlarınsa sadece yıkımını artıran Ģeyler indiriyoruz. Yani 
Kur‟an müminin imanını, münafıkın nifakını, kafirin küfrünü artırıyor. 
Kur‟an kendisine iman eden, ön bilgi ile yaklaĢanların imanını artırırken, 
ön yargı ile yaklaĢan, yani küfürle yaklaĢanların da inkarını artırıyor. 
Çünkü Kur‟an bir ilahi eczanedir ki, eğer Allah‟ın verdiği reçete ile 
yaklaĢırsanız deva, eğer Ģeytanın verdiği reçete ile yaklaĢırsanız sizin 
için ölüm olacaktır. 

 
Rabbim Kur‟an eczanesine rabbimizin verdiği reçeteyle yaklaĢan 

kullardan kılsın. 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Ġddiamızın, davamızın, ömrümüzün tüm hasılatı ve son sözümüz 

Rabbimize “Hamd” dir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. ĠSRA SURESĠ (083-111)(92) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Değerli Kur‟an dostları geçen dersimiz Ġsra suresinin 82. ayetine 

kadar iĢlemiĢtik. O derste iĢlediğimiz son ayet, yani 82. ayet rabbimizin 
insanoğluna en büyük ikramı olan Kur‟an vahyi ile bitiyordu. Kur‟an 
vahyinin kendisine ön bilgi ile, iman gibi bir ön bilgi ile yaklaĢanlar için 
zihni, kalbi, dünyevi, uhrevi her türden bir Ģifa eczanesi, Ģifa hazinesi. 
Ama kendisine küfür gibi bir ön yargı ile yaklaĢanlar içinde bir hüsran 
olacağını ifade buyuruyordu. ġimdi 83. ayetle yine vahyin muhatabı olan 
insana iliĢkin bir ayetle dersimize baĢlıyoruz. 

 
 
83-) Ve izâ en'amna alel Ġnsani a'reda ve nea Bi canibih* ve izâ 

messehüĢĢerru kâne yeûsa; 
 
Ġnsana in'amda bulunduğumuz vakit yüz çevirir ve yan çizer! 

Kendisine hoĢlanmadığı Ģey isâbet ettiğinde de umutsuzluğa düĢer. 
(A.Hulusi) 

 
083 – Öyle ya biz insana nimet verdiğimiz zaman aldırmaz, yan 

büker, kendisine Ģer dokunduğu zaman da pek meyus olur. (Elmalı) 
 
 
Ve izâ en'amna alel Ġnsani a'reda ve nea Bi canibih ne zaman 

biz insana nimet bahĢetmiĢsek yüz çevirdi ve sorumluluklarından yan 
çizdi. Allah‟ın bahĢettiği en büyük nimet vahiy nimeti idi. Çünkü bir üstteki 
ayet Kur‟an vahyinden söz ediyordu. Aslında Allah‟ın insanla konuĢması 
insan için ekmekten, sudan çok çok daha önemli değil mi idi. Ġnsanı 
insan eden tarafı vahyin hitap ettiği taraf değil mi idi. Ekmek ve su diğer 
canlılarla paylaĢtığımız ortak nimetlerdi. Ama vahiy Allah‟ın sadece 
insanı muhatap alarak verdiği bir nimet değil mi idi. Peki insanın da bu 
nimete çok farklı bir teĢekkürü gerekmiyor muydu. 

 
ĠĢte burada bu ayette bu dile getiriliyor ve deniliyor ki insan Allah‟ın 

verdiği nimetlere karĢılık yüz çevirdi ve yan çizdi. Sorumluluklarından yan 
çizdi. ve nea Bi canibih yanını döndü. Böyle yan çizdi diye Türkçede 
yaygın olan o tabiri kullanmak çok daha hoĢ oturuyor. 

 
Neden yan çizer insan sorumluluklarından. Demek ki vahyin 

maksadı, insana sorumluluklarını hatırlatmaktır. Sorumluluklarından yan 
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çizen insana. Neydi insanın sorumluluğu? Yer yüzünde yaratılıĢ amacına 
uygun bir hayatı inĢa edip bu sayede ebedi hayatını mamur etmesi, 
ebedi mutluluğu kazanması. 

 
ĠĢte bu sorumluluğun altına girmek istemiyor insan. Oysa ki 

baĢında bunu kabul ettiği için insan olmuĢtu. Bu sözleĢmeye onay verdi, 
irade aldı karĢılığında. Fakat aldığı iradeye ihanet etti. Yani peĢinen 
karĢılığını aldı, fakat verdiği söze ihanet etti. ĠĢte tüm vahiylerin amacı; 
Ġnsanı, verdiği sözü tutmaya davet etmektir. 

 
ve izâ messehüĢĢerru kâne yeûsa Ne zaman da baĢına bir ziyan 

gelse, tuttu umutsuzluğa kapıldı. Ne güzel dua değil mi; “Ya rabbi, çok 
verip azdır ma, az verip bezdirme.” ĠĢte Anadolu halk irfanında süzüle 
süzüle duaya dönüĢmüĢ olan bu cümle aslında bu ayetin en güzel tefsiri. 

 
 
84-) Kul küllün ya'melu alâ Ģakiletih* feRabbüküm a'lemu Bi 

men huve ehda sebiyla; 
 
De ki: "Herkes yaratılıĢ programı (fıtratı - Ģâkılesi) doğrultusunda 

fiiller ortaya koyar! ĠĢte bu yüzden (Fâtır'ınız olan) Rabbiniz yol itibarıyla 
kimin hakikat yolunda olduğunu en iyi bilendir!" (A.Hulusi) 

 
084 - De ki: her biri kendi uyarına göre hareket ediyor, o halde 

yolca en doğru olan kim olduğunu daha ziyade rabbiniz bilir. (Elmalı) 
 
 
Kul küllün ya'melu alâ Ģakiletih De ki; Herkes kendi tasavvur ve 

aklının verdiği istikamet üzere eylemde bulunur. Ya da bu ibarenin 
alternatif bir tercümesi, herkes kendi sütünün iktizasını iĢler. Ya da, yeni 
tabiri ile herkes kendisine yakıĢanı yapar. Rabbimizin Ģu güzel hitabına 
bakınız. Yani herkes kendisine yakıĢanı yapar. Sen neyi yakıĢtırıyorsun 
kendine. Herkes sütünün iktizasını iĢler. Dolayısıyla yaptığın amele bak, 
aslında kendin hakkında değer biç. Ama benim tercih ettiğim tercüme 
daha farklı. O herkes kendi tasavvur ve aklına verdiği istikamet üzere 
eylemde bulunur. Yani akıl ve tasavvurun kendisine gösterdiği istikamet 
üzerinde eylem yapar. 

 
Böyle tercüme etmem bu ibarenin diline tamamen mutabık. Çünkü 

ġakile; Bir Ģeyi izleyen baĢka bir Ģey manasına gelir. ġekl, müĢakele 
sözcükleri, bir Ģeyin eseri olarak ondan çıkan ve ondan bağımsız 
algılanmayacak olan, hem içerik hem Ģekil olarak ona tıpatıp bağlı bir 
baĢka Ģey anlamına gelir. Yani iki Ģey arasında kopmaz bağ. Nedir bu? 
Ġnsanın; Akıl, tasavvur ve eylemi arasındaki bağ. 

 



Ġnsanın tasavvuru eĢyayı algılama biçimidir. Yani hayatı algılama 
biçimi. Olayları algılama biçimi. Ġnsan tasavvurunda içini doldurduğu 
kavramlarla düĢünür. Ġyi kötü, güzel çirkin, Hakk batıl, büyük küçük, 
ebedi geçici. Yani bütün, hayatımızı üzerine oturttuğumuz en temel 
kavramlar, tasavvurumuzda içi doldurulur. Onun için falanca büyüktür 
cümlesini kurabilmek için büyük ve küçük kavramlarının içini 
tasavvurunuzda önce doldurmanız lazım. 

 
Ġnsan mahlukatın Ģerefli bir üyesidir cümlesini kurabilmeniz için 

aklınızda; insan, mahlukat ve Ģerefli kavramlarının içini önceden 
doldurmuĢ olması lazım. Yoksa böyle bir önerme, böyle bir hüküm 
cümlesi kuramazsınız. Onun için tasavvur, eylemin ana rahmidir. Ġnsan 
fiilinin ana rahmidir. Ġnsan fiiline istikameti veren tasavvurdur. Dolayısıyla 
tasavvurda oluĢan milimetrik bir sapma, eylemde kilometrelerce, belki 
100 km.lerce sapmaya tekabül eder. Onun içindir ki vahiy öncelikle 
insanın tasavvuruna hitap eder ve orayı düzeltir. Orada ki 1 mm. Lik 
sapmayı düzeltir. Yoksa amelde, eylemdeki sapmayı düzeltmek yetmez, 
çünkü bıraktığınız anda yeniden sapar, tekrar eski yere gelir. 

 
Onun için iĢte herkes diyor bu ibare kendi tasavvur ve aklının 

verdiği istikamet üzere eylemde bulunur. Onun için vahiy insanın 
tasavvurunu düzeltir. Mesela insana gerçekten kâr nedir, gerçek zarar 
nedir bunu öğretir. Ġnsanoğlunun kâr dediği bazı Ģeylere Kur‟an zarar 
ettin der.  

 
femâ rabihat ticaretühüm.. (Bakara/16) Onların ticareti kâr etmedi 

der mesela. Ama dıĢarıdan bakınca, farklı bir tasavvurla bakınca 
baĢkalarının hakkını gasp eden bir çok insan kâr ettiğini düĢünür. 
ġeytanın çarptığı adam gibi olan yani faiz yiyerek Ģeytan çarpmıĢa 
dönen, -Bu Kur‟ani bir ibare olduğu için söylüyorum.- faiz yiyerek Ģeytan 
çarpmıĢa dönen bir adam da kâr ettiğini düĢünür.  

 
Fakat Kur‟an diyor ki senin kâr ve zarar tasavvurun bozulmuĢ. 

Ġstikamet açın bozulmuĢ, sapmıĢ. Onun için böyle bir kâr ve zarar 
tasavvuru seni sonuçta korkunç bir çukura düĢürür. Gel düzelt Ģunu. 
Senin kâr dediğin zarardır aslında. Fakat ters baktığın için, amuda 
kalkmıĢ birinin eĢyayı gözetlemesi gibi her Ģeyi ters görüyorsun. Oysa ki 
yamuk olan senin bakıĢın, baktığın değil. Yamuk bakıĢını fark etmediğin 
için baktığını düzeltmeye kalkıyorsun bakıĢını değil. EĢyaya ve dünyaya 
tersinden bakan bir insan, dünyayı yönetme gücünü verseniz ne yapardı. 
Dünyayı ters çevirirdi. Kendi ters durduğunu görmezdi. ĠĢte tasavvur bu 
kadar önemli. Onun için herkes tasavvurunun kendisine çizdiği istikamet 
üzere eylemde bulunur. O nedenle insanların eylemlerinden önce yanlıĢ 
ve yamuk eylemlerinden önce, yanlıĢ ve yamuk akıl ve tasavvurlarını 
düzeltin ve tartıĢın. Demek ister gibidir Kur‟an. 

 



feRabbüküm a'lemu Bi men huve ehda sebiyla nasıl olsa 
rabbiniz kimin yöneltildiği yolunda daha doğru olduğunu çok ama çok 
daha iyi bilmektedir. Yani neden rabbiniz bilmektedir, bu çok önemli. 
Biraz önce yaptığım tefsirle birebir uyumlu. Çünkü tasavvurlar eyleme 
dönüĢmediği sürece gizlidir. Dolayısıyla orada ki hata da gizlidir. Ama 
rabbinize gizli yok. Onun için sizin, siz insanoğlunun yanlıĢ ve yamuk 
davranıĢlarının hangi yanlıĢtan kaynaklandığını, hangi merkezden 
kaynaklandığını Allah çok iyi bilmektedir ve dolayısıyla vahyin amacı 
insan da yepyeni bir tasavvur inĢa etmektir. Yani vahiy adam yapar. 
Vahiy insan yontar ve vahyin yonttuğu insan da yer yüzünü inĢa eder. 
Vahiy insanı, insan hayatı inĢa eder. Eğer imha olmuĢ bir tasavvur ve 
akılla yer yüzünü inĢaya kalkıĢırsa insan inĢa ediyorum diye imha eder. 
Bugün olduğu gibi.  

 
Onun için vahit adam yontar. Eğer soracak olursanız vahyin 

geçmiĢte adam yonttuğuna dair bir delil var mı, ve yonttuğu adam 
örneğini gösterir misiniz derseniz eğer ben derim ki; Peygamber AS. A 
bakın. O insanlık zirvesine bakın. Vahiy eline aldığı bir insanı nasıl 
güzelleĢtiriyor ve nasıl muhteĢem bir abide haline getiriyor. Vahyin 
yonttuğu insana kaç kat değer yüklediğini öğrenmek isteyen Kadr 
suresini bir daha okusun, ama bu gözle. Ġndiği geceye bin kat değer 
veren vahiy eğer bir adamı yontarsa ona kaç kat değer verir siz hesap 
edin. 

 
 
85-) Ve yes'eluneke anirRuh* kul irRuhu min emri Rabbiy ve 

ma utıytüm minel ılmi illâ kaliyla; 
 
(Yahudiler) sana Ruh'tan soruyorlar... De ki: "Ruh, Rabbimin 

hükmündendir. Ġlimden size pek az verilmiĢtir (bu soruyu soran 
Yahudilere cevaptır bu)!" (A.Hulusi) 

 
085 - Bir de sana ruhtan soruyorlar, de ki: ruh rabbimin emrindendir 

ve size ilimden ancak az bir Ģey verilmiĢtir. (Elmalı) 
 
 
Ve yes'eluneke anirRuh Ġmdi; sana vahyin ruhani kaynağı 

hakkında soru soruyorlar. kul irRuhu min emri Rabbiy ve ma utıytüm 
minel ılmi illâ kaliyla De ki onun kaynağı rabbimin akıl sır ermez 
iĢlerindendir ve size bu konuda çok sınırlı bir5 bilgi verilmiĢtir. 

 
Kur‟an da dikkat buyurursanız ruhu; vahyin kaynağı, vahyin ruhu 

diye çevirdim. Aslında ruh vahiy anlamında bir çok ayette kullanılır. 
Mesela Nahl/2. ayeti, Kadr/4. ayeti, Mümin/15. ayeti, ġura/52. ayeti ve 
daha baĢka ayetlerde vahiy olarak bizatihi ruh; vahiy olarak kullanılır. 

 



Aslında ruh bir Ģeyin özü, bir Ģeyin kaynağı, bir Ģeyi ayakta tutan 
Ģey anlamına gelir. Yani öz itibarıyla manası budur. Onun içindir ki beĢeri 
insan eden ilahi nefese, yani ilahi müdahaleye de ruh denilmiĢtir. 
Unutmayalım ruh yaygın kanaatte olduğu gibi bizim hayvanlarla 
paylaĢtığımız Ģey değildir, Kur‟an a gör bu değildir. O, “can” dır. Öyle 
olsaydı hayvanların cenneti de olurdu.  

 
Kaldı ki Kur‟an açıkça Hicr/29. ayetinde, Sad/72. ayetinde ruh 

üflenmeden önceki insana beĢer diyor, insan demiyor. O iĢte diğer 
canlılarla eĢit varlık. Ama ve nefahtü fiyhi min RuhĠY (Hicr/29)ne 
zaman ki ona ruhumdan üfledim, ona özel bir öz verdim, iĢte o zaman 
insan diye hitap ediyor cenabı Hakk. O zaman insan oluyor. BeĢer 
insana dönüĢüyor. Burada insanla diğer canlıları ayıran nedir sorusunun 
cevabını bulmak lazım. ĠĢte o irade ve akıldır. Yani bu noktada akıl, 
irade, bilinç yani Ģuur, aslında ruhun insanda ki değiĢik yansımalarıdır. 
Ġnsanı insan eden Ģeylerdir. Dolayısıyla bu ayetin doğrudan vahyin 
kaynağı ile ilgili oluĢunun delili de ayetten sonrasının vahiyle ilgili olması. 
Ayetten öncesi ise insanla ilgili. Bu durumda buradaki ruh hem vahitle, 
hem insanla.  

 
Peki vahiy ve insanı müĢterek kılan Ģey nedir. Ġkisinin de Allah‟ın 

Ģaheseri olması. Biri sözün Ģaheseri, diğeri ise eylemin Ģaheseri olması. 
Ġlahi sözün Ģaheseri vahiydir. Ġlahi eylemin Ģaheseri insandır. Vahiyle 
insan, tohumla toprak, etle tırnak gibi buluĢunca, aslında birbiri için var 
edilen iki Ģey bir araya gelmiĢ olur ve iĢte Allah‟ın istediği de arzusu da 
budur. Onun için ikisinin kaynağı da aynıdır, özü aynıdır. Bu nedenledir ki 
Hz. Ġsa için Kur‟an da Kelimetin minAllahi (A.Ġmran 39) Allah‟tan bir 
kelime ibaresi kullanılır. Yani insan kelimedir. Unutmayalım kelime 
vahyin parçaları içinde kullanılır. Dolayısıyla söz kelimedir, insan 
kelimedir. Söz kelamdır, insan kelimedir. Kelam ile kelime aynı 
kaynaktan neĢ‟et etmiĢtir. Dolayısıyla özleri aynı kaynağa atıftırlar. Onun 
için vahyin kaynağı diye tercüme ettim. 

 
Yine ayetin sonunda size bu konuda çok sınırlı bir bilgi verilmiĢtir 

deniliyor. Çünkü insan bilgisi sınırlıdır. Ve alleme ademel esmae 
külleha.. (Bakara/31) suresinde Adem kıssası anlatılırken öyle 
buyruluyordu. Ademe Allah isimlerin tamamını öğretti. Yani eĢyaya isim 
verme kabiliyetini, daha doğrusu. Nutk; hem mantık anlamında, hem de 
konuĢma anlamında nutk kabiliyetini verdi. Unutmayalım konuĢmak 
Nutkun. Nutk, aklın, mantığın eseridir. Onun için insan düĢünerek 
düĢüncesini ifade eder. Eğer ifade ediyorsa düĢünüyor demektir. Çünkü 
teyp kasetinden insanı ayıran Ģeyde budur. 

 
Bu manada çok az Ģey verilmiĢtir denilmesi vahyin kaynağının, 

vahyin mahiyetinin insan tarafından tamamıyla bilinemeyeceğine 
iĢarettir. Eğer biz burada ki ruhu doğrudan eski müfessirlerimizin 



açıkladığı gibi Kur‟an diye açıklasaydık o zaman burayı açıklayamazdık. 
Çok az Ģey verilmiĢtir bölümünü açıklayamazdık. Çünkü Kur‟an ın bize 
manası verildi, anlayalım diye verildi ve mübiyn kılındı. Açık ve açıklayıcı 
kılındı. Dolayısıyla size çok az verilmiĢtir diyemezdik o zaman. Onun için 
Kur‟an diye tefsir edilmesi sanırım bu manada doğru olmasa gerek. 
Burada en doğru yorumu vahyin kaynağıdır. 

 
 

[Ek bilgi;Pek çok câhil kiĢi, kulaktan dolma ilkel bilgilere dayanarak 
bize sordu. 

- Kurân‟da  Allah Resûlü‟ne dahi bu konuda bilgi verilmediği 
yazılı olduğu halde, siz nasıl olur da RUH hakkında açıklamalarda 
bulunursunuz..? 

Evet, önce bu sualin cevabını vererek açıklamalarımıza baĢlayalım. 

(Ġkrime Ġbn Abbâs‟tan rivayet edilen hadiste;) 

“Üç Yahudi bilgini kendi aralarında, Hz Muhammed'e üç sual 
sormak üzere karar alırlar ve derler ki; 

 
- ġâyet gerçekten Allah Resûlü  ise, bu üç soruya birden cevap 

vermeyecektir; zîra daha evvel de hiç bir Resûl bu konuda açıklama 
yapmamıĢtır. Ama cevap verirse, biliriz ki Ģarlatandır. 

 
ĠĢte böyle düĢünüp, anlaĢarak huzuru Resulallah‟a gelip birinci 

sorularını sorarlar: 
 
- RUH nedir? 
 
Hazreti Resûlallah, ilâhi inâyet ile onların niyetini bildiği için, suale 

cevap vermez ve cevabı erteleyerek, Yahudi bilginlerine: 
 
- Yarın gelin, inĢâllah cevap veririm, der. 
 
Ertesi gün geldiklerinde de onlara, 17'nci sûre olan Ġsrâ sûresinin 

85'inci âyetini okur; der ki: 
 
- "Yes'eluneke anir RUH... Kul er RUH'u min emri Rabbiy ve ma 

utiytüm minel ilmi illa kaliyla..." 
 
Burada vurgulanan gerçeği   dilimize Ģöyle çevirebiliriz: 
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“(Yahudiler) SORUYORLAR, RUH NEDĠR?.. DE KĠ (o Yahudilere) 
RUH RABBĠN EMRĠNDENDĠR!.. VE BUNUN ĠLMĠNDEN SĠZE KÂLĠL BĠR 
ÖLÇÜ VERĠLMĠġTĠR."(17-85) 

 
ġâyet biraz iz‟an sahibi isek, görürüz ki, bu âyetin muhatabı, âlimler 

arifler, veliler, nebiler değil; maddeyi ve maddeciliği esas alan görüĢün 
sahibi YAHUDĠLERDĠR! Yâni, Yahudilere denmektedir ki: 

 
"Her Ģeyi maddeden ibaret sanıp, göremediğini inkâr eden; üstelik 

doğrusunu açıkladığı takdirde Resûllüğünü reddetmeye karar verdiğiniz; 
Tefekkürü, beĢ  DUYUSUNDAN ileri geçemeyen siz Yahudilerin RUH 
hakkında ilmi yoktur! 
Siz ancak elinizdeki kadarıyla kalmaya mahkûmsunuz. Çünkü madde 
ötesini değerlendirmekten âcizsiniz. Zaten bu yüzden, gerçek âlemin 
ölüm ötesi ruhlar âlemi olduğunu açıklayan Hazreti ĠSA'yı da inkâr ettiniz, 
kabullenemediniz. Öyle ise nasıl olur da RUH hakkında bilgi sahibi 
olabilirsiniz ki!"   
 

Nitekim, aynı görüĢü paylaĢtığımız değerli Ġslam âlimi ve velisi 
ĠMAM GAZALĠ dahi "Ġhya-u Ulumiddin" isimli kitabının 1'inci cilt "Rub'ul 
ibâdat" bölümünde Ģöyle demektedir: 

 
- "Yoksa sanma ki, Hz. Rasûlullah Efendimiz(salla'llahu aleyhi 

ve sellem) RUH'un hakikatını bilmiyordu!..  Zîra, RUHUNU bilmeyen 
kendini bilmemiĢ olur!.. Kendini bilmeyen ise nasıl Rabbini 
bilebilir?.. RUHUN hakikatını Nebi ve Rasûller  bildiği gibi; bazı 
veliler ve âlimlerin bilmesi dahi uzak değildir!"  

 
Gazali, "RUH" hakkında Ģöyle devam etmektedir: 
 
- "RUH cisim dahi değildir. Suyun kaba girmesi gibi bedene 

dıĢarıdan girmiĢ değildir! Cisim bölünebilir. RUH ise cisim olmadığı 
gibi bölünebilir bir  Ģey de değildir. Eğer ruh bölünebilseydi, onun 
bir parçasının bir Ģeyi bilip diğerinin bilmemesi mümkündü. Tek 
yerde iki zıddın olması çeliĢik bir fikirdir. 

 
Cüz kelimesi ruh için uygun değildir. Çünkü, cüz kül‟e izâfet 

demek olup, bu hususta ise ne kül ne de cüz vardır. Ruh bölünmez 
bir yapıdır. Ve yer de tutmaz." 

 
"Ve kadim değil hadistir anlamına olarak RUH mahlûktur, 

denilir. Ġnsan  RUHLARI  nutfede zuhûruyla  hadis  olmuĢtur." 
 
ġimdi biz gelelim günümüz anlayıĢı ile "RUH"un ne olduğu 

hakkındaki bildiklerimizi sıralamaya. 
 



"RUH" ismiyle iĢaret edilen varlık, orijinal yapısı itibariyle TEK'tir 
ve akla gelen her Ģeyin orijini ve aslıdır. 

 
Bildiğiniz ve düĢündüğünüz ve düĢünemediğiniz her Ģey "RUH" tan 

meydana gelmiĢtir. 
 
Her Ģeyin "RUH"tan meydana gelmesinin misâlini sanırım Ģöyle 

verebiliriz: "Madde" adını verdiğimiz her Ģey atomlardan meydana 
gelmiĢtir. Ne isimle, hangi özelliğiyle iĢaret edersek edelim, o Ģey 
gerçekte, atomlardan oluĢmuĢtur. Atomların özüne, derinliğine inersek, 
en alt boyutta karĢımıza çıkan Ģey ENERJĠ'dir. Enerji, bu boyuttaki 
yapısı itibariyle bölünmez, parçalanmaz, sonsuz-sınırsız güçtür; çünkü 
varlığını ALLAH`ın kudreti oluĢturmaktadır! 

 
ALLAH`ın ZÂT`ına göre sonradan yaratılmıĢ olabileceğinden söz 

edilen  enerjinin geçtiğimiz asırlardaki adı "RUH"tur! Ve bu "RUH", 
ALLAH‟ın "KUDRET" sıfatının zuhûru oluĢunun yanısıra; "Aklı Evvel" 
ismiyle iĢaret edilen "evrensel Ģuur"; ya da bir baĢka tanımlama ile 
"kozmik bilinç"tir! 

 
Her nesnenin yapısındaki "bilinç", onun özünü oluĢturan aslı ve 

orijini olan "RUH"tamevcut olan "bilinç"ten ileri gelmektedir. Ancak onda 
ortaya çıkan bilinç, ortaya çıktığı mahallin kâbiliyet ve istidadı nispetin de 
olmaktadır.  

 
"RUH", boyut boyut yoğunlaĢarak, kabul edilen bir biçimde, değiĢik 

varlıklar suretinde algılayıcılarca değerlendirilmekte; ve böylece de 
çokluk görüntüsü vermektedir!  
 

Esasen, Abdülkerim Ceyli‟nin de bahsettiği gibi, "RUH" bir 
"melek"tir. Öyle bir "melek" ki, varlık âleminde, hangi isimle anılan, hangi 
varlık olursa olsun, her Ģey, hep bu "melek"ten oluĢmuĢtur!.. Her Ģeyin 
aslı, orijinidir!.. Ve dahi bütün meleklerin ve varlıkların aslı O‟dur!.. 

 
Buzdan meydana gelmiĢ sayısız nesneleri düĢünün. Buzdan 

yapılmıĢ insan, hayvan, eĢya ve her Ģey!.. Bunlar her ne kadar ayrı ayrı 
varlıklar ise de, gerçekte hepsinin aslı aynı tek Ģeydir. "SU"dur!.. 
"GAZ"dır; (H2O)!.. Hepsinin orijini atomlardır; gibi. (A.Hulusi.)( 
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/ruh-nedir.htm)] 

 
 
 
86-) Ve lein Ģi'na le nezhebenne Billeziy evhayna ileyke sümme 

lâ tecidü leke Bihi aleyna vekiyla; 
 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/ruh-nedir.htm
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/ruh-nedir.htm


Dilersek sana vahyettiğimizi elbette gideririz... Yaptığımıza karĢı 
sana arka çıkacak bir vekîl bulamazsın.. (A.Hulusi). 

 
086 - Celâlim hakkı için dilersek sana vahy ettiğimizi de tamamen 

gideriveririz, sonra bize karĢı kendine bir vekîl de bulamazsın. (Elmalı) 
 
 
Ve lein Ģi'na le nezhebenne Billeziy evhayna ileyk ve eğer 

dileseydik kesinlikle sana vahy ettiklerimizin tamamını giderirdik. sümme 
lâ tecidü leke Bihi aleyna vekiyla ardından da bize karĢı sana kol kanat 
gerecek yardımcı olacak, seni sırtlanacak seni koruyacak birini 
bulamazdın.  

 
Burada ki ve lein giriĢi böyle bir Ģeyin olmadığının delaletidir aynı 

zamanda. Yani eğer isteseydik. Ama bunu istemiĢ mi rabbimiz? Buyurun 
onun cevabını 87. ayetten alalım. 

 
 
87-) Ġlla rahmeten min Rabbik* inne fadleHU kâne aleyke 

kebiyra; 
 
Rabbinden olan bir Rahmet dıĢında! Muhakkak ki O'nun senin 

üzerine olan lütfu çok büyüktür! (A.Hulusi) 
 
087 - Ancak rabbinden bir rahmet baĢka, hakikat senin üzerinde 

onun fazlı pek büyük bulunuyor. (Elmalı) 
 
 
Ġlla rahmeten min Rabbik neyse ki rabbinin rahmeti sayesinde 

bundan uzaksın. Yani seni böyle bire sapmadan emin kıldık. Dolayısıyla 
böyle bir Ģey mümkün değil. Bunu yaparsa ancak Allah yapar, O da 
yapmadı, çünkü rabbinin sana sonsuz ve sınırsız bir rahmeti var. inne 
fadleHU kâne aleyke kebiyra iĢte bu da onu destekliyor. Unutma ki 
O‟nun senin üzerinde ki lütfu her daim büyük, çok büyük olmuĢtur. 

 
 
88-) Kul leinictemeatil'insü vel cinnü alâ en ye'tu Bi misli hazel 

Kur'âni lâ ye'tune Bi mislihi ve lev kâne ba'duhüm li ba'din zahiyra; 
 
De ki: "Andolsun, eğer ĠNS (türü - insan denmiyor) ve CĠNN Ģu 

Kurân'ın benzerini getirmek üzere bir araya toplansalar, birbirlerine 
destek de olsalar, gene de onun benzerini getiremezler!" (A.Hulusi) 

 
088 - De ki: yemin ederim eğer Ġns-ü Cinn bu Kur'an ın mislini 

getirmek üzere toplansalar bir mislini getiremezler, birbirlerine zahîr de 
olsalar. (Elmalı) 



 
 
Kul leinictemeatil'insü vel cinnü alâ en ye'tu Bi misli hazel 

Kur'âni lâ ye'tune Bi mislihi ve lev kâne ba'duhüm li ba'din zahiyra 
De ki; bütün insanlar ve onlara ilaveten görünmez varlıklar. Görünen ve 
görünmeyen tüm varlıklar. Bu Kur‟an ın bir benzerini ortaya koymak için 
bir araya toplansalar ve bu konuda birbirlerine var güçleri ile destek 
verselerdi yine de onun bir benzerini ortaya koyamazlardı. 

 
85. ayette ki ruhu, vahyin kaynağı olarak anlamamızı destekleyen 

bir ayet bu. Vahyin kaynağına yönelik kuĢkulara meydan okuyor çünkü. 
Bakınız; ..yes'eluneke anirRuh (85) sana vahyin kaynağını soruyorlar 
diye çevirmiĢtik burada ise vahyin kaynağına yönelik kuĢkulara bir 
meydan okuma var. Eğer onun kaynağına nispetini, yani Allah‟tan geliĢini 
inanılmaz buluyorsanız haydi, nereden geliyorsa siz de oradan alıp 
getirin. Çünkü eğer kendiliğinden, kendisinden bir insan eseri ise sizde 
insansınız buyurun siz de getirsenize. O bitmez tükenmez anlam 
hazinesini. 

 
Vahyin meydan okuduğu bu mucizelik vasfı dilden öte bir Ģeydir. 

Bu mucizelik vasfı sadece indiği dilde değil, hangi dile çevrilirse çevrilsin 
o dilde kendini gösterir. Çünkü mucizelik vasfı kaynağa aittir. Kaynağınsa 
dili diller üstüdür. Anlamın dilidir o.Mananın dilidir. Onun için bu mucize 
eğer vahyi konuĢtuğunuz kendi dilinize çevirin orada kendini gösterir. 
Anlam baĢlar kendisini üretmeye ve vahyin imkanını Ģimdiye kadar 
tüketen bir kafa çıkmamıĢtır. ĠĢte vahyin mucize oluĢunun en büyük 
göstergelerinden biri budur. Vahyin anlam hazinelerini ben tükettim, 
bitirdim. Benden sonra bir daha üretilemez diyecek bir akıl gelmiĢ midir. 
ĠĢte meydan okuyan vahyin mucizelerinden biri. 

 
Öyle bir mucize ki, Dallas‟ta bir dostum var. Dallas‟ta doğmuĢ 

büyümüĢ. Dallas‟ta gidiyordum diyor, bir gün kitapçı vitrinini seyrederken 
bir Kur‟an gördüm. Aldım ve hayatım değiĢti. Hangi mucizeyi 
arıyorsunuz. Neresi mucize diyenlere ithaf olunur. Hayatınızı değiĢtiriyor. 
Milyonlarca kadın ve erkeğin hayatını yüzlerce yıldan beri değiĢtiriyor. Ve 
bundan böyle binlerce yıl daha değiĢtirmeyi sürdürecek. ĠĢte budur 
mucize. Binlerce insanın, yüz binlerce, milyonlarca, yüz milyonlarca 
insanın hayatında devrim yapan, büyük inkılaplar yapan ve onlara iman 
hamlesini baĢlatan böyle bir hitap ancak Allah kelamı olabilir. 

 
 
[Ek bilgi;Bu âyetin iniĢ sebebinde rivayet ediliyor ki;  
 
Önceki Yahudilerden bir grup: "Ey Muhammed!" demiĢler. "Bize Ģu 

getirdiğin hakkı açıkla, bu Allah katından gelen bir hakk mıdır? Çünkü biz 



bunu Tevrat'ın düzenli bir Ģekilde diziliĢi gibi birbirine uygun olup nizamlı 
bir Ģekilde dizilmiĢ olarak görmüyoruz"  

 
Hz. Peygamber (s.a.v) buyurmuĢ ki: "Vallahi siz, bunun Allah 

katından gelen bir hakk olduğunu çok iyi biliyorsunuz."  
 
Bunun üzerine onlar: "Amma bu senin getirdiğin gibisini biz de 

sana getiririz." demiĢlerdi ve bunun üzerine yüce Allah, bu âyeti indirdi.  
 
Diğer taraftan KureyĢ'ten bir topluluk da: "Bize bu Kur'ân'dan baĢka 

olağanüstü bir âyet getir, yoksa bunun benzerini biz de yapabiliriz." 
demiĢlerdi ki, olağanüstü âyet dedikleri bundan sonra; 

 
"Kâfirler Ģöyle dediler: Bizim için yerden suyu kesilmeyen bir 

kaynak çıkarmadıkça sana iman etmeyeceğiz." (Ġsrâ, 17/90) âyetlerinde 
açıklanacak olan öneriler olacaktır. Bu âyet, ile bütün bunlara kesin 
cevap verilmiĢ, o gün bu gün bunca asırlardan beri bütün tecrübe ve 
teĢebbüslerin karĢısında bu cevap, tam bir doğrulukla gerçekleĢerek 
heybet ve ululuğunu artırmıĢ durmuĢtur.  

 
(Bakara, Sûresindeki "Onun benzeri bir sûre meydana getirin."; 

(2/23) Hûd Sûresi'ndeki, "De ki: Siz de Kur'ân'ın benzeri, on uydurma 
sûre meydana getirin bakalım. Eğer iddianızda doğruysanız, Allah'tan 
baĢka yardımını isteyebileceklerinizi de çağırın..."; (11/13) Hıcr 
Sûresi'ndeki "Onun (Kur'ân'ın) koruyucusu da Ģüphesiz ki biziz" (15/9 
âyetlerinin tefsirine bkz.) ĠĢte Kur'ân'ın her hükmü böyle ilim, böyle 
Ģüphesizdir.(Elmalı)] 

 
89-) Ve lekad sarrafna linNasi fiy hazel Kur'âni min külli mesel* 

feeba ekserun Nasi illâ küfura; 
 
Andolsun, insanlar için Ģu Kurân'da (Hakikati) her türlü 

MĠSALLERLE açıkladık. Ġnsanların çoğunluğu (misalleri orijin gibi gerçek 
olarak {muhkem} kabul ederek) hakikati örttüler. (A.Hulusi) 

 
089 - Celâlim hakkı için biz bu Kur'an da dillere destan olacak her 

manâda türlü türlü ifadeler yaptık, yine nâsın ekserisi gâvurlukta ısrar 
ettiler. (Elmalı) 

 
 
Ve lekad sarrafna linNasi fiy hazel Kur'âni min külli mesel 

doğrusu biz bu Kur‟an da ele alınan her bir konuyu karĢılaĢtırmalı 
örneklerle farklı açılardan açıklamıĢızdır. 

 
Mesel; vasfetmek, nitelemek, tanımlamak,i onun niteliklerini ortaya 

dökmek yolu ile kıyas yapmaktır. Ġki Ģeyi birbirine tanımlamak yolu ile 

http://www.biriz.biz/kuran/isratefsiri.htm


kıyaslamaktır. Ki burada bizim çevirimiz meselin bu dilsel açıklamasına 
yöneliktir. 

 
feeba ekserun Nasi illâ kefura buna rağmen insanların çoğunun 

yüz çevirmesi nankörlükten baĢka bir Ģey değildir. Evet, yani biz bu vahyi 
evire çevire anlatalım, insana kıyas imkanı sunalım. Olgularla ilkeler 
arasında bağ kuralım. Öte ile bura arasında bağ kuralım. Akılla ruh 
arasında bağ kuralım. Madde ile mana arasında Allah‟la yaratıklar 
arasında, insanla Allah arasında, geçmiĢle gelecek arasında bağ 
kuralım. Bilgi ile ahlak arasında bağ kuralım ve böyle kıyaslar meseller, 
temsiller yolu ile insana bu bağı anlatalım. Ama insan kalksın nankörlük 
etsin. Revamıdır bu. 

 
Evet, Kefur, feul veznindendir. Ġlginçtir Arap dilinde bu vezin, bu 

kalıp hem ismi fail, hem ismi meful. Yani hem etken, hem edilgen 
anlamdadır. Bu manada Allah‟a nankörlük yaptığı için insanların da 
nankörlüğüne uğrayan diyebiliriz. Yani faildir, nankördür. Fakat 
nankörlüğe de uğramıĢtır. çünkü Allah‟a nankörlük yapan, insanların da 
nankörlüğüne uğrar.Onun için feul vezninin böyle bir nüktesi böyle bir 
inceliği var. Adeta içinde bunu da taĢıyor ve tabii bir mübalağa, abartı 
veznidir bu, kalıbıdır. Yani sıradan nankör değil, çok nankör. Kat kat 
nankör. Neden kat kat nankör? Ġlerde insanın ekremiyetiyle ilgili ayet 
gelecek. Ve lekad kerremna beniy Adem (70) biz ademoğluna üstünlük 
verdik. Yani kat kat ikram ettik. Kat kat ikram edilmiĢ bir varlık Allah‟a 
nankörlük ediyorsa bu kat kat nankörlüktür. Onun için kefurdur. Kat kat 
hain. Ama tek kat hain olmaktan bile korusun. 

 
 
90-) Ve kalu len nu'mine leke hatta tefcüre lena minel Ardı 

yenbû'a; 
 
Dediler ki: "Bizim için arzdan bir pınar fıĢkırtmadıkça sana asla 

iman etmeyeceğiz.” (A.Hulusi) 
 
090 - Ve biz dediler: sana ihtimali yok inanmayız, tâ ki bizim için Ģu 

yerden bir memba' akıtasın. (Elmalı) 
 
 
Ve kalu len nu'mine leke hatta tefcüre lena minel Ardı yenbû'a 

Nitekim, nasıl inkar ettiler, nasıl nankörlük ettiler biliyor musunuz. Mesela 
bir dönemde somut örnekleri görüldü bunun. Vahyin ilk muhatapları 
arasından inkarcılar, insanoğlunun nankörlüğünün tipik örneklerini 
verdiler, Ģu gibi. DemiĢlerdi ki; “Ey Muhammed. Bize yerden kaynak 
fıĢkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. 

 
 



91-) Ev tekûne leke cennetün min nehıylin ve ınebin 
fetüfeccirel'enhare hılaleha tefciyra; 

 
"Yahut senin hurma ağaçlarından ve üzümden bir bahçen olmalı, 

onların arasından gümbür gümbür nehirler fıĢkırtmalısın." (A.Hulusi) 
 
091 - Yahut senin için hurmalıklardan ve üzümlüklerden bir bahçe 

ola da aralarında Ģarıl Ģarıl çaylar akıtasın. (Elmalı) 
 
 
Ev tekûne leke cennetün min nehıylin ve ıneb veya senin hurma 

ağaçlarıyla, asmalarla dolu bir bahçen olmalı. fetüfeccirel'enhare 
hılaleha tefciyra dahası onların arasından gürül gürül ırmaklar 
çağıldatmalısın demiĢlerdi. Daha baĢka Ģeylerde demiĢlerdi. 

 
 
92-) Ev tüskıtasSemae kema ze'amte aleyna kisefen ev te'tiye 

Billâhi vel Melaiketi kabiyla; 
 
"Yahut tehdit ettiğin gibi semâyı parça parça üzerimize 

düĢürmelisin veya Allâh'ı ve melekleri karĢımıza kefil olarak getirmelisin." 
(Allâh ismiyle iĢaret edileni anlamayıp, O'nu gökte bir tanrı olarak 
düĢündükleri için bunu söylüyorlar.) (A.Hulusi) 

 
092 - Yahut zu'mettiğin gibi üzerimize Semayı kıt'a kıt'a düĢüresin, 

yahut Allah ı ve Melekleri kefil getiresin. (Elmalı) 
 
 
Ev tüskıtasSemae kema ze'amte aleyna kisefe daha beter 

Ģeyler. Ya da göğü iddia ettiğin gibi paramparça edip üzerimize indirmeli 
ev te'tiye Billâhi vel Melaiketi kabiyla ve nihayet Allah‟ı ve melekleri 
getirip karĢımıza dikmelisin.  

 
ġuna bakınız, insanoğlu görmek istemeyince gözlerini gerçeğe 

nasıl kapatıp körleĢiyor. Tıpkı geçmiĢte YahudileĢen Ġsrail oğullarının 
Büyük Ġslam peygamberi Hz. Musa‟ya yaptıkları gibi. Hani onlarda 
demiĢlerdi ki; 

 
Ve iz kultüm ya Mûsâ len nu'mine leke hatta nerAllâhe cehra.. 

(Bakara/55) Hani demiĢtiniz ki ey YahudileĢen Ġsrail oğulları, Ey Musa 
Allah‟ı bize açıkça göstermedik çe sana asla iman etmeyeceğiz. Ama 
ilginçtir hatta nerAllâhe cehraten açıkça göstermedikçe. Neden açıkça? 
Allah‟ın lütuflarını öylesine görmüĢlerdi ki, aslında görmüĢ gibi olmaları 
lazımdı. O mucizeler, o asa-yı Musa, o yedi Beyza, o men ve selva, o 
denizden geçme, o firavunun zulmünden kurtulma ve daha bin bir türlü 



mucize yetmemiĢ gibi nankörlüğe bakınız, insanın Allah‟a karĢı 
gösterdiği o nankörlüğün büyüklüğüne bakınız ki; açıkça görmek.  

 
Aslında bu geçinmeye gönlü olmamak demek. Ġman etmeye 

gönlümüz yok demek. Onun için de bin bir dereden su getireceğim 
demektir. Ki aslında Resulallah‟a yapılanda buydu ve bugün de Kur‟an 
vahyine karĢı direnenler aynı mantığı sergilemiyorlar mı? Eğer gören bir 
göz varsa zaten görülecek hakikat göz önündedir. Mucize arayanlar 
aradıklarını aynaya bakınca görürler. Onun için görmek istemeyen göze 
kimse gösteremez. Anlamak istemeyen insana kimse anlatamaz. 
Duymak istemeyene kimse duyuramaz. Onun için kördürler, sağırdırlar, 
dilsizdirler demiyor mu. Ve dönemezler demiyor mu Kur‟an.  

 
 
93-) Ev yekûne leke beytün min zuhrufin ev terka fiys Sema'* 

ve len nu'mine lirukıyyike hatta tünezzile aleyna Kitaben nakrauh* 
kul subhane Rabbiy hel küntü illâ beĢeran Rasûla; 

 
"Yahut senin altından bir evin olmalı ya da semâda uçmalısın... 

(Ayrıca) senin göğe uçmana da biz asla iman etmeyiz; tâ ki, kendisini 
okuyacağımız bir yazılı madde kitabı gökten bizim üzerimize indirinceye 
kadar!"... De ki: "Subhan'dır Rabbim! Rasûl bir beĢerden baĢka neyim 
ki?" (A.Hulusi) 

 
093 - Yahut senin altından bir evin olsun, Yahut Semaya çıkasın, 

ona çıktığına da aslâ inanmayız tâ ki üzerimize okuyacağımız bir mektup 
indiresin, de ki: Sübhanallah ben ancak beĢer bir Resulüm. (Elmalı) 

 
 
Ev yekûne leke beytün min zuhruf devam ediyorlar isteklerine. 

Veyahut ta senin altından bir köĢkün olmalı. Peygamber değil Ġmparator 
tasavvur ediyorlar. Bazı Ģeyleri karıĢtırıyorlar. Peygamberler, servetleri 
vahiy onların. Onlar insanlık için yaĢadılar, hakikat uğruna ömür sürdüler 
ve vahiyden baĢka, haktan baĢka bir Ģeyi de miras bırakmadılar. Ama 
onların tasavvurunda peygamber değil, bir kral var. Altın taçlı, sırma 
kaftanlı, yakut tahtlı bir peygamber.  

 
Aslında bu tasavvur bu günün bir çok Müslüman‟ının zihninde de 

yok mu. Öyle bir peygamber tasavvur ediyor ki; Aslında tasavvurundaki 
peygamber bir kral, peygamber değil. Onun için galiba bizimde 
düzeltmemiz gereken bir çok yamuk tasavvurumuz mevcut. Buna bakıp 
düzeltmek gerekiyor. 

 
ev terka fiys Sema'* ve len nu'mine lirukıyyike hatta tünezzile 

aleyna Kitaben nakrauh veya göğe çıkman gerekir, göğe çıkmalısın. 



Fakat göğe çıkman durumunda dahi oradan bize okuyacağımız bir kitap 
indirmedikçe yine de sana inanmayacağız.  

 
ġuna bakınız sevgili Kur‟an dostları, göğe çıkmalısın diyorlar, bu da 

yetmez. Göğe çıktığını görsek yine olmaz, kabul etmeyiz. Beylerin 
keyfine bakınız, oradan bize kitap indirmelisin. 

 
Kul De ki; hakate karĢı kör davranan bu güruha karĢı subhane 

Rabbiy hel küntü illâ beĢeran Rasûla kudret ve yüceliğinde sınır 
olmayan sadece rabbindir. Ben fani bir elçiden baĢka neyim ki..! De. 
Sanırım bunu yüreğimizin taa..! derinlerinde duymamız gerekiyor. 
Alemlere rahmet, Hz. Muhammed‟e söyleniyor. Ben fani bir elçiden 
baĢka neyim ki..! 

 
Ya kendisi bir Ģey zannedenler ya onlar, ya Allah‟a karĢı isyan 

edenler. Allah‟la ayaklaĢanlar. Ġlahlığa kalkıĢanlar boyuna posuna 
bakmadan, ya onlar..! Evet bu ibare tüm mucize taleplerinin reddi içindir 
aslında. Açıkça anlaĢılıyor. Burada anlaĢılan gerçek Ģu;  

 
1 - Mucize Allah‟tandır. Yani peygamber istediği zaman mucize 

veremez. Yukarıdaki taleplere karĢı bunu de, emri ile bu anlatılıyor. 
Benim elimde değil ki. Mucize Allah‟tandır. Zaten;  Mucizenin mucizelik 
vasfı Allah‟tan olduğu içindir. Allah‟ın peygamber elinde yarattığı 
harikuladelikler, olağanüstülükler, sıra dıĢılıklardır.  

 
2 – Mucize Kur‟an dır. buradan 2. çıkarsadığımız Ģey de budur. 
 
Ankebut/51. e bakınız. Ve tabii bu surenin isra suresinin 59. ayetine 

bakınız. Orada da göreceksiniz ve gelecek Ģimdi inĢallah. Ankebut/51 
de; “Onlara mucize olarak bu Kur‟an ı göndermemiz yetmedi mi?” diyor. 
Senden mucize talep edenlere de ki; Onlara mucize olarak ellerinde 
okudukları bu vahyi göndermemiz yetmedi mi. Onun için bize yetti ya 
rabbi demek lazım. 

 
 
94-) Ve ma meneanNase en yu'minu iz caehümül hüda illâ en 

kalu ebeasellahu beĢeran Rasûla; 
 
Kendilerine hakikat geldiğinde, insanların iman etmelerine mâni 

olan: "Allâh, rasûl bir beĢer bâ's etti!" demeleridir. (A.Hulusi) 
 
094 - Kendilerine doğru yolu gösteren hidayetçi geldiğinde nâsın 

iman etmelerine ancak Ģöyle demeleri mani' oldu: Allah bir beĢeri mi 
Resul gönderdi? (Elmalı) 

 
 



Ve ma meneanNase en yu'minu iz caehümül hüda illâ en kalu 
iĢte kendilerine doğru yol bilgisi geldiği zaman insanları, ona inanmaktan 
alıkoyan Ģey sadece Ģöyle akıl yürütmeleriydi. Nasıl görelim bakalım. 
ebeasellahu beĢeran Rasûla ne yani Ģimdi Allah fani bir insanı mı elçi 
olarak gönderdi.  

 
ĠĢte tasavvur bu. Yamukluk orada baĢlıyor. Tüm inkarcı toplumlar 

melek peygamber istemiĢtir biliyor musunuz. Kur‟an ı açınız helak olmuĢ 
toplumların hikayesini okuyunuz, o kıssalarda gördüğünüz ortak gerçek 
Ģu olacaktır. Her helak olmuĢ toplum peygamberlerinden melek bir 
peygamber istemiĢtir. 

 
Peki melek bir peygamber gelse idi mucizeleri gördükleri halde, 

Allah‟ı açıkça göstermedikçe iman etmeyiz diyen bu kafa iman eder 
miydi sanıyorsunuz. Tabii ki etmeyecekti. Fakat etmeyeceği halde neden 
bunu istedi? ĠĢte bu soru çok önemli. Anahtar bir soru. Buna bir tek 
cevap bulabiliriz. Eğer melek gönderilseydi bu insan, o melek, biz insanız 
deyip vahyi hayatına koymamanın kendince gerekçesini bulacaktı. Biz 
onu örnek alamayız. Haklı olarak, biz onu takip edemeyiz, biz onu 
üretemeyiz. Çünkü mahiyetimiz ayrı. Onun için insanoğlu kurnazlığını bu 
dille dile getiriyordu. Aslında vahyi takip etmemek için kendisine bir 
bahane üretiyordu. O nedenle tüm inkarcı kavimler risaletin örnekliğinin 
yükünden kurtulmak için melek peygamber isteriz dediler. 

 
Tabii onlar melek peygamber istediler, biz ise tarihte böyle bir istek 

yapmaya fırsat bulamadığımız için kendi tarihimizde peygamberi 
melekleĢtirmeye kalkan çizgiler ortaya çıkardık. Onun bir baĢka 
versiyonunu. Melek peygamber isteme fırsatını kaçıranlar ellerinde ki 
insan peygamberi melekleĢtirdiler. MelekleĢtirince hayattan dıĢlamıĢ 
oldular. Bir peygamberi taĢlayarak hayattan kovmakla, melekleĢtirerek, 
yücelterek, uçurarak, insan üstüleĢtirerek hayattan kovmak aynı Ģey. 
Neticede ikisi de aynı kapıya geliyor,i ikisinde de peygamberin örnekliği 
kayboluyor. Artık hayatınızda yok o. O zümrüt-ü anka gibi, bir masal 
kuĢu. Sadece masallarda olur, ama hayatta asla, olamaz.  

 
Olamaz çünkü insan üstüleĢtirdiniz. O nedenle sevgili efendimiz bu 

tehlikeye daha baĢtan iĢaret ederek; 
 
La tutruni kema etrıyyet me Meryem..! beni Meryem‟in oğlunu 

insanüstüleĢtirdikleri gibi siz de beni insanüstüleĢtirmeyin. Uçurup 
göçürmeyin. Fe innema ena abduh..! ben yalnızca bir kulum. Deyin ki 
Allah‟ın kulu ve elçisi. Fe kulu Abdullah ve rasuluhu..! Evet, Allah‟ın 
kulu ve elçisi. Onun için burada eski toplumların yaptığını bizim 
efendimize yapmamamız gerekiyor iĢte burada ki uyarı da bence odur. 
Kur‟an ın verdiği ebedi mesaj bize budur. 

 



 
95-) Kul lev kâne fiyl' Ardı Melaiketün yemĢune mutmeinniyne 

le nezzelna aleyhim mines Semai meleken Rasûla; 
 
De ki: "Eğer arzda yaĢayanlar yürüyen melekler olsaydı, elbette 

onlar üzerine semâdan melek bir Rasûl indirirdik." (A.Hulusi) 
 
095 - Söyle onlara eğer, Arzda hep uslu uslu yürüyen Melâike olsa 

idi elbette onlara Semâdan Melek bir Resul gönderdik. (Elmalı) 
 
 
Kul lev kâne fiyl' Ardı Melaiketün yemĢune mutmeinniyne le 

nezzelna aleyhim mines Semai meleken Rasûla Onlara de ki; eğer yer 
yüzünde salına salına dolaĢan melekler olsaydı, elbet biz de onlara elçi 
olarak gökten bir melek indirirdik. Ama yeryüzünde salına salına dolaĢan 
melekler değil insanlar. Biraz önceki yorumumun tasdiki değil midir bu. 
Yani yer yüzünde salına salına dolaĢan insanlar ise, insanların arasından 
biri onlara peygamber olarak gönderilmeli. Çünkü peygamberler 
izlenmesi gereken örneklerdir. 

 
 
96-) Kul kefa Billâhi Ģehiyden beyniy ve beyneküm* inneHU 

kâne Bi ıbadiHĠ Habiyran Basıyra; 
 
De ki: "Benimle sizin aranızda Ģahit olarak, Esmâ'sıyla hakikatim 

olan Allâh yeterlidir! Muhakkak ki O, kullarıyla Habiyr'dir, Basıyr'dir." 
(A.Hulusi) 

 
096 - De ki: Allah sizinle benim aramda Ģahit yeter, her halde o, 

kullarına habîr basîr bulunuyor. (Elmalı) 
 
 
Kul kefa Billâhi Ģehiyden beyniy ve beyneküm De ki benimle 

sizin aranızda bütün bu olan bitenlere tanık olarak Allah yeter. inneHU 
kâne Bi ıbadiHĠ Habiyran Basıyra çünkü o kullarının her halini bizzat 
görerek ayrıntısı ile haberdar olandır. 

 
Peygamber sancısı, evet, peygamber sancısı. De ki diye baĢlıyor 

ayet. Benimle sizin aranızda Ģahit olarak Allah yeter. BaĢka Ģahide gerek 
yok. Allah yeter tabii ki. Hatırlayın dostlar ne diyordu ihtiyar nebi son 
veda haccı olan haccında? Artık rabbine yürüme hazırlığı yapan nebi, 
bunun sinyallerini aldığında göz yaĢları içinde Kâbe de, Arafat‟ta, 
Müzdelife de, Mina‟da ardı ardına verdiği yedi hutbede, veda hutbeleri 
dediğimiz o hutbelerin her birinde sözünü bitiriyor ve cemaate dönüp 
diyordu ki; 

 



- Ya eyyühen nâs, elâ helbellağt? 
 
Ey insanlar vazifemi yaptım mı, görevimi yerine getirdim mi, tebliğ 

ettim mi? 
 
KarĢısında ki o insan seli hep bir ağızdan cevap veriyordu; 
 
- EĢhedü enneke bellağte ve nesahte ve eddeyt..! 
 
ġahadet ediyoruz ki sen bize tebliğ ettin, nasihat ettin bize görevini 

yaptın, vahyi ilettin, Allah‟ın emrini yerine getirdin..! 
 
Gözlerini yukarı doğru kaldırıyor, yaĢ süzülen gözlerle sevgili nebi; 
 
- Rabbena feĢhed, Allahümme feĢhed. Diyordu.  
 
Ya rabbi, Ģahit ol..! 
 
Biz 20. yy. da ki Ģahitler olarak onun dünyayı terk ediĢinden 1400 

yıl sonra gelen Ģahitler olarak Ģahadet ediyoruz ki Allah‟ım o görevini 
yaptı. Umarım bizde ona karĢı ve sana karĢı görenini yapanlardan 
oluruz. Umarım biz de onun kadar açık bir alınla Ya rabbi görevimizi 
yaptık sen Ģahit ol diyebiliriz. Böyle bir liyakat kazanırız inĢallah. 

 
 
97-) Ve men yehdillâhu fehüvel mühted* ve men yudlil felen 

tecide lehüm evliyâe min dûniHĠ ve nahĢüruhüm yevmel kıyameti 
alâ vucuhihim 'umyen ve bükmen ve summa* me'vahüm cehennem* 
küllema habet zidnahüm se'ıyra; 

 
Allâh, kimi hakikate yönlendirirse, iĢte odur hakikati bulan! Kimi de 

saptırırsa, artık onlar için O'nun dûnunda velîler bulamazsın! Kıyamet 
sürecinde onları körler (Hakikati görmeyen); lâl olmuĢlar (Hakikati 
dillendirmeyenler); ve sağırlar (Hakikati algılamayanlar) olarak yüzleri 
üzere haĢr ederiz! Onların barınağı Cehennem'dir! Alevi söndükçe, 
onlara ateĢlerini artırırız! (A.Hulusi) 

 
097 - Ve her kime Allah hidayet ederse o doğru yolu tutar, her kimi 

de dalâlette bırakırsa artık onlar için onun berisinden velîler bulamazsın 
ve biz onları Kıyamet günü kör, dilsiz, sağır oldukları halde yüzleri üstü 
haĢr ederiz, varacakları yer Cehennem, her dindikçe onlara bir saîr 
artırırız. (Elmalı) 

 
 
Ve men yehdillâhu fehüvel mühted nitekim Allah‟ın yol gösterdiği 

kim ise iĢte odur doğru yola ulaĢan. Tabii Allah‟ın hidayet ettiği kimdir, 



Allah kimi hidayete eriĢtirir? Zaten bu kitap onu açıklıyor, bu ayetler onu 
açıklıyor. Durduk yere, sebepsiz yere değil, hidayeti talep edene hidayet 
eder. Doğru yolu arayana doğru yolu gösterir. Onun için Kur‟an açıkça 
söyler innallâhe lâ yehdîl kavmel fâsikîyn (Münafikun/6) Allah fasık bir 
toplumu doğru yola eriĢtirmez, doğru yola iletmez der açıkça mesela. 
Onun için zalim bir kavmi, zalim bir toplumu doğru yola iletmez der bir 
baĢka ayette. Yani, kimi iletip kimi iletmeyeceğini açıkça ifade buyurmuĢ. 

 
ve men yudlil felen tecide lehüm evliyâe min dûniH kimide 

sapıklığa terk etmiĢse artık böylelerini ona karĢı savunacak hiçbir kimse 
bulamazsın, dost bulamazsın. ve nahĢüruhüm yevmel kıyameti alâ 
vucuhihim 'umyen ve bükmen ve suma ve biz kıyamet günü onları 
maskesi düĢmüĢ olan yüzleri yerde, hakikati görmez, iĢitmez ve 
söylemez birileri olarak toplayacağız.  

 
Evet biraz, önce değindiğimiz o Ģey, o gerçek. Adeta 72. ayette de 

buyrulduğu gibi dünyada kalbini, aklını hakikate kapatanların bu hali 
organik bir yansımayla ahirete intikal edecek. Burada söylenen 
gerçekten bunu anlıyoruz. Yani dünyada iç durumu insanın Allah‟a ve 
hakikate karĢı aldığı durum, kalbi vaziyet, ahirette organik bir hale 
dönüĢecek. Dünyada vahye sağırsa, ukbada kör ve sağır olarak huzura 
çıkacak diyor ayet. 

 
me'vahüm cehennem* küllema habet zidnahüm se'ıyra varıĢ 

yerleri ne zaman yatıĢır gibi olsa, kavurucu alevini tekrar kıĢkırtacağımız 
cehennem olacaktır. 

 
 
98-) Zâlike cezaühüm Bi ennehüm keferu Bi âyâtina ve kalu 

eizâ künna ızamen ve rufaten einna lemeb'usune halkan cediyda; 
 
ĠĢte bu onların yaptıklarının sonucudur! Çünkü onlar kendilerindeki 

iĢaretlerimizi, hakikat bilgisini inkâr edenlerdi ve: "Biz kemik yığını ve toz 
toprak olduğumuzda mı, gerçekten yepyeni bir yaradılıĢ ile 
bâ'solunacaklarız?" dediler. (A.Hulusi) 

 
098 - O onların cezalarıdır, çünkü onlar âyetlerimize küfrettiler de: 

ya biz bir yığın kemik olduğumuz ve ufalanıp tozduğumuz vakit mı, biz mi 
cidden yeni bir hilkatle ba's olunacağız? Dediler. (Elmalı) 

 
 
Zâlike cezaühüm Bi ennehüm keferu Bi âyâtina bu, onların 

bizim ayetlerimizi inkarda ısrar etmelerinin ve kalu eizâ künna ızamen 
ve rufaten einna lemeb'usune halkan cediyda bu onların bizim 
ayetlerimizi inkarda ısrar etmelerinin ve tabii buna ilaveten; Ne yani Ģimdi 



biz kemiğe, toza toprağa karıĢtıktan sonra yepyeni bir yaratılıĢla tekrar 
mı diriltileceğiz  demelerinin bir karĢılığı olacak. 

 
Tüm problem, tüm problemin anahtarı bu ayette veriliyor; Ahirete 

inanmamak. Adalete ve eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmemek, 
adalete inanmamak. 

 
Bu nereden kaynaklanır? Eylemlerinin sorumluluğundan kaçma 

tavrından. Çünkü ahiret hesap demektir. Hesaptan kim kaçar? 
Eylemlerinin sorumluluğunu üstlenemeyenler kaçar. Sorumsuzca bir 
hayat yaĢayanlar mahkeme isterler mi? Hesabını veremeyeceği bir 
hayatı yaĢayanlardır ahirete imanda tereddüt edenler. ĠĢte problemde 
oradan kaynaklanır. 

 
 
99-) Evelem yerav ennAllâhelleziy halekas Semavati vel Arda 

kadirun alâ en yahluka mislehüm ve ce'ale lehüm ecelen lâ raybe 
fiyh* feebez zalimune illâ küfura; 

 
Görmediler mi ki, semâları ve arzı yaratmıĢ olan Allâh, kendilerinin 

BENZERĠNĠ de yaratmaya Kaadir'dir! Onlar için, kendisinde Ģüphe 
olmayan bir ömür takdir etmiĢtir. Zâlimler sadece hakikati örtücü olarak 
yaklaĢtılar. (A.Hulusi) 

 
099 - Gökleri ve Yeri yaratmıĢ olan Allahın kendilerinin mislini 

yaratmağa kadir olduğunu görmediler de mi? Kendileri için de bir ecel 
tayin etmiĢ onda hiç Ģüphe yok? Fakat zalimlerin gâvurluktan baĢkasına 
baktıkları yok. (Elmalı) 

 
 
Evelem yerav ennAllâhelleziy halekas Semavati vel Ard 

görmezler mi ki gökleri ve yeri yaratan Allah kadirun alâ en yahluka 
mislehüm onları kendi suretleri üzere yeniden yaratacak güce sahiptir. 
Ya da Ģöyle de çevirebiliriz, tercüme edebiliriz; Onların benzerini 
yaratacak güce. Bizim tercihimiz bir önceki ayetin anlamı ile bütünlük arz 
eder. Alternatif bir anlamda var; Ki bu alternatif anlamı biraz önce verdim 
onların benzerini yaratacak güce. 

 
Burada; Kur‟an da; in yeĢe' yüzhibküm ve ye'ti Bi halkın 

cediyd(Ġbrahim/19)eğer isterse sizi siler süpürür temizler yerinize 
yepyeni bir varlık getirir. Ayeti kerimesi ki Ġbrahim suresinin 19. ayeti. 
Veya bir baĢka ayet ..ve ye'ti Bi ahariyn (Nisa/133) sizi götürür yerinize 
Tevbe 39 da olduğu gibi (hayır Nisa/133) yepyeni birilerini getirir gibi 
kökten yenilemeye dayanır alternatif anlam. Ama benim tercih ettiğim 
anlam insanın kendi suretinin yeniden yaratılması ahirette. Ki o burada ki 
bağlama da daha uygun bir çeviri. 



 
ve ce'ale lehüm ecelen lâ raybe fiyh yine onlar için bir gün sona 

ereceğinde kuĢku bulunmayan sınırlı bir süre takdir etmiĢtir. Ecel, her 
Ģeyin sonu. Burada insanlığın sonu olan kıyamete bir atıf olsa gerektir. 
Çünkü ayetlerin bağlamı kıyamete, hesap gününe bir atıftır. feebez 
zalimune illâ küfura fakat Ģu da var ki zalimler nankörlükten baĢka her 
iyi Ģeyden yüz çevirirler. 

 
Ġfadeye bakın nankörlükten baĢka her güzellikten yüz çevirirler 

diyor rabbimiz. Tabii zalim demek için birine zulmü içselleĢtirmiĢ ve ahlak 
haline getirmiĢ olması lazım. Zulüm onun adı olmuĢ olması lazım. 

 
 
100-) Kul lev entüm temlikune hazaine rahmeti Rabbiy izen 

leemsektüm haĢyetel infak* ve kânel Ġnsanu katura; 
 
De ki: "Eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz mâlik olsaydınız, 

harcanır - biter korkusu ile cimrilik ederdiniz"... Ġnsan çok cimridir! 
(A.Hulusi) 

 
100 - De ki: rabbimin rahmeti hazînelerine siz malik olsa idiniz o 

vakit elden çıkarmak korkusuyla imsâk ederdiniz, insan bir de cimri 
olmuĢtur. (Elmalı) 

 
 
Kul lev entüm temlikune hazaine rahmeti Rabbiy izen 

leemsektüm haĢyetel infak De ki; eğer benim rabbimin rahmet 
hazinelerine siz sahip olsaydınız o zaman harcayıp tükenir korkusuyla 
kesinlikle sıkı sıkıya sarılır kimseye koklatmazdınız. Ama rabbim böyle 
yapmaz. Nasıl ayaklaĢıyorsunuz, rabbimin size olan cömertliğine bakın, 
sizin rabbime yaptığınız bu ihaneti size biri yapsaydı; siz rabbimin size 
verdiğinin milyarda birini verir miydiniz. Bunu dahi düĢünmezsiniz. Bu 
kadarcık dahi aklınızı kullanmazsınız. Allah‟a yaptığınız nankörlük 
karĢısında Allah‟ın size açtığı krediye bakınız, sonsuzca krediye bakınız. 
Siz bir baĢkasına bu nankörlüğü yapsaydı bunun milyarda birini açar 
mıydınız dercesine uyarıyor. 

 
ve kânel Ġnsanu katura Zira insanoğlu oldum olası pek hasistir. 

Allah‟ın mutlak bağımsızlığı dile getirilirken insanın dünyaya mala eĢyaya 
bağımlılığı ve acziyeti ne kadar güzel bir üslupla, ne kadar ikna edici bir 
üslupla dile getiriliyor görüyorsunuz. 

 
 
101-) Ve lekad ateyna Musa tis'a âyâtin beyyinatin fes'el beniy 

israiyle iz caehüm fe kale lehu fir'avnu inniy leezunnüke ya Musa 
meshura; 



 
Andolsun ki biz, Musa'ya apaçık dokuz mucize verdik... 

Ġsrailoğullarına sor, (Musa) onlara geldiğinde, Firavun Ona demiĢti ki: 
"Muhakkak ki ben, senin büyücü olduğunu zannediyorum, yâ Musa!" 
(A.Hulusi) 

 
101 - Celâlim hakkı için Musâ‟ya açık açık dokuz âyet verdik, sor 

Benî Ġsraîl‟e, onlara geldiği vakit Firavun ona dedi ki: her halde ben seni 
ya Musâ! Bir büyüye tutulmuĢ zannediyorum. (Elmalı) 

 
 
Ve lekad ateyna Musa tis'a âyâtin beyyinat Kur‟an yeni bir 

pasaja girdi sure yeni bir konuya fakat tabii yukarıdaki ayetlerle 
bağlantısı devam eden bir konu. Ve doğrusu Biz Musa‟ya risaletinin 
apaçık kanıtları olan 9 mucizevi iĢaret verdik. 

 
Bu ayetler ne olabilir. Mucizevi iĢaret âyâtin beyyinat. Apaçık 

mucizevi iĢaretler diye çevirdiğimiz. Kalıp bu. âyâtin beyyinat. Bu ayetler 
vahiy olamaz. Çünkü bir sonraki ayet ve Neml suresinin 12. ayeti bu 
verilen apaçık mucizevi iĢaretlerle Hz.  Musa‟nın Firavuna gitmesinin 
emredildiğini söyler. Oysa ki Hz. Musa‟ya verilen vahiyler daha sonra 
verilmiĢtir bir. Verilen vahyin sadece firavuna verilmediğini, aksine asıl 
Ġsrail oğullarına verildiğini biliyoruz iki. Onun için bunlar vahiy dıĢı 
mucizevi iĢaretler, vahyi destekleyen, Hz. Musa‟nın risaletini destekleyen 
dıĢ belgeler olmalı. Zaten Kur‟an da âyâtı beyyinat kalıbı nerede 
kullanılıyorsa, orada mutlaka mucizevi bir belgeye iĢaret vardır. 
Peygamberin risaleti destekleyen, mucizevi bir belgeye atıf vardır. 

 
[(Ek bilgi; Elini de koynuna sok... Sağlıklı, bembeyaz çıkar... 

Bunlar, Firavun ve onun toplumuna (onlarla irsâl olunduğun) dokuz âyet 
içindedir! Muhakkak ki onlar inançları bozuk bir topluluk oldular. 
(Neml/12) (A.Hulusi)] 

 
Mesela bunlar A‟raf/133. ayetinde sayılan 5 mucizevi afete bir 

iĢaret olabilir. Bu 9 un beĢi orada. 
 
[Ek bilgi: “Biz de onların üzerine tafsilâtlı iĢaretler olarak tufan, 

çekirge, haĢerat, kurbağalar ve kan yağdırdık! (Yine de) büyüklendiler ve 
suçlu bir topluluk oldular.” (A‟raf/133)(A.Hulusi)] 

 
Müfessirlerimiz bu beĢe; beyaz el, asayı Musa, Hz. Musa‟nın 

mucizevi asası ve daha bazı mucizeleri de ekleyerek 9 rakamına 
ulaĢırlar. Fakat burada ki 9 rakamının çok çeĢitliden kinaye olması da 
muhtemeldir. Yani çok çeĢitli mucizevi iĢaretler verdik. ÇeĢit çeĢit 
mucizevi belgeler verdik anlamına kinaye olması da mümkündür. 

 



Risaletin apaçık kanıtları diye çevirmemin sebebi Beyyine 
kelimesinden dolayıdır ki Beyyine; görülen bir kanıt. MüĢahede edilen bir 
delil anlamına gelir. Ha. Ġsa‟ya da bakara/87 de âyâtı beyyinat verildiği 
ifade buyrulur ki Ona verilen, onun risaletini destekleyen mucizeler de 
yine vahiy dıĢından hastaları iyi etme gibi sayılan Kur‟an da o mezkur 
ayette sayılan mucizelerdir. 

 
[Ek bilgi; “Celâlim hakkı için Musa'ya o kitabı verdik, arkasından 

birtakım peygamberler de gönderdik, hele Meryem oğlu Ġsa'ya apaçık 
mucizeler verdik, onu Rûhu'l-Kudüs ile de destekledik. Size nefislerinizin 
hoĢlanmayacağı bir emirle gelen her peygambere kafa mı tutacaksınız? 
Kibrinize dokunduğu için onların bir kısmına yalan diyecek, bir kısmını da 
öldürecek misiniz?(Bakara/87) (Elmalı)] 

 
Ve ilginçtir âyâtı Beyyinata karĢı inkarcı muhatapların tavrı sihirdir 

demek olmuĢtur. Ve son peygamber de vahyin zirvesi olan Kur‟an 
vahyinde Resulallah‟a verilen âyâtı beyyinat vahiy dıĢından değil vahiy 
içinden olmuĢtur. Vahyin kendisi mucize olmuĢtur. Onun için de vahyin 
inkarcı muhatapları sihir demiĢlerdir vahye. 

 
fes'el beniy israiyle iz caehüm fe kale lehu fir'avnu inniy 

leezunnüke ya Musa meshura ĠĢte geldi. Ne diyorlar bakınız. Ġstersen 
sor Ġsrail oğullarına Musa onlara geldiğinde Firavun ona; gerçek Ģu ki 
ben senin büyülenmiĢ biri olduğunu düĢünüyorum demiĢti. 

 
Evet, âyâtı Beyyinata karĢı inkarcı muhatapların tavrı hep bu. Yani 

ikna olmuyorlar. Mucizevi belgeleri görmekle iman etmiyorlar. Çünkü 
onların derdi o değil. O zaman da sihir diyorlar. Görüyorsunuz hakikati 
görmek istemeyen bir göze hiç kimse gösteremiyor. Çünkü Allah‟ın 
yasası bu. Allah öncelikle hakikate aklın açılması gerektiğini. Bunu yasa 
olarak koymuĢ. Ġnsan Allah‟ın verdiği aklı doğru kullanmadığı sürece ne 
kadar harikuladelik, ne kadar olağanüstülük gösterirseniz gösterin ikna 
olmuyor. Çünkü kafasını kullanmıyor. Aklını kullanmayanı Allah pisliğe 
mahkum edeceğini buyurmuyor muydu Kur‟an da. Aklını kullanmayanları 
pisliğe mahkum ederler diyordu unutmayın Kur‟an. Onun için Allah adeta 
aklını kullanmamanın cezasını, onların yürek gözünü, kalp gözünü kör 
ederek veriyor. 

 
 
102-) Kale lekad alimte ma enzele haülai illâ Rabbüs Semavati 

vel Ardı besair* ve inniy leezunnüke ya fir'avnu mesbura; 
 
(Musa da Firavun'a) dedi ki: "Andolsun ki, bunları, doğruluğumu 

sana gösteren kanıtlar olarak semâların ve arzın Rabbinden baĢkasının 
inzâl etmediğini pekâlâ bilirsin... Muhakkak ki ben de senin hüsrana 
uğramıĢ olduğunu zannediyorum, ey Firavun!" (A.Hulusi) 



 
102 - Alimallah dedi: pek âlâ bilirsin ki bunları o Göklerin Yerin 

rabbi, sırf birer basîret olmak üzere indirdi, her halde ben de seni ya 
Firavun! Helâk olmuĢ zannediyorum. (Elmalı) 

 
 
Kale lekad alimte ma enzele haülai illâ Rabbüs Semavati vel 

Ardı besair Musa dedi ki; Doğrusu göz açıcı bir iĢaret olan bu risaletin 
apaçık belgelerini, göklerin ve yerin rabbi dıĢında kimsenin 
indiremeyeceğin sende çok iyi biliyorsun. Firavuna Hz. Musa‟nın cevabı 
bu oluyor. 

 
Burada ki Besair pasif kullanımı olan mübsiraten den farklı olarak 

vahyin hidayet ve rahmet öznesi oluĢuna bir delildir. Yani vahiy bizatihi 
öznedir. ĠnĢa edici bir öznedir, insanın gözüne hakikati sokar gibi 
gösterir. KarĢındaki birazcık aklını kullanırsa vahit aslında onun gözüne 
hakikati serer. Onun için A‟raf/203, Kasas/43, Casiye/20. ayetlerinde bu 
ifade edilir. 

 
ve inniy leezunnüke ya fir'avnu mesbura Devam ediyor Hz. 

Musa; Ve ben de ey Firavun senin artık iyice tükenip bittiğini 
düĢünüyorum.  

 
ġu celadet ve cesarete bakınız, böyle yerlere yayılma, korkma, 

tırsma, pusma yok. Yukarıda ne diyordu Firavun unutmayınız: Senin 
büyülendiğini düĢünüyorum demiĢti ya  ona karĢılık Hz. Musa da diyor ki; 
Sen bittin, ben de böyle düĢünüyorum. Evet, karĢısında ki döneminin 
süper gücünün baĢkanı unutmayınız. astığı astık, kestiği kestik biri. Ama 
iman ile konuĢunca iĢte böyle omurlu ve Ģerefli biri olarak konuĢuyor.  

 
 
103-) Fe erade en yestefizzehüm minel Ardı feağraknahü ve 

men meahu cemiy'a; 
 
(Firavun) onları arzdan sürüp çıkarmayı irade etti... Biz de onu ve 

onunla beraber olan kimseleri toptan, suda boğduk! (A.Hulusi) 
 
103 - Derken onları Arzdan belinletmek istedi, biz de hem 

kendisine ve hem maiyetindekileri hepsini birden gark ediverdik. (Elmalı) 
 
 
Fe erade en yestefizzehüm minel Ard ve nihayet firavun onların 

kökünü yer yüzünden kazımaya karar verdi. feağraknahü ve men 
meahu cemiy'a bunun üzerine biz de onu ve onunla birlikte olan herkesi 
boğup attık, temizledik. 

 



Tabii burada ayrıntıya girmeden diğer surelerde zaten girmiĢti 
hatırlayalım, Ġsra suresinde, Ki baĢta yer alan ayetleri hatırlayalım. Yine 
A‟raf suresinde bu kıssanın büyük bir bölümünü vermiĢti. Hicr suresinde 
vermiĢti. Diğer surelerde de nakledilmiĢti. Burada ayrıntıya girmeden 
kısaca özetleyip geçiyor Kur‟an. 

 
 
104-) Ve kulna min ba'dihi li beniy israiyleskünülArda feizâ cae 

va'dül ahıreti ci'na Biküm lefiyfa; 
 
Ondan sonra Ġsrail oğullarına dedik ki: "O arzda mesken edinin... 

Gelecek hayatın vâdesi geldiğinde de, topunuzu hep bir arada 
toplayacağız." (A.Hulusi) 

 
104 - Arkasından da Benî Ġsraîl‟e dedik ki: haydin Arzda sâkin olun, 

sonra Âhiret vaadi geldiği vakit hepinizi dürüp bükerek getireceğiz. 
(Elmalı) 

 
 
Ve kulna min ba'dihi li beniy israiyleskünülArd derken onların 

ardından Ġsrail oğullarına artık yurdunuza güvenlik içinde yerleĢin dedik. 
feizâ cae va'dül ahıreti ci'na Biküm lefiyfa fakat ahirete iliĢkin vaat 
gerçekleĢtiği zaman parçası olduğunuz insanlıkla birlikte sizi bir araya 
getireceğimizi de olup bitmiĢ iĢ gibi kesin bilin. Burada ki lefiyf parçalara 
ayrılmıĢ bir bütünü bir araya toplamak anlamına geliyor. Bir bütünün 
parçaları, parçalanmıĢ bir bütün anlamına geliyor ve biz ne kadar 
parçalanırsanız parçalanın, yani vahyin ana gövdesinden sapmakla ne 
kadar ayrılırsanız ayrılın bir gün sizi ana gövdeye döndüreceğiz diyor. 

 
 
105-) Ve Bil Hakkı enzelnahu ve Bil Hakkı nezel* ve ma 

erselnake illâ mübeĢĢiran ve neziyra; 
 
Biz Onu Hak olarak inzâl ettik, O da Hak olarak nüzûl etti! Seni 

sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak irsâl ettik. (A.Hulusi) 
 
105 - Bunu da bihakkın indirdik ve bihakkın indi ve seni ancak 

sevabımızın müjdecisi ve azâbımızın habercisi olarak gönderdik. (Elmalı) 
 
 
Ve Bil Hakkı enzelnahu ve Bil Hakkı nezel imdi, biz bu vahyi 

mutlak gerçeğe bir atıf olarak indirdik ve o da kaynağından indiği gibi asli 
gerçekliğiyle muhatabına ulaĢtı. Burada ki Bil Hakk ibaresine verdiğim 
uzun mana göze çarpıyor mutlaka. Yani mutlak gerçeğe bir atıf olarak. 
Çünkü buradaki B harfine, B edatına Mea anlamı verirsek ki büyük dilci 
ekol dilci Ebu Ali el Farisi böyle mana vermiĢ, biz onu gerçeğe tekabül 



eden bir içerikle indirdik anlamına gelir. Gerçeğe tekabül eden bir içerik, 
bir muhteva ile indirdik.  

 
Doğrusu El Hakk kelimeleri vahyin kaynağına ve onu getiren 

peygamberlik kurumuna yönelik kuĢkuları ret içindir. Ki zaten bundan 
önceki pasajda bu pasajı bağlayan ana konu ana tema da budur. Onun 
için çevirimizi de böylesine uzun bir açılımla yaptık. 

 
ve ma erselnake illâ mübeĢĢiran ve neziyra Nitekim biz seni 

sadece müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. 
 
 
106-) Ve Kur'ânen feraknahu li takraehu alen Nasi alâ müksin 

ve nezzelnahu tenziyla; 
 
Kurân'ı birbirinin tamamlayıcısı bölümlere ayırdık ki, insanlara, Onu 

hazmetmelerine imkân tanıyarak, zaman içinde yavaĢ yavaĢ okuyasın... 
Biz Onu kısım kısım indirdik. (A.Hulusi) 

 
106 - Hem onu bir Kur'an olmak üzere âyet âyet ayırdık ki nâsa 

dura dura okuyasın hem de tenzil suretiyle ceste ceste indirdik. (Elmalı) 
 
 
Ve Kur'ânen feraknahu li takraehu alen Nasi alâ müksin ve 

nezzelnahu tenziyla ayrıca onu okumanın tüm çağrıĢımları ile, yani 
burada ki Kur‟an ifadesinin en güzel çevirisi bu olsa gerek.li takraehu 
onu okumanın tüm çağrıĢımları ile sürekli okunacak bir metin kılmak için 
bölüm bölüm açıkladık ki üzerinde dura dura, onu insanlara 
açıklayasınve nezzelnahu tenziyla çünkü biz de onu yaĢama geçirsinler 
diye dura dura, parça parça indirmiĢtik. 

 
Evet, ibare açık ama tabii çok açılıma müsait olduğu için uzun bir 

çeviriden aĢağısı kurtarmıyor. Dolayısıyla; Biz onu okumanın tüm 
çağrıĢımlarıyla, yani fiili olarak oku, fikri olarak oku, zihni olarak oku, 
ahlaki olarak oku. Siyasi olarak oku, ekonomik olarak oku, bireysel olarak 
oku, toplumsal olarak oku. Onu hayatın her alanına uyarla. Ġnsan ayetiyle 
onu karĢılaĢtırarak  oku. Kainat ayetiyle onu kıyaslayarak oku. Hadisat, 
olay ayeti ile onu karĢılaĢtırarak oku. Tüm çağrıĢımlardan kasıt bu. Onun 
için sürekli okunacak bir metin kılmak için; 

 
li takraehu alen Nasi alâ müksin, alâ müksin bu. Süreli, dura 

dura okunacak. Üzerinde durarak okunacak. Meks; Durmak eğleĢmek, 
bir yerde ikamet etmek anlamlarına da gelir. Onun için dura dura 
okunacak bir metin olarak, onu insanlara açıklayasın diye indirdik. 
Bakınız Ģöyle bitiyor; ve nezzelnahu tenziyla çünkü biz de onu yaĢama 
geçirsinler diye dura dura indirdik. Neden tenziyl, unutmayalım kalıp 



olarak inzal den farklı olarak tenziyl bu manaya gelir. Nezzele- yunezzilu- 
tenzilen parça parça indirmek, peyderpey indirmek. Yani biz onu dura 
dura 23 yılda sindiresiniz diye indirdik, siz de dura dura okuyun. Sindire 
sindire okuyun. 

 
 
107-) Kul aminu Bihi ev lâ tu'minu* innelleziyne utül ılme min 

kablihi izâ yütla aleyhim yehırrune lil ezkani sücceda; 
 
De ki: "Ġster iman edin Ona, ister iman etmeyin! Ondan önce 

kendilerine ilim verilmiĢ olanlara gelince, (Kur'ân) onlara okunulduğu 
zaman, saygıyla yere kapanırlar." (107. âyet secde âyetidir.) (A.Hulusi) 

 
107 - De ki «ister inanın ona ister inanmayın, çünkü bundan evvel 

ılım verilmiĢ olanlar kendilerine tilâvet olununca çeneleri üstü secdelere 
kapanıyorlar. (Elmalı) 

 
 
Kul aminu Bihi ev lâ tu'minu artık de ki, ona ister inanın ister 

inanmayın. innelleziyne utül ılme min kablihi izâ yütla aleyhim 
yehırrune lil ezkani sücceda Ģu bir gerçek ki kendilerine daha önceden 
ilim verilmiĢ olanlar, kendilerine ayetlerimiz okunduğu zaman derhal 
yüzleri üzere yere kapanırlar. Allah‟ın insanla konuĢmasının ne 
muhteĢem bir imkan olduğunu bilenin alacağı tek vaziyet vardır; secde 
vaziyeti. Onun için kıraat secdeleri aslında vahyi verdiği için Allah‟a Ģükür 
secdeleri anlamına da gelir. Tilavet secdeleri diye bildiğimiz secdeler. O 
nedenle burada da açıkça ifade buyruluyor ve zaten burada da secde 
var. Tilavet secdelerinden biri de bu ayette yer alır. Onun için bu ibare 
Allah‟ın insanla konuĢması demeye gelen vahyin karĢısında insanın 
alacağı bir tek esas duruĢ vardır secde hali demeye getiriyor. 

 
Ve tabii burada o okunanlar kimlerdir denilecek olursa Kur‟an 

okununca göz yaĢları içinde secdeye kapananlar ehli kitaptan insaflı 
olanlara belki bir atıf. Fakat bugün ve gelecekte de her zaman Kur‟an ın 
o derin anlamı karĢısında bir yürek devrimi geçirip te hayatları dönüĢen 
herkes bu ayetin açıkça muhatabı olmuĢtur ve bu ayetin söylediği gerçek 
onları da kapsar. 

 
 
108-) Ve yekulune subhane Rabbina in kâne va'dü Rabbina le 

mef'ula; 
 
Ve derler ki: "Subhan'dır Rabbimiz! Muhakkak ki Rabbimizin vaadi 

elbette yerine gelecektir." (A.Hulusi) 
 



108 - Ve diyorlar ki tesbih rabbimize «hakikat rabbimizin vaadi 
katiyen fiile çıkarılmıĢ bulunuyor. (Elmalı) 

 
 
Ve yekulun ve derler ki; subhane Rabbina in kâne va'dü 

Rabbina le mef'ula Kudret ve yüceliğine sınır olmayan rabbimizin Ģanı 
ne yücedir. ĠĢte rabbimizin sözü kesin olarak gerçekleĢmiĢ bulunuyor. 
Hangi söz; Kendi kadiym kitaplarında ve öteden beri nakledile gelen 
gerçekten de beklenen bir peygambere ait vaatlerdir. O söz gerçekleĢmiĢ 
bulunuyor. 

 
 
109-) Ve yehırrune lil ezkani yebkûne ve yeziyduhüm huĢû'a; 
 
Ağlayarak yüzüstü kapanırlar. (Kurân'ın okunuĢu) onların 

HUġÛsunu artırır! (A.Hulusi) 
 
109 - Ve ağlayarak çeneleri üstü kapanıyorlar, o onların huĢûunu 

da artırıyor. (Elmalı) 
 
 
Ve yehırrune lil ezkani yebkûne ve yeziyduhüm huĢû'a ĠĢte 

onlar göz yaĢı dökerek yüzleri üzere böyle yere kapanıyorlar ve bu 
duyarlıkları onların Allah‟a olan saygılarını kat kat artırıyor. 

 
 
110-) Kulid'ullahe evid'ur Rahmân* eyyen ma ted'u feleHUl 

Esmâül Hüsna* ve lâ techer Bi Salatike ve lâ tühafit Biha vebteğı 
beyne zâlike sebiyla; 

 
De ki: "'Allâh' diye yönelin veya 'Rahmân' diye yönelin! Hangi 

anlayıĢ ile yönelseniz, El Esmâ ül Hüsnâ O'na aittir (Esmâ ül Hüsnâ ile 
iĢaret olunan hep aynı TEK! TEK'in değiĢik özelliklerine iĢaret eden 
isimler; illâ "HÛ")! Salâtında sesini yükseltme, onu gizleyip kısma da; ikisi 
arası bir yol tut." (A.Hulusi) 

 
110 - De ki Allah diyin rahman diyin hangisini deseniz hep onundur 

o en güzel isimler; bununla beraber salâha tında pek bağırma, pek de 
gizleme ikisinin arası bir yol tut. (Elmalı) 

 
 
Kulid'ullahe evid'ur Rahmân De ki; Ġster Allah diye yalvarıp 

yakarın, ister rahman diye. Açık. Ġster Allah deyin, ister rahman. Tabii 
rahman ismine karĢı Mekke müĢriklerinin bir tepkisi vardı öteden beri. 
Onun için Hudeybiye günü Süheyl Bin Amr, Mekke müĢrik heyetinin reisi; 
BismillahirRahmanirRahıym isminde ki Rahman ismine itiraz etmiĢ 
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bunun üzerine Resulallah; Bismikallahümme, onların kullandığı gibi: 
Allah‟ım senin adınla yazılmasını istemiĢti. Onun için bir tepkileri var.  

 
Ama burada söylenmek istenen daha geniĢ bir Ģey. Ġsim ve sıfat 

birbirinin yerine öneriliyor burada. Allah Ġsmi celili; Bütün ilahi isimlerin 
kendisine sıfat olarak alır biliyorsunuz. Allah‟u rahiym, Allah‟u rahman, 
BismillahirRahmanirRahıym, iĢte bu. Allah‟u keriym, Allah‟u aziyz, 
Allah‟u hâlık. Hepsini sıfat olarak alır Allah ismi. 

 
Rahman niteliği O‟nun tüm sıfatlarını kapsar. Onun da özelliği bu. 

Onun için Rahman insana tek olarak verilmez. Ġnsan için kullanılmaz 
Kur‟an da. Fakat rahiym kullanılır. Onun için Rahman Allah‟a has bir 
sıfat. Çünkü tüm nitelikleri içinde kapsar. Allah zatına ait en büyük 
isimken, Rahman sıfatına ait en büyük isimdir. Özellikleri bu. Rahman 
ismine biraz önce söylemiĢtim müĢrik muhataplar tepki gösteriyorlardı. 
Fakat öbür taraftan Allah‟ın isimleri, sıfatları arasında ayrım yapan ehli 
kitaba da bir cevap bu. Yani bunlar Allah‟tan bağımsız Ģeyler değil. 
Allah‟ı kendi isimlerinden hangisiyle överseniz, sena ederseniz edin fark 
etmez deniliyor. 

 
eyyen ma ted'u feleHUl Esmâül Hüsna O‟na hangi biriyle 

yalvarırsanız yalvarın ama unutmayın ki en güzel, en mükemmel 
niteliklerin tamamını O‟na has kılınır. Yani tamamı O‟na layıktır, O‟na 
hastır.Onun için hangisiyle överseniz övün bilmeniz gereken Ģey Ģu; Ne 
kadar mükemmellik var, o Allah‟a aittir. 

 
ve lâ techer Bi Salatike ve lâ tühafit Biha vebteğı beyne zâlike 

sebiyla Ġmdi; sen de yalvarırken ne sesini aĢırı yükselt, ne de aĢırı kıs. 
Bu ikisi arasında dengeli bir yol tut. 

 
 
111-) Ve kulil Hamdu Lillâhilleziy lem yettehız veleden ve lem 

yekün leHU Ģeriykün fiyl Mülki ve lem yekün leHU Veliyyün minez 
zülli ve kebbirHU tekbiyra; 

 
"Hamd, çocuk edinmemiĢ, mülkte ortağı olmayan ve yetersizlik 

dolayısıyla velîye de muhtaçlığı söz konusu olmayan Allâh'a aittir" de; 
O'nu (muhteĢem azametini) tekbir et (hisset) (Allâhu Ekber)!(A.Hulusi) 

 
111 - Ve Ģöyle de: hamd o Allah ki hiç bir velet edinmedi, ona 

milkte bir Ģerik de olmadı, ona zülden bir veliy de olmadı, onu tekbir ile 
büyükle de büyükle. (Elmalı) 

 
 
Ve kulil Hamdu Lillâhilleziy lem yettehız veleden ve lem yekün 

leHU Ģeriykün fiyl Mülki ve lem yekün leHU Veliyyün minez züll ve 
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de ki; övgülerin tamamı kendisi için çocuk edinmeyen mutlak otoritesine 
ortak olacak hiçbir varlık bulunmayan. Güçsüzlük ve düĢkünlükten dolayı 
bir yar ve yardımcıya ihtiyaç duymayan Allah‟a aittir. 

 
ve kebbirHU tekbiyra ve daima sınırsız büyüklüğünü anarak O‟nu 

hep üstün tut. 
 
O halde haydi analım Allahuekber, Allahuekber. La ilâhe illallahu 

vallahu ekber. Allahuekber velillahil hamd. 
 
Allah‟ım, büyüksün, Allah en büyüktür en büyük. Allah 

havsalanızın, zihninizin ulaĢabileceği her Ģeyden daha büyüktür.  
 
Büyüksün ilahi büyüksün büyük,  
Büyüklük yanında kalır çok küçük. 
 
Diyen Ģairin dediği gibi. La ilâhe illallahu vallahu ekber kendisinden 

baĢka hiçbir tapılmaya layık ilah olmayan Allah en büyüktür. Allahuekber 
velillahil hamd. Allah en büyüktür. ĠĢte bunun içindir ki tüm hamd, tüm 
sena ve tüm övgülerimiz yalnızca Allah‟a layıktır. 

 
Rabbim kendisinden baĢka büyük tanıyanlardan etmesin. 

Kendisinden baĢkalarını kendinden büyük gibi, onlardan korkan ve 
onlara karĢı acizleĢenlerden etmesin. Rabbim büyüklüğünü layıkıyla 
bilenlerden kılsın inĢallah. 

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

Rabbimize “Hamd” dir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ġslamoğlu Tef. Ders. KEHF SURESĠ (001-026)(93) 
 
 
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
RabbiĢrah liy sadriy;  
 
Ve yessirliy emriy;  
 
Vahlül ukdeten min lisaniy; 
 
Yefkahu kavliy; (Taha 25-26-27-28) 
 
Rabbim göğsüme geniĢlik ver, kolaylaĢtır iĢimi. Çöz düğümü 

dilimden ki anlasınlar beni. 
 
Hz. Musa‟nın, Kur‟an ın ebedileĢtirdiği bu duasına canı gönülden 

amin diyerek Kur‟an devletinin yepyeni bir Ģehrine daha giriyoruz. Kur‟an 
ülkesinin girdiğimiz bu sitesi gerçekten de müstesna bir site. Kur‟an 
sureleri arasında bambaĢka bir yeri olan sembolik dili, temsiller ve 
meselleri ile simgesel üslubuyla KEHF suresi. 

 
Kehf suresi gerçekten de bize meseller ve kıssalarla ebedi 

hakikatin nasıl anlatılacağını öğreten bir üslup zirvesi, bir usül 
Ģahikasıdır. Onun için bu surenin tefsirinde çok daha ayrıntılı ve çok 
daha detaylı durmak isterdim. Bunu zamanımız elverdiği oranda yine 
yapmaya çalıĢacağım. Ama Ģunu söylemeliyim ki özelde Kehf suresinin, 
genelde ilahi kelamın insan diline yansıması olan Kur‟an ın imkanı 
tükenmez, anlamı tüketilemez. Hiçbir tefsir, hiçbir yorum, hiçbir müfessir, 
hiçbir yorumcu ben Ģu ayetin anlamını ya da anlam imkânını tükettim 
iddiasında bulunamaz. Kur‟an ın mucize oluĢunun tezahürlerinden biri 
belki de birincisi, taĢıdığı engin ve okyanusvari anlamın tüketilememesi. 
Bu imkanın insanoğlu yaĢadığı sürece üretilebilmesi ve yeniden 
konuĢması. Her gördüğü insana yeni Ģeyler söyleyebilmesi. Her zamana, 
her zemine yepyeni mesajlar taĢıması, Kur‟an ın mucize oluĢunun 
delillerinden biridir. 

 
Kehf suresi resmi sıralamada, elimizde ki tedvinde 18. sırada yer 

alır. Hemen isra suresinin ardından. Adını, 12. ve 20. ayetler arasında 
anlatılan mağara arkadaĢları, yani ashabı kehf kıssasından alır. Mekkidir. 
Firuz Abadi‟nin Besairu zevi't-temyiz fi letaifi'l-kitabü'l-aziz‟ inde Mekki 
olduğu konusunda ittifak olduğu iddiası yer alır.  
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Mekke‟nin son döneminde nazil olduğu, sureye Ģöyle kuĢ bakıĢı 

bakıldığında kolayca anlaĢılır. Çünkü Resulallah‟ın ruh haritasını okuyan 
rabbimiz, onun tasavvurunu inĢa etmek için bu surede bir çok teselli 
bahsine baĢvurur. Kehf kıssası da aslında bunlardan biridir. Bir teselli 
kıssasıdır. Siz rabbinize samimi olarak inanır ve güvenirseniz Allah sizi 
destekler ve yarı yolda bırakmaz mesajıdır. 

 
ĞaĢiye ile Nahl sureleri arasında indirilmiĢtir. Konusu Allah-Ġnsan 

iliĢkisidir. Bu iliĢkinin çift kutuplu tabiatıdır. Bir yanda yaratan ve yaratılan 
arasındaki mahiyet farkı, öte yandan ise Allah-Ġnsan arasında ki var 
oluĢsal bağlantı. Daha doğru bir ifade ile insanın Allah‟a olan muhtaçlığı, 
ihtiyacı. ĠĢte Allah-Ġnsan iliĢkisinin çift kutuplu tabiatından kastımda bu. 

 
Sure Allah‟ın mutlaklığı ile baĢlar Ġlk ayeti ebedi ve ezeli olan 

kâinatın yaratıcısının yüceliği ve mutlaklığı ile baĢlar ve yaratılmıĢların 
zirvesi olan insanın ve insanlığın ufku Hz. Peygamberin beĢeri tabiatını, 
ölümlü tabiatını vurgulayan bir ayetle son bulur. Yani varlığın zirvesi olan 
Allah‟ın mutlaklığı ile baĢlar, insanlığın zirvesi olan Resulallah‟ın ölümlü 
ve beĢeri tabiatını vurgulayarak son bulur. Onun için Allah-Ġnsan iliĢkisini 
iĢler dedim. 

 
Kur‟an ın en sembolik suresidir giriĢte de söylediğim gibi. Çünkü bir 

çok kıssa mesel ve temsil içerir. Söyleyeceğini kıssalar meseller ve 
temsillerle dile getirir.  

 
Kehf kıssası mesela. 13 - 20. ayetler arasında iĢlenir.  
 
Zengin yoksul meseli 32  44. ayetler arasında. 
 
Adem Ġblis kıssasına kısa bir değinir 50 – 53. ayetler arasında. 
 
Musa – Salih kul kıssasına 60 – 82. ayetlerde yer verilir. 
 
En son Zülkarneyn kıssasına ise 83 – 98. ayetler arasında yer 

verilir. 
 
Bu kıssaların her birinin temsil ettiği bir hakikat vardır. Yani bu 

kıssalar birer parmaktırlar, ayı gösterirler. Parmak ayı gösterirken 
parmağa değil aya bakılır. Tabii önce parmağa bakılır ki nereyi 
gösteriyor. Gördükten sonra da gösterdiği yere bakılır. Onun için bu 
kıssalar gerçekten de tefsir edilmelidirler. Hatta sadece tefsirle 
yetinilmeyip te‟vil edilmelidirler. Yani ne dediğinden hariç, ne demek 
istediği de sorgulanmalı, dahası; Kur‟an a soru sorulmalı ve cevap 
alınmalıdır. 

 



Her biri bir hakikate atıf olan bu kıssalardan 1. si olan ashabı Kehf 
kıssası, varlığın en temel yasası, mahlukatın en temel yasası olan hayat 
ve ölüm gerçeğine bir atıftır. Ġnsanoğlunun ölümden sonra dirileceğini 
iĢleyen bu mübarek kıssa ölümden sonra diriliĢe inanmayanların 
tasavvurunu inĢa eden, yamuk tasavvurlarını imha edip onlarda ölünden 
sonra bir diriliĢin olduğunu inĢa etmeye çalıĢan bir kıssadır. 

 
Ondan sonra gelen zengin-yoksul kıssası ise, iki bahçe sahibi 

zengin, onun karĢısında bir yoksul adam meseli anlatılır. Aslında bir 
meseldir bu. Yani tarihsel bir olaya atıf değildir, fakat her zaman her 
yerde yaĢanması görülmesi mümkün olan bir misal, bir temsildir. ĠĢte bu 
temsil de varlık ve yokluk. Varsıllık ve yoksulluk. Zenginlik ve fakirliğin 
mahiyeti üzerine insanoğlunu derin derin düĢünmeye davet eder ve 
aslında zenginlik dediğimiz, yoksulluk dediğimiz Ģeylerin görece 
olduğunu ve bizim zengin dediğimiz insanların gerçekte çok yoksul 
olduğunu, yoksul gibi gördüklerimizin ise gerçekte çok zengin olduğunu. 
Varsıllık ve yoksulluğun, zenginlik ve fakirliğin bir de Allah‟ça tanımı 
olduğunu. Allah‟ın gör dediği yerden bakıldığında varlıklı gibi 
görünenlerin özü itibarıyla çok yoksul çok muhtaç olduğunu ve varlık gibi 
gördüğümüz Ģeylerin de bir gün elinden uçup gideceğini. Geriye kalanın 
öz zenginliği, iman zenginliği, kiĢilik ve Ģahsiyet zenginliği olduğunu. 
Yoksul gibi görünen insanların ise eğer içlerinde zengin bir yürek,i zengin 
bir iç dünyası taĢıyorlarsa kaybedilmeyecek bir servete sahip olduklarını 
bize ima eder. 

 
Daha sonraki temsil ve kıssa ise Adem – Ġblis kıssası. Kur‟an da bir 

çok yerde anlatılan bu kıssa ki 7 surede anlatılır. Ġyi ve kötünün tabiatı, 
ġeytanın; Allah‟ın insanın dostu oluĢunun aksine, insanın ebedi düĢmanı 
oluĢu dile getirilir. 

 
Ve Musa bir kul kıssası haddi zatında eĢyanın görünen ve 

görünmeyen iki boyutu olduğu, yani çift boyutlu tabiatı dile getirilir ve 
hikmetle bilgi arasında ki derinlik farkı, iki ayrı bakıĢ açısının aynı olayı 
nasıl değerlendirdiği. Dolayısıyla hakikatin, eĢyanın gördüğümüz 
kabuğundan müteĢekkil olmadığı, onun altında yatan bir boyutunun daha 
olduğu ve tabii buradan yola çıkarak hiç kimsenin ben her Ģeyi biliyorum 
iddiasında bulunmaması gerektiğini ve bilmediği bir boyutunun mutlaka 
olduğunu ve en son nihayetinde Allah‟ın kâinata yönelik fiillerinin, 
eylemlerinin taa..! arka planında, temelinde çok farklı nedenler ve 
hikmetler yatabileceğini. Bu hikmetleri kavramadan, kavrayamadan 
Allah‟ın yaratıĢı, Allah‟ın müdahalesi, Allah‟ın fiilleri üzerinde son sözü 
söylemememiz gerektiğini ima ve ihsas eder. 

 
En son olarak ta Zülkarneyn kıssası, ki bu serinin son kıssasıdır. 

Maddi iktidar, manevi bilgelik ve bir açıdan da yerellik, evrensellik 
arasındaki farkı vurgular. Zülkarneyn‟in Ģahsında doğuya ve batıya 



hükümdar olmuĢ, sahip olmuĢ bir cihangir, bir dünya hükümdarı, 
imparatorunun Ģahsında, aslında neyin geçici, neyin kalıcı. Hangi 
iktidarın geçici, hangi iktidarın kalıcı olduğunu bize ima eder. 

 
Gördüğünüz gibi gerek ashabı kehf, gerek zengin yoksul, gerek 

Adem ve iblis. Gerekse Musa ve bir kul ve nihayet Zülkarneyn 
kıssalarının hepsinin bir ortak boyutu var. O da eĢyanın çift kutuplu 
tabiatı. Yani hakikat iki kutba sahiptir. ĠĢte doğum ve ölüm. Bu hayat ve 
öte hayat. Ġyilik ve kötülük. Bir yüzünde o, diğer yüzünde o. Gece ve 
gündüz, yine bilgi ve hikmet. Görünen ve görünmeyen. Bir baĢka 
kıssanın verdiği dünyevi iktidar, uhrevi iktidar. Yerellik ve evrensellik 
hepsinde gördüğümüz müĢterek nokta hakikatin çift boyutluluğu. 

 
Surenin makro hedefi insanın hayat bilgi ve iktidarının geçici, 

Allah‟ın hayat bilgi ve iktidarının ise kalıcı olduğunu söylemektir. Bunu 
Musa - bir Kul kıssasında ki bilgi felsefesiyle. Ashabı kehf kıssasında ki 
ölüm ve hayat bakıĢıyla. Zülkarneyn kıssasında ki iktidar bakıĢ açısıyla 
bize söyler sure.  

 
Ve bir tasavvur inĢa eder bu sure, muhatabının tasavvurunu 

yeniden inĢa eder. Yani sizin bilgiye nasıl baktığınızı veya nasıl 
bakmanız gerektiğinizi. Hayata mevcut bakıĢınızla, aslında bakmanız 
gereken arasında ki fark. Yine iktidara nasıl baktığınızı ve ideal olarak 
bakmanız gereken yeri öğretir, gösterir.  

 
ĠĢte böylece inĢa eder ve tabii ki sadece Tasavvurunu inĢa etmez, 

aynı zamanda ahiretini imar ve mamur eder. Yani hem dünyada hayatı 
inĢa edecek insanı eder, hem de bu insanın ahiretini inĢa eder vahiy. ĠĢte 
bütün bu nedenlerden dolayı sure tüm insanlığa Ģu ebedi mesajı vererek 
son ayetinin son cümlesi Ģöyle son bulur; 

 
femen kâne yercu Lıkae Rabbihi felya'mel amelen salihan ve lâ 

yüĢrik Bi 'ıbadeti Rabbihi ehadâ (110) kim rabbine kavuĢacağına 
inanırsa, bunu yürekten kabul eder ve buna hazır olur, hatta buna iĢtiyak 
duyarsa felya'mel amelen Saliha mutlaka iyi bir Ģeyler yapsın. Ġyi 
eylemler ortaya koysun. 

 
Kim gibi diye sormazsınız değil mi? ĠĢte mağara arkadaĢları gibi. Ġyi 

eylemler ortaya koysun. Yani Ģeytan gibi kötü eylem değil, Adem gibi iyi 
eylemler. Yani iĢte bu surede meseli ve kıssası anlatılan o iyilerin 
eylemleri. Onların izini sürsün, yoksa Ģeytanın izini sürmüĢ olur. ve lâ 
yüĢrik Bi 'ıbadeti Rabbihi ehadâ ve rabbine, özellikle rabbine, 
rububiyeti öne çıkarmıĢ ayet. Yani kendisini terbiye eden, koruyup 
gözeten, koruyup kollayan, öğreten, yaĢatan, yaĢaması için gerekli olan 
her Ģeyi temin eden rabbine de hiçbir Ģeyi ortak koĢmasın. Yani Allah‟a 



ait hiçbir niteliği Allah dıĢında hiçbir varlığa yakıĢtırmasın. Mükemmelliği 
Allah dıĢında birine izafe etmesin diyerek son bulur. 

 
Bu kısa ve muciz giriĢten sonra Ģimdi surenin tefsirine 

baĢlayabiliriz. 
 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
1-) El Hamdu Lillâhilleziy enzele alâ abdiHĠl Kitabe ve lem 

yec'al lehu 'ıveca; 
 
HAMD o Allâh'a mahsustur ki, kuluna Hakikat ve Sünnetullâh 

BĠLGĠsini (KĠTAP), kendisinde hiçbir tutarsızlık olmaksızın inzâl etti. 
(A.Hulusi) 

 
001 - Hamd o Allaha ki kuluna kitap indirdi, hem ona hiç bir 

yamukluk yapmaksızın.(Elmalı) 
 
 
El Hamdu Lillâhilleziy enzele alâ abdiHĠl Kitabe ve lem yec'al 

lehu 'ıveca Hamdolsun Allah‟a ki kuluna ilahi mesajı indirdi ve onda 
hiçbir çarpıklığa yer vermedi. Hiçbir karmaĢaya, hiçbir yamukluğa, hiçbir 
çapraĢıklığa yer vermedi. 

 
Iveca; Çarpıklık diye çevirdim Türkçeye, ki karmaĢa, yamukluk aynı 

anlamlara gelir. Bakara suresinin giriĢindeki ayette de hatırlayacaksınız;  
 
Zâlikel Kitâb'u lâ raybe fiyhi hüden lil muttekıyn (Bakara/2) 

ifadesi var. Bu ayeti kerimede lâ raybe fiyhi, kendisinde Ģüphe 
bulunmayan bu kitap Allah bilincine ulaĢanlar, daha doğrusu var oluĢ 
bilincini yitirmemiĢ herkes için bir yol gösterici, bir yol haritası bir 
kılavuzdur. Oradaki lâ raybe fiyhi ile birlikte düĢünmek lazım Iveca‟yı. 
Yani yamukluğa, kuĢkuya yer vermeyen bir kitap. 

 
Yine Nisa/82. ayetteki eğer o Allah dıĢında bir kaynaktan gelmiĢ 

olsaydı; ..levecedu fiyhıhtilafen kesiyra (Nisa/82) buyruluyordu ya. 
Onda bir çok karmaĢık Ģey bulurdunuz. Birbiriyle çeliĢen nokta 
bulurdunuz, çeliĢki bulurdunuz. Onun için bunu bulamazsınız diyor 
Kur‟an ilahi kaynağına atıf yaparak Kur‟an vahyin. 

 
Yine Ġsra/105. ayetinde, ki bir önceki surede, derste iĢlemiĢtik; Ve 

Bil Hakkı enzelnahu ve Bil Hakkı nezel (Ġsra/105) biz onu hakikate bir 
atıf olarak, kaynağından geldiği gibi indirdik ve o da hakikate bir atıf 
olmak üzere kaynağından indiği gibi insanlara ulaĢtı.  
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ĠĢte bütün bunlarla, bu ayetlerle birlikte düĢündüğümüzde burada ki 

ıvecen kelimesinin ne demeye geldiği daha iyi anlaĢılır. 
 
 
2-) Kayyimen, li yünzire be'sen Ģediyden min ledünHU ve 

yübeĢĢiral mu'miniynelleziyne ya'melunes salihati enne lehüm 
ecran hasena; 

 
Dosdoğru (bir Kitap'tır) da... O'nun ledünnündendir; Ģiddetli bir 

sıkıntıya karĢı uyarmak ve de imanın gereği çalıĢmalar yapan iman 
edenlere, kendileri için güzel bir karĢılık olduğunu müjdelemek içindir. 
(A.Hulusi) 

 
002 - Dosdoğru, ledünnünden Ģiddetli bir beis ile inzar etmek, ve 

Salih, Salih ameller yapan müminlere Ģunu müjdelemek için ki 
kendilerine cidden güzel bir ecir var. (Elmalı) 

 
 
Kayyimen, li yünzire be'sen Ģediyden min ledünH aksine onu 

dosdoğru, dolambaçsız kıldık ki, inkarcıları kendi katından gelecek 
Ģiddetli bir ceza ile uyarsın. ve yübeĢĢiral mu'miniynelleziyne 
ya'melunes salihati enne lehüm ecran hasena yararlı ve erdemli 
davranan müminlere ise kendilerini bekleyen güzel bir karĢılığı 
müjdelesin diye indirdik. 

 
 
3-) Makisiyne fiyhi ebeda; 
 
Ki (bu iman edenler) onun içinde sonsuza dek kalacaklardır. 

(A.Hulusi) 
 
003 - Ebediyen onda arâm edecekler. (Elmalı) 
 
 
Makisiyne fiyhi ebeda içinde ebedi kalacakları bir karĢılığı. Yani 

geçici olmayan bir karĢılığı. 
 
Neden böyle bir ilaveye ihtiyaç duyulmuĢtur derseniz, aslında bir 

üstteki 2. ayet, bu karĢılığın sadece ukbada değil dünyada da bir biçimde 
verildiğini zaten ima ediyor ve biraz sonra gelecek mağara arkadaĢları 
kıssası bunun tipik bir örneği. Bakın Allah severse kendisini razı eden, 
kendisini sevindiren, yani aslında kendilerini sevindirdiler onlar. Yoksa 
insanoğlunun imanından Allah‟ın hiçbir çıkarı olmadığı gibi, inkarından 
da hiçbir kaybı olamaz. 

 



Allah insanı sevdiği için kendi lehine yaptıklarından dolayı da 
sevinir. Yani insanın kendi kendisine ikram etmesine sevinir. 
Zulmetmesine ise razı olmaz. Çünkü Allah‟a zulmetmez, edemez zaten. 
ve mâ zalemûna ve lâkin kânû enfüsehum yazlimûn. (Bakara/57) 
Bize zulmetmediler zaten bu mümkün de değil. Fakat kendilerine, bizzat 
öz benliklerine zulmettiler, haksızlık yaptılar. 

 
Peki burada ki 3. ayetin muradı nedir dersek, bu dünyada ki 

Allah‟ın ödülünün yanında bir de kalıcı ebedi bir ödül beklediği ifade 
buyruluyor ve devam ediyor. Aslında bunlar duraklarıyla birer ayet olsalar 
da mâna ve mânanın aslı olan cümle devam ediyor, Ģu 4. ayeti de 
kapsıyor; 

 
 
4-) Ve yünziralleziyne kalüttehazAllâhu veleda; 
 
"Allâh çocuk edindi" diyenleri de uyarmak için. (A.Hulusi) 
 
004 - Hem Ģunları inzar etmek için ki «Allah velet edindi» 

demekteler. (Elmalı) 
 
 
Ve yünziralleziyne kalüttehazAllâhu veleda  bir de Allah çocuk 

edindi diyen kimseleri uyarsın için indirdi. 
 
Bu uyarının doğrudan muhatabı HıristiyanlaĢan Hz. Ġsa 

müminleridir. Çünkü hemen bir üstte 2. ayette müĢrikler uyarılmıĢtı.li 
yünzire be'sen Ģediyden (2) biçiminde uyarılmıĢtı. Onun için burada ki 
özellikle ehli kitap içerisinden Allah‟a oğul isnat etmesi ile ünlü, belki bir 
takım yorumlarla, bir takım te‟villerle bir takım dolaylı yollardan ama teslis 
akidesinin temelde taĢıdığı Ģirk unsuruna dikkat çeken bir ayet bu. 

 
 
5-) Ma lehüm Bihi min ilmin ve lâ liabaihim* kebüret kelimeten 

tahrucü min efvahihim* in yekulune illâ keziba; 
 
O konuda ne onların ne de atalarının bir ilmi vardır! Ağızlarından 

çıkan, ne büyük laftır! (Dolayısıyla) onlar yalandan baĢka Ģey 
konuĢmuyorlar! (A.Hulusi) 

 
005 - Buna dâir ne kendilerinin ilmi vardır ne de babalarının, o ne 

büyük bir kelime ki ağızlarından çıkıyor, sırf bir yalan söylüyorlar. (Elmalı) 
 
 
Ma lehüm Bihi min ilmin ve lâ liabaihim kaldı ki ne onlar ne de 

babaları bu konuda sahih bir bilgiye sahip değildirler. 



 
Babalarının belki Ġncil de ki; Baba size diyor ki ibarelerinin mecazı 

hakikate kalbeden, mecazı hakikat olarak anlayan anlayıĢsız 
muhatapların elinde mecazi bir ifadenin gerçeğe dönüĢtürülmesi sonucu 
sapma meydana geldiğini ima ediyor olsa gerektir. 

 
Baba, oğul, Ruh‟ul kuds. Kutsal ruh üçlemesini kuran kilisenin bu 

sapması aslında bir yanlıĢ anlamaya, daha doğrusu bir yanlıĢ yoruma. 
Mecazi bir ifadeyi, ibareyi, hakiki olarak kabul eden bir yanlıĢın üzerine 
oturuyor gibi gözüküyor. Ki bu da Pavlus‟un, bir baĢka okunuĢuyla Sen 
Pol‟ün kurduğu kilisenin, Hz. Ġsa‟nın getirdiği Ġslam‟ı HıristiyanlaĢtırması 
biçiminde bugün tezahür etti. Onun için ben derim ki; YahudileĢen Ġsrail 
oğullarının ve HıristiyanlaĢan Ġsa ümmetinin bu günkü temsil ettiği inanç, 
Ġslam‟ın sapmıĢ versiyonlarıdır. Yani Gulat‟ı Ġslâm olarak nitelerim bu iki 
zümreyi. Ġslâm‟ın aslından saptırılmıĢ formları. Yoksa tüm peygamberler 
Ġslâm‟ın peygamberi idi ve hepsi de Ġslam‟ın mesajını getirdiler. 

 
kebüret kelimeten tahrucü min efvahihim ağızlarından öylesine 

çıkmıĢ pek dehĢet bir söz bu. 
 
Evet, Kebürat; pek, büyük bir söz. Koca bir laf bu. Altından 

kalkamayacakları dehĢet bir iddiada bulunuyorlar. Allah‟a çocuk isnat 
etmekle. Yani; tahrucü min efvahihim ibaresi adeta ağızlarından 
kaçmıĢ, yani ne söylediklerini bilmiyorlar, ağızlarından çıkanı kulakları 
duymuyor sözünü hatırlatırcasına bir ibare bu. Onun için onlar ne 
söylediklerinin farkındalar mı, ne büyük bir iftira ediyorlar gibi bir ima 
seziyoruz. 

 
in yekulune illâ keziba onlar bunu söylemekle sadece yalan 

söylemiĢ oluyorlar, baĢka bir Ģey değil. 
 
 
6-) Felealleke bahıun nefseke alâ asarihim in lem yu'minu Bi 

hazel hadiysi esefa; 
 
ġimdi bu olaya iman etmezlerse, arkalarından, kendini harap 

edercesine üzecek misin? (A.Hulusi) 
 
006 - ġimdi bu söze inanmazlarsa belki arkalarından esef ile 

kendini üzeceksin. (Elmalı) 
 
 
Felealleke bahıun nefseke alâ asarihim in lem yu'minu Bi hazel 

hadiysi esefa hal böyleyken; Demek sen kalkıp eğer bu hitaba 
inanmazlarsa onların verdiği tepkiler üzerine kızıp kendini helâke 
sürükleyeceksin öyle mi? 



 
Bu gerçekten de biraz açılması gereken bir ayet. Yani sen kalkıp 

eğer onlar bu hitaba, bu kitaba inanmazlarsa kendini kızarak helâke mi 
sürükleyeceksin diyor. Tabii neredeyse manası vermekte mümkün 
lealleke ama orada “demek sen” diye karĢılamayı daha uygun bulduk. 
Çünkü burada ki Felealleke edatı bir ihtimale değil, bir azara iĢaret 
ediyor, uyarıya iĢaret ediyor.  

 
Ayette ki helâk nedeni sadece onların imana karĢı bir direnmelerine 

Resulallah‟ın üzüntü duymasından değil. Bu yaygın bir anlayıĢ ama 
böyle bir manaya hapsetmek bu ayeti sanırım doğru anlamak olmasa 
gerek. Çünkü bir baĢka surede;  

 
Lealleke bahı'un nefseke ella yekûnu mu'miniyn (ġu‟ara/3) 

Mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helâk edeceksin ifadesi vardı. 
Ama burada farklı bir ibare giriyor. Aynı, hemen hemen benzer kalıpta ki 
iki ayetten bu ayetin içerisine farklı bir kalıp giriyor.alâ asarihim. ĠĢte 
bendeniz bu ibareden dolayı bu ayetin o söz konusu ayetten çok farklı bir 
maksadı olduğunu düĢünüyorum. Orada iman etmeyenlere 
üzüntüsünden dolayı kendini yiyip bitirme uyarısı var, Fakat burada alâ 
asarihim onların verdiği tepkiler üzerine diye çevirdim ben bunu. Ki, Razi 
nin açıklamalarına dayanarak bu çeviriyi yaptım. 

 
O zaman burada Resulallah; Onlar iman etmedi diye üzülmesinden 

daha çok, onların iman etmediğine kızıp 2. bir Yunus peygamber olayının 
yaĢanmaması için uyarılıyor. Çünkü esefa ya ilk müfessirlerin verdiği 
karĢılık; kızgınlık, gazap, kızarak. Onların verdiği tepkiye bakıp ta onlara 
kızarak yorganı yakma denilmek istenircesine bir uyarı. 

 
 
7-) Ġnna ce'alna ma 'alel Ardı ziyneten leha lineblüvehüm 

eyyühüm ahsenu amela; 
 
En güzel davranıĢı kimin ortaya koyacağı açığa çıksın diye, arzda 

bulunan her Ģeyi (veya bedensellik yaĢamını) kendisine süsledik! 
 
007 - Biz Yer yüzündeki Ģeyleri ona bir ziynet yaptık ki insanları 

imtihan edelim: hangisi daha güzel bir amel yapacak? (Elmalı) 
 
 
Ġnna ce'alna ma 'alel Ardı ziyneten leha lineblüvehüm eyyühüm 

ahsenu amela gerçekten de biz yeryüzünde bulunan Ģeyleri, onlardan 
hangisinin daha güzel davranacağını sınayalım diye oraya cazibe katan, 
güzellik katan süs unsuru kıldık diyor ayeti kerime. Yani insan geçicinin 
cazibesine çarpılıp kalıcıyı arkaya attı imasında bulunuyor. Altın yaldızlı 
tenekeyi gerçek altın sanma gafletine düĢtü. Dolayısıyla dünya ve ahiret 



arasındaki dengeyi kuramadı. Geçiciye, kalıcı gibi davrandı. Eğer doğru 
bir ölçüsü yani mihenk taĢı olsa da elindekinin altın olup olmadığını, 
altınsa kaç ayar olup olmadığını anlamak için ona vursaydı öğrenecekti.  

 
Fakat ölçüyü yitirdi, mihenk taĢını yitirdi. Altının ayarını ölçmeye 

yarayan o ölçü taĢını yitirdi. Onun içinde Ģirazeyi kaybetti. Yani tasavvur 
yamukluğu dediğimiz Ģey iĢte. Tasavvurdaki mm.lik bir sapma, amelde 
Km.lere tekabül eder demiĢtik ya. ĠĢte ona bir gönderme yapıyor. O 
ölçüyü veriyor, tekrar hatırlatıyor. Çünkü geçici ile kalıcıyı takas ederse 
insan bu durumda taptığı, kulluk ettiği varlığı da takas etti. Bu sefer 
kendisine geçiciden, geçici ilahlar tedarik etmeye kalkıĢır. 

 
 
8-) Ve inna le caılune ma aleyha saıyden cüruza; 
 
Muhakkak ki biz arzda (bedende) bulunan her Ģeyi çorak bir toprak 

hâline getireceğiz! (A.Hulusi) 
 
008 - Bununla beraber Ģu da muhakkak ki biz onun üzerinde ne 

varsa hepsini bir kuru toprak etmekteyiz. (Elmalı) 
 
 
Ve inna le caılune ma aleyha saıyden cüruza Ama hiç Ģüphesiz 

yine biz günü gelince orada bulunan her Ģeyi kupkuru bir toprak haline 
getireceğiz. 

 
Mevsimler, yıl, günler, doğum ve ölümün provasıdır. Onun için 

yeryüzündeki mevsimlerin tabiatına dikkatimizi çekiyor Kur‟an ki aslında 
var oluĢun, mahlukatın doğum ve ölüm yasasına tabi olduğunu 
gösteriyor. Yani bak her baharın bir kıĢı yok mu. Her baharın bir kıĢı 
varsa, her doğumun bir ölümü olacaktır. O halde oradan yola çıkarak 
bunu gör ve hemen arkasından bir örnek veriyor Kur‟an. 

 
Konuya çok tipik, tarihi bir örnek. Tarihte özü itibarıyla yaĢanmıĢ bir 

olayı örnek olarak getiriyor, iĢte Ashabı Kehf, mağara arkadaĢları kıssası 
tabiatta ki ölüm ve doğum, var oluĢ yani oluĢ ve fesat, kevn ve fesat 
yasasının herkes için geçerli olduğuna çok tipik bir örnek veriyor ve 
insanoğluna kendi ölümüne inandırmak için geçmiĢte bir dönemler 
Allah‟ın ayet olarak, mucizevi bir belge olarak, olağandıĢı bir iĢaret olarak 
ortaya koyduğu ibretlik bir kıssa anlatılıyor. 

 
 
9-) Em hasibte enne Ashabel Kehfi ver Rakıymi kânu min 

âyâtina 'aceba; 
 



Yoksa bizim iĢaretlerimizden (sadece) Ashab-ı Kehf (mağara 
arkadaĢları) ve Rakîm'in (bilgi yazılı taĢ levha) bilgisinin mi ĢaĢılacak Ģey 
olduklarını sandın? (A.Hulusi) 

 
009 - Yoksa Ashabı Kehf-ü Rakıym bizim âyâtımızdan bir acîbe 

oldular mı sandın. (Elmalı) 
 
 
Em hasibte enne Ashabel Kehfi ver Rakıymi kânu min âyâtina 

'aceba yoksa sen mağara arkadaĢlarının ve onlar için yazılan anıt 
kitabenin bizim bütün bu ayetlerimizden daha mı ibret ve hayret verici 
olduğunu düĢünüyorsun. Yani yukarıda ki ayetlerden, yani bütün bu 
ayetlerimizden kasıt, etrafına bak, bahar ve kıĢa bak, yaz ve güze bak. 
Onun için bu ayetlerden daha az hayret verici değil aslında.  

 
Aslında Ashabı Kehf olayından daha az ĢaĢırtıcı değil ki bu. Ama 

alıĢkın olduğunuz için bu bazen insanoğlu olarak es geçiyorsunuz. 24 
saate bakın, Ashabı Kehf olayından daha az ĢaĢkınlık verici değil. 
Baksanıza, her gün aslında insanın doğum ve ölümü yeniden yaĢanıyor.  
Adeta her uyku bir ahirete, her gündüz bir dünyaya. Her sabah bir Ba‟sü 
ba‟del mevt‟e, yeniden diriliĢe, her akĢam ise yatağa; kabre girer gibi 
giriĢe bir örnek değil mi? 24 saat aslında hayatın bir provası değil mi? 
Bunu veriyor, bu da az ĢaĢırtıcı değil, ama siz ille de çok ĢaĢırtıcı Ģeyler 
istiyorsunuz alın bakalım dercesine bu misali veriyor.  

 
Kehf; mağara demek. Burada Ashabel Kehfi ver Rakıym mağara 

arkadaĢları. Bunun kıssası biraz sonra ayrıntısıyla anlatılacak. Yani 
ayrıntısıyla dediğim bizim iĢimize yarayan, rabbimizin bize öğüt vermek 
istediği boyutlarıyla. Yoksa malumat, furuĢ olmamız için üstümüze lazım 
gelmeyen bir takım bilgi kırıntıları değil. Sadece bu hadisenin 
insanoğlunun ibret alacağı boyutları bir ayet gibi gözler önüne serilip 
okunacak. 

 
Peki Rakıym ne? Biz bu ibareyi mağara ve rakıym arkadaĢları diye 

çevirirsek o zaman iki grup mu var. Bir mağara grubu, bir de rakıym 
grubu yok tabii ki. Öyle olsaydı iki grup anlatılırdı. Öyle değil. Bir mağara 
arkadaĢları anlatılıyor, o halde bunu mağara arkadaĢları ve onların 
yaptığı bir iĢ diye çevirebiliriz o da rakıym kelimesinin etimolojisinde gizli. 
Nedir bu etimoloji yani dil bilgisel kökeni? ittifakla anıt kitabe manası 
verilmiĢ dilciler tarafından. Ki bu ittifak Razi tarafından dile getirilir. Yazılı 
Ģey, Merkûm, kitab-ı Merkûm. Kur‟an da geçen bir ibare. RakamlanmıĢ, 
yazılmıĢ demektir. 

 
Razi bu anlamı, dilcilerin ittifak ettiği bir anlam olarak verir. Ki bu 

noktada bazı modern müfessirler; acaba bunlar esseniler mi diye bir soru 
ortaya atarlar. Esensiler biliyorsunuz Yahudi mezhepleri içerisinde 



zühdleriyle, çileci hayatlarıyla tanınan ve meslekleri Tevrat‟ı ve kutsal 
metinleri yazarak çoğaltmak olan ve kendilerini mağaraya hapsedip 
ibadet ve tatla meĢgul olan Kurman cemaati. Ki bunlara iliĢkin mağaralar 
ve o mağaralarda yine bunlara ait yazılı tomarlar bu yüzyılda bulundu. 
Ölü deniz el yazmaları. Kurman el yazmaları adı verilen bu tarihi belgeler 
Miladi 1. y.y. ın ikinci yarısına tarihlendi. Hatta 1. yarısına tarihleyenler de 
var. 

 
Dolayısıyla acaba buradaki merkûm, yani yazı, yazı adamlarından 

kasıt bunlar olabilir mi diye bir soruda var. Fakat sadece bu kadar. 
Ondan gerisinde buna iliĢkin hiçbir iĢaret bulamıyoruz. Onun için biz 
burada ki rakıym‟in, bu insanların daha sonra üzerlerine dikilen kitabe 
olduğu sonucuna varmamız gerekiyor ki zaten kıssanın sonunda bu 
kitabe üzerine bir tartıĢmayı Kur‟an naklediyor. 

 
Tefsirlerimizde ayrıntılı bir biçimde anlatılan bir olaydır ashabı kehf 

kıssası. Özellikle Taberi çok ayrıntılı bir biçimde anlatır. Tabii Taberi‟den 
sonraki yazılmıĢ tefsirler de aynı kaynakları kullanarak kıssayı çok 
ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. Taberi‟nin bu konuda adını vermediği bir 
kaynağı kullandığı kesin olarak anlaĢılıyor. Çünkü bu kadar ayrıntılı bir 
anlatım mutlaka bir kaynağa dayanmalı.  

 
Ġsimler veriyor Taberi. YaĢadıkları zamanın imparator isimlerini 

Yine vefatlarından sonra tekrar diriliĢ zamanlarında ki imparatorun ismini 
ve bu arada geçen olayları, Hatta yaĢadıkları Ģehrin ismini. Tabii farklı 
versiyonlarıyla anlatıyor. Onun için bu kaynağın ne olduğunu araĢtıran 
uzmanlar en sonunda Süryani bir papazın, ki doğumu M.S. 452 yılında 
doğmuĢ ve yaĢamıĢ olan Suruçlu James isimli bir Süryani, Suriyeli bir 
papazın eseriyle karĢılaĢıyoruz. Bu eserde, ki bu zat ashabı kehf 
hadisesinin hemen arkasından doğan ve neredeyse onların yeniden 
diriliĢinin hemen arkasından doğup, onların yeniden diriliĢine Ģahit olan 
insanları gören, görecek yaĢta, çağda yaĢamıĢ bir insan.  

 
Onun için de bu eser doğuluların eline, Müslümanların eline geçtiği 

gibi, batılıların da eline geçiyor ve Yunancaya, Latinceye tercümeleri 
yapılıyor. Bugün karĢılaĢtırmalı kritikler sonucunda bizim tefsirlerimizde 
yer alan ayrıntıların kaynağının da bu eser olduğu sonucuna varmak 
muhtemelen mümkün. 

 
Bu kaynağa ve tefsirlerimize göre, ki ikisi de aynı olduğu için olay 

Efes‟te geçiyor. Yani Efesus diye bilinen Efes‟te o zaman anılan Efes‟te. 
Bugün Ġzmir‟in Selçuklu ilçesi yakınlarında ki bir antik kent. 

 
Ay tanrıçası Diana‟ya tapan Efes halkı, ki M.Ö. 700 lere kadar gider 

Efes tarihi. Efes bölgenin en büyük Ģehirlerinden biri. Anadolu‟nun da en 
eski yerleĢim bölgelerinden biri.  



 
Orada ay tanrıçası Diana‟ya tapan halk her yıl bu tanrıçaya ibadet 

etmek ve sunak sunmak zorunda. ġehrin yöneticileri Roma‟nın bölgede 
ki valileri biraz da Hıristiyanlara nispet olsun diye yeni çıkmıĢ dine olan 
düĢmanlıklarından dolayı eskiden pek ilgilenmedikleri putperestleri ile 
biraz fazla ilgilenmeye baĢlıyorlar. Nispet olsun diye. Yeni çıkan tevhidi 
dine karĢı kinlerini, kendi putperestliklerini yücelterek ifade etmeye 
kalkıyorlar. 

 
Ġmparator Desius, ki M.Ö.249-251 tarihleri arasında kısa bir süre 

imparatorluk yapmıĢ bir imparator. Ki Hıristiyanlara yaptığı zulmü ile 
meĢhur olan bir imparator. Onun zamanında Efes‟te Hz. Ġsa‟nın getirdiği 
Ġslam mesajına teslim olan, inanan bir grup genç zorla putperest yapılma 
ve zorla putlara tapma ayinlerine tepki göstererek önce Ģehirde kendi 
inançlarını yaĢamaya çalıĢıyorlar. Fakat tehdit edilip canları tehlikeye 
girince toplumun içerisinden inançlarını yaĢamak için ayrılıyorlar ve bir 
mağaraya kapanıyorlar, sığınıyorlar. 

 
ĠĢte olayın tarihsel boyutu, tefsirlerimize esas olan Süryani 

kaynağına göre böyle. Ki, bu gençler Allah‟ın insanlara öldükten sonra 
diriliĢi göstermek için bir ibret olmak üzere bir müddet hayatın farklı bir 
moduna alınıyorlar. Uyku demiyorum, çünkü kıssa boyunca uyku 
kelimesi hiç geçmiyor. Aksine dirilmek anlamındaki ba‟ásna, bease 
kökünden kelimeler kullanılıyor. Onun içinde diriliĢ zamanları imparator 
2. Thedosius zamanına denk geliyor. 

 
ĠĢte bu hadiseye Kur‟an yer veriyor. Ama Kur‟an ın bu olayı alıĢ 

biçimi tarihsel bir olay hakkında bilgi vermek malumat vermek Ģeklinde 
değil. Tüm kıssaları alırken Kur‟an ın yaptığı farklı bir Ģeydir. Mesela bu 
kıssaların bir çoğu diğer dini kutsal metinlerde de geçer. Ama onlarla 
Kur‟an arasında ki fark çok açık.  

 
Yusuf kıssasını Tevrat‟ta da bulabilirsiniz. Fakat Tevrat‟ta 

gördüğünüz Yakup evladı için çırpınan sıradan bir baba. Hatta söven, 
etrafını kıran, yıkan, asan, kesen. Fakat Kur‟an da gördüğünüzde baĢına 
gelen acılara ısrarla sabreden örnek bir insan. Onun için Kur‟an diğer 
kutsal metinlerle de bu gibi kıssaları aktarırken bu kıssaları hakikate birer 
atıf olarak anlatır. Yani bunları birer parmak olarak kullanır, parmak ayı 
gösterir. Bunları bir cam olarak kullanır ve cama değil, camdan bakınız 
mesajını verir ve bizi de camdan bakmaya çağırır. Kısaca olay hakkında 
ki tarihsel bilgi bu. Bunu verdikten sonra tekrar ayete dönüyoruz. 

 
 
10-) Ġz evel fityetü ilelKehfi fekalu Rabbenâ âtinâ min ledünKE 

rahmeten ve heyyi' lenâ min emrinâ raĢedâ; 
 



Hani o delikanlılar, o mağaraya sığınmıĢlar ve "Rabbimiz 
(hakikatimiz olan Esmâ bileĢimimiz) bize ledünnünden (aslın olan mutlak 
El Esmâ mertebesinden açığa çıkan özel bir kuvve ile) bir rahmet 
(lütfunla oluĢacak bir nimet) ver ve bize (bu) iĢte bir kemâl hâli oluĢtur" 
demiĢlerdi. (A.Hulusi) 

 
010 - O vakit ki o genç yiğitler Kehfe çekildiler de Ģöyle dediler: ya 

Rabbenâ! Bizlere ledünnünden bir rahmet ihsan eyle ve bizim için 
iĢimizden bir muvaffakıyet hazırla. (Elmalı) 

 
 
Ġz evel fityetü ilelKehfi fekalu Rabbenâ âtinâ min ledünKE 

rahmeten ve heyyi' lenâ min emrinâ raĢedâ hani zamanın birinde o 
gençler mağaraya sığınmıĢlar ve rabbimiz demiĢlerdi. Bize yüce 
katından bir rahmet bahĢet ve bizi içine düĢtüğümüz Ģu durumdan dolayı 
doğru bir sonuca ulaĢtıracak bir bilinçle bir Ģuurla donat. 

 
 
11-) Fedarebna alâ azânihim fiyl Kehfi siniyne adeda; 
 
Bu sebeple uzun yıllar o mağarada onların kulakları üzerine vurduk 

(algılamalarını dünyaya kapadık, uyuttuk). (A.Hulusi) 
 
011 - Bunun üzerine müteaddin seneler kehifte kulakları üzerine 

vurduk. (Elmalı) 
 
 
Fedarebna alâ azânihim fiyl Kehfi siniyne adeda bunun üzerine 

biz de kulaklarına yıllar boyu onları dıĢ dünyaya kapatan bir mühür 
vurduk. DıĢ dünyaya kapattık. Özel bir moda geçirdik. Çok özel bir hayat 
düzlemine aldık. Ona bizin bildiğimiz ve yaĢadığımız hayat diyemeyiz. 
Belki bildiğimiz anlamda ölüm de diyemeyiz. Bu ikisinin dıĢında bir hayat 
mertebesi diyebiliriz. Allah daha iyisini bilir. 

 
Bunu uyku olarak alıyor müfessirlerimiz. Fakat biraz önce de 

söyledim bu kıssada uyku sözcüğü hiç geçmiyor. Bu hayat 
mertebelerinden, ki hayatın bir tek ya da iki mertebesi yok. Bir çok 
mertebesi var. Ki hayatın farklı mertebelerini Üstad Bediüzzaman Said 
Nursi gerçekten de risalelerde güzel bir biçimde, veciz bir biçimde 
açıklar. 

 
 
12-) Sümme beasnahüm li na'leme eyyül hızbeyni ahsa lima 

lebisû emeda; 
 



Sonra onları bâ'settik, iki grubun hangisinin, kaldıkları süreyi daha 
iyi tahmin edeceğini bilelim (daha iyi hesap edeceği ortaya çıksın) diye. 
(Burada bilelim demek, açığa çıkaralım, fiilen tahakkuk ettirelim de 
kendileri de anlasın demektir. {Elmalılı Tefsir; Cilt:5 
Sayfa:3226})(A.Hulusi) 

 
012 - Sonra da onları ba'settik ki hep bilelim: iki hizbin hangisi 

bekledikleri gayeyi iyi hesap etmiĢ? (Elmalı) 
 
 
Sümme beasnahüm li na'leme eyyül hızbeyni ahsa lima lebisû 

emeda sonra onları dirilttik ki geçip giden süreci iki gruptan hangisinin 
olayın hikmetine uygun değerlendireceğini seçip ortaya çıkaralım diye. 

 
Evet, beasnahüm sonra onları dirilttik diyor. Ba‟sü ba‟del mevt 

öldükten sonra diriliĢte kullandığımız o kelime burada kullanılan. Ya da 
gönderdik manasına da gelebilir. Ama uyandırdık anlamına almıĢlar. 
Biraz da tarihsel anlatıma uygun olarak müfessirlerimiz.  

 
Fakat bu fazla serbest bir çeviri biçimi olsa gerek. Biraz yorum 

ağırlıklı bir çeviri. Oysa ki Bakara/259. de benzer bir olay anlatılır. Üzeyir 
kıssası diye bildiğimiz olay. Orada 100 yıl öldükten sonra diriltildiği ifade 
edilir o zat. Öldükten sonra diriltildiği ifade edilir açıkça. Onun için de bu 
kıssa ile Bakara/259 de yüz yıl öldürüldükten sonra diriltilen o zatın 
kıssasını birlikte okumak çok daha aydınlatıcı ve tefsir edici olacaktır. 

 
Burada kihızbeyni ifadesi bize göre 21. ayette gelecek olan bu olay 

üzerine iki farklı bakıĢ açısına bir atıf yapıyor. Yani bu olayı;  
 
1 - Atıf yaptığı hakikate bakarak okuyan bakıĢ açısı, Yani camdan 

bakıp gerçeği izleyenler. 
 
2 – Cama bakıp arkasını görmeyenler. 
 
Yani bir parmağın gösterdiği aya bakanlar, bir de parmağa bakıp 

parmağın gösterdiği yeri hiç göremeyenler. Ġki hizipten kasıt, iki bakıĢ 
açısı olsa gerektir. 

 
 
13-) Nahnu nekussu aleyke nebeehüm Bil Hakk* innehüm 

fityetün amenû Bi Rabbihim ve zidnahüm hüda; 
 
(Rasûlüm) Onların haberlerini Hak olarak sana hikâye ediyoruz... 

Muhakkak ki onlar Rablerine (Bi-Rabbihim = hakikatleri olan Ģuurlarında 
olarak) iman etmiĢ delikanlılardı... Biz de onların hakikatlerini 
yaĢamalarını kuvvetlendirdik. (A.Hulusi) 



 
013 - Biz sana onların kıssalarını doğru olarak naklediyoruz: 

hakikat bunlar, bir kaç genç yiğit rablerine iman ettiler, biz de 
hidayetlerini artırdık ve kalplerine rabıta verdik. (Elmalı) 

 
 
Nahnu nekussu aleyke nebeehüm Bil Hakk sana onların 

haberini mutlak hakikate atıf olan boyutlarıyla birlikte aktaracağız. ĠĢte 
burada ki Bil Hakk, anahtar bir terim. Bütün gerçekliği ile Ģeklinde de 
çevrilebilir. Hatta aslına uygun olarak biçiminde de çevrilebilir. Fakat 
vahyin maksadına uygun en doğru anlayıĢ Bil Hakk ibaresini bizim 
çevirdiğimiz, tercih ettiğimiz gibi olmalıdır ki, Hakikate atıf olan 
boyutlarıyla, Bil Hakk Ģeklinde çevirdik. 

 
Asıl amaç, burada anlatılan kıssanın amacı ölüm ve hayatın 

hakikatine, tabiatına bir atıftır. ĠĢte hakikatte odur. Yoksa kıssanın kendisi 
değildir, ayrıntıları değildir. Onun içinde kıssanın bitiĢinde gelecek bir 
ayeti kerime doğrudan bu kıssanın muhatabı olan tüm müminlere, ama 
baĢta Resulallah‟a bu kıssa hakkında kimseden ayrıntı istemeye kalkma. 
Yani parmağa değil, parmağın gösterdiği yere bak emri gelir. Onun için 
burada kıssanın yaptığı atıf, yani kıssadan hisseye bir atıf vardır. Onun 
için de;  

 
..fa'tebiru ya ulil'ebsar (HaĢr/2) ayetinde olduğu gibi. Ey basiret 

sahipleri ibret alın, geçiĢ yapın, ebur geçmek demektir. Yani bu anlatılan 
Ģeyden, onun arkasında yatan hakikate geçin. 

 
Bu kıssalar, ki Yusuf kıssası, Habil Kabil kıssası, Musa Harun 

kıssası, Süleyman Belkıs kıssası Yahudi kutsal metinlerinde de geçer. 
Fakat Kur‟an da ki geçiĢi çok farklıdır. Ahlaki ve akidevi sonuçlar 
çıkarmak için geçer Kur‟an da Yoksa sahibini malumat sahibi kılmak için 
değil muhatabını. 

 
innehüm fityetün amenû Bi Rabbihim ve zidnahüm hüda Ģu bir 

gerçek ki onlar rablerine iman etmiĢ gençlerdi ve biz de onların doğru 
yolda olma bilincini artırmıĢtık. 

 
 
14-) Ve rabatna alâ kulubihim iz kamu fekalu Rabbuna 

RabbüsSemavati vel Ardı len ned'uve min dûniHĠ ilâhen lekad kulna 
izen Ģetata; 

 
Onların kalplerine râbıta koyduk (Ģuurlarını, müĢahede hâlinde 

devamlı kıldık)! ĠĢte (o delikanlılar) ayağa kalktılar da Ģöyle dediler: 
"Rabbimiz (aslımız olan El Esmâ mertebesi), semâların ve arzın Rabbidir 
(varlıkta olan her Ģeyi El Esmâ'sıyla oluĢturandır)! O'nun dûnunda (o 



kavrama denk olmayan) ilâh (varlıkta tasarruf eden) kabul edemeyiz! 
Andolsun, bunun aksini dillendirirsek o takdirde akıl ve mantığın 
alamayacağı kadar saçma bir laf etmiĢ oluruz." (A.Hulusi) 

 
014 - O vakit ki kıyam ettiler de dediler: bizim rabbimiz Göklerin ve 

Yerin rabbi, biz ihtimali yok ondan baĢka bir ilâhe tapmayız, doğrusu o 
surette cidden saçma söylemiĢ oluruz. (Elmalı) 

 
 
Ve rabatna alâ kulubihim öyle ki onların yüreklerini imanda sabit 

kılmıĢtık. Yüreklerini imanda sabit kılmıĢtık, imanda sabit olmasaydı 
içinde bulundukları toplumu, belki çoluk çocuğunu, belki eĢlerini, 
ailelerini, belki mevkilerini, makamlarını, servetlerini terk edipte Allah için 
bu eyleme giriĢirler miydi. Evet, imanda sabit kılınmak nasıldır onun 
modeli veriliyor burada. 

 
iz kamu fekalu küfre baĢ kaldırdıkları zaman, kamu, kıyam ettikleri 

zaman, ayaklandıkları, baĢ kaldırdıkları zaman aralarında Ģöyle 
konuĢmuĢlardı. 

 
Rabbuna RabbüsSemavati vel Ardı len ned'uve min dûniHĠ 

ilâhen bizim rabbimiz göklerin ve yerin rabbidir. Asla onu bırakıp ta ilah 
diye baĢkalarına kulluk etmeyiz. lekad kulna izen Ģetata eğer böyle 
yaparsak asıl o zaman haddimizi aĢmıĢ oluruz. Gerçekten uzaklaĢmıĢ 
oluruz. 

 
 
15-) Haülai kavmünettehazû min dûniHĠ aliheten, levla ye'tune 

aleyhim Bi sultanin beyyin* femen azlemü mimmeniftera alAllâhi 
keziba; 

 
ĠĢte Ģunlar (asılsız zanlarının getirisini ilâh edinenler); Ģu bizim 

halkımız, O'nun dûnunda tanrılar edindiler... Bari bu ilâhlarının gücüne 
dair, açık bir delil gösterebilseler! Bu durumda, Allâh üzerine yalan 
söyleyerek iftira edenden daha zâlim kim olabilir? (A.Hulusi) 

 
015 - ġunlar Ģu bizim kavmimiz olacaklar, tuttular ondan baĢka 

ilâhlar edindiler, onlara karĢı açık bir bürhan getirselerdi ya, artık bir 
yalanı Allaha iftira edenden daha zalim kim olabilir? (Elmalı) 

 
 
Haülai kavmünettehazû min dûniHĠ alihe iĢte bizim kavmimiz 

olan Ģu güruh tutturdular onsan baĢkalarını ilah edindiler. Yani 
kendilerine hizmet için yaratılan eĢyayı, kendilerine ilah edindiler. Yani 
altlarında ki bineklerinin bineği oldular. Kölelerinin kölesi oldular. Tersine 
döndürdüler eĢyayı. YaratılıĢın amacını unuttular, Allah‟ın kendilerine 



verdiği, biçtiği yüce rolü unuttular, rablerini unutunca kendilerine sahte 
rabler tedarik ettiler. 

 
levla ye'tune aleyhim Bi sultanin beyyin oysa ki onların bu 

konuda somut ikna edici güçlü bir delil getirmeleri gerekmiyor muydu. 
Yani belli ki inandılar. Somut güçlü bir delil. Bi sultanin beyyin ikna 
edici, akla hitap eden somut, güçlü bir delil gerekmiyor muydu. Ġman 
cehaletle olmaz. Ġman bilgi üzerine oturursa hakiki ve tahkiki iman olur. 

 
femen azlemü mimmeniftera alAllâhi keziba Ģu halde kendi 

uydurduğu yalanı Allah‟a isnat edenden daha zalim biri olabilir mi? 
 
 
16-) Ve izı'tezeltümuhüm ve ma ya'budune illAllâhe fe'vu ilel 

Kehfi yenĢur leküm Rabbuküm min rahmetiHĠ ve yüheyyi' leküm 
min emriküm mirfeka; 

 
Mâdemki onlardan ve Allâh'tan ayrı olarak taptıklarından 

uzaklaĢtınız, o hâlde o mağaraya sığının ki, Rabbiniz Rahmetinden size 
yaysın ve yaptığınızda sizin için yararlı bir Ģey oluĢtursun. (A.Hulusi) 

 
016 - Madem ki onlardan ve Allah dan maada taptıklarından uzleti 

ihtiyar ettiniz, o halde Kehfe (mağaraya) çekilin ki sizin için rabbiniz 
rahmetinden kısmet neĢretsin ve size iĢinizden bir kolaylık hazırlasın. 
(Elmalı) 

 
 
Ve izı'tezeltümuhüm ve ma ya'budune illAllâh  madem siz 

onlardan ve Allah dıĢında taptıkları her Ģeyden uzaklaĢtınız fe'vu ilel 
Kehfi yenĢur leküm Rabbuküm min rahmetiH o halde Ģu mağaraya 
sığının ki rabbiniz rahmetinden size bir pay ulaĢtırsın. ve yüheyyi' leküm 
min emriküm mirfeka ve sizi soylu eyleminizden dolayı ihtiyaç 
duyduğunuz maddi manevi donanıma sahip kılsın. 

 
Mirfak, ya da merfık tersi de mümkün, iki Ģekilde de okunur. 

Yolcunun yol donanımı anlamına gelir. Dirseğe de bu kelime kullanılır 
mirfak. Eylemin mahiyetinden dolayı cismani ve ruhani tüm ihtiyaçları 
kapsar. Yani siz madem Allah‟ı desteklediniz, Allah‟ta sizi 
destekleyecektir. Lojistik destek verecektir. Belki burada ki en güzel 
açılımı da bu olsa gerektir. 

 
 
17-) Ve teraĢġemse izâ tale'at tezaveru an Kehfihim zatel 

yemiyni ve izâ ğarebet takriduhüm zâteĢ Ģimali ve hüm fiy fecvetin 
minh* zâlike min âyâtillâh* men yehdillâhu fehüvel mühted* ve men 
yudlil felen tecide lehu veliyyen mürĢida; 



 
GüneĢ doğduğunda, mağaralarının sağından döner... Gurubunda 

da sol taraflarından geçer... Onlar mağaranın geniĢ avlusu içindedirler... 
ĠĢte bu, Allâh'ın iĢaretlerindendir... Allâh kime hidâyet ederse, iĢte o 
hakikate erdirilmiĢtir... Kimi de saptırmıĢsa artık onu aydınlatacak bir velî 
bulamazsın. (A.Hulusi) 

 
017 - GüneĢi görüyorsun â doğduğu vakit kehiflerinden sağ tarafa 

meyleder, battığı vakit da onları sol tarafa makaslar ve onlar, onun içinde 
bir geniĢ sahadadır, bu iĢte Allahın âyâtındandır, Allah her kime hidayet 
ederse iĢte o, irmiĢtir, her kimi de saptırırsa artık onu irĢat edecek bir 
veliy bulamazsın. (Elmalı) 

 
 
Ve teraĢġemse izâ tale'at tezaveru an Kehfihim zatel yemiyni 

ve izâ ğarebet takriduhüm zâteĢ Ģimali ve hüm fiy fecvetin minh ve 
onlar o mekanın geniĢ bir bölümünde bulunuyorlarken, güneĢin doğarken 
onların mağarasını sağ tarafından teğet geçip gittiğini. Yine batarken de 
sol tarafından teğet geçip gittiğini görürdün eğer baksaydın.  

 
zâlike min âyâtillâh Allah‟ın ayetlerinden biri idi bu. Yani Allah 

onları, onların haberi olmadan korudu. Doğrudan güneĢe muhatap 
kılmadı. Cesetlerini muhafaza etti, kurutmadı. Öyle bir ortam hasıl etti, 
yarattı ki onları bir belge olarak sakladı. Onun için bu Allah‟ın olağanüstü 
iĢaretlerinden biriydi. Ki burada söylenen de ibret verici desteğinden 
biriydi, Allah‟ın ayetlerinden biriydi. Doğru yolu arayanlar ve bedel 
ödeyenlerin Allah tarafından desteklendiğinin örnek gösterildiği bir olay 
bu. 

 
men yehdillâhu fehüvel mühted Allah kimi doğru yola yöneltirse 

iĢte odur doğru yolu bulan. ve men yudlil felen tecide lehu veliyyen 
mürĢida ama kimi de sapıklığa terk ederse artık onun için ne bir dost, ne 
de bir kılavuz bulunabilir. 

 
 
18-) Ve tahsebühüm eykazan ve hüm rukud* ve nukallibühüm 

zâtel yemiyni ve zâteĢ Ģimal* ve kelbühüm basitun zira'ayhi Bil 
vesıyd* levittala'te aleyhim levelleyte minhüm firaren ve le muli'te 
minhüm ru'ba; 

 
Onlar (ölü gibi) uykuda oldukları hâlde, sen onları ayıktırlar 

sanırdın... Onları sağlarına sollarına çevirdik... Köpekleri de (mağaranın) 
önüne iki kolunu uzatıp yaymıĢtı! Onları o hâlde görseydin, arkanı döner 
uzaklaĢırdın! Onların bu durumundan heyecanlanır ürkerdin! (A.Hulusi) 

 



018 - Bir de onları uyanıklar zannedersin halbuki uykudalar dır, ve 
biz onları sağa sola çeviririz, köpekleri de medhalde iki kolunu uzatmıĢ, 
üzerlerine çıkıversen mutlaka onlardan döner kaçardım ve her halde 
onlardan dehĢet dolardın. (Elmalı) 

 
 
Ve tahsebühüm eykazan ve hüm rukud onlar ölüm uykusuna 

yattıkları halde sen onları uyanık sanırdın. Rukut; uyku ya da ölüm için 
yatmak. Ki biz burada ölüm uykusuna yatmak biçiminde karĢıladık. 
Kur‟an da merkat, mezar olarak ta geçer. Yasin/52 de. ..min merkadinâ* 
hazâ ma ve'ader Rahmân.. (Yasin/52) 

 
Eykazan olayın uyku ile irtibatlı tek kelimesi bütün kıssa boyunca 

bu kelimedir. Uyanmak demek. Fakat bu da gerçek manada değil, 
sanırdım, bir sanı, bir yanılsama manasında alınmıĢ. Onun için uyanık 
sanırdın. Yoksa bir gerçeği ifade etme manası değil. 

 
ve nukallibühüm zâtel yemiyni ve zâteĢ Ģimal dahası biz onları 

bir sağa, bir sola döndürüp duruyorduk. Böylesine olağanüstü bir olayda 
bile ilahi müdahale, yine ilahi yasaların uyumu içinde geliyor. Yani bu 
kadar olağanüstü bir olayda sağa sola döndürmeden de olmaz mıydı 
diye düĢünebilirsiniz. ĠĢte böyle bir soru sorarsanız alacağınız cevap; 
Allah olağanüstü bir müdahale de bulunacakken de olağan yasaları 
çerçevesinde bu müdahaleyi yapıyor. Yani onlarla uyum içinde yapıyor. 
Çünkü her ikisi de Allah‟tan. Allah‟ın tabii yasaları, bir de olağanüstü 
yasaları. Ġkisi birbiri ile uyumlu. Yoksa bu kadar büyük mucizevi bir 
olayda sağa sola döndürmeden de olmaz mıydı bu iĢ demek mümkün. 
ĠĢte bunun için. 

 
ve kelbühüm basitun zira'ayhi Bil vesıyd köpekleri ise giriĢte ön 

ayaklarını uzatmıĢ durumdaydı. levittala'te aleyhim levelleyte minhüm 
firaren ve le muli'te minhüm ru'ba eğer onların üzerine çıkagelseydin 
kesinlikle dönüp ardına bakmadan kaçardın, zira bu manzaradan dolayı 
içini bir ürperti kaplar, korkardın. 

 
 
19-) Ve kezâlike beasnahüm li yetesaelu beynehüm* kale 

kailün minhüm kem lebistüm* kalu lebisna yevmen ev ba'da yevm* 
kalu Rabbuküm a'lemü Bi ma lebistüm feb'asu ehadeküm Bi 
verikıküm hazihi ilelMediyneti felyenzur eyyüha ezka taamen fel 
ye'tiküm Bi rizkın minhu vel yetelettaf ve lâ yüĢ'ıranne Biküm ehadâ; 

 
ĠĢte böylece, onları bâ's ettik (BÂĠS isminin iĢaret ettiği bir özellik 

onlarda açığa çıktı) aralarında yaĢadıklarını sorgulasınlar, diye... 
Onlardan biri: "Ne kadar kaldınız?" dedi...(Bazıları): "Bir gün veya bir 
günün bir parçası kaldık" dediler... (Diğerleri de) Ģöyle dediler: "Ne kadar 



kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir... ġimdi içinizden birini Ģu gümüĢle 
(parayla) Ģehre gönderin de Ģehrin en temiz yiyeceği hangisiyse bir 
bakıp, ondan size biraz yaĢam gıdası getirsin; çok dikkatli davransın ve 
sizi kimseye fark ettirmesin." (A.Hulusi) 

 
019 - Yine böyle onları ba's de ettik ki aralarında soruĢsunlar diye: 

içlerinden bir söyleyen «ne kadar durdunuz?» Dedi, bir gün yahut bir gün 
yahut bir günün birazı dediler, ne kadar durduğunuza dediler: rabbiniz 
alemdir, Ģimdi siz birinizi Ģu gümüĢ paranızla Ģehre gönderin de baksın 
hangisi yiyecekçe daha temiz ondan size bir rızk getirsin, hem çok 
kurnaz davransın ve zinhar sizi birine sezdirmesin. (Elmalı) 

 
 
Ve kezâlike beasnahüm li yetesaelu beynehüm iĢte durum 

böyleyken onları hayata döndürdük. Nihayet kendi aralarında ne olup 
bittiğini sormaya baĢladılar. kale kailün minhüm kem 
lebistümiçlerinden biri bu Ģekilde ne kadar kaldınız diye sordu. Bunun 
üzerine kalu lebisna yevmen ev ba'da yevm  diğerleri dediler ki bir gün 
ya da günün bir parçası kadar, Günün bir kısmı kadar kaldık. 

 
Zaman duygusunu yitirdikleri anlaĢılıyor. Zaman mefhumunun 

orada parantez içine alındığı anlaĢılıyor. Unutmayalım zaman mahluktur, 
zamanı da Allah yaratmıĢtır. Allah yarattığının mahkumu değil, hakimidir. 

 
Burada ilginçtir Bakara/259.  ayetinde de 100 yıl öldürülüp diriltilen 

zat aynı sözü söylüyor. Yani bir gün ya da bir günden daha az. Ġki 
kıssanın da hedefi aynı. Allah ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaracağını 
böyle gösteriyor. Yani, hani hatırlarsınız A.Ġmran suresini iĢlerken o ayeti 
de iĢlemiĢtim 27. ayet. 

 
kalu Rabbuküm a'lemü Bi ma lebistüm feb'asu ehadeküm Bi 

verikıküm hazihi ilelMediyneh o anda söze giren daha baĢkaları ise 
Ģöyle dedi; Ne kadar kaldığınızı en iyi bilen sadece rabbinizdir. ġimdi 
bunu bırakında içinizden birini Ģu gümüĢ paralarla Ģehre gönderin. 
felyenzur eyyüha ezka taamen fel ye'tiküm Bi rizkın minh bir 
bakıversin yiyeceklerden en temizi, en uygunu hangisi ise size erzak 
olarak onu alıp gelsin. vel yetelettaf ve lâ yüĢ'ıranne Biküm ehadâ 
fakat çok hassas davransın ve sakın sizin varlığınızı kimseye 
sezdirmesin. 

 
 
20-) Ġnnehüm in yazheru aleyküm yercümuküm ev yuıyduküm 

fiy milletihim ve len tüflihu izen ebeda; 
 



Zira durumunuza vâkıf olurlarsa, (ya) sizi taĢlayarak öldürürler ya 
da kendi inançlarına döndürürler... O zaman sonsuza dek kurtuluĢ 
imkânı bulamazsınız! (A.Hulusi) 

 
020 - Çünkü ellerine geçirirlerse sizi muhakkak recme derler yahut 

milletlerine döndürürler ve bu takdirde ebedâ felâh bulamazsınız. 
(Elmalı) 

 
 
Ġnnehüm in yazheru aleyküm yercümuküm ev yuıyduküm fiy 

milletihim çünkü eğer onlar sizin varlığınızı öğrenirlerse ya sizi 
öldüresiye taĢlarlar, yercümuküm, ya da sizi zorla kendi inanç 
sistemlerine döndürürler. Çünkü onlar zorbadırlar. Siz onlar batılda 
olduğu halde onların inancına karıĢmadığınız halde, siz hakta olduğunuz 
halde onlar sizin inancınıza müdahale etmeye kalkıĢacaklar. Çünkü 
batılın geleneği budur. Batıl aynı zamanda hakka tarih boyunca düĢman 
olmuĢtur ve her dönemde elinde ki gücü Hakka karĢı kullanmıĢtır. ve len 
tüflihu izen ebeda o takdirde ise bir daha asla kurtulamazsınız. 

 
 
21-) Ve kezâlike a'serna aleyhim li ya'lemu enne va'dAllâhi 

Hakkun ve ennes saate lâ raybe fiyha* iz yetenazeune beynehüm 
emrehüm fekalübnu aleyhim bünyana; Rabbuhüm a'lemü Bihim* 
kalelleziyne ğalebu alâ emrihim lenettehızenne aleyhim mescida; 

 
Böylece onlar hakkında bilgilendirdik ki, Allâh'ın bildiriminin Hak 

olduğunu (bâ'sı) ve o saatin (ölümün) Ģüphe götürmez olduğunu bilsinler! 
Hani onlar, aralarında onların olayını tartıĢıyorlardı... ġöyle dediler: 
"Onlar üzerine bina yapın; (ne olduklarını) Rableri daha iyi bilir"... Onların 
hakkında sözü geçenler ise; "Elbette biz onların (Ashab-ı Kehf'in) üzerine 
ibadethâne yapacağız" dediler. (A.Hulusi) 

 
021 - Bu suretle de kendilerine vukuf peyda ettirdik ki Allahın vaadi 

Hakk olduğunu ve saat, hakikaten Ģüphesiz bulunduğunu bilsinler, o 
sırada aralarında emirlerine niza' ediyorlardı, bunun üzerine dediler ki: 
üstlerine bir bina yapın, rableri onları daha iyi bilir, onların emri üzerine 
galebe etmiĢ olanlar elbette, dediler: biz bunların üzerine bir mescit 
ediniriz. (Elmalı) 

 
 
Ve kezâlike a'serna aleyhim li ya'lemu enne va'dAllâhi Hakkun 

ve ennes saate lâ raybe fiyhe iĢte bu yöntemle, ki ne kastediliyor bu 
yöntemle. Ve kezalike; Hakikate atıf olan hayat ve ölümün mahiyetine 
iliĢkin, boyutlarını öne çıkaran yöntemle. Yani yöntem bu. Hayat ve 
ölümün mahiyetini öne çıkaran bir yöntemle. ĠĢte bu yöntemle onların 
hikayesini insanlara aktardık ki, Allah‟ın vaadinin bütünüyle gerçek 



olduğunu ve son saatin gelip çatacağından kuĢku duyulmaması 
gerektiğini bilip fark etsinler. 

 
Sanırım anlaĢılıyor. Bu yöntem; KarĢılaĢtıralım, 13. ayette ki Bil 

Hakk ibaresi. Hani gerçeğe atıf olan boyutlarıyla anlatmak. ĠĢlemiĢtik 
orada. Onun için kıssanın anlatmak istediği hakikate bir atıftır bu ayet. 
Anahtar bir ayettir. Ölümden sonra diriliĢ kıssanın verdiği en büyük ders 
idi. Bu ayette, bu büyük gerçeğe bir atıf olsun, bu kıssada bu büyük 
gerçeğe bir atıf olsun diye anlatıldı. Onun için bu kıssayı iĢlerken insanın 
daima aklından çıkarmaması gereken anahtar hedef; Rabbimiz 
muhatabının ölümden sonrasını görür gibi inanmasını istiyor. Hedef bu. 
Görür gibi, daha aĢağı değil. Tıpkı Seyyidina Ali (Kerramallahi 
veche)gibi.  

 
- Perde kaldırılsa yakıynim artmaz. Diyordu ya. 
 
Yani görseydim hiçbir Ģey değiĢmezdi, böylesine bir iman. 

Rabbimiz bize lûtfetsin inĢallah. (Amin) 
 
iz yetenazeune beynehüm emrehüm o zaman, iĢte çok ilginç bir 

ifade bu. Tırnak içi bir açıklama yapmamız Ģart bunu tercüme ederken; - 
iĢin bu atıf boyutunu bırakıp, yani hakikatini bırakıp onların eylemlerini 
aralarında tartıĢmaya baĢladılar. ĠĢin kabuğu ile uğraĢmaya baĢladılar. 
ĠĢin iç yüzünü bırakıp. Ki olup bitenden ibret ve pay almak yerine olayın 
kahramanlarına paye vermeye kalktılar, madalya takmaya kalktılar.- 
Devam ediyor; 

 
fekalübnu aleyhim bünyana; Rabbuhüm a'lemü Bihim onlardan 

parmağa değil de aya bakan o akıllı, o gerçekten bir kısım güzel insan 
dedi ki onların hatırasına bir kitabe dikelim. Yani Allah‟ın bu ayetini 
herkes görsün de ibret alsın. Onların gerçek konumunu Rableri daha iyi 
bilir. Yani biz onların konumunu tartıĢmayalım. Onların eylemini 
tartıĢmayalım, fakat onların hatırasını yaĢatacak ve ibreti alem, ya da 
numuneyi intisal olacak, örnek olacak bir kitabe dikin dediler. 

 
kalelleziyne ğalebu alâ emrihim lenettehızenne aleyhim 

mescida onların yönetimini ellerine geçirmiĢ olan egemen sınıfa mensup 
olan berikiler ise; Kararımız kesin, kararımız karardır dediler. 
Lenettehızenne yani hükmümüz hüküm. Hiç tartıĢtırmayız. Onların 
üzerine ille de bir mabet yapılacaktır diye emrettiler. 

 
Ben burada ğalebu alâ emrihim ifadesini, ibaresini onların 

yönetimini ellerine geçirmiĢ olan egemen sınıf diye çevirdim ama 
alternatif çeviriler de yapılabilir ve yapılmıĢtır. Onların eylemlerini 
hakkıyla kavrayanlar gibi benimkinin tam tersi, menfi değil de müspet 
yönde çeviri yapılabileceği gibi. Berikiler aleyhine atıĢanlara galip 



gelenler, yani tartıĢmadan galip çıkanlar biçiminde de çevrilebilir. Fakat 
onların durumunu rableri bilir diyenler bir sonraki ayette övülüyor. Onun 
için ötekilerse gaybı taĢlayanlar sıfatıyla yeriniyor. Onun için Hz. 
Peygamber kabirleri tapınak yapanlara lanet olsun derken galiba biraz da 
bu sapmıĢ uygulamayı kastediyordu, tapınak yapmak. Ölüleri daha sonra 
kabirleri tapınak yaparak onun içindeki ölüyü de ilahlaĢtırmaya doğru 
giden bir yolu açıyordu. Onun için burada bendeniz bu ibarenin bağlama 
uygun olarak en doğru biçimde böyle anlaĢılacağını düĢünüyorum. 

 
 
22-) Seyekulune selasetün rabiuhüm kelbühüm* ve yekulune 

hamsetün sadisühüm kelbühüm racmen Bil ğayb* ve yekulune 
seb'atün ve saminühüm kelbühüm* kul Rabbiy a'lemü Bi ıddetihim 
ma ya'lemuhüm illâ kaliyl* fela tumari fiyhim illâ miraen zahira* ve lâ 
testefti fiyhim minhüm ehadâ; 

 
"Üçtür, dördüncüleri köpekleridir" diyecekler... "BeĢtir, altıncıları 

köpekleridir" diyecekler... Ki bu gaybı taĢlamaktır (bilmedikleri hakkında 
atıp tutmaktadırlar)! "Yedidir, sekizincileri köpekleridir" derler... De ki: 
"Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir... Onları bilen azdır"... Onlar 
hakkında fikir alıĢveriĢi haricinde tartıĢma! Onlar hakkında, onlardan hiç 
kimseye de bir Ģey sorma! (A.Hulusi) 

 
022 - Üçtür, dördüncüleri köpekleri diyecekler, beĢtir, altıncıları 

köpekleri diyecekler, gayb taĢlama, yedidir ve sekizincileri köpekleri 
diyecekler, de ki onların adetlerine rabbim a'lemdir, onları ancak pek azı 
bilir, artık bunlar hakkında kimse ile zâhiri bir münakaĢadan baĢka 
münakaĢa etme ve bunlar hakkında onlardan kimseye bir Ģey sorma. 
(Elmalı) 

 
 
Seyekulune selasetün rabiuhüm kelbühüm* ve yekulune 

hamsetün sadisühüm kelbühüm racmen Bil ğayb asırlar sonra 
bilinmeyen hakkında atıp tutma kabilinden, yani; racmen Bil ğayb gaybı 
taĢlayarak, atıp tutarak sıkarak; Onlar 3 kiĢiydiler, dördüncüleri köpekleri 
idi diyenler çıkacağı gibi; 5 kiĢiydiler 6.ları köpekleri idi diyenler de 
çıkacak. ve yekulune seb'atün ve saminühüm kelbühüm dahası; 7 
kiĢiydiler 8. leri köpekleri idi diyenler bile çıkacak. 

 
Evet, burada aslında anlatılmak istenen ortada. Kıssanın asırlar 

içinde kazandığı menkıbevi niteliğe bir atıf var. Onun için siz bu gibi 
dedikoduları bırakın bir tarafa, onların kaç kiĢi olduğunu bilmekle 
bilmemek size ne kazandırır, ne kaybettirir. Malumat füruĢluktan baĢka. 
Onun için oyalamayın birbirimizi. Parmak nereyi gösteriyorsa oraya 
bakın. Cama değil camdan bakın. Cama bakarsanız hohlarsınız ve kendi 
soluğunuzun buğusunu seyredersiniz. Onun için arkayı da göremezsiniz. 



 
kul Rabbiy a'lemü Bi ıddetihim De ki onların sayısını rabbim 

daha iyi bilir kul Rabbiy a'lemü Bi ıddetihim ma ya'lemuhüm illâ kaliyl 
onlar hakkında gerçek bilgiye sahip olanların sayısı çok azdır. fela 
tumari fiyhim illâ miraen zahira o halde artık onlar hakkında olayın 
görünen boyutunun dıĢında bir tartıĢmaya girme. Yani olayın görünen 
boyutu neyse onunla yetin ve bilmeyeceğin sulara dalma, boğulma. ve lâ 
testefti fiyhim minhüm ehadâ yine onlar hakkında menkıbeci kimselere 
itibar edipte soru sorma. Evet, bu kimseler menkıbe ve efsanelerle 
insanlara yalan yanlıĢ Ģeyler anlatıyorlar. Gerçeği değil mitolojinin peĢine 
düĢürüyorlar insanları. ĠĢte bunlar kastediliyor. Onun için malumata değil 
hakikate yönelin. Dolayısıyla bilmeyeceğiniz Ģeylerin arkasında 
spekülasyon yapmayın. Fakat Allah‟ın size asıl göstermek istediği yere 
bakın, oradan bakın görürsünüz. 

 
 
23-) Ve lâ tekulenne li Ģey'in inniy faılün zâlike ğadâ; 
 
Hiçbir Ģey için "Onu yarın kesinlikle yapacağım" deme (çünkü 

Allâh'ın onu inĢa edip etmeyeceğini bilemezsin)! (A.Hulusi) 
 
023 - Hiç bir Ģey hakkında da Allahın meĢiyyetiyle takyit etmeden 

«ben bunu yarın muhakkak yaparım» deme. (Elmalı) 
 
 
Ve lâ tekulenne li Ģey'in inniy faılün zâlike ğadân  ve hiçbir Ģey 

için bu iĢi yarın kesinlikle yaparım deme. 
 
Burasa aslında sanki bir konu değiĢmiĢ gibi ama, hayır değil 

aslında bu bize Ģunu açıkça veriyor ki Allah;  
 
 
24-) Ġlla en yeĢaAllâh* vezkür Rabbeke izâ nesiyte ve kul 'asa 

en yehdiyeni Rabbiy li akrebe min hazâ raĢeda; 
 
Sadece "ĠnĢâ Allâh = Allâh inĢa ederse" kaydıyla demen, 

müstesna! Unuttuğunda Rabbini (hakikatin olan Esmâ mertebesini) zikret 
(hatırla)! Ve de ki: "Umarım Rabbim beni kurbunda (mâiyet sırrının 
yaĢandığı Tecelli-i Sıfat mertebesi. {Ġnsan-ı Kâmil, Sıfatların tecellisi 
bahsi; Abdülkerîm Ciylî. A.H.}) olgunluğa erdirir." (A.Hulusi) 

 
024 - Unuttuğun vakit Allah ı zikret ve Ģöyle de: ola ki rabbim beni 

bundan daha yakın bir vakitte dosdoğru bir muvaffakıyete îysal buyur. 
(Elmalı) 

 
 



Ġlla en yeĢaAllâh Ancak Allah dilerse yapabilir. Evet, Allah‟ın 
hayatın her anına müdahil olduğunun bilinci veriliyor burada. Yani Allah 
bilinci. Allah‟ın müdahalesi dıĢında bir alan yoktur. ĠĢte Ģu yukarıda ki 
olaya bak, Allah‟ın müdahalesini görüyorsun. Yani Allah sadece 
diriliğinize değil ölümünüze de müdahil. Sadece uyanıklığınıza değil, 
uykunuza da müdahildir. Bu manada Allah‟tan bağımsız bir kariyer 
planlaması yapma, bir baĢarı planlaması düĢünme demektir. 

 
vezkür Rabbeke izâ nesiyte ve bunu unuttuğun zaman hemen 

rabbini hatırla ve kul 'asa en yehdiyeni Rabbiy li akrebe min hazâ 
raĢeda ve de ki; umarım ki rabbim beni bundan daha yakın derinlikli bir 
bilgi ve bilinç düzeyine eriĢtirir. 

 
 
25-) Ve lebisû fiy Kehfihim selâse mietin siniyne vezdadu tis'a; 
 
(Kimileri diyor ki) mağaralarında 300 yıl kaldılar; 9 da eklediler. 

(A.Hulusi) 
 
025 - Onlar kehiflerinde üç yüz sene durdular, dokuz da ziyade 

ettiler. (Elmalı) 
 
 
Ve lebisû fiy Kehfihim selâse mietin siniyne vezdadu tis'a imdi; 

kimileri onların mağaralarında 300 yıl kaldığını iddia ederken. Bakınız 
iddia ederken, derken ifadesi ayetin içinde bir fiil kelime olarak yok. Fakat 
zorunlu bunu böyle okumamız. Bir baĢkaları da bu sayıya 9 yıl daha 
ekliyorlar. Neden böyle okumamız zorunlu? Çünkü bir sonraki ayette 
onların ne kadar kaldığını Allah daha iyi bilir diyor. Bundan dolayıdır ki, 
Mukatil bu ayette ki bunu söyleyenleri, 300 yıl kaldı, bir baĢkaları da 9 yıl 
ilave etti diye söyleyenlerin Hıristiyanlar olduğunu nakleder.  

 
Yine Katade‟den Taberi, bunun baĢkalarından aktarma tarıkıyla, 

yoluyla kullanıldığını zikreder.  
 
Yine Ġbn. Mes‟ud (R.A.) kendi Kur‟an nüshasının kenarına, buraya 

dediler ki noktasında, dediler ki Ģeklinde “ve kalu” Ģeklinde yani iddia 
ettiler ki açıklamasını düĢer.  

 
ĠĢte buna dayanarak bir sonraki ayette bu açık olduğu için böyle 

okumak zorunludur. 
 
 
26-) Kulillâhu a'lemu Bima lebisû* leHU ğaybüs Semavati vel 

Ard* ebsır Bihi ve esmı'* ma lehüm min dûniHĠ min veliyyin ve lâ 
yüĢrikü fiy hükmiHĠ ehadâ; 



 
De ki: "Ne kadar kaldıklarını Allâh daha iyi bilir... Semâların ve 

arzın gaybı O'nundur! Görmesi ve iĢitmesi akılla kavranılamayandır O! 
Onların, O'nun dûnunda bir Veliyy'i de yoktur! O'nun hükmüne ortak 
olacak da yoktur!" (A.Hulusi) 

 
026 - Allah, de: ne kadar durduklarını daha iyi bilir, Göklerin Yerin 

gaybı onundur, o, öyle güzel görür öyle güzel iĢitir ki!... Bütün onlara 
ondan baĢka velâyet eden yoktur, o, kimseyi hükmünde teĢrik de etmez. 
(Elmalı) 

 
 
Kulillâhu a'lemu Bima lebisû De ki; onların ne kadar kaldığını 

Allah daha iyi bilir. leHU ğaybüs Semavati vel Ard göklerin ve yerin gizli 
bilgisi O‟na açık ve ayandır. ebsır Bihi ve esmı' O ne muhteĢem bir 
görücü, ne muhteĢem bir iĢiticidir. ma lehüm min dûniHĠ min veliyyin 
ve lâ yüĢrikü fiy hükmiHĠ ehadâ onların O‟ndan baĢka yakın bir dostları 
bulunmamaktadır. Zira o egemenlik ve otoritesine kimseyi ortak etmez. 

 
ĠĢte bu ayette bu kıssadan alınacak hissedir. Alınacak hissenin 

özetidir. Allah‟a kul ol, O yarin ve yardımcın olur. Allah‟ın var neye 
muhtaçsın, Allah‟ın yok neyin var mesajıdır bu. Seni destekleyen Allah 
olursa yer yüzü sana karĢı olsa ne yazar mesajıdır. Ve hepsinden öte; 
Allah, elde var bir. Gerisi sıfır olsa ne lazım gelir mesajıdır. 

 
Rabbim kendinden bağımsız bir gelecek planlaması yaptırtmasın. 
 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. KEHF SURESĠ (027-059)(94) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 

 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Değerli Kur‟an dostları geçen dersimizde Ashabı Kehf‟in, imanları 

uğruna ödedikleri bedeli anlatan destani bir kıssayı dinlemiĢtik. Bir iman 
direniĢini dinlemiĢtik. Bu gün kehf suresinin 27. ayeti ile dersimize devam 
ediyoruz. 

 
 
27-) Vetlü ma uhıye ileyke min Kitâbi Rabbike, lâ mübeddile li 

kelimatiHĠ ve len tecide min dunihi mülteheda; 
 
Rabbinin Kitabından (Hakikatin olan El Esmâ mertebesindeki 

BĠLGĠden) sana (Ģuuruna) vahyolunanı oku (deĢifre et - kavra)! O'nun 
kelimelerini (açığa çıkardıklarını) değiĢtirecek yoktur! O'ndan baĢka 
sığınak da bulamazsın. (A.Hulusi) 

 
027 - Öyle de ve rabbinden sana vahyolunanı tilâvet eyle, onun 

kelimatını tebdil edecek yoktur ve ondan baĢka bir penah bulamazsın. 
(Elmalı) 

 
 
Vetlü ma uhıye ileyke min Kitâbi Rabbik o halde rabbinin 

kitabından sana indirileni izle ve oku. Utlü emri hem izle, hem de oku 
anlamlarını birlikte içerir. Vahyin ilk muhatabı olan sevgili 
peygamberimize Kur‟an kendisini izlemesini ve tabii ki izlediği Ģeyde 
insanlara aktarmasını emrediyor. Ġzlemek, iz bırakmak demektir. Çünkü 
izi olan izlenir. Dolayısıyla vahiy; peygamberlerin iz bırakmasını istiyor. 
Hem izleyen, hem de izlenen, izlenilen biri olmalarını istiyor. Yer yüzünde 
çıkmaz, kaybolmaz bir iz bırakmalarını, kendilerinden sonra gelecek 
insanlığın o izi takip ederek ebedi mutluluğu yakalamasını ima ve ihsas 
ediyor. 

 
lâ mübeddile li kelimatiH onun kelimelerini kimse değiĢtiremez. 

Kelimat; ilahi yasalara tekabül edeceği gibi, bizzat vahye de tekabül 
edebilir. Yani O‟nun koyduğu, bu tabiata yerleĢtirdiği, kainata 
yerleĢtirdiği, insana yerleĢtirdiği ilahi yasaları kimse bozamaz, 
değiĢtiremez.  

 
Neden böyle bir ibare gelsin ki Kehf kıssasının ardına derseniz 

eğer, haddi zatında bu ibarenin bizim tasavvurumuzda bir çok Ģeyi 

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


çağrıĢtırması lazım. Ki bunlardan birincisi küfür ve imanın kavgası 
insanoğlu yaĢadıkça yaĢayacak, sürecek. Bu ikisi hiçbir zaman karanlık 
ve aydınlık gibi bir arada olmayacak. UzlaĢmayacak. Kötülükle iyilik, 
Hakk‟a batıl, güzellikle çirkinlik uzlaĢmayacak. Dolayısıyla bu yasadır, 
Allah‟ın yasasıdır. 

 
Daha ne çağrıĢtırıyor? Ġmanının bedelini ödeyenlere Allah yardım 

edecek. Bu da Allah‟ın yasasıdır. 
 
…in tensurullahe yensurküm ve yüsebbit akdameküm. 

(Muhammed/7) Bir baĢka varyantıyla; ve yüsebbit akdameküm eğer siz 
Allah‟a, Allah‟ın dinine yardım ederseniz, Allah‟ta size yardım eder ve sizi 
ayaklarınızın üzerinde dik tutar. BaĢınızı dik tutar. Yani eğilmezsiniz. 
Kula kul olmazsınız. Harcanmazsınız. Çünkü insanın değerini Allah‟tan 
baĢka hiçbir kapı tam vermez. Çünkü insanın uğruna kul olabileceği ve 
kul olunca da bedelini hakkıyla alacağı tek kapı Allah kapısıdır. Daha 
aĢağı kapılara kul olursanız harcanmıĢ olursunuz. Ziyan olmuĢ 
olursunuz, heba olmuĢ olursunuz. ĠĢte bunu da ima ediyor. Yani 
KelimatiH; O‟nun kelimeleri, O‟nun yasalarından bir kısmıdır bunlar. 

 
ve len tecide min dunihi mülteheda O‟ndan baĢka sığınacak 

birini de bulamazsın. Eğer Allah‟ın yasalarına karĢı çıkarsan, ya da 
Allah‟ın mesajına sırt çevirirsen, onu değiĢtirmeye kalkarsan, onu 
bozmaya, onu alt üst etmeye, onu ters yüz etmeye, Ģöyle bir kalıpla 
kullanırsak daha akılda kalıcı olur; Kitaba uymak yerine, kitabına 
uydurmaya kalkarsan hiçbir sığınacak kapı da bulamazsın. 

 
 
28-) Vasbir nefseke mealleziyne yed'une Rabbehüm Bil ğadati 

vel aĢiyyi yüriydune vecheHU ve lâ ta'dü aynake anhüm* türiydü 
ziynetel hayatid dünya ve lâ tutı' men ağfelna kalbehu an zikrina 
vettebea hevahu ve kâne emruhu furuta; 

 
O'nun vechini dileyerek, sabah - akĢam Rablerine dua edenlerle 

beraber, nefsine (bilincine) sabret! Dünya hayatının süslü gösterilen 
Ģeylerine yönelip de, onlardan ilgini kesme! GörüĢü kozası içinde bizi 
hatırlamaktan mahrum bırakılmıĢ; asılsız kabullerine tâbi olup, iĢi 
yapması gerekenin ötesindeki olan kimseye itaat etme! (A.Hulusi) 

 
028 - Nefsince de o kullarla beraber sabret ki sabah akĢam (her 

vakit) rablerine duâ eder cemalini isterler, sen Dünya ziynetini arzu 
ederek onlardan gözlerini ayırma ve o kimseye itaat etme ki kalbini 
zikrimizden gafil bırakmıĢız, keyfinin ardına düĢmüĢ ve iĢi haddini aĢmak 
olmuĢtur. (Elmalı) 

 
 



Vasbir nefseke mealleziyne yed'une Rabbehüm Bil ğadati vel 
aĢiyyi yüriydune vecheH ve rablerinin rızasını arzu ederek sabah 
akĢam O‟na yalvarıp yakaran kimselerle birlikte sen de sabret. Yani 
etrafında kenetlenen yoksul ama samimi insanlarla birlikte davran, onları 
uzaklaĢtırma, onları küçük görme, baĢkalarını onlara tercih etme. Benzer 
bir ayet Enam/52. ayeti insanı; Ġnsanların onu nasıl gördüğüyle değil, 
Allah‟ın onu nasıl gördüğüyle değerlendir. 

 
ĠĢte bu ibarede söylenen ilahi gerçek bu. Yani onun toplumsal ve 

sosyal statüsüne bakarak değil, Allah nezdinde ki statüsüne bakarak 
değerlendir.  

 
'Abese ve tevella. („Abese/1) bu değil miydi. Yüzünü astı ve baĢını 

çevirdi. 
 
En câehül'a'mâ (2) kör geldi diye. 
 
Ve ma yüdriyke le'allehu yezzekkâ (3) nereden biliyorsun haydi o 

arınacak idiyse sen ona konuĢunca. 
 
Ev yezzekkeru fetenfe'ahüzzikra (4) ya da senin verdiğin öğüt 

ona fayda edip o temizlenecek idiyse, öğüt alacak idiyse. 
 
Emma menistağnâ (5) bir de Ģu Allah‟a muhtaç olmadığını 

düĢünen mütekebbir adama gelince, Ondan sana ne. Arkasından gelen 
ayet. Onun arınıp arınmamasından sana ne diye devam edip gidiyor 
ayet. 

 
Dolayısıyla Enam/52. nin de desteklediği gibi bu ibarenin manası; 

Öncelikle vahyin ilk muhatabı olan sevgili efendimizden ve tabii ki vahyin 
tüm muhataplarından insanlara bakarken Allah‟ın ona nasıl baktığını iyi 
hesap edip bakmak. 

 
ve lâ ta'dü aynake anhüm* türiydü ziynetel hayatid dünya 

dünya hayatının çekiciliğine aldanıp ta sakın onları gözden çıkarma. ve 
lâ tutı' men ağfelna kalbehu an zikrina vettebea hevahu ve kâne 
emruhu furuta ve ayartıcı arzularına uyarak iĢi gücü aĢırı uçlarda 
dolaĢmaya döktüğü için akleden kalbiniz zikrimize karĢı duyarsız 
kıldığımız kimselere de uyma. 

 
an zikrina zikrimize karĢı, ya da vahyimize karĢı, vahyin 

niteliklerinden biri de, sıfatlarından biride zikirdir. Vahyin niteliğidir. Kur‟an 
vahyinin değil, tüm vahiylerin ortak niteliğidir. Ya da bu ibareyi Allah 
kaygısı diye de anlayabiliriz. Yani Allah kaygısını içinden aldığımız 
kimse. Ya ne demek Allah kaygısı? Hemen bir üstteki cümle ile birlikte 
düĢünün. Allah ne der, Allah nasıl görür diye sormak Allah kaygısıdır. 



 
Bir insanla iliĢki kurarken Allah‟ın nazarında bunun değeri nedir. 

Öyle ki Allah‟ın nazarında giydiği çamaĢırdan daha değersiz olan 
adamların önünde eğilen kimseler, Allah‟ın nazarında onun gibi 
milyonlarca insanı verseniz gerçekten de bir tüyü etmeyecek kadar yüce 
insanları küçük görebiliyorlar. ĠĢte Allah kaygısını kaybetmenin insanın 
bakıĢ açısını ters çevirmesidir bu. Büyüğü küçük, küçüğü büyük, 
değerliyi değersiz, değersizi değerli görme. Onun için insan ne der 
demeden önce Allah ne der. El ne der demeden önce rabbin ne der 
sorusu. Zikir budur. Allah‟ın zikri budur. Allah kaygısı, insanın içine 
oturmuĢ bir Allah kaygısı ve eğer bu kaygı insanın içinin ufkunu kaplarsa 
artık yaptığı her bir iĢte rabbim bu iĢe ne der diye sorar ve öyle yapar. 

 
Furuta; Ġfrat, oradan geliyor. ĠĢi gücü aĢırı uçlarda dolaĢmak diye 

çevirdim. DolaĢan kimse. Ġfrat sahibi, uçlarda gezinenler, yani hep 
Ģarampolün kıyısında yürüyenler. Sırat-ı müstrakıym‟e gelmek yerine 
hep kenarlarda olanlar. Dokunsan uçurumdan yuvarlanacakmıĢ gibi 
hayatı yaĢayanlar.  

 
Oralarda olmasını istemiyor Kur‟an. Ġnsanın güvenlikte olmasını 

istiyor. Mayınlı arazilere yakın dolaĢmak, mayına basma tehlikesini ve 
tehdidini içerir. Onun için vahiy bizi uyarıyor. Emniyetli güvenli alanlardan 
geçin, Ģarampol kıyısından gitmeyin çünkü öylesine bir yürüyüĢ daima 
uçuruma yuvarlanma riski ile yürümek demektir. Onun için ifrat ve tefrit 
yasaktır. “Helâk el mu‟tenettiun.” (hadis) aĢırı gidenler, helak oldular 
diyen sevgili nebi iĢte bunun için uyarıyordu müminleri. 

 
 
29-) Ve kulil Hakku min Rabbiküm femen Ģâe felyu'min ve men 

Ģâe felyekfür* inna a'tedna lizzâlimiyne naren, ehata Bihim 
süradikuha* ve in yesteğıysû yüğasû Bi main kelmühli yeĢvil 
vucuh* bi'seĢĢerab* ve saet murtefeka; 

 
De ki: "Hak Rabbinizdendir! Ġsteyen iman etsin, isteyen inkâr etsin!" 

Doğrusu biz, zâlimler için dev dalgalar hâlinde öyle bir ateĢ hazırlamıĢız 
ki, onları her yönden kuĢatmıĢtır! Eğer yardıma çağırsalar; erimiĢ maden 
benzeri, yüzleri piĢiren bir su ile yardımlarına koĢulur! O ne kötü içecek, 
o ne kötü yaĢam ortamı! (A.Hulusi) 

 
029 - Ve de ki: o hak rabbinizdendir, artık dileyen iman etsin, 

dileyen küfür, çünkü biz, zalimler için öyle bir ateĢ müheyyâ kılmıĢızdır ki 
sertakları kendilerini kuĢatmaktadır ve eker istigase ederlerse erimiĢ 
ceset gibi bir su ile imdat edilirler, yüzleri çevirir, o ne fena içki ve o ne 
fena kurultay! (Elmalı) 

 
 



Ve kulil Hakku min Rabbiküm femen Ģâe felyu'min ve men Ģâe 
felyekfür ve de ki; Mutlak hakikate bir atıf olan bu mesaj rabbinizdendir. 
Artık dileyen iman etsin dileyen de inkar etsin. Yani vahiy rabbinizden 
size artık ulaĢmıĢtır bundan sonra mı? ĠĢ size kalmıĢtır. Dileyen iman 
eder dileyen inkar. Çünkü Allah verdiği iradeye en çok saygı duyandır. 
Ġnsana irade vermiĢ, verdiği iradeyi yok saymamıĢtır. Kimse yok 
saymasını beklemesin. Ġnsanın kaderi seçmektir. Ġradenin var oluĢ 
sebebi budur. Onun için Allah hem iradeyi verip de, hem de mecbur 
kılsaydı, zorunlu kılsaydı o zaman iradenin ne iĢlevi olurdu. Ne iĢe 
yarardı. 

 
Onun için iĢte rabbimiz imana giden yolu gösterip; Artık aklın varsa 

göle demektedir, aklın varsa. Eğer istiyorsan iman edersin istemiyorsan 
inkar. Fakat unutma iman edersen emin olursun. Yani güvenlikte olursun. 
Ġnkar edersen inkar edilirsin. Güvenliğini ve özgürlüğünü yitirirsin. 
Unutma Allah demek anlam demektir. Ġnkar edersen anlamını inkar 
edersin anlamını kaybedersin. Var oluĢ anlamını kaybedersin. Var oluĢ 
anlamını kaybedersen sen bir hiçsin. 

 
inna a'tedna lizzâlimiyne naren, ehata Bihim süradikuha iĢin 

gerçeği biz öz benliklerine kıyan, kendilerine yazık eden o zalimler için, 
kendilerini kat kat sarıp sarmalayacak bir ateĢ, bir ceza hazırladık. 

 
Kur‟an da azaba ve gazaba iliĢkin tüm terin ve kavramları ceza 

olarak anlamak en doğru anlayıĢtır. Çünkü Allah gazap ve azap etmez 
aslında. Allah insana yaptıklarının karĢılığını verir. Böyle anlaĢılmayan 
bir azap anlayıĢı yanlıĢtır. 

 
Burada açıktır ki cehennemden söz ediliyor. Yani inkar edenlerin 

inkarlarının karĢılığını bulması. Bu da adalet gereğidir. Ġlahi adalet 
gereği. Suyu getirenle testiyi kıranın bir tutulduğu bir yerde kim su getirir. 
Dahası aslında testiyi kıranları suyu getirenlerle aynı tutuyorsanız bu 
sadece suyu getirenlere zulmetmekle kalmayıp onların hakkını testiyi 
kıranlara vermeniz, yani ikinci bir zulüm anlamına da gelmiyor mu? Onun 
için Allah‟^ta bir tutmaz ve tutmayacaktır. 

 
ve in yesteğıysû yüğasû Bi main kelmühli yeĢvil vucuh öyle ki 

onlar susayıp ta su istediklerinde yüz etlerini kavuran  ergimiĢ maden gibi 
bir su sunulur. bi'seĢĢerab* ve saet murtefeka ne berbat bir içecektir ve 
ne fena bir makamdır orası. Allah hepimizi korusun. 

 
Burada gördüğünüz gibi cehennem tasvir ediliyor. Unutmayalım ki 

cehennem, cennet, ahiret; Gayba iliĢkin dünyalardır. Yani insan idrakinin 
algılamakta acze düĢtüğü bir alemdir. Dolayısıyla insan idrakini aĢan bir 
alem, bir dünya hakkında haber verilecekse bu, zorunlu olarak mecazi bir 
dil kullanılarak yapılacaktır. Yani aĢkın bir husus, insan idrakini aĢan bir 



gaybi husus; insan idrakine anlaması için indirilecektir, inzal edilecektir. 
Kur‟an ın, vahyin inzali sadece anlamın indirilmesi değil, aynı zamanda 
söylenen hakikatin insan zihnine anlayabilmesi içinde indirilmesidir. 

 
Cehennemin dehĢetini insan diline taĢımak baĢka türlü de mümkün 

değildir. Ve iĢte bildiğimiz kelimelerle bilmediğimiz alem hakkında 
rabbimiz bizi böyle uyarıyor. Bu insanda bir tasavvur oluĢturup insanı 
yanlıĢ yollara düĢmekten korumak için rabbimizin aslında Ģefkatinin bir 
ürünüdür. Unutmayalım acı bir sona doğru yürüyen, ya da uçurumdan 
düĢmek üzere olan bir köre, bir görmeyene bağırmanız, dur demeniz, bir 
adım daha artma demeniz ona yapabileceğiniz en büyük ilimdir. Kaldı ki 
rabbimiz sadece dur demiyor, gözümüzü de açıyor ve açmak için, 
açılması için gereken tüm reçeteyi veriyor. 

 
 
30-) Ġnnelleziyne amenû ve amilussalihati inna lâ nudıy'u ecre 

men ahsene amela; 
 
Muhakkak ki (Allâh ismiyle iĢaret edilenin Esmâ özellikleriyle zâhir 

oluĢuna, Ahad - Samed oluĢuna) iman edip imanın gereği olan düzgün 
çalıĢmalar yapanlar var ya; doğrusu iyi çalıĢmalarının karĢılığını asla 
boĢa çıkarmayız! (A.Hulusi) 

 
030 - Amma iman edip Salih salih ameller iĢleyenler, Ģüphe yok ki 

biz öyle güzel amel iĢleyenin ecrini zayi' etmeyiz. (Elmalı) 
 
 
Ġnnelleziyne amenû ve amilussalihat ama iman eden ve onunla 

uyumlu erdemli değerler üretenlere gelince.  
 
Ġman ve Salih amel Kur‟an da bir çok yerde yan yana geçer. Salih 

amel iman ağacının meyvesidir. Biliyorsunuz iman ağacı 4 unsurdan 
oluĢur. Marifet, bilgiye tekabül eden kök. Ġkrar‟a, tasdike tekabül eden 
gövde, ikrara tekabül eden dal ve meyveye tekabül eden amel. Ġman 
ağacının 4 unsuru bunlar. 

 
Bir amelin bir eylemin Salih olma özelliğini kazanabilmesi için 4 Ģart 

lazım. 
 
1 – Doğru ve dürüst olmalı, Salih olmalı yani. 
 
2 – Özünde iyilik taĢımalı. Salih kelimesinin etimolojisi bize bunu 

veriyor. Özünde iyilik taĢımalı. 
 
3 – Sulh-u salaha, yani barıĢa, insanın iç huzuruna ve dıĢ huzura 

hizmet etmeli 



 
4 – Yararlı, faydalı olmalı. Faydasız olan eylem Salih olma özelliğini 

yitirir. 
 
inna lâ nudıy'u ecre men ahsene amela Ģu kesin ki biz, güzel bir 

eylem ortaya koyanın emeğini asla zayi etmeyiz. 
 
 
31-) Ülaike lehüm cennatu Adnin tecriy min tahtihimül enharu 

yuhallevne fiyha min esavire min zehebin ve yelbesune siyaben 
hudren min sündüsin ve istebrakın müttekiiyne fiyha alel eraik* 
nı'messevab* ve hasünet murtefeka; 

 
ĠĢte bunlar için altlarından ırmaklar akan ADN cennetleri vardır; 

orada altın bileziklerle süslenirler; ince veya kalın ipekten yeĢil giysiler 
giyip koltuklar üzerine dayanıp kurulurlar... O ne güzel karĢılık ve ne 
güzel yararlanma yeri. (Misal yollu cennet yaĢamı anlatımı; bakınız: 
13.Ra'd Sûresi: 35, 47.Muhammed Sûresi: 15. A.H.) (A.Hulusi) 

 
031 - Öyleler, iĢte onlara adin Cennetleri var, altlarından nehirler 

akar, orada altın bileziklerden ziynetlenecekler, sündüs ve kalın-ince ipek 
kumaĢtan yeĢil esvap giyecekler, koltuklar, tahtlar üzerine dayanıp 
kurulacaklar o, ne güzel sevap ve ne güzel kurultay! (Elmalı) 

 
 
Ülaike lehüm cennatu Adnin tecriy min tahtihimül enhar iĢte 

tabanından ırmakların çağladığı ve mutluluğun üretildiği merkezler olan 
cennetleri böyle kimseler için hazırladık. 

 
cennatu Adn ifadesini mutluluğun üretildiği merkezler Ģeklinde 

çevirdim, çünkü daha önce geçen bir surede de çevirmiĢtim böyle. Adn; 
madenle aynı kökten gelir. Maden merkezi demektir. Bir Ģeyin yoğun 
bulunduğu yer demektir. ĠĢte cennetin, adn vasfıyla anılması mutluluğun 
merkezi demektir. Mutluluğun üretildiği merkeze cennatu Adn diyor 
Kur‟an. 

 
yuhallevne fiyha min esavire min zeheb orada onlara altın 

künyeler, bilezikler takılacak ve yelbesune siyaben hudren min 
sündüsin ve istebrakın müttekiiyne fiyha alel eraik dahası ince ve 
kalın ipekten sırmalı yeĢil elbiseler giyerek orada ki tahtlara kurulacaklar. 

 
Galiba bu ayet hepimize bir Ģeyi hatırlattı. Resulallah‟ın ipek ve 

Altına karĢı soğuk tavrını, neden ipek ve altına karĢı kendisi soğuk 
davranmıĢtı. Hatta bu davranıĢı daha sonraki fakihler hukuki normlara 
taĢıyacaklardı. Ama sahabe Resulallah‟ın ipek ve Altına karĢı soğuk 
tavrını çok doğru anlamıĢtı. Onun içinde bunu haram helal çerçevesine 



sokulan ve sadece o çerçeve de anlaĢılan bir hukuki norm olmaktan öte 
bunun Resulallah‟ın, Allah‟ın ahirette vaad ettiği Ģeylere ulaĢabilmek için 
insanın dünyada yaptığı bir fedakarlık olarak algılamıĢlardı. Ki Ebu 
Davut‟ta geçen ve Süheyb-i Rumi‟ye ait bir hadisi Ģeriften biz bunu 
öğreniyoruz. 

 
Mümin dünyada inancı uğruna fedakarlık yapar. Bazı Ģeylerden vaz 

geçer. Hani Hz. Ali öyle diyor ya; “Allah bize kötü Ģeyleri haram kıldı. 
Fakat biz onun mubahlarından da geçtik.” Diyordu ya. Mubahlarından 
da geçebilmek hem de O‟nun için. Yani Rabbim sen bana neler verdin, 
bende gönüllü olarak senin için bir Ģeylerden fedakarlık yapmak 
istiyorum demek Allah ile yakın olmanın göstergesi değil de nedir. ĠĢte bu 
fedakarlık elbette Allah tarafından ödüllendirilecek. 

 
Bu ayette de yukarıda cehennem tasvir edilirken kullanılan dil 

kullanılıyor. Yani insan idrakini aĢan cennet gibi ebedi mutluluğun 
üretildiği merkez hakkında ancak sembolik dille konuĢulabilirdi ki Kur‟an 
da bunu yapıyor.  

 
nı'messevab* ve hasünet murtefeka ne güzel bir ödül ve ne hoĢ 

bir makamdır orası. 
 
 
32-) Vadrib lehüm meselen racüleyni ce'alna liehadihima 

cenneteyni min a'nabin ve hafefnahüma Bi nahlin ve ce'alna 
beynehüma zer'a; 

 
(Rasûlüm) onlara misal olarak Ģu iki adamı örnek ver: Onlardan 

birine üzümlerden iki bağ verdik, bu bağların etrafını hurma ağaçlarıyla 
halkaladık, aralarında da ekinler oluĢturduk. (A.Hulusi) 

 
032 - Ve onlara iki adamı temsil getir: birine her türlü üzümden iki 

bağ vermiĢiz ve ikisinin de etrafını hurmalarla donatmıĢız ikisinin arasına 
da bir ekinlik yapmıĢız. (Elmalı) 

 
 
Vadrib lehüm meselen racüleyni Kur‟an yeni bir pasaja girdi sure 

burada ve bize bu surenin mesellerinden birini daha sunmaya baĢladı. Ki 
meseller ve temsillerle dolu olan bu surede ki gerçekten çok öğüt verici 
bir mesel daha bu ayetle baĢlıyor. Onlara Ģu iki adam meselini örnek ver. 

 
Ġki adam meseli, bu surenin giriĢinde yaptığım açıklamalarda da 

vurgulamıĢtım. Orada özetlerken demiĢtim ki; Zengin ve yoksul adam 
meseli, iki adam meseli, eĢyanın çift boyutlu hakikati hakkında varlığın ve 
yokluğun mahiyetine iliĢkin ilahi bir öğüttür. Yani Allah servete nasıl 
bakıyor, ya insan nasıl bakıyor. Allah‟ın gör dediği yerden bakınca varlık 



gerçekte nasıl yokluk, yokluk gibi görünen de nasıl varlığa dönüĢüyor. 
Onun için geçici ne, kalıcı ne, gerçek servet ne, gidici, geçici servet ne. 
ĠĢte bize onu öğretiyor. Gerçek serveti yalancı servetten ayırabilecek bir 
tasavvur inĢa ediyor insan zihninde. Okuyalım; 

 
ce'alna liehadihima cenneteyni min a'nabin Onlardan biri, o iki 

adamdan biri, üzüm çubuklarıyla dolu iki bağ bağıĢlamıĢtık. ve 
hafefnahüma Bi nahlin ve ce'alna beynehüma zer'aonların çevresini 
hurma ağaçlarıyla donatmıĢ bir de o ikisinin arasında ekin bahĢetmiĢtik. 

 
Ġlgimi çeken bir Ģey var, bir nükte var; Ayeti kerime de hemen 

hemen tüm bitki kategorileri sayılıyor. Yani Hurma gibi gövdeli üzüm gibi 
gövdesiz, ekin gibi otsu bitkiler ki bitki çeĢitlerinin hepsinden vermiĢtik. 
Yani Allah verdi mi böyle verir dercesine. 

 
 
33-) Kiltel cenneteyni atet üküleha ve lem tazlim minhu Ģey'en 

ve feccerna hılalehüma nehera; 
 
Bağların her ikisi de yemiĢlerini vermiĢ, ondan hiçbir Ģeyi noksan 

bırakmamıĢ... Ġki bağın ortasından bir de nehir fıĢkırtmıĢız. (A.Hulusi) 
 
033 - Ġki bağın ikisi de yemiĢlerini vermiĢ, hiç bir Ģey noksan 

bırakmamıĢ, ikisinin ortasından bir de nehir akıtmıĢız. (Elmalı) 
 
 
Kiltel cenneteyni atet üküleha ve lem tazlim minhu Ģey'e her iki 

bağda kendilerinden beklenen ürünü veriyor, verimlilikte en küçük bir 
düĢüĢ yaĢanmıyordu. 

 
Lafzen; ve lem tazlim minhu Ģey'e zulmetmiyordu, kim? Toprak, 

bahçe, bağ zulmetmiyordu diyor. Demek ki zulüm kinaye ten de olsa 
eĢya içinde, cansız varlıklar içinde kullanılıyor. Neden burada cansız 
varlığa kinaye ten zulüm atfedildi? Zulmetmiyordu diyor. Aslında Ģunu 
demek istiyor. Eğer toprak kendisinden bekleneni vermiyorsa ondan 
değil, sizden kaynaklanıyor. EĢya zulmetmez. Ancak Allah‟ın akıl ve 
iradeyle donattığı insan, akıl ve iradeyi Allah‟ın koyduğu yerde 
kullanmazsa o zaman zulmeder ve insanın zulmü eĢyaya yansır. Eğer bir 
yere emek veriyor da karĢılığını alamıyorsanız, kendinizi kontrol edin. 
YanlıĢ yaptığınız bir Ģeyler var. 

 
Tabii bu ilerde 35. ayette insanın zulmüne getirecek. Yani bahçe 

zulmetmedi ama bahçenin sahibi zulmetti diyecek. Orada da ona bir atıf 
bu aslında. 

 



ve feccerna hılalehüma nehera üstelik her iki bağın arasından bir 
de dere akıtmıĢtık, dere çağlatmıĢtık. 

 
 
34-) Ve kâne lehu semer* fekale li sahıbihi ve huve yuhaviruhu 

ene ekseru minke malen ve eazzü nefera; 
 
(Bu adamın) baĢka geliri de vardı... Bu nedenle arkadaĢıyla 

(misaldeki diğer adamla) tartıĢtığı bir sırada ona Ģöyle dedi: "Ben malca 
senden daha zengin ve nüfus olarak da daha kalabalığım." (A.Hulusi) 

 
034 - BaĢkaca da bir geliri var, bundan dolayı bu adam arkadaĢına 

muhavere ederek: ben senden malca daha servetli, cemiyetçe daha 
izzetliyim dedi. (Elmalı) 

 
 
Ve kâne lehu semerun buy minval üzerine sahibi bol bol ürün 

devĢiriyordu. Yani her yıl bol bol ürün kaldırıyordu. Veriyor, alıyor, 
biriktiriyor, yığıyor ve tabii bunları vereni hiç hatırlamıyordu. 

 
fekale li sahıbihi ve huve yuhaviruhu ene ekseru minke malen 

ve eazzü nefera Derken bir gün arkadaĢı ile söyleĢirken Ģöyle bir laf etti. 
Ağzından kaçtı diye de tercüme edebiliriz. Tabii ki yan anlam olarak. 
Benim malım seninkinden çok fazla. Dahası nüfusça da senden üstünüm 
dedi. 

 
 
35-) Ve dehale cennetehu ve huve zâlimün li nefsih* kale ma 

ezunnü en tebiyde hazihi ebeda; 
 
Böylece nefsine zulmederek bağına girdi... ġöyle dedi: "Ebediyen 

bu varlığımın yok olacağını zannetmiyorum." (A.Hulusi) 
 
035 - Ve bağına girdi, kendine yazık ediyordu, dedi: ebedâ 

zannetmem ki bu helâk olsun ve. (Elmalı) 
 
 
Ve dehale cennetehu ve huve zâlimün li nefsih* kale Böylece 

kendi kendisine en büyük kötülüğü yapmıĢ olan o adam, bir gün Ģunları 
diyerek bağına girdi. ĠĢte biraz önce bahçe bağ zulmetmedi ama 
zulmetmedi ama bahçıvan zulmetti, bağban zulmetti, bağ sahibi zulmetti. 
Yani eĢya zulmetmiyor ey insanoğlu, sen zulmediyorsun. 

 
Zulüm; Hatırlayalım bir Ģeyi yerinden etmektir. Bir Ģeyi Allah‟ın 

koyduğu yerden etmek zulümdür. Ey insan Allah malı binek olarak verdi, 
sense onun bineği oldun. Yani o senin altında olması gerekiyordu sen 



onun altına girince hem kendine zulmettin hem ona. ĠĢte burada; ve 
huve zâlimün li nefsih kendine zulmeden. Çünkü eĢyaya zulmeden 
kendine zulmetmiĢ olur. EĢyayı Allah‟ın yarattığı yerden alıp bir baĢka 
yere koymak. O senin hizmetkarın, fakat sen ona hizmetçi olmuĢsun. 
Sen onun sahibi olman gerekiyor, fakat bakıyorsunuz o onun sahibi 
olmuĢ. Mal; sahibinin efendisi. Hatta bazen tanrısı. Allah korusun. 

 
ma ezunnü en tebiyde hazihi ebeda böyle olunca ne olur; ĠĢte 

insan iç dünyasında nasıl korkunç bir sapmayı yaĢıyor. Dedi ki; Bu bağın 
yok olacağını asla düĢünemiyorum bile. 

 
 
36-) Ve ma ezunnüs saate kaimeten ve lein rudidtü ila Rabbiy 

le ecidenne hayren minha münkaleba; 
 
"Kıyametin kopacağını da zannetmiyorum! Eğer Rabbime 

döndürülürsem, kesinlikle bundan daha hayırlı bir gelecek bulurum." 
(A.Hulusi) 

 
036 - zannetmem ki Kıyamet kopsun, bununla beraber Ģayet 

rabbime reddedilirsem her halde bundan daha hayırlı bir akıbet bulurum. 
(Elmalı) 

 
 
Ve ma ezunnüs saate kaimeten hoĢ, ben son saatin bir gün 

gerçekleĢeceğini de düĢünemiyorum ya ve lein rudidtü ila Rabbiy le 
ecidenne hayren minha münkaleba Fakat farz edelim ki rabbime 
döndürüldüm. Yani böyle olsa bile sonuçta bundan daha iyisini 
bulacağımdan da eminim.  

 
Hele bakın, Ģuna bakın Ģuna. Evet, bilinç nasıl alt üst oluyor. Bu 

ayetler, bu mesel, bu temsil aslında bu dolaylı anlatım bize alt üst olan 
bilincin sahibini nasıl yoldan çıkarıp yanılttığını öğretiyor ve gösteriyor. 
Ġbreti alem olacak bir ibretlik numune ile karĢı karĢıyayız, örnekle karĢı 
karĢıyayız. 

 
Bilinç ters çevrilirse insan nasıl yanlıĢ okuyor hayatı. Hem 

inanmıyor, varsayalım ki diyor böyle bir hayat var, ben eminim ki bundan 
daha iyisiyle karĢılaĢacağım. Neden? ġu, sırrı bu yamuk düĢüncede; O 
yamuk düĢünce bu sonuca ulaĢtırıyor. Eğer yer yüzünde ben birilerinden 
daha fazla servet, birilerinden daha fazla evlat, birilerinden daha fazla 
konum, mal, makama güce sahipsem, iktidara sahipsem bu; benim bunu 
hak ettiğimi gösterir. Benim bunu hak ettiğime göre burada, orada da hak 
etmem lazım. Yani burada güçlü isem orada da güçlü olacağım. 

 



Görüyor musunuz mantığı, böyle bir mantık hangi insaf, hangi 
vicdan ehlince makul karĢılanabilir ki Allah buna evet desin. Bu mantığın 
sahibi haddi zatında adalet duygusunu yitirmenin travmasını yaĢıyor. Bu 
korkunç bir sapmadır. Ġçinde ki tüm adalet terazisi bozulmuĢ. Onun için 
de değerlendirmesi yamuk. Böyle birinin insan değerlendirmesini merak 
etmez misiniz? Ġnsanı nasıl değerlendirir? Kim güçlü ise onun önünde 
eğilir, kim güçlü ise hakkı ona verir.  

 
Böyle birini hakim edin, hakkı güçlüye verir. Güçlü kazansın der.  
 
Böyle birini bir yönetimin baĢına getirin güçlüden yana çalıĢır.  
 
Böyle birini ilim adamı edin ilmi güçlünün istismarına açar. 
 
Böyle birini nereye koyarsanız, isterseniz ticarete koyun, siyasete 

koyun, bilime koyun, sanata koyun, hayatın hangi alanına koyarsanız 
koyun bilinci ters yüz olmuĢ, alt üst olmuĢ ve adalet duygusunu yitirmiĢ 
böyle biri gerçekten de insanlık için, adalet için, erdem için, ahlak için bir 
numaralı tehdittir.  

 
 
37-) Kale lehu sahıbuhu ve huve yuhaviruhu ekeferte Billeziy 

halekake min türabin sümme min nutfetin sümme sevvake racüla; 
 
KonuĢtuğu arkadaĢı ona dedi ki: "Hakikatini inkâr mı ediyorsun? 

Seni topraktan, sonra spermden yaratıp sonra da seni Ģuurlu insan kıldı!" 
(A.Hulusi) 

 
037 - ArkadaĢı da ona muhavere ederek: dedi ki: sen o rabbine 

küfür mü ediyorsun ki seni bir topraktan sonra bir nutfeden yarattı, sonra 
da seni bir adam seviyesine getirdi. (Elmalı) 

 
 
Kale lehu sahıbuhu ve huve yuhaviruhu kendisiyle söyleĢtiği 

adam ona Ģu cevabı verdi. ekeferte Billeziy halekake min türabin 
sümme min nutfetin sümme sevvake racüla Ģimdi sen kalkmıĢ seni 
tozdan, topraktan yaratan, sonra da seni yarattığı amacı gerçekleĢtirecek 
bir donanıma sahip kılarak adam eden Allah‟ı inkar ediyorsun öyle mi? 
Evet, öyle diyor. Seni adam eden, tozdan topraktan yaratan, seni bir 
damlacık döl suyundan yaratan ve adam eden Allah‟ı inkar ediyorsun 
ha? 

 
Nutfe ve Türab, ayette geçen sözcükler. Ġnsanın elemen ter 

hakikatinin basit ve sıradan olduğuna bir ima. Allah‟ın müdahalesiyle bu 
basit elemen ter yapıya sahip bir varlık, nasıl Ģerefli bir varlık haline 
geliyor, bu bize ima ediliyor. 



 
Sevvake geçiyor ayete. Seni var oluĢ amacını gerçekleĢtirecek bir 

alt yapıya ve donanıma sahip kıldı anlamı verdiğim bu bir tek sözcük. 
Kur‟an da insanın yaratılıĢının anlatıldığı diğer surelerde geçer. YaratılıĢ 
amacını gerçekleĢtirecek bir donanıma sahip kılmak; 

 
..fesevvake fe'adelek. (Ġnfitar/7) 
 
Fiy eyyi suretin ma Ģâe rekkebek (8) seni, yaratılıĢ amacını 

gerçekleĢtirecek bir donanımla donattı. Fe‟adelek. Ve seni dengeledi. 
Madde ve mana, Ceset ve ruh. Akıl ve kalp. Duygu ve düĢünce. Böyle 
dengeledi. Fiy eyyi suretin ma Ģa‟e rekkebek ve seni dilediği surette 
yarattı. ĠĢte bu gibi ayetlerde ifade buyrulan gerçek Ģu. Ġnsan mimar 
olacak çapta tasarlanmıĢ ilahi bir mimaridir. Ġnsan yer yüzünün mimarı 
olması için tasarlanmıĢ ilahi bir mimari Ģaheserdir. 

 
Burada ilginizi ve dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, ahirete imanla 

Allah‟a iman birbirine bağlantılı olarak gösteriliyor. Çünkü ahireti inkar 
eden için ekeferte Billeziy halekake Ģimdi sen seni yaratanı mı inkar 
ediyorsun diyor. oysa ki yukarıda rabbim demiyor muydu bu adam. Evet 
36. ayette rabbim diye bahsediyordu Allah‟tan. Fakat Ģimdi sen onu inkar 
mı ediyorsun üslubu neye delalet? Ahireti inkar eden Allah‟ı inkar etmiĢ 
sayılır. ĠĢte bu. Ahirete imanla Allah‟a iman arasındaki doğrusal bağ 
burada böyle vurgulanıyor. 

 
 
38-) Lakinne HUvAllâhu Rabbiy ve lâ üĢrikü Bi Rabbiy ehadâ; 
 
"Bu yüzdendir ki, 'HÛ' Allâh, Rabbim'dir! Rabbime (hakikatim olan 

El Esmâ'ya) hiçbir Ģeyi eĢ koĢmam!" (A.Hulusi) 
 
038 - Lâkin benim o Allah, rabbim ve ben rabbime kimseyi Ģerik 

koĢamam. (Elmalı) 
 
 
Lakinne HUvAllâhu Rabbiy ve lâ üĢrikü Bi Rabbiy ehadâ Fakat 

bana gelince diyor o güzel insan, bende Ģundan eminim ki, sen nasıl 
ondan, o sapmadan eminsen. Tabii yalancı bir eminlik ama benim 
eminliğim imanımdan kaynaklanıyor. Senin eminliğin ise Ģeytanından 
kaynaklanıyor. Bende Ģundan eminim ki O benim her Ģeyimi borçlu 
olduğum Allah‟tır ve ben her Ģeyimi borçlu olduğum birine hiç kimseyi 
ortak koĢmam. 

 
Rab; her Ģeyini borçlu olduğun kimse. Böyle çevirdim rabbi. Çünkü 

rab o kadar geniĢ anlamı olan bir kavram ki; görüp gözeten, besleyip 
büyüten, var eden yaratan, yarattığının ihtiyacını gideren. Ġhtiyacını 



giderdiğinin çevresini de yaratan. Onun ayakta kalması, geliĢmesi, 
ilerlemesi için yasalar koyan demektir. Onun için her Ģeyimi borçlu 
olduğum biçiminde çevirmek daha uygun geldi. 

 
 
39-) Ve levla iz dehalte cenneteke kulte ma ĢaAllâhu lâ kuvvete 

illâ Billâh* in terani ene ekalle minke malen ve veleda; 
 
"KeĢke cennetine (bağına) girdiğinde 'maĢâAllâh {Allâh dilemesinin 

meydana getirdiğidir}; lâ kuvvete illâ Billâh {bende açığa çıktığı görülen} 
kuvvet sadece Allâh'a aittir', deseydin... Gerçi sen beni, zenginlik ve 
evlatça kendinden düĢük de görüyorsun." (A.Hulusi) 

 
039 - Bağına girdiğin vakit «maĢaallahu la kuvvete illa billah» dese 

idin olmaz mıydı? eğer malca, evlâtça beni kendinden az görüyorsan. 
(Elmalı) 

 
 
Ve levla iz dehalte cenneteke kulte ma ĢaAllâhu lâ kuvvete illâ 

Billâh Devam ediyor o güzel bakıĢlı, güzel görüĢlü insan; Oysa ki senin 
bağına girerken, O‟nun hayata müdahil olduğunu görüp; Bu Allah‟ın 
yaratıcı iradesiyle olur ancak. Bu irade sadece Allah sayesinde kullanılan 
bir güçle gerçekleĢir diye düĢünmen gerekmez miydi.  

 
Bakınız MaĢa‟Allah‟ı bu; Allah‟ın iradesi ile olur diye çevirdim ki tam 

mota mot harfiyen çevirisi de budur. Allah‟ın müdahil olmadığı bir hayat 
alanı görmem diyor ve bize de görmeyin diyor. MaĢa‟Allah, budur. 
MaĢa‟Allah aslında bir anahtardır ve bu bir tasavvurun eseridir. O 
tasavvur da Ģudur; Ben hayatın hiçbir alanında Allah‟ın müdahil 
olmadığını düĢünmüyorum. Yani Allah hayatın tüm alanlarına müdahildir. 
Tüm alanlarına müdahale eder, Allahsız bir hayat alanı yoktur. 
Kestirmeden böyle. MaĢa‟Allah budur. Allah‟ın dediği olurun karĢılığı da 
budur aslında. Onun için MaĢa‟Allah Allah hayatın tüm alanlarına 
müdahil olan bir rabbül alemindir. 

 
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ Billâh biçiminde de ezkârımız ve 

evradımız olmuĢ olan o müthiĢ anahtar cümle Havkale diye kısaltılır, 
hatırlıyorsunuz. Buradalâ kuvvete illâ Billâh Ģeklinde gelmiĢ. ĠĢte bu da 
aslında Allah‟ın hayata müdahil oluĢunun bir anahtarı. Allah sayesinde 
inkar edilen dili bile Allah‟a borçludur kâfir, inkârcı. Kendi inkâr eden dilini 
bile Allah‟a borçlu iken söyler misiniz Allah‟tan alınmamıĢ bir güç yok ki o 
gücü kullanıp ta insan bir Ģey yapsın. Bismillah‟ta budur aslında. 
Besmele çeken bir insan bir anda Ģu tasavvuru dile getirmiĢ olur. 

 
1 – Ben bunu Allah‟tan aldığım güç sayesinde yapıyorum. 
 



2 – Ben bunu Allah‟ın izni ile yapıyorum. 
 
3 – Ben bunu Allah‟ın rızasına uygun olsun diye yapıyorum. 
 
4 – Ben bu iĢi Eğer Allah bana bu gücü vermemiĢ olsaydı 

yapamazdım demiĢ olur. 
 
5 – Ya rabbi bu iĢi yaparken sen müdahil ol, müdahale et, bir 

ucundan tut ve bana yardım et duası da içinde olmuĢ olur. Besmele de 
bu demektir. 

 
in terani ene ekalle minke malen ve veleden. Gördüğün gibi mal 

ve evlat bakımından senden daha güçsüzsem de. Tabii biraz da belki 
kinayeten söylenmiĢ ibare, 

 
 
40-) Fe 'asa Rabbiy en yü'tiyeni hayren min cennetike ve 

yursile aleyha husbanen minesSemai fetusbiha sa'ıyden zeleka; 
 
"Olabilir ki Rabbim, bana senin cennetinden (bağlarından) daha 

hayırlısını verir; senin bağına ise semâdan bir afet irsâl eder de, (bağın) 
kuru bir toprak hâline gelir." (A.Hulusi) 

 
040 - ne bilirsin belki rabbim bana senin bağından daha hayırlısını 

verir, seninkinin üzerine de Semadan bir afet indiriverir de yalçın bir 
toprak ola kalır. (Elmalı) 

 
 
Fe 'asa Rabbiy en yü'tiyeni hayren min cennetik Kim bilir belki 

rabbim bana seninkinden daha yararlısını verir. ve yursile aleyha 
husbanen minesSemai fetusbiha sa'ıyden zeleka seninkine de gökten 
bir afet indirirde ot bitmez çöle döndürür. 

 
 
41-) Ev yusbiha mauha ğavren felen testetıy'a lehu taleba; 
 
"Yahut (bağının) suyu dibe çekilir de, bir daha onu bulamazsın." 

(A.Hulusi) 
 
041 - Yahut suyu çekiliverir de bir daha onu aramakla 

bulunamazsın. (Elmalı) 
 
 
Ev yusbiha mauha ğavren felen testetıy'a lehu taleba Ya da bir 

daha asla elde edemeyeceğin bir biçimde onun suyunu çeker. 
 



 
42-) Ve uhıyta Bi semerihi feasbeha yukallibü keffeyhi alâ ma 

enfeka fiyha ve hiye haviyetün alâ uruĢiha ve yekulü ya leyteniy lem 
üĢrik Bi Rabbiy ehadâ; 

 
Derken onun serveti kuĢatılıp yok edildi! Sonunda, çardakları 

üzerine yıkılıp kalmıĢ bağına yaptığı harcamaları dolayısıyla, (hüsranla) 
ellerini ovuĢturarak Ģöyle diyordu: "KeĢke Rabbime (hiç) bir Ģeyi ortak 
koĢmasaydım." (A.Hulusi) 

 
042 - Derken bütün serveti istîlâ ediliverdi, bunun üzerine ona 

yaptığı masraflara karĢı avuçlarını ovuĢturup kaldı, o, çardakları üzerine 
çökmüĢ kalmıĢtı, ah, diyordu, nolaydım rabbime hiç bir Ģerik koĢmamıĢ 
olaydım. (Elmalı) 

 
 
Ve uhıyta Bi semerihi ve nihayet berikinin bütün serveti 

mahvedildi. Evet, o öyle diyor ve devamındaki ayette berikinin bütün 
serveti mahvedildi, yani bu sonuçta oldu. Çünkü her nankör, 
nankörlüğünün cezasını, nankörlük yaptığı nimeti kaybederek bulur. 

 
feasbeha yukallibü keffeyhi alâ ma enfeka fiyha ve hiye 

haviyetün alâ uruĢiha ve yekul kökü göğe gelip tarümar olan o bağın 
karĢısında durmuĢ, heba olan emeğine yanıp ellerini ovuĢturarak diyordu 
ki; ya leyteniy lem üĢrik Bi Rabbiy ehadâ Ahh..! nolaydım, keĢke 
nolaydım rabbime hiç kimseyi ortak koĢmamıĢ olaydım. Böyle 
yakınıyordu. 

 
Evet dostlar dünya bağ. Yani burada dolaylı bir anlatımla hepimize 

bahçe sahibi olduğumuzu dikkat etmemiz gerektiği söyleniyor. Bu 
ikisinden kime benziyorsunuz deniliyor. Yani seç, kimin adımını 
izliyorsunuz. Kendinize bir prototip seçin, örnek seçin. Bunlar bunun için 
anlatılıyor. 

 
Dünya bir bağdır dostlar, sense bahçe sahibisin. Ölüm ise güz 

mevsimi ve hesap günü gelince, hasat günü gelince, iflas mı? Yani 
cehennem mi, cennet mi. ĠĢte aslında budur. Kaybetmenin üzüntüsü bir 
cehenneme bedeldir. Kazanmanın sevinci de bir cennet kadar değerlidir. 
Varlıkla sınanmak, yoklukla sınanmak anlatıldı bu kıssada; 

 
Femmel'Ġnsanu izâ mebtelâhu Rabbühu feekremehu ve 

na'amehu feyekulü Rabbiy ekremen. (Fecr/15) Ġnsan gelince rabbi ona 
ikram ettiği zaman, verdiği zaman, sınırsız nimetle sınadığı zaman derki; 
rabbim bana ikram etti. Bir de böyleleri var. O da daha farklı bir iki 
kategori, daha farklı. 

 



Ve emma izâ mebtelâhü fekadere 'aleyhi rizkahu feyekulü 
Rabbiy ehanen. (Fecr/16) fakat rabbi ona nimeti sınırlasa. Nimeti çekip 
alsa değil, alınca nefesi bile vermemesi lazım. Ġnsanın rabbinin 
nimetinden ari olduğu bir dönemi yok ki. Yani sınırlar sadece, çekip 
almaz. Çekip alsa nefesi bile alması lazım. Onun için sınırlasa rabbim 
bana ihanet etti der.  

 
Kella..,(17)ey insanoğlu böyle yapma, bu yakıĢmıyor sana.  
 
Evet sınanmak. Varlıkla ve yoklukla. Aslında yokluğa sabretmek 

her kiĢi kârı varlığa sabretmek er kiĢi kârı. Burada olduğu gibi. Onun için 
varlığa sabretmek yokluğa sabretmekten daha zordur. ĠĢte 
görüyorsunuz. 

 
 
43-) Ve lem tekün lehu fietün yensurunehu min dûnillâhi ve ma 

kâne müntesıra; 
 
Allâh dûnunda ne bir yardımcısı vardı ne de kendi kendine yetecek 

gücü! (A.Hulusi) 
 
043 – Allah dan baĢka yardım edecek bir cemaati de olmadı, kendi 

kendine de kurtaramadı. (Elmalı) 
 
 
Ve lem tekün lehu fietün yensurunehu min dûnillâh artık onun 

kendisine destek çıkacak Allah‟tan gayri hiç kimsesi yok. ve ma kâne 
müntesıra üstelik baĢının çaresine bakacak durumda da değildi. 
Zavallı..! 

 
 
44-) Hünalikel Velayetü Lillâhil Hakk* HUve hayrun sevaben ve 

hayrun ukba; 
 
ĠĢte fark edileceği üzere, velâyet (El Veliyy isminin zuhuru) 

yalnızca, Hak olan Allâh'a aittir (velayet yaĢamını yaĢatan Allâh'tır)! O 
mükâfat verici olarak da hayırlıdır, sonucu yaĢatıcı olarak da. (A.Hulusi) 

 
044 - ĠĢte burada velâyet elhak, Allah‟ındır, o sevapça da hayır, 

ukbaca da hayırdır. (Elmalı) 
 
 
Hünalikel Velayetü Lillâhil Hakk iĢte orada, iĢte o anda. Hünalike 

zarfı bu iki anlama da birden gelir. Hem mekan, hem zamanı gösterir. 
ĠĢte o anda da orada gerçek anlamda yar ve  yardımcı olma gücü sadece 
mutlak gerçeğin ta kendisi olan Allah‟a aittir. Yani hesap günü, son gün. 



HUve hayrun sevaben ve hayrun ukba O hem hak edilen karĢılığı 
vermede, hem de nihai akıbeti belirlemede rakipsizdir. Evet, 
alternatifsizdir. 

 
Kur‟an yeni bir misale daha geçiyor burada. Buraya kadar varlık ve 

yokluklasınanmanın örneğini verdi. Yani eĢyanın çift boyutlu tabiatını 
farklı bir açıdan bize gösterdi ve Allah‟ın gör dediği yerden varlık ve 
yokluğun değeri nedir. Servet sahibi olmanın değeri nedir. Yani gerçek 
servet nedir. Onun için zihnimizde ki oynamıĢ taĢları yerine oturttu. 
Terazimizi yeniden kurdu ve yepyeni bir misale gerdi. 

 
 
45-) Vadrib lehüm meselel hayatid dünya kemain enzelnahu 

mines Semai fahteleta Bihi nebatül' Ardı feasbeha heĢiymen 
tezruhürriyah* ve kânAllâhu alâ külli Ģey'in muktedira; 

 
Onlara dünya hayatının MĠSALĠNĠ ver... (Dünya hayatı) semâdan 

indirdiğimiz bir su gibidir ki, onunla arzın nebatı birbirine karıĢtı... Derken 
(o bitki) rüzgârın savurduğu çöp kırıntısı hâline geldi... Allâh her Ģeye 
Muktedir'dir. (A.Hulusi) 

 
045 - Onlara Dünya hayatın meselesi de Ģöyle yap: Sanki bir su, 

onu Semadan indirmiĢiz, derken onunla Arzın nebatâtı birbirine karıĢmıĢ, 
derken bir çöp kırıntısı olmuĢtur, rüzgârlar onu savurur gider, Allah her 
Ģey'e muktedir bulunuyor. (Elmalı) 

 
 
Vadrib lehüm meselel hayatid dünya onlara dünya hayatını da 

örnek ver. kemain enzelnahu mines Sema bu hayat gökten indirdiğimiz 
su gibidir.  

 
Hatırlayalım, yağmur O‟na ait, gök O‟na ait, toprak O‟na ait. Ürün 

neden mutlak manada size ait olsun ki. Ġnsanoğlunun nankörlüğüne 
bakınız dostlar. Çok az katkıda bulunduğu bir Ģeyin tamamına sahip 
olmak isterken, tamamına sahip olan ve tamamını verene sırt çeviriyor 
ve nankörlük ediyor. ĠĢte bir su gibidir diyor, gökten indirdiğimiz suya 
benzer dünya hayatı. 

 
fahteleta Bihi nebatül' Ard derken toprağın bunu emmesi ile yer 

bitki örtüsüne kavuĢur. Yani toprakta bitki bitiyorsa eğer bu Allah‟ın 
gönderdiği rahmet sayesinde. 

 
feasbeha heĢiymen tezruhürriyah en sonunda bütün bunlar 

kuruyup yerinde yellerin estiği çerçöpe döner. Yani ey insanoğlu sen 
varlığını yer yüzünde ki bu varlığı serveti ebedi mi sanıyorsun. Allah‟ın 



yağdırdığı yağmura benzersin. Yer yüzünde bittin. Fakat bir gün 
kuruyacaksın. Unutma yerinde yeller esecek unutma. 

 
ve kânAllâhu alâ külli Ģey'in muktedira Zira Allah istediğini 

yapacak güce sahip olandır. 
 
 
46-) El malu vel benune ziynetül hayatid dünya* vel bakıyatus 

salihatu hayrun 'ınde Rabbike sevaben ve hayrun emela; 
 
Zenginlik - mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür (fânidir - yok 

olucudur, geçicidir)! Bâkî kalacak olan imanın gereği yapılanlar ise; 
Rabbinin indînde mükâfat olarak da hayırlıdır, beklenti olarak da 
hayırlıdır. (A.Hulusi) 

 
046 - o mal ve oğullar Dünya hayatın ziynetidir, bâkı kalacak Salih 

ameller ise Rabbinin indinde sevapça da hayırlıdır, emelce de hayırlıdır. 
(Elmalı) 

 
 
El malu vel benune ziynetül hayatid dünya servette evlatta 

geçici dünya hayatının süsleridir. vel bakıyatus salihatu hayrun 'ınde 
Rabbike sevaben ve hayrun emela ürünü kalıcı olan güzel ve erdemli 
davranıĢlarsa değer açısından rabbinin katında daha hayırlı, ümit etmeye 
de daha layıktır. 

 
Vahiy kalıcı ve geçici kavramlarına iliĢkin tasavvurumuzu bu iki 

meselle inĢa ediyor değerli Kur‟an dostları. Allah‟ın gör dediği yerden 
bakarsanız iĢte göreceğiniz gerçek budur. Yani ne geçici, ne kalıcı ve 
belki bu ayetlerin bizi uyardığı en büyük handikap dünyevileĢme 
handikabıdır. DünyevileĢme tuzağı ĠĢte ona karĢı uyarılıyoruz. 

 
 
47-) Ve yevme nüseyyirul cibale ve teral'Arda barizeten ve 

haĢernahüm felem nüğadir minhüm ehadâ; 
 
Dağları yürüttüğümüz gün (organları iĢlevsiz bıraktığımızda), arzı 

çırılçıplak görürsün! Onların hepsini bir araya toplamıĢızdır; öyle ki hiçbiri 
ihmal edilmez! (A.Hulusi) 

 
047 - DüĢün o günü ki dağları yürütürüz, Arzı görürsün çır çıplak ve 

onları hep mahĢere toplamıĢızdır da hiç bir kimse bırakmamıĢızdır. 
(Elmalı) 

 
 



Ve yevme nüseyyirul cibale ve teral'Arda barizeten ve dağları 
yürütüp düzleyeceğimiz o gün, yer yüzünü düz ve çıplak görürsün.  

 
Barizaten hem içindekini ortaya çıkarmak manasına gelir, ki bazı 

müfessirlerimiz bu anlamı vermiĢler; bağrındakini dıĢına atar. Ama bu 
bağlamda düz ve çıplak anlamına gelse gerek. 

 
ve haĢernahüm felem nüğadir minhüm ehadâ ve geride tek bir 

kiĢi bırakmadan onların tümünü bir araya toplayacağız. 
 
 
48-) Ve 'uridu alâ Rabbike saffa* lekad ci'tümuna kema 

hâlâknaküm evvele merretin, bel zeamtüm ellen nec'ale leküm 
mev'ıda; 

 
Saf saf Rablerine arz olunmuĢlardır (inanç mertebelerine göre yer 

alırlar)! Andolsun ki, sizi ilk yarattığımız gibi (bilinç karıĢıklığından 
arınmıĢ, saf Ģuurlar olarak) bize geldiniz... Belki siz, sizin için böyle bir 
aĢamayı oluĢturmayacağımızı sandınız! (A.Hulusi) 

 
048 - Ve hepsi saff olarak Rabbine arz edilmiĢlerdir, iĢte buyurur 

celâlim hakkı için ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz, fakat size hiç bir 
mev'id yapmayacağız zuummetmiĢtiniz değil mi. (Elmalı) 

 
 
Ve 'uridu alâ Rabbike saffa sonunda saf halinde rabbinin 

huzuruna çıkarıldıklarında lekad ci'tümuna kema hâlâknaküm evvele 
merrah iĢte nihayet sizi ilk yarattığımız günkü gibi bize geldiniz bel 
zeamtüm ellen nec'ale leküm mev'ıda fakat dünyada iken böylesi bir 
buluĢmayı sizin için gerçekleĢtiremeyeceğimizi düĢünüyordunuz 
denilecek. 

 
Evet, Yani bize kavuĢacağınızı hiç düĢünmüyordunuz, ahirete 

inanmıyordunuz. Bir türlü içinizden inanmak gelmiyordu. Biz 
vahiylerimizle, nebilerimizle bunu size duyurmuĢtuk. Ama öldükten sonra 
bir hayat olduğuna inanmak iĢinize gelmedi, çünkü hesabını 
veremeyeceğiniz Ģekilde yaĢadınız. Hesabını veremeyeceğiniz Ģekilde 
yaĢadığınızı itiraf etmek zorunuza gittiği için hesap gününü inkar ettiniz.  

 
Ġnsanoğlunun kıt akıllılığına bakınız. Hesabını verecek bir hayatı 

yaĢamak zoruna gidiyor, gücüne gidiyor, onun içinde hesap gününü inkar 
etmeye kalkıyor. Ne yazar, inkar etseniz, gerçeği inkar edenin gerçeğe 
hiçbir zararı dokunamaz. Sadece kendisine eder. 

 
 



49-) Ve vudı'al Kitabu feteral mücrimiyne müĢfikıyne mimma 
fiyhi ve yekulune ya veyletena mali hazel Kitâbi lâ yuğadiru 
sağıyraten ve lâ kebiyreten illâ ahsaha* ve vecedu ma amilu hadıra* 
ve lâ yazlimu Rabbüke ehadâ; 

 
Kitap (kiĢinin tüm yaĢam bilgisi) ortaya konmuĢtur! Suçlu 

durumundakilerin hepsinin, o bilgilerden korkup ürpererek "Yandık Ģimdi! 
Bu nasıl 'Kitap'mıĢ (kaydedilmiĢ bilgi) ki, küçük - büyük demeden tüm 
düĢünce ve yaptıklarımızı kaydetmiĢ!" dediklerini görürsün... Ne 
yapmıĢlarsa onu hazır bulmuĢlardır! Rabbin kimseye zulmetmez. 
(A.Hulusi) 

 
049 - Defter de konulmuĢtur, artık o mücrimleri görürsün 

bulundukları haileden helecanlar içinde titreĢiyor ve diyorlardır: «Eyvah 
bize! bu defter de ne acayip ne küçük koymuĢ ne büyük hepsini zapt 
etmiĢ» ve bütün yaptıklarını hazır bulmuĢlardır, Rabbin kimseye 
zulmetmez. (Elmalı) 

 
 
Ve vudı'al Kitab sonunda tutulan kayıt önlerine konulur. 
 
Sicilleri tutulmuĢtu ya. Nasıl bir sicilmiĢ? feteral mücrimiyne 

müĢfikıyne mimma fiyhi ve yekulun bunun üzerine suçluların orada 
gördüklerinden dolayı dehĢetle irkildiklerini ve Ģöyle dediklerini görürsün; 
Tabii sicilleri kayda geçmiĢtir. Yani tüm hayatları filme alınmıĢtır ve onu 
izlediklerinde dehĢetle tir tir titremeye baĢlarlar ve derler ki; ya veyletena 
mali hazel Kitâbi lâ yuğadiru sağıyraten ve lâ kebiyreten illâ ahsaha 
vay gele baĢımıza..! Ya da Vay canına be..! Bu nasıl bir kayıtmıĢ ki 
küçük büyük dememiĢ hepsini bir bir sayıp dökmüĢ. 

 
ve vecedu ma amilu hadıra ve yapıp ettikleri her Ģeyi kayda 

alınmıĢ olarak önlerinde bulurlar. ve lâ yazlimu Rabbüke ehadâ zira 
senin rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. 

 
Femen ya'mel miskale zerretin hayren yerah (Zilzal/7) 

hatırlayalım o ünlü ayetleri; 
 
Ve men ya'mel miskale zerretin Ģerren yerah (8)  
 
Kim zerre kadar bir hayır yaparsa onu mutlaka görecek. Yani o 

kayda alınacak anlamına, görecek. O atlanmayacak, mutlaka kayda 
geçecek. Ama sonuçta rabbimiz rahmeti ile bağıĢlayacak o ayrı bir Ģey. 
Kim de en ufak bir Ģer yapmıĢsa o da kayda geçecek.  

 
 



50-) Ve iz kulna lil Melaiketiscüdu liAdeme fesecedu illâ ibliys* 
kâne minel Cinni fefeseka an emri rabbih* efetettehızunehu ve 
züriyyetehu evliyâe min dunĠY ve hüm leküm adüvv* bi'se liz 
zâlimiyne bedela; 

 
Hani biz meleklere "Secde edin Âdem'e" dedik de Ġblis hariç hepsi 

hemen secde ettiler! Ġblis CĠNN (türün)dendi; (bu nedenle) Rabbinin 
hükmüne (hakikat ilmi yoktu {Cin türünde hakikat ilmi ve kader sistemi 
bilgisi yoktur - RUH ĠNSAN CĠN Kitabı. A.H.}) uymadı! O hâlde siz, beni 
bırakıp onu (iblis'i) ve neslini mi dostlar ediniyorsunuz? Hâlbuki onlar 
sizin düĢmanınızdır! Zâlimler için ne kötü bir dost seçimi oldu! (A.Hulusi) 

 
050 - Yine düĢün o vakit ki Melâikeye Âdem için secde edin 

demiĢtik hemen secde ettiler, ancak Ġblis, Cinden idi de Rabbinin 
emrinden çıktı, ya Ģimdi siz beni bırakıp da onu ve zürriyetini kendinize 
evliyamı ittihaz ediyorsunuz onlar size öyle düĢman iken? zalimler için ne 
fena bedel. (Elmalı) 

 
 
Ve iz kulna lil Melaiketiscüdu liAdeme fesecedu illâ ibliys 
 
Kur‟an yepyeni bir kıssaya getirdi sözü ve yine aslında yukarıdan 

beri vermek istediği Ģeyi farklı bir boyutla bu kıssayla da devam ettiriyor. 
 
Hani bir zamanlar meleklere, Adem‟in önünde yere kapanın 

demiĢtik te, Ġblis hariç onların tümü yere kapanmıĢtı. Burada bir üsteki 
kıssayla ve ondan önceki meselle alakası açık. Ġnsanoğlunun nankörlüğü 
nereden kaynaklanıyor. Ġnsanoğlu nankörlük yapmakla aslında kimin izini 
takip ediyor. Kime öykünüyor ve özeniyor onu veriyor Kur‟an burada. 

 
kâne minel Cinni fefeseka an emri rabbih O görünmeyen 

varlıklardan biriydi. Sonunda rabbinin emrine karĢı geldi. 
 
Surenin diğer kıssa ve mesellerine uygun olarak yine eĢyanın çift 

kutuplu tabiatına bir atıf var. Ġyi ve kötünün mahiyeti. Gecesiz gündüz, 
kıĢsız bahar, dikensiz gül nasıl yoksa bu dünya da kötüsüz bir iyide 
düĢünülemez. Onun için gece gündüzün zıddı, kötü de iyinin zıddıdır ve 
her Ģey zıddıyla kaimdir. Bu yaratılmıĢlar aleminde. ĠĢte bize hayatın bir 
gerçeği olan kötü ve iyinin tarifini, tanımını doğru yapmamız veriliyor, 
öğütleniyor burada. 

 
efetettehızunehu ve züriyyetehu evliyâe min dunĠY ve hüm 

leküm adüvvun. ġimdi onun size olan düĢmanlığına rağmen beni 
bırakıp ta onu ve onun ürünü olanları can dostları mı edineceksiniz.  

 



ġeytan Allah‟ın değil insanın rakibidir. Değerli Kur‟an dostları. 
Allah‟ın kuludur o, ama asi bir kuludur unutmayın. Onun için Ģeytanı 
Allah‟ın rakibi gibi algılayan bir düĢünce Ġslam‟da yok. Hatta yasak bir 
düĢüncedir. Onun gücü yoktur, Kur‟an bunu sık sık söyler.,,leyse leke 
aleyhim sultan. (Ġsra/65) Senin kullarım üzerinde bir gücün 
olmayacaktır. 

 
Peki Ģeytan nasıl icra eder görevini? Çirkin iĢini? Ġnsandan aldığı 

güçle onu insana karĢı kullanarak. Yani Ģeytana siz güç transfer 
edersiniz ve sizden transfer ettiğiniz gücü size karĢı kullanır. Ġradenizden 
ne kadar zayıflatırsanız o da o kadar güçlenir. Olay budur. Yani 
iradenizden her düĢüĢ, Ģeytana, onun gücüne bir ilavedir. 

 
bi'se liz zâlimiyne bedela zalimler hatırına yapılan bu takas ne 

berbat bir takastır. 
 
Ġfadeye dikkat buyurun lütfen. Zalimler hatırına takas yapıyorsunuz, 

kimle kimi? Allah‟ın rızası ile Ģeytanın rızası. Ġçinizde, beden ülkenizin 
baĢkenti olan yürekte imanın iktidarını destekleyeceğiniz yerde Ģeytanın 
iktidarını destekliyorsunuz ve dolayısıyla baĢkentte ki iktidar Ģeytana 
geçince eliniz ayağınız, gözünüz kulağınız, diliniz dudağınız da onun 
emrine geçiyor. 

 
 
51-) Ma eĢhedtühüm halkas Semavati vel Ardı ve lâ halka 

enfüsihim* ve ma küntü müttehızel mudılliyne 'aduda; 
 
Ben onları (cinleri) Semâlar ve arzın yaratılmasına da, kendi 

yaratılmalarına da Ģahit tutmadım! Ġnsanları saptıranlar hiçbir zaman 
bana hizmet vermez! (A.Hulusi) 

 
051 - Ben onları ne Göklerin ve Yerin yaradılıĢına ne de 

kendilerinin yaradılıĢına Ģahit kılmadım ve hiç bir zaman mudılleri kol 
tutmuĢ değilim. (Elmalı) 

 
 
Ma eĢhedtühüm halkas Semavati vel Ardı ve lâ halka 

enfüsihim ben onları ne göklerin ne yerin yaratılıĢına Ģahit kıldım, ne de 
kendi var oluĢlarına.  

 
Bu gerçekten felsefi derinliği çok büyük bir ifade;  EĢhedü enlâ 

ilâhe illallahdiyen bir insan kendi var oluĢuna öncelikle Ģahitlik etmiĢ 
olur. Çünkü Allah‟ın var oluĢuna Ģahitlik eden insan, önce kendinin var 
olması lazım. Ben Ģahadet ederim ki diyen bir insan, EĢhedü diyen bir 
insan önce ben varım demiĢtir. Ben kendi var oluĢuma Ģahadet ederim 
demiĢtir. Ben kendi var oluĢumun farkına vardım, varır varmaz da Ģunun 



farkına vardım; Beni var eden bir VAR var. O halde ben kendi var 
oluĢumdan yola çıkarak onun da varlığına tanıklık ederim Ģahitlik ederim 
demiĢtir. Ben varım, bu beni var edenin varlığına tanıklıktır, o halde hem 
var oluĢum hem de akleden kalbimle ben de onun varlığının Ģahidiyim. 
DemiĢtir. Onun için EĢhedü enlâ ilâhe illallah sadece Allah‟ın varlığına 
tanıklık değil, kĢinin kendi var oluĢuna da tanıklığıdır. 

 
Yani biz onları buna tanık kılmadık dolayısıyla bu bilince sahip 

kılınmadılar. Bu bilinçle bakmadıkları için Allah‟ı da inkar ettiler. Yani 
Allah‟ı inkarları, Allah‟ın müdahil oluĢunu, hayata müdahil oluĢunu da 
inkardı. Onun için Allah‟ın tanığı olamadılar. 

 
ve ma küntü müttehızel mudılliyne 'aduda üstelik ben bu 

saptırıcı güruhu yardımcı edinmiĢte değilim, yani benim yardımcılarım da 
değil onlar. 

 
 
52-) Ve yevme yekulü nadu Ģürekâiyelleziyne zeamtüm 

fedeavhüm felem yesteciybu lehüm ve ce'alna beynehüm mevbika; 
 
"Varsaydığınız ortaklarımı çağırın" diye seslenildiği süreçte, onları 

çağırırlar da, onlar kendilerine cevap vermezler... Biz onların aralarına 
aĢılmaz bir engel koyduk. (A.Hulusi) 

 
052 - Ve o gün ki dîyecek: «önleyin bakalım o zuumettiğiniz 

Ģeriklerime» derken onlara çağırmıĢlar yalvarmıĢlardır fakat kendilerine 
icabet etmemiĢlerdir ve aralarına biz bir mehleke (Tehlikeli yer veya iĢ.) 
koymuĢuzdur. (Elmalı) 

 
 
Ve yevme yekulü nadu Ģürekâiyelleziyne zeamtüm ve o gün 

Allah benim mutlak yetkilerime ortak olduğunu düĢündüklerinizi çağırın 
diye nida edecek. ġu bana ortak olduğunu düĢündüklerinizi çağırın da 
gelsinler bakalım nasıl ortaklarmıĢ göstersinler diyecek. 

 
Fedeavhüm bunun üzerine onları çağıracaklar. felem yesteciybu 

lehüm ve ce'alna beynehüm mevbika ne ki kendilerine cevap veren 
çıkmayacak. Zira onların aralarına dehĢet bir uçurum yerleĢtireceğiz. 
Birbirine ulaĢamayacaklar. 

 
 
53-) Ve rael mücrimunen nare fezannu ennehüm muvakı'ûha 

ve lem yecidu anha masrifa; 
 
Suçlular ateĢi gördüler de, artık onun içine kesin düĢeceklerini 

bildiler... AteĢ dıĢında gidebilecekleri bir yol yoktu! (A.Hulusi) 



 
053 - Ve mücrimler ateĢi görmüĢ, artık ona düĢüneceklerini 

anlatmıĢlardır da ondan savuĢacak bir yer bulamamıĢlardır. (Elmalı) 
 
 
Ve rael mücrimunen nare fezannu ennehüm muvakı'ûha ve lem 

yecidu anha masrifa nihayet günahkarlar ateĢi görünce kaçınılmaz 
olarak oraya gireceklerine akılları yatacak ve oradan kaçıp kurtulacak bir 
yol da bulamayacaklar. 

 
 
54-) Ve lekad sarrefna fiy hazel Kur'âni linNasi min külli mesel* 

ve kânel Ġnsanu eksere Ģey'in cedela; 
 
Andolsun ki biz Ģu Kurân'da, insanlar için, gerçekleri her türlü 

misalle sayıp döktük! Ġnsan ise gerçekleri tartıĢmaya en düĢkün olanıdır. 
(A.Hulusi) 

 
054 - ġanım hakkı için, hakikat, biz bu Kur'an da insanlara ibret 

olacak her türlü meselden tasrif yapmıĢızdır, insan ise her Ģeyin cedelce 
ekseri olmuĢtur. (Elmalı) 

 
 
Ve lekad sarrefna fiy hazel Kur'âni linNasi min külli mesel 

doğrusu biz bu Kur‟an da her türlü dolaylı anlatım tarzından yola çıkarak 
insanlara farklı açılardan hakikati açıkladık. 

 
Evet, mesel; bir gerçeği ona benzer baĢka bir gerçekle açıklamak 

anlamına gelir. Ragıp el Isfahani‟nin müfredatında geçen tanımı bu. 
Dolaylı anlatım tarzı yani.  

 
Neden mesele baĢvurur Kur‟an? 2 Nedenden dolayı 
 
1 – Ya anlatılan konu gayb olduğu için zorunlu olarak gaybi bir 

gerçek insan zihnine mesellerle, eğretilemelerle, soyutlamalarla 
indirilebilir. Onun için. 

 
2 – Ya da Tasavvur inĢa edici bir tarz olarak akılda kalsın diye. Ki 

bu söz sanatlarının en büyüklerinden, en ünlülerindendir. 
 
Dolayısıyla Kur‟an mesele bu iki açıdan yer verir ve detaylı olarak 

anlatır ki, insanlar yanlıĢ anlamasınlar. Allah‟ı yanlıĢ anlamasınlar, vahyi 
yanlıĢ anlamasınlar. Yine de varlıklar içerisinde en çok yanlıĢ anlaĢılan 
rabbimizdir. 

 



ve kânel Ġnsanu eksere Ģey'in cedela zira insan var olan her bir 
Ģey içerisinde tartıĢmaya en düĢkün olandır. 

 
ZemahĢeri‟nin verdiği anlamı esas alarak bu Ģekilde bir tercüme 

yaptım. Elâ ya'lemu men halâk.. (Mülk/14) ayetini hatırlıyoruz. Allah 
yarattığını bilmez mi? 

 
Varlıklar içerisinde tartıĢmaya en yatkın varlık. Aynı ayette yer 

aldığına göre meselle insanın polemikçi boyutu arasında bir irtibat 
kurmayalım mı. Yani Allah evire çevire tüm detaylarıyla, her türlü üslubu 
kullanarak insana hakikati anlatıyor, ama Ģu insan var ya, tartıĢmacı bir 
varlık, yani tüm yaratıklar içinde polemiği en çok seven bir varlık olduğu 
için, Allah‟a karĢı bile haddine bakmadan polemik yapmaya kalkıĢıyor.  

 
Onun için ey insanoğlu bu anlatılan kıssaları, temsilleri, meselleri ki 

baĢından beri ashab-ı kehf kıssası anlatıldı hatırlayın. Ġki bağ sahibi 
adamla yoksul kıssası anlatıldı hatırlayın. Yine Adem ve Ģeytan kıssası 
anlatıldı hatırlayın. Yine dünya hayatının suya benzediği meseli anlatıldı -
Ki sonuncular hep meseldi- hatırlayın.  

 
Bütün bunlar neyi vermek istiyor, bunun birer parmak olduğunu, 

parmağa değil, parmağın gösterdiği yere bakmanız gerektiğini. Cama 
değil, camdan bakmanız. Bunu yaparsanız ancak gösterileni göreceğinizi 
iyi bilin deniliyor. Bunu yapmaz da kalkar; iĢte Ģu mu dedi, bu mu dedi, 
Ģurada kim vardı, mağarada kimler vardı, adları neydi, köpeklerinin adı 
neydi, köpeğin cinsi neydi, kaniĢ miydi, diğer cins miydi, iĢte yani kangal 
köpeğimiydi, Sivas köpeğimiydi vs. diye tartıĢmak yerine, Allah‟ın ne 
demek istediği üzerinde yoğunlaĢın. O mağaranın çağı kaçtı, yüz ölçümü 
kaçtı, neden oluĢmuĢtu, kilden mi oluĢmuĢtu, taĢtan mı kayadan mı..! 
Bunlar sizin iĢinize yaramaz. Sizin iĢinize yarayacak Ģeylere bakın. 
Aslında bu cedelle mesel arasında ki irtibatta iĢte budur. 

 
 
55-) Ve ma mene'anNase en yu'minu iz caehümül hüda ve 

yestağfiru Rabbehüm illâ en te'tiyehüm sünnetül evveliyne ev 
ye'tiyehümül azâbü kubüla; 

 
Kendilerine hakikate giden yola kılavuzluk edecek olan (Rasûl) 

geldiği hâlde, insanları iman etmekten ve Rablerinden mağfiret 
istemekten alıkoyan engel; öncekilerin baĢına gelenlerin kendilerine de 
gelmesini veya azabın karĢılarına dikilivermesini beklemekten baĢka ne 
olabilir ki! (A.Hulusi) 

 
055 - Kendilerine doğru yolu gösteren peygamber geldiği halde 

insanları iman etmekten ve günahlarının mağrifetini istemekten alıkoyan 



da baĢka değil, ancak kendilerine evvelkilerin sünneti gelmesi veya 
Âhiret azâbının gözleri önüne gelmesi kazıyyesidir. (Elmalı) 

 
 
Ve ma mene'anNase en yu'minu iz caehümül hüda ve 

yestağfiru Rabbehüm nitekim kendilerine doğru yolu gösteren rehber 
geldiği zaman, insanları iman etmekten ve rablerinden af dilemekten 
alıkoyan Ģey; illâ en te'tiyehüm sünnetül evveliyne ev ye'tiyehümül 
azâbü kubüla ya öncekilerin baĢına gelenlerin kendi baĢlarına da 
gelmesini, ya da ahiret azabının gözlerinin önüne konulmasını 
istemekten baĢkası değildi. Yani haydi, getirsene diyorlardı ya, 
hatırlayınız Hud/8. ayetinde, Nahl/1., Enbiya/1. ve daha Kur‟an ın bir çok 
yerinde inkarcılar kendilerine gönderilen peygamberlere; Tehdit ettiği 
azabı getir de görelim diye meydan okuyorlardı. Ona bir atıf var burada.  

 
Yine onun yanında ahiretin azabının gözlerinin önüne konulmasını 

bekliyorlar ve istiyorlardı. ĠĢte bunun için, yani hepsinin ortak tavrı bu 
oldu ve inkara götüren de bu oldu. 

 
 
56-) Ve ma nursilül murseliyne illâ mübeĢĢiriyne ve münziriyn* 

ve yücadilülleziyne keferu Bil bâtıli li yudhıdu Bihil Hakka vettehazû 
âyâtiy ve ma ünziru hüzüva; 

 
Biz Rasûlleri sadece müjdeleyici ve uyarıcılar olarak irsâl ederiz... 

Hakikat bilgisini inkâr edenler ise, asılsız, temelsiz fikirlerle Hakk'ı örtme 
mücadelesi veriyorlar! ĠĢaretlerimi ve uyarıldıkları Ģeyleri eğlence 
edindiler (ciddiye alıp değerlendirmediler)! (A.Hulusi) 

 
056 - Halbuki biz gönderdiğimiz Peygamberleri ancak mübeĢĢir ve 

münzir olmak üzere göndeririz, küfredenler ise hakkı bâtılla kaydırmak 
için mücadele ediyorlar âyetlerimizi ve kendilerine edilen inzârı eğlence 
yerine tuttular. (Elmalı) 

 
Ve ma nursilül murseliyne illâ mübeĢĢiriyne ve münziriyn oysa 

ki biz elçilerimizi “azap getirsinler diye değil,” böyle bir açıklama 
zaruridir. Çünkü ibarenin dilsel formu bize bu açıklamayı mecburi kılıyor. 
Onun için biz elçilerimizi azap getirsinler diye değil, yalnızca müjdeciler 
ve uyarıcılar olarak göndeririz. Yani onlar rahmettirler. Peygamberimiz 
Rahmeten lil alemindir. Alemlere rahmettir. ĠĢte Kur‟an ın da ifade 
buyurduğu gibi. 

 
ve yücadilülleziyne keferu Bil bâtıli li yudhıdu Bihil Hakk 

küfürde direnenlerse aslı faslı olmayan iddialarla hakikati geçersiz 
kılmanın kavgasını verirler. vettehazû âyâtiy ve ma ünziru hüzüva 
ayetler ve uyarılarımızı alay konusu ederler. 



 
 
57-) Ve men azlemü mimmen zükkire Bi âyâti Rabbihi fea'reda 

anha ve nesiye ma kaddemet yedah* inna ce'alna alâ kulubihim 
ekinneten en yefkahuhu ve fiy azânihim vakra* ve in ted'uhüm ilel 
hüda felen yehtedu izen ebeda; 

 
Rabbinin delilleri (Rabbanî özellikleri) hatırlatıldığı hâlde, onlardan 

yüz çeviren; iki eli ile hazırlayıp önceden gönderdiği Ģeyleri unutandan 
daha zâlim kim olabilir? Gerçek ki, (inkârları dolayısıyla) hakikati fark 
edememeleri için, kozalarına hapsettik; kulaklarına da ağırlıklar koyduk! 
Onları Hakikate davet etsen de, bu hâldeyken ebediyen hidâyete 
eremezler! (A.Hulusi) 

 
057 - O kimseden daha zâlim de kim olabilir ki: Rabbinin âyâtı ile 

nasihat edilmiĢtir de onlardan yüz çevirmiĢ ve ellerinin takdim ettiği 
Ģeyleri unutmuĢtur; çünkü biz onların kalpleri üzerine onu iyi 
anlamalarına mani bir takım kabuklar ve kulaklarına bir ağırlık 
koymuĢuzdur, sen onları doğru yola çağırsan da o halde onlar ebeden 
yola gelmezler. (Elmalı) 

 
 
Ve men azlemü mimmen zükkire Bi âyâti Rabbihi fea'reda anha 

ve nesiye ma kaddemet yedah iĢte rabbinin ayetleri kendilerine 
ulaĢtırıldığı halde onu görür görmez kendi iĢlediği kötülükleri de unutarak 
ondan yüz çeviren kimseden daha zalim, daha fazla kötülük yapan biri 
olabilir mi. 

 
inna ce'alna alâ kulubihim ekinneten en yefkahuhu ve fiy 

azânihim vakra ġu kesin ki biz bu gibilerin akleden kalpleri üzerine onu 
anlamalarını engelleyen bir kapak, kulaklarına ise bir tıkaç yerleĢtiririz. 

 
Evet, açık. Ġnsanın hakikate karĢı Ģartlanması. Bilincin kör, sağır ve 

dilsizleĢmesi. Ġnsan bilinci hakikate karĢı körleĢirse, o insanın gözünün 
görüyor olması hiçbir Ģey ifade etmez. çünkü göz görmek için tek baĢına 
yetmez. Onun için ıĢık lazım. IĢık, gönül ıĢığı vahiydir. Nasıl ki ıĢık 
olmadan göz görmezse, gönlün, kalbin ıĢığı vahiy  olmadan da kalbin 
gözü kör gibidir. 

 
ve in ted'uhüm ilel hüda felen yehtedu izen ebeda dolayısıyla 

onları doğru yola çağırsan da onlar asla doğru yola gelemezler. 
 
 
58-) Ve Rabbükel Ğafûru ZürRahmeti, lev yuahızühüm Bi ma 

kesebu le 'accele lehümül azâb* bel lehüm mev'ıdün len yecidu min 
dunihi mev'ila; 



 
Rabbin Ğafûr ve zür Rahmet'tir (Rahmet sahibi)! Eğer 

kazandıklarının sonuçlarını hemen yaĢatmayı dilemiĢ olsaydı, elbette 
azabı (vefat ettirmeyi) çabuklaĢtırırdı! Ancak onlar için vadedilen bir 
zaman vardır ki, ona ulaĢmamaları mümkün değildir. (A.Hulusi) 

 
058 - Hem o mağrifeti çok rahmet sahibi rabbin onları kesibleriyle 

derhal muâheze ediverecek olsa idi haklarında azâbı elbette tacil 
buyururdu, fakat onlar için bir mîy'âd vardır ki o gelince hiç bir çare i 
necat bulamazlar. (Elmalı) 

 
 
Ve Rabbükel Ğafûru ZürRahmeh yine de daima bağıĢlayıcı olan 

rabbin sınırsız rahmetin sahibidir. lev yuahızühüm Bi ma kesebu le 
'accele lehümül azâb eğer iĢledikleri günahlar yüzünden onları 
cezalandıracak olsaydı, kesinlikle azabı onların baĢına hemen musallat 
ederdi. Yani rabbinin sınırsız rahmeti hemen cezalandırmaya izin 
vermez. Onun için Allah‟ın isimlerinden biri de Latiyf‟tir. Cezada acele 
etmez, lütuf sahibi diye de anlamıĢlar bazı müfessirler bu ismi celilin 
anlamını. Yani cezalandırmada acele etmez. Yine Haliym ismi de bu 
anlamı içerir. Rabbimiz Haliym dir. Kendisine karĢı bir günah 
iĢlendiğinde, günah iĢleyeni cezalandırma konusunda hiç acele etmez. 
Süre verir ona, mühlet tanır. 

 
bel lehüm mev'ıdün len yecidu min dunihi mev'ila fakat iĢte 

onlar için bir süre belirlenmiĢtir ki asla onu aĢıp ta kurtulamazlar. Yani 
belirlenmiĢ bir süre vardır. Ne kadar uzun olursa olsun bunun bir sonu 
vardır, bu mühletin, süre tanımaların bir sonu vardır, o süre gelince de 
hĢç kimse atlatamaz, aĢamaz. Yasa bu yani. Bu süre mutlaka dolacak. 

 
Ömür de sınırlıdır. Rabbimiz bir ömürlük bir tevbe süresi vermiĢtir, 

istiğfar süresi vermiĢtir ama unutmayın yasa kesin. Herkesin ömrü bir 
gün bitecek. 

 
 
59-) Ve tilkel kura ehleknahüm lemma zalemu ve ce'alna li 

mehlikihim mev'ıda; 
 
ĠĢte sana, zulmettiklerinden dolayı yok ettiğimiz Ģehirler ki onların 

helâkı için de bir süreç tayin etmiĢtik. (A.Hulusi) 
 
059 - Daha o memleketler ki biz onları zulmettiklerinde helâk 

etmiĢiz ve helâklerine bir mîy'âd tayin eylemiĢiz. (Elmalı) 
 
 



Ve tilkel kura eğer inanmazsanız iĢte yeryüzünde ki eski 
medeniyetlerin kalıntıları gözünüzün önünde. ĠĢte yıkılıp gitmiĢ, göçüp 
gitmiĢ, yeryüzünde izi kalmamıĢ ne medeniyetler, ne uygarlıklar, ne 
büyük kentler vardı. ĠĢte yol üzerinde Sodom ve Gomore, Lut gölünün 
kenarında. ĠĢte yine Salih peygamberin kavmi, Semud kavmi, iĢte yine 
Ahkâf ve Ad kavmi. Yani bütün bunlar bölge insanının tanıdığı belaya 
uğramıĢ kavimlerin kalıntıları. 

 
ehleknahüm lemma zalemu zulümde ısrar edince onların tümünü 

yok ettik. Yani zulümde ısrar edince yok ettik ama. Onun için zulümde 
ısrar etmeleri helâki getiriyor. Siz de aklınızı baĢınıza alın da zulümde 
ısrar etmeyin, kendi kendinize daha fazla kıymayın ve ce'alna li 
mehlikihim mev'ıda oysaki biz onların helâki için de bir süre takdir 
etmiĢtik. Yani geçmiĢ medeniyet ve uygarlıklar, helâk olmuĢ uygarlıklar 
içinde süre tanımıĢtık. Bu Allah‟ın yasasıdır. Süre tanımamızı istismar 
etmeye kalkma ey insanoğlu, Allah‟ın sana verdiği kapıdan vur ve gir ve 
rabbinle tanıĢ, kendinle tanıĢ. Allah en büyük imkândır, bu imkânı heba 
etme. 

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



Ġslamoğlu Tef. Ders. KEHF SURESĠ (060-110)(95) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 

 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları bugünkü dersimize Kehf suresinin 60. ayeti 

ile baĢlayacağız ĠnĢallah. Bundan önceki dersimizde gördüğümüz ayetler 
Kur‟an ın en sembolik iki kıssa, mesel ve temsillerle dolu olan bu 
suresinde anlatılanlar bize hakikatin çift boyutlu tabiatını, insan ve onun 
bıraktıklarının geçiciliğini, fakat ebedi ve kalıcı olanın Allah olduğunu 
hatırlatıyordu. 

 
Burada yeni bir kıssaya daha giriyor Kur‟an. Temsil niteliği, mesel 

niteliği ağır basan bir kıssa bu. Ki 54. ayette açıkça Kur‟an ifade 
buyurmuĢtu: Ve lekad sarrefna fiy hazel Kur'âni linNasi min külli 
mesel (54) Biz bu Kur‟an da her türlü dolaylı anlatım tarzından yola 
çıkarak insanlara farklı açılardan hakikati açıkladık, anlattık buyurmuĢtu 
ve arkasından da; ve kânel Ġnsanu eksere Ģey'in cedela (54) fakat Ģu 
insan var ya tartıĢmaya varlıklar içerisinde en düĢkün olandır diyerek de 
bu mesellerin, bu temsillerin, bu kıssaların üzerinde polemik 
yapılacağını, spekülasyon yapılacağını, bazılarının burada anlatılanları, 
Hakikate bir atıf değil de bir polemik konusu olarak algılayacağını adeta 
bir Kur‟an mucizesi olarak gündeme getirmiĢti. 

 
ĠĢte Kur‟an ın Polemik konusu yapılmamasını istediği ve hakikate 

atıf olan, bir parmak olarak görülüp parmağa değil parmağın gösterdiği 
yere bakılmasını istediği kıssalardan, mesellerden birine giriyoruz. Ki 
tefsir edebiyatımızda Musa, bir kul meseli olarak bilinen meĢhur mesel. 

 
 
60-) Ve iz kale Musa li fetahu lâ ebrahu hatta eblüğa mecmeal 

bahreyni ev emdıye hukuba; 
 
Hani bir vakit Musa, hizmetindeki gence demiĢti ki: "Tâ iki denizin 

cem olduğu yere varıncaya kadar yoluma devam edeceğim; uzun 
yıllarıma mal olsa bile." (A.Hulusi) 

 
060 - Bir vakit de Musâ fetâsına demiĢti ki: durmayacağım tâ iki 

denizin cem olduğu yere kadar varacağım, yahut senelerce gideceğim. 
(Elmalı) 
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Ve iz kale Musa li fetahu lâ ebrahu hatta eblüğa mecmeal 
bahreyni ev emdıye hukuba bir zaman da Musa yardımcısına demiĢti 
ki; Ġki denizin birleĢtiği yere varıncaya dek durmayacağım. Ġsterse oraya 
varmam çok uzun zamanı Hukuba; ahkab, çok uzun zamanlar, çağları, 
yılları alsın yine de oraya varıncaya dek yürümeyi sürdüreceğim. 
DemiĢti. 

 
Doğrusu Kur‟an da yer alan Musa, bir kul kıssası, ki bir kula 

değinen ayetler ilerde gelecek, tefsir geleneğinde üzerinde çok uzun 
durulan bir kıssa. Burada ki Musa‟nın kimliği sorulabilir. Hatta 
sorulmuĢtur da. Ġlk nesiller tarafından baĢlayarak bu Musa Ġsrail 
oğullarının ünlü peygamberi Hz. Musa mı, yoksa baĢka bir Musa mı diye 
sorulmuĢ, hatta bunun üzerinde tartıĢmalar yapılmıĢ, spekülasyon 
yürütülmüĢ.  

 
Yine bu kıssada geçen bir kulun kimliği. Yine burada bu ayette 

geçen iki deniz, hangi deniz. Bu iki denize kimileri Akdeniz‟le okyanusun 
birleĢtiği Cebeli Tarık. Kimileri Marmara ile kara denizin birleĢtiği Ġstanbul 
boğazı. Hatta kimileri Kara denizle Hazar denizinin geçmiĢ çağlarda ikisi 
arasında bir su yolu olması dolayısıyla bu denizler. Daha baĢkaları da 
beyaz Nil ile devamı olan Mısır Nil‟inin Hartum‟da birleĢtiği noktadır 
demiĢler. 

 
Fakat bütün bu, demiĢler, söylemiĢler, etmiĢler, eylemiĢler diye 

naklettiğim Ģeyler eğer gerekseydi Kur‟an bize açıkça onları da söylerdi. 
Bu bilgileri Kur‟an ın vermemesi aslında bizim dikkatimizi coğrafyaya, 
isme, mekâna veya zamana çekmek değil, bizim dikkatimizi hakikate 
çekmek. Yani zamanlar üstü, mekânlar üstü, coğrafyalar üstü, hatta hatta 
bir zaman bir dönemde yaĢamıĢ insanlar üstü, tüm insanlığı 
ilgilendirecek ebedi değerlere çekmek istemesidir.  

 
Onun için bu soruların cevabını Kur‟an vermiyor. Kimdi. Bir kul 

diyor, kimdi. Adı neydi söylemiyor. Ne zaman onu söylemiyor. Nerede 
onu söylemiyor. Ġki deniz diyor, fakat yoruma açık. Yani bu sorulara 
cevap vermemesi bir maksadı gözetmesinden dolayı. O maksatta 
parmağa değil, parmağın gösterdiği yere bakın, Cama değil, camdan 
bakın demesinden kaynaklanıyor. 

 
Hani 54. ayeti bir daha hatırlatmam gerekecek. Mesel ve cedel 

arasında bir bağ kuruyordu baĢlangıçta, dersime giriĢte okuduğum ayet. 
Fakat insan yaratıklar içerisinde en çok polemiği seven diyordu. ve kânel 
Ġnsanu eksere Ģey'in cedela (54) meseli gündeme getirdikten biz 
insanlara hakikatleri evire çevire, tüm boyutlarıyla, mesellerle Açıkladık 
dedikten sonra üzerine basa basa insanın polemikçiliğini gündeme 
getiriyor aynı ayet. 

 



Meselle polemik arasında ne gibi bir irtibat kuruyordu Kur‟an. 
Çünkü mesellerin tabiatı belli. Bir hakikati bir baĢka Ģeyle anlatmak. 
Mecazla anlatmak yani. Mecazı hakikate dönüĢtürürse iĢte o zaman 
polemiğe yol açar.Yani mecazın kendisini hakikat zannederse. Daha 
doğrusu bir yere iĢaret eden parmağı amaç zannederse ve sürekli ona 
bakarsa iĢte o dur polemiğe yol açacak olan. Oysaki parmağın gösterdiği 
yeri görür görmez oraya bakmasını istiyor Kur‟an. ĠĢte mesel de budur. 
Mesel; bir hakikati onun dıĢında mecazi bir yolla, bir baĢka Ģeyle 
anlatmaktır, temsil getirmektir, örneklemektir. Onun üzerinden gönderme 
yaparak dolaylı anlatım yoludur. 

 
Bu kıssa ve mesellerle anlatılmak istenen hakikatlerin 

malumatfuruĢluklara, spekülasyonlara ve polemiklere kurban edilmeme 
uyarısıydı bu surenin 54. ayeti. 

 
Bu ayette eĢyanın çifte gerçekliğini görüyoruz. Surenin bütününde 

gördüğümüz gibi. Ġki deniz, aslında çok uzun tahliller yapılabilir bu ibare 
üzerinde. Görünen ve görünmeyen. Olayların dıĢ yüzü ve içyüzü. Mesel 
boyutu ağır kaçan bu kıssada anlatılan da bu aslında. Bilgi ve hikmet. 
Zarf ve mazruf. Kıssadan hisse. Çıkarılacak hisse ise açık. Hiçbir kiĢi, 
hiçbir insan, isterse peygamber olsun Hakikatin tümünü sonuna kadar 
bilemez. Bilemeyebilir. Bu surenin son ayeti olan peygamberin 
beĢerliğini, ölümlü bir insan olduğunu vurgulayan ayetin de bu hakikate 
bir atıf değil mi aslında. 

 
Ġkincisi eĢya ve olaylar hakkında hüküm verirken temkinli olmak 

Ģart. 
 
Üçüncüsü; Allah hikmetsiz iĢ yapmaz. ĠĢte bu Musa ve bir kul 

kıssası tefsir edebiyatımızda Hızır diye adlandırılan bir kul kıssası bunu 
veriyor bize. 

 
Kıssa gerçekten de tefsir edebiyatı tarafından tarih içerisinde 

üretilerek menkıbeleĢmiĢ. Ben; bir çoğunun delili bulunmayan bu 
menkıbevi nakilleri geçerek sadece Buhari, Müslim ve Tirmizi‟nin yer 
verdiği bir hadisi kısaca özetlemek istiyorum. 

 
Ubey Bin Kaab‟tan nakledilen bu hadise göre Resulallah bu 

meselimsi kıssayı Ģöyle açıklar; 
 
Bir gün Musa (AS.) halka hitap etmektedir. Öyle güzel hitap eder, 

öyle güzel konuĢur ki insanlar onun ilmine hayran olurlar ve bu hayranlığı 
görünce kendi kendisine; “Acaba yeryüzünde benden daha bilgili, 
benden daha alim biri var mıdır.” der. 

 



Bunun üzerine rabbi; ”Evet yeryüzünde senden daha alim, daha 
bilgili biri vardır.” der. 

 
Hz. Musa ısrarla onunla görüĢmek istediğini, onun da bilgisine 

ulaĢmak istediğini, paylaĢmak istediğini söyler ve aldığı vahiy veya ilham, 
o iki denizin birleĢtiği yerdedir. Yanına azık olarak bir balık al, balık 
nerede denize girerse iĢte orada onu bulacaksın der. Bunun üzerine Hz. 
Musa yanına yardımcısını da alarak yola koyulur. Gerisi surede 
anlatıldığı gibi, kıssanın iĢlediği gibidir. En sonunda suredeki kıssanın 
içinde yer almayan ama bu söz konusu hadiste yer alan bazı bölümler 
vardır. 

 
Mesela bir kul gemide giderken Hz. Musa‟ya döner derki; “Senin ve 

benim bilgimizin tamamını toplasak ne kadar eder bilir misin?” Bak der. 
“Bir serçe denizden su içmektedir. Bu serçenin içtiği su denizden ne 
eksiltir? Hiçbir Ģey. ĠĢte senin ve benim bilgimizin toplamı bu serçenin 
denizden eksilttiği kadar bile değildir.” Diye bir ders verir. Yani kıssadan 
anlaĢılan ve bu kıssayı Resulallah‟ın açıkladığı bu hadislerden de 
anlaĢılan gerçekten de budur. Yani insanoğlunun bilgisi, Allah‟ın bilgisi 
yanında bir hiçtir. Peygamber bile olsa kimse her Ģeyi bildiği iddiasında 
bulunamaz ve ondan da öte olayların eĢyanın bir görünen boyutu, bir de 
görünmeyen boyutu vardır ve hepsinin üzerine makro planda vermek 
istediği Ģey bu kıssanın; Allah hikmetsiz iĢ yapmaz. Eğer Allah‟ın bir iĢini 
anlamamıĢsanız, bilginizin eksikliğine yorun. Eğer size garip gelmiĢse, 
size ters gelmiĢse hatta;  

 
Mesela neden bir çocuk sapasağlam doğarken bir baĢkası yarım 

akıllı, ya da spastik, ya da kötürüm olarak doğabiliyor. Bunun kusuru 
neydi diye soramazsınız, sormayın. Böyle bir soru sanki insanın Allah‟tan 
alacağı varmıĢ gibi bir önyargıya dayanır. Ġnsan hangi uzvunun, hangi 
nimetin bedelini ödemiĢ ki Allah‟a gözsüz kör yarattığı bir insanın 
Allah‟tan; Benim senden iki göz alacağım var diyebilsin. Bunun karĢılığını 
ne zaman ödemiĢ ki bunu vermediği için sitem etme hakkını kendinde 
görsün. Hayır, insanın sahip olduğu tüm değerler Allah‟ın peĢinen ona 
açtığı bir kredidir. Ġsterse açmaya da bilir. 

 
Peki açmadıklarını neden açmaz? Mesela aramızda doğuĢtan 

körler neden öyledir. Bunun bir hikmeti var mıdır diyecek olursak. 
Hikmetsiz iĢ yoktur ki. Nedir peki? DoğuĢtan görme özürlü herkes 
insanların arasında dolaĢan canlı bir ayettir. Gözü olanlar gözlerinin 
Ģükrünü eda etsinler diye. Görmeyenler onlar için canlı yürüyen birer 
uyarı levhasıdır. Akıllılar akıllarının Ģükrünü eda etsinler, ihanet 
etmesinler, Allah‟tan aldıkları akılla Allah‟a ihanet etmesinler diye deliler 
dolaĢır aramızda. El ayak sahibi olanlar, bunlara ihanet etmesin Allah‟tan 
aldığı bu nimetlerin Ģükrünü ödesin diye aramızda eli, kolu, ayağı, bacağı 
olmayanlar dolaĢır. 



 
Aslında biri diğeri için uyarıcı bir ayettir ve tabii ki onun da sabrı 

karĢılıksız kalmayacaktır çünkü bu dünyadan sonra ebedi bir hayat daha 
gelecektir. Herkese karĢılığının verildiği, herkese sahip olduğu nimetin 
sorulduğu bir mahkeme gelecektir. Bir sorgu günü gelecektir. O gün öyle 
elsiz ayaksız, öyle dilsiz dudaksız, öyle görme ve iĢitme duyusu 
olmayanlar olacaktır ki hesabını çok kolay verecek ve belki onları gören 
bir çok eli ayağı, dili dudağı olanlar, gözü kulağı olanlar ben de bu geçici 
hayatta böyle olsaydım da bu kalıcı hayatta, ebedi hayatta Ģimdi bu 
hallere düĢmeseydim demeyeceğinin garantisinin kim verebilir. ĠĢte bu 
kıssanın bize vereceği bir çok hisseden bir kaçı bunlardır. 

 
Bu ayette geçen mecmeal Bahreyn iki denizin kavuĢtuğu yer 

ibaresini Beydavi ve bazı müfessirler farklı yorumlalar. Bu sembolik bir 
ifadedir derler. Ġki denizden kasıt Musa‟nın zahiri ilmi, bir kulun hikmet 
ilmi. Yani Musa‟nın bilgisi, bir kulun hikmetidir derler. 

 
Hz. Musa aslında kimseyi aramadı, bu ikisinin buluĢtuğu noktayı 

aradı. Yani eĢyanın görüneni ile görünmezini bir biri ile buluĢturmak 
istedi. Aradığı buydu. Bir mekan ve bir zamanda değil, aslında hakikatin 
iki boyutu olan, iki yarım küresi olan görünen ve görünmeyen, illet ve 
gaye. Bilgi ve Hikmet birbiri ile birleĢtirmek istedi. Aslında Musa ve bir 
kulun kavuĢması, hakikatin iki boyutunun birleĢmesiydi. EĢyanın görünen 
ve görünmeyen, bilgi ve hikmet, illet ve gaye boyutlarının birleĢmesiydi 
diye de tefsir edilmiĢ, yorumlanmıĢtır. Bu açıklamalardan sonra devam 
edelim kıssamıza; 

 
 
61-) Felemma beleğa mecmea beynihima nesiya hutehüma 

fettehaze sebiylehu fiyl bahri sereba; 
 
Vaktaki iki denizin arasının birleĢtiği yere vardılar, balıklarını 

unuttular... Bunun üzerine o (balık) da o denizde yolunu bulup gitmiĢti! 
(A.Hulusi) 

 
061 - Bunun üzerine ikisi bir vaktaki iki deniz arasının cem olduğu 

yere vardılar balıklarını unuttular o vakit o, denizde bir deliğe yolunu 
tutmuĢtu. (Elmalı) 

 
 
Felemma beleğa mecmea beynihima nesiya hutehüma fakat iki 

denizin birleĢtiği yere vardıklarında balıklarını unutmuĢlardı bile. 
fettehaze sebiylehu fiyl bahri serabe nitekim o da kendi yoluna 
koyulup denizde gözlerden kayboldu. Yani, yanlarına azık olarak aldıkları 
balık hadiste geçtiği gibi gözden kaybolmuĢtu. Fakat onun kayboluĢ 
yerini unutmuĢlardı çünkü fark edememiĢlerdi. 



 
Burada yine bu ayette bir üstteki ayeti eğer sembolik olarak yoruma 

tabi tutarsak, bu ayette o sembolün devamı. 
 
 
62-) Felemma caveza kale lifetahu atina ğadaena* lekad lekıyna 

min seferina hazâ nesabâ; 
 
(BuluĢma yerlerini) geçip gittiklerinden az sonra Musa hizmetlisine: 

"Öğle yemeğini çıkar bakalım; gerçekten bu yolculuk bizi yordu..." 
(A.Hulusi) 

 
062 - Bu sûretle vakte ki geçtiler fetâsına getir, dedi: KuĢluk 

yemeğimizi, hakikaten biz bu seferimizden yorgunluğa giriftar olduk. 
(Elmalı) 

 
 
Felemma caveza kale lifetahu atina ğadaena ve bir miktar 

uzaklaĢtıklarında Musa yardımcısına azığımızı çıkar dedi. Getir. feta, 
aslında genç demek. Yardımcılar, hizmetçiler genellikle genç olduğu için 
Arapçada tüm yardımcılara, hizmetçilere, hizmet görenlere feta denilir. Ki 
Resulallah‟ta; “Abdi (yani kulum, kölem) demeyin, emeti, cariyem 
demeyin yardımcılarınıza, bu kelimeyi kullanın.” diye özel edep 
tavsiyesinde bulunmuĢtu. Bu fetanın bazı tefsirlerde Ġsraili rivayetlerden 
yola çıkılarak YuĢa Bin Nun olduğu zikredilir. Tabii bu da spekülatif bir 
bilgi ve YuĢa ismi geçtiğinde sanırım Ġstanbullu olanların bu isme karĢı 
özel bir aĢinalığı da olsa gerek. Çünkü Anadolu kavağında Hz. YuĢa‟ya 
nispet edilen bir makam, kabir değil, ama bir makam olduğu zaten 
öteden beri bilinir. 

 
lekad lekıyna min seferina hazâ nesabâ doğrusu bu yolculuk bizi 

Hayri yormuĢtur dedi Hz. Musa. 
 
 
63-) Kale eraeyte iz eveyna ilesSahreti feinniy nesiytül hut* ve 

ma ensaniyhu illeĢĢeytanu en ezküreh* vettehaze sebiylehu 
fiylbahri 'aceba; 

 
(Musa'nın hizmetlisi): "Gördün mü?" dedi, "Kayanın yanındayken o 

balığı unuttum ben... Onu sana hatırlatmamı Ģeytan unutturdu! O (balık) 
acayip bir Ģekilde (canlanıp) denize daldı gitti!" (A.Hulusi) 

 
063 – Gördün mü? dedi: kayaya sığındığımız vakit doğrusu ben 

balığı unuttum, ve bana onu söylememi her halde ġeytan unutturdu, o 
acayip bir sûrette denizdeki yolunu tutmuĢtu. (Elmalı) 

 



 
Kale eraeyte iz eveyna ilesSahreti feinniy nesiytül hut 

yardımcısı ona cevap verdi; Bak Ģu iĢe dedi. Hani dibinde dinlendiğimiz 
kaya vardı ya iĢte orada balığı unutmuĢuz. Baktı ki balık yok yerinde 
unutmuĢuz dedi. ve ma ensaniyhu illeĢĢeytanu en ezkürehu bunu 
söylemeyi bana unutturan Ģeytandan baĢkası olamaz. Yani daha önce 
balığı görmedim yerinde fakat size de söylemeyi unutmuĢum. Yani iki 
kere unutmuĢuz. Hem daha önce tembihlendiği halde, balığı 
kaybettiğimiz yerde duracağımız bilindiği halde onu unutmuĢuz, hem de 
ona yerinde göremediğimi sana bildirmeyi unutmuĢum. Dedi. 

 
Burada bir de edep veriliyor; Ġnsanın kötü Ģeyleri Allah‟a nispet 

edilmez. Yani ĢeytanlaĢmıĢ iç güdülerine, yani içindeki negatif kutuplara 
hamledilir, benim kusurum dercesine. Evet, aslında Ģeytana hamledilen 
Ģeyler, bir istiğfar vesilesi olarak insana; Bu senin kusurundur. Çünkü 
Ģeytanın insan üzerinde gücü olmadığını söyleyen Kur‟an dı yine. 

 
vettehaze sebiylehu fiylbahri 'aceba ama o, yani balık ĢaĢırtıcı 

bir biçimde kendi yoluna koyulup gözden kaybolmuĢ. 
 
 
64-) Kale zâlike ma künna nebğ* fertedda alâ asârihima 

kasasâ; 
 
(Musa) dedi: "ĠĢte aradığımız o ya!"... Böylece izlerinin üzerine, geri 

döndüler. (A.Hulusi) 
 
064 - ĠĢte dedi: aradığımız o ya, bunun üzerine izlerini takip ederek 

gerisin geri döndüler. (Elmalı) 
 
 
Kale zâlike ma künna nebğıy Musa dedi ki; ĠĢte aradığımızda 

orasıydı ya fertedda alâ asârihima kasasâ bunun üzerine hemen geri 
dönüp kendi izlerini takip ettiler. 

 
 
65-) Feveceda 'abden min 'ıbadiNA âteynâhu rahmeten min 

'ındiNÂ ve 'allemnâhu min ledünNÂ 'ılmâ; 
 
Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz Ona indîmizden 

(Hakikatini yaĢatan) bir rahmet vermiĢ ve yine Onda ledünnümüzden 
(Tecelli-i sıfat olarak tahakkuk etme {mardiye} Ģuuru) ilim açığa 
çıkarmıĢtık. (A.Hulusi) 

 
065 - Derken kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona nezdimizden 

bir rahmet vermiĢ ve ledünnimizden bir ilim öğretmiĢtik. (Elmalı) 



 
 
Feveceda 'abden min 'ıbadiNA âteynâhu rahmeten min 'ındiNÂ 

ve 'allemnâhu min ledünNÂ 'ılmâ sonunda orada kendisine katımızdan 
bir lütufta bulunarak ilmimizden bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan birini 
buldular. 

 
Burada ki ledünNÂ i‟nde gibi bir zarf aslında. Fakat irfan ekolü tarih 

içerisinde tabii vahiyden çok çok sonra bunu isimleĢtirmiĢ. Ledünni ilim 
biçiminde de kavramlaĢtırmıĢ. Burada kullanıldığı anlamla, tarih 
içerisinde irfan ekolünün dilinde kavramlaĢması arasında herhangi bir 
benzerlik olmadığını sanırım söylemeye bile gerek yok. Çünkü burada 
zarf olarak kullanılıyor. Katımızdan, tarafımızdan anlamına. 

 
Evet,'abden min 'ıbadiNA kullarımızdan bir kul diyor. Kur‟an da 

kullardan bir kul diye geçen Ģahsın adından önce mahiyeti 
bilinmemektedir. Yani adı bir tarafa bu insan mı, melek mi, hatta 
muhayyel bir varlık mı. Yani temsili , mesel olduğunu dikkate alırsak 54. 
ayetten yola çıkarak bu surenin mesellerle dolu olduğunu ve rabbimizin 
bize bazı hakikatleri meselleri tüm boyutlarıyla aktararak verdiğini 
hatırlayacak olursak bunun temsili bir Ģahsiyet olması da mümkün. Hatta 
Saadettin Konevi‟nin tefsirinde dediği gibi misal aleminde beĢeri vasfı 
olmayan bir ruh‟ta olabilir diyor. Yani mahiyeti tartıĢılmıĢ. 

 
Tabii biz bu tartıĢmaların sonunda yine doğrusunu Allah bilir, bunlar 

bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren ne demek istediğidir. Muradı 
ilahidir. Yani bu ayetler bize ahlaki bir takım ilkeler, hedefler gösteriyor. O 
hedefler neler, bu parmağın gösterdiği yer neresi biz oraya bakarız. 

 
Tefsir edebiyatımız tarafından menkıbevi bir kiĢiliğe büründürülen 

bu kullardan bir kulun adının Hıdr, Ahtar‟dan, yeĢil, yeĢil adam. Ki bu da 
zaten bir isim değil, bir nitelik. Nitelikle isim ayrıdır. Nitelik iĢlevi verir 
isimden ayrı olarak. Ġsim iĢlevi vermez. Hatta isim çoğu zaman 
müsemmasını temsil bile etmez. Osman; Yılan yavrusu demektir. 
Hanzala; Ebu cehil karpuzu demektir. Mesela kaya. Yani kaya isimli bir 
adamı duyduğumuzda acaba kaya mı diye hiç düĢünmeyiz. Dolayısıyla 
bunu gibi isimler, isim sahibinin ne iĢ yaptığını, niteliğini vermezler. 
Dolayısıyla burada isim değil nitelikten söz edilebilir. Hıdr, yani hadiste 
geçtiği biçimde ki hadiste yer alan isim bu Hıdr bir isim de değil bir 
niteliktir. 

 
Peki neye delalet eder yeĢil adam, yeĢillik? Canlılığa delalet eder. 

Burada aslında bu canlılık beklide çok daha öte bir sembole iĢaret ediyor 
ki zaten sembolik olduğu da bellidir bunun. Bilginin görünmeyen boyutu, 
eĢyanın görünmeyen boyutu. EĢyanın yüzünün arkasında kalan, 
görüneninin arkasında kalan tarafı asıl canlı olan tarafı. Asıl hakikate bizi 



götüren tarafı. Onun için belki de bu sembol nitelikle bize verilmek 
istenen Ģey Hz. Musa‟ya bilgiyi öğretenin haddi zatında Allah‟ın her daim 
faal olan aktif olan, tıpkı bir yeĢillik gibi canlı, tabiat gibi her daim aktif 
olan mutlak bilgisidir. O mutlak bilgiden bize verdikleridir, iĢaretlerdir.  

 
ĠĢte bu manada bir orman, bir bahçe, yemyeĢil bir kır bize neler 

söylemez. Mesela insanın ölümlü olduğunu söylemez mi? Kainatın 
ölümlü olduğunu söylemez mi. Her baĢlangıcın bir sonu olduğunu 
söylemez mi. Her Ģeyin, her kuruyanın bir gün yeĢilleneceğini, her yeĢilin 
de bir gün kuruyacağını söylemez mi. ĠĢte bunun gibi bir sembol olması 
mümkündür. 

 
Tefsir edebiyatımızda bu zatın hadiste ki Hıdr isminden yola 

çıkarak ölümsüz olduğu yönünde bir takım spekülatif rivayetler ve 
yorumlar yapılmıĢsa da Kur‟an açıkça; Ve ma ce'alna li beĢerin min 
kablikel huld. (Enbiya/34) senden önce hiçbir insana ölümsüzlük 
vermedik diyen Enbiya/34 ayeti ile uyuĢmadığı açıktır. 

 
Aslında burada ki bir kul bilgeliği temsil eden sembolik bir kiĢilik. 

Resulallah bu kıssayı anlatan hadisinde hani Ģöyle bir anekdot 
geçiyordu. Bir kul Hz. Musa‟ya demiĢti ki Ģu serçeye bak o denizden ne 
eksiltirse seninle benim ilmimizin toplamı, Allah‟ın ilminden onu eksiltir. 
Aslında Resulallah kıssadan hisse çıkarıyordu. Kur‟an da anlatılan bu 
kıssanın verdiği hisse nedir, insanlara onu anlatıyordu, onu açıklıyordu 
ve tabii bize aynı zamanda Kur‟an kıssa ve mesellerinin nasıl okunması 
gerektiğinin de bir örneğini veriyordu. Onun için cedel yok, polemik yok, 
spekülasyon yok. Ya ne var? Ġbret var, öğüt var, ders var. 

 
[Ek bilgi; HZ HIZIR AS 
Ġbrahim aleyhisselamdan sonra yaĢamıĢ bir peygamber veya velî. 

Avrupa ve Asya kıtalarına hâkim olan Zülkarneyn aleyhisselamın 
askerinin kumandanı ve teyzesinin oğludur. Ġsminin, Belkâ bin Melkan, 
künyesinin Ebü‟l-Abbâs olduğu ve soyunun Nûh aleyhisselamın Sam 
isimli oğluna dayandığı bildirilmiĢtir. Bâzıları da Hızır aleyhisselamın 
Ġsrailoğullarından olduğunu söylemiĢlerdir. 

Hızır lakabıyla meĢhur olmasının sebebi, kuru bir yere oturup 
kalktığı zaman, oranın yeĢerip yemyeĢil olmasından dolayıdır. Sahîh-i 
Buhârî‟de bildirilen bir hadîs-i Ģerîfte Peygamber efendimiz; “Hızır 
(aleyhisselam), otsuz kuru bir yerde oturduğunda, o yer birdenbire 
yemyeĢil olur, peĢi sıra dalgalanırdı.” buyurdu. Musa aleyhisselamla 
görüĢüp yolculuk yaptı. Fakat vefatından sonra rûhu insan Ģeklinde 
gözüküp, garîblere yardım etmektedir. 

Hızır aleyhisselam, Allahü teâlânın sevgili kullarındandı. Doğdu, 
büyüdü ve vefat etti. Ancak Allahü teâlâ onun rûhuna insan Ģeklinde 
görünmek ve kıyâmete kadar yardım isteyen Müslümanların imdâdına 
yetiĢmek, yardım etmek, konuĢmak, ilim öğrenmek ve öğretmek 



özelliklerini verdi. Bâzı âlimler “nebî” (peygamber), bâzı âlimler de 
“velî”dir dediler. Hızır aleyhisselamda, yaĢayan insanlarda görülen hâller 
bulunduğu için yaĢıyor zannedilmektedir. 

Hızır aleyhisselam, güzel ahlâk sâhibi, cömert ve insanlara karĢı 
çok Ģefkatliydi. Allahü teâlânın izni ile kerâmet ehli olup, kimyâ ilmini 
bilirdi. Hak teâlânın bildirmesiyle ledünnî ilme sâhipti. 

Hızır aleyhisselamın Musa aleyhisselam ile buluĢması, görüĢmesi 
ve yolculuk yapması Kur‟ân-ı kerîm‟de Kehf sûresi 60 ve 80. âyetlerinde 
ve hadîs-i Ģerîflerde bildirilmiĢtir…(Mahmut Efendi Hz - Ġlmin fazileti) 
http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=3781] 

 
 
66-) Kale lehu Musa hel ettebiuke alâ en tuallimeni mimma 

ullimte rüĢda; 
 
Musa Ona dedi: "Sende açığa çıkarılan ilimden bana öğretmen 

için, sana tâbi olmak isterim!" (A.Hulusi) 
 
066 - Musâ, ona öğretildiğin ilimden bana bir rüĢt öğretmen Ģartıyla 

sana ittiba edebilir miyim? Dedi. (Elmalı) 
 
 
Kale lehu Musa Musa ona dedi ki; hel ettebiuke alâ en tuallimeni 

mimma ullimte rüĢda doğruyu bulma konusunda sana öğretilen bilgiden 
bana da öğretmen için seni takip edebilir miyim, seni izleyebilir miyim, 
sana tabi olabilir miyim, öğrenci olabilir miyim dedi. 

 
 
67-) Kale inneke len testetıy'a me'ıye sabrâ; 
 
(Hızır a.s.) dedi ki: "Sen benimle beraberliğe kesinlikle 

dayanamazsın (senin varoluĢ programın ve iĢlevin zâhire, göz boyutuna 
dönük; bâtın/gayb boyutuna ait hükümleri, iĢlevinin gereği bakıĢla 
hazmedemezsin)!" (A.Hulusi) 

 
067 - Doğrusu, dedi: sen benimle sabredemezsin. (Elmalı) 
 
 
Kale inneke len testetıy'a me'ıye sabrâ O, korkarım ki sen 

benimle birlikteliğe sabredemezsin dedi ve ekledi. 
 
 
68-) Ve keyfe tasbiru alâ ma lem tuhıt Bihi hubra; 
 
"Hakikatinden haberin olmayan bir olayı gördüğünde, nasıl 

dayanabilirsin ki!" (A.Hulusi) 

http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=3781
http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=3781


 
068 - Havsalanın almadığı Ģey'e nasıl sabredeceksin? (Elmalı) 
 
 
Ve keyfe tasbiru alâ ma lem tuhıt Bihi hubra kaldı ki sen tecrübi 

bilgi kapsamına tümüyle girmeyen Ģeye nasıl ve neden katlanasın ki. 
Yani insanın tecrübe alanına, algı alanına girmeyen bir Ģeye karĢı neden 
katlanasın ki. Yani seni bununla kınamam da. Bana dayanamazsan eğer 
senin kapsama alanına girmeyen bir Ģeyden dolayı sorumlu değilsin ki. 

 
Bu çok önemli bir ibare. Bir peygamber dahi olsa insan, hakikatin 

bütününü kavrayamaya bilir, kavrayamaz. Burada söylenmek istenen bu. 
 
Aslında Resulallah‟ın o meĢhur duasını hatırlatmıyor mu bize. 

“Ġlahi.” Diyordu değil mi? “Ġlahi, erinel eĢyae kemahi..!” Allah‟ım, bize 
eĢyayı iç yüzü ile, mahiyetiyle, olduğu gibi göster. Evet. Bu Resulallah‟ın 
duasıydı. Çünkü eĢyanın görüneni ile görünmeyeni arasında elbette fark 
vardı. Yani hareketsiz gibi gördüğünüz nesne eğer özüne indiğinizde, 
atomuna kadar indiğinizde bitevi hareket eden, hiç durmadan hareket 
eden hareketli bir varlığa dönüĢüyordu. Oysa ki gözünüz onu hareketsiz 
cansız sabit bir varlık olarak görüyordu. Tıpkı suda ki değneği kırık olarak 
gördüğü gibi. Eğer siz gördüğünüzün ötesine geçemezseniz, sudaki 
değneğin kırık olduğuna inanmanız lazım. Ama eğer yansıma yasasını 
bilirseniz o zaman aslında o değneğin kırık olmadığı halde öyleymiĢ gibi 
göründüğünü de bilirsiniz. ĠĢte o eĢyanın yasalarını bilmekten geçiyordu. 
EĢyanın yasalarını bilirseniz gözünüz bir sizi aldatamaz. Bu manada 
belki eĢyanın arkasında kalan boyutu ile önündeki boyutu arasında bir 
irtibat kurmak ve bu yasaları öğrenip hakikatine ulaĢmak. Gerekiyordu. 

 
Özellikle görünen dünyada karĢılığı olmayan gaybi hakikatler insan 

tarafından hiçbir zaman kavranamazlar. Çünkü görünen dünyada 
karĢılığı yok. ĠĢte gayb budur. Cennet, cehennem. O zaman zorunlu 
olarak o dünya hakkında ki tüm tasvirler, tüm anlatımlar mecazi olmak 
durumundadır ve Kur‟an da zaten bize bunu yapar. Mecaz ile anlatır, 
insan zihnine indirir, nüzulün ikinci anlamı da budur. Yani sadece vahyin 
kaynağından hedefine inmesi değil, aynı zamanda anlamın insan 
zihnine, insanın algısına, tasavvuruna indirilmesidir. Kapsama alanına 
sokulmasıdır. 

 
 
69-) Kale setecidüniy inĢaAllâhu sabiren ve lâ a'sıy leke emra; 
 
(Musa) dedi: "ĠnĢâAllâh beni sabreder bulacaksın; herhangi bir 

iĢinde sana itiraz etmem." (A.Hulusi) 
 



069 - ĠnĢallah dedi: beni sabırlı bulacaksın ve senin hiç bir emrine 
âsı olmam. (Elmalı) 

 
 
Kale setecidüniy inĢaAllâhu sabire Musa; ĠnĢallah beni dirençli 

bulacaksın dedi ve ekledi. ve lâ a'sıy leke emra ben senin hiçbir emrine 
karĢı gelmeyeceğim. 

 
 
70-) Kale fe initteba'teniy fela tes'elniy an Ģey'in hatta uhdise 

leke minhu zikra; 
 
(Hızır) dedi: "Eğer bana tâbi olacaksan, bana hiçbir Ģeyden (niye 

bunu yaptın diye) soru sormayacaksın; tâ ki ben sana o iĢin hakikatine 
dair söz açıncaya kadar!" (A.Hulusi) 

 
070 - O halde dedi: eğer bana tabi, alacaksan bana hiç bir Ģeyden 

suâl etme tâ ben sana ondan bir söz açıncaya kadar. (Elmalı) 
 
 
Kale fe initteba'teniy fela tes'elniy an Ģey'in hatta uhdise leke 

minhu zikra o kiĢi, hani bir kul, kullardan bir kul, tamam dedi. Eğer beni 
izleyeceksen olan bitenler hakkında seni bilgilendirinceye kadar bana 
hiçbir Ģey sorma. 

 
 
71-) Fentalekâ* hatta izâ rekiba fiys sefiyneti harekahâ* kale 

eharakteha litüğrika ehleha* lekad ci'te Ģey'en imra; 
 
Bunun üzerine ikisi (Musa ve Hızır) birlikte yola koyulup gittiler... 

Nihayet bir tekneye bindiklerinde, (Hızır) teknede yara açtı. (Musa) dedi: 
"Onun yolcuları boğulsun diye mi yara açtın teknede? Yemin olsun çok 
müthiĢ bir Ģey yaptın!" (A.Hulusi) 

 
071 - Bunun üzerine ikisi bir gittiler, nihayet gemiye bindiklerinde 

tuttu gemiyi yaraladı, â, dedi: ahalisini gark etmek için mi yaralandın 
onu? Alimallah müthiĢ bir Ģey yaptın. (Elmalı) 

 
 
Fentalekâ* hatta izâ rekiba fiys sefiynet birlikte yola koyuldular 

ve sonunda bir gemiye bindiler. Harekahâ o kiĢi, o kullardan bir kul 
gemide bir delik açtı. Bindikleri gemide. Hatta arka planında gelen 
haberlere göre gemi onlardan yol parası dahi almamıĢtı. 

 
kale eharakteha litüğrika ehleha Musa dedi ki; Yolcuları boğmak 

için mi onu deldin. Yani Ģimdi bunu deldin, yolcuları boğacaksın bunu 



niçin yapıyorsun dedi. lekad ci'te Ģey'en imra doğrusu çok tehlikeli bir 
Ģey yaptın dedi. 

 
Meselin iĢaret ettiği hakikate bir kez daha vurgu yapmak isterim 

sevgili Kur‟an dostları. Musa örneğinde nasıl bir karĢılığı olabilir bunun. 
Hz. Musa‟nın hayatına yönelik bir okuma getiriyor Resulallah‟a bu. 
Aslında unutmayın olayın kahramanı geçmiĢ çağlarda yaĢamıĢ Hz. Musa 
ve bir kul olsa da bu olay Hz. peygambere anlatılıyor vahiy olarak iniyor. 

 
Peki vahyin bu ayetlerin ilk muhatapları üzerinde inĢa etmek 

istediği Ģey ne olsa gerek. Hz. Musa‟nın hayatına yönelik bir boyutu var 
bunun. Yani o bir kul Hz. Musa‟nın hayatında ki bazı olaylara da açılım 
getiriyor, yorum getiriyor. Hz. Musa belki neden benim böylesine çok 
renkli geçti. Öyle renkli ki ölümden son anda kıl payı kurtul ve git bir 
imparatorun sarayına prens ol. Ondan sonra elinden ölümlü bir kaza 
çıksın katil diye aran. ĠniĢler ve çıkıĢlar. Ondan sonra sarayda büyümüĢ 
bir prens olarak git birinin kapısına çoban dur. Ondan sonra dön bir 
toplumum kurtarıcısı olarak sahneye çık ve zamanının en büyük 
yöneticilerinden birine meydan oku. Yani böyle iniĢ çıkıĢlar. Bunlar 
neden. Neden oldu. Bunların arkasında yatan hikmetler ne sorusunun da 
bir cevabı olmalı değil mi sizce. 

 
Evet, olmalı bence o Ġsrail oğullarını kurtarmak için denize 

sokmuĢtu. Fakat onlar kendilerini boğacağını zannettiler. Tıpkı bir kulun 
gemiyi delerken aslında batıracağını zanneden kendisi gibi. Onun amacı 
o geminin insanlarına zarar vermek değildi, kurtarmaktı. Gemiyi 
kurtarmaktı. Geminin sahiplerine yardım etmekti. Kendisi de Ġsrail 
oğullarına bir dönem gelecek bunu yapacak fakat onlar bunu 
anlamayacaklardı. Ve içlerinden bizi ölüme mi sürüklüyorsun diye itiraz 
edenler olacaktı. Oysa ilerde de açıklayacağı gibi bir kulun zalim bir kral, 
zalim bir yönetici sağlam gemilere el koyuyordu. Yani o zalim kral, 
firavundu ve onun elinden kurtarmak istediği gemi de, yardım etmek 
istediği sakinlerde Ġsrail oğulları idi, müminlerdi. Onun hikmeti buydu. 

 
Resulallah‟ın hayatında da bunun bir karĢılığı olmalı değil miydi? 

Onda da var. Müminleri deniz aĢırı HabeĢistan‟a yollamıĢtı. Bu sure 
indiği sırada unutmayalım HabeĢistan hicreti gerçekleĢmiĢti. Birileri; 
onları harcadığını düĢünebilirdi. Yani nereye yollamıĢtı? Evini barkını 
bırakarak bu insanlar nereye gitmiĢti. Hikmet Hayber‟in fethinden sonra 
anlaĢıldı. Resulallah onlar ta o zamana kadar orada tutmuĢtu. 7. yıla 
kadar hicreti. Neden orayı alternatif bir çıkıĢ yolu olarak hep açık tutmak 
istemiĢti HabeĢistan‟ı. Onun için Ġslami davet, Muhammedi davet 
sıkıĢtığında orada kendisine hep açık bir kapı bulunduracaktı. Çok sonra 
anlaĢılacaktı. 

 



Yine müĢrikler içinde bir takım ibretler taĢıyordu bu. MüĢrikler 
kendilerine ebedi saadeti getiren ve içlerinden emin olarak çıkmıĢ 
olduğunu bildikleri Hz. peygamberin. Mekke‟nin bu saadetini sarsacak, 
yani Mekke‟nin böyle yolunda giden gemisini delen biri olarak görüyorlar 
ve onun içinde bölgede en güzel ticaret yapan insanlar olarak gemimizi 
delme diye Resulallah‟a karĢı çıktılar, anlamadılar. Yani hikmeti 
kavramadılar. Gemiyi deldiğini zannettiler, fakat Resulallah onlara 
aslında iyilik yapıyordu. Bunu bilmediler.  

 
ĠĢte burada çok yönlü bir ders veriliyor herkese. Sizinde 

hayatınızda delinen gemiler, gemilere el koyan zalim yöneticiler olabilir. 
Siz de baĢınıza gelenleri okurken iĢte bu ayetler ıĢığında okursanız belki 
daha doğru bir sonuca ulaĢırsınız.  

 
 
72-) Kale elem ekul inneke len testatıy'a meıye sabrâ; 
 
(Hızır) dedi: "Sen benimle beraberliğe katlanamazsın, demedim 

mi?" (A.Hulusi) 
 
072 - Demedim mi, dedi: doğrusu sen benimle sabredemezsin? 

(Elmalı) 
 
 
Kale elem ekul inneke len testatıy'a meıye sabrâ o dedi ki; Ben 

sana dememiĢ miydim sen benimle birlikteliğe sabredemezsin diye. 
 
 
73-) Kale lâ tuahızniy Bima nesiytü ve lâ turhıkniy min emriy 

'usra; 
 
(Musa) dedi: "(Sözümü) unutmamdan dolayı beni paylama; iĢimde 

bana zorluk çıkarma." (A.Hulusi) 
 
073 - Beni dedi: unuttuğumla muâheze etme ve bana bu iĢimden 

dolayı güçlük çıkarma. (Elmalı) 
 
 
Kale lâ tuahızniy Bima nesiytü bir anlığına boĢ bulundum diye 

beni azarlama dedi Musa. ve lâ turhıkniy min emriy 'usra ve beni 
yaptığım bu yanlıĢtan dolayı köĢeye sıkıĢtırma. 

 
 
74-) Fentalekâ* hatta izâ lekıya ğulamen fe katelehu, kale 

ekatelte nefsen zekiyyeten Bi ğayri nefs* le kad ci'te Ģey'en nükra; 
 



Yollarına devam ettiler... Nihayet küçük yaĢta bir erkek çocuğa 
rastgeldiler; (Hızır) onu öldürdü! (Musa) dedi: "Kısas gerekçesi 
olmaksızın suçsuz birini öldürdün? Gerçekten çok çirkin - yanlıĢ bir Ģey 
yaptın!" (A.Hulusi) 

 
074 - Yine gittiler, nihayet bir oğlana rast geldiler tuttu onu 

öldürüverdi, â! Dedi: ter temiz bir nefsi bir nefis mukabili olmaksızın 
öldürdün mü? alimallah çok münkir bir Ģey yaptın. (Elmalı) 

 
 
Fentalekâ* hatta izâ lekıya ğulamen tekrar yola koyuldular, en 

sonunda bir delikanlıya rastladılar. fe katelehu fakat o kiĢi onu 
öldürüverdi. kale ekatelte nefsen zekiyyeten Bi ğayri nefsin Musa dedi 
ki ona; Ne yapıyorsun, ne yaptın sen Ģimdi bir cana karĢılık olmaksızın 
masum bir cana kıydın, bunu nasıl yaptın. Dedi. le kad ci'te Ģey'en 
nükra doğrusu sen çok büyük bir yasağı, çok büyük bir günahı iĢledin 
diye çıkıĢtı. 

 
Aslında biraz önce söz vermiĢti, fakat unutmayalım akıl gereğini 

yapmak durumundadır. Musa aslında gördüğü Ģeyden yola çıkarak 
doğrusunu yapıyordu. O nedenle Ubey Bin Kaab‟a nispet edilen 
Buhari‟nin, Mülim ve Tirmizi‟nin naklettiği o uzun kıssa yorumunda Ģu 
atıfta yapılır Resulallah‟ın bu hadisinde. O bir kulla Musa diyalogunda bir 
kul Musa‟ya dedi ki; “Sen senin bildiğine tabi olursun, ben benim 
bildiğime.”   

 
Bu bana çok ciddi ve önemli bir anahtar gibi geliyor. Yani insanların 

davranıĢları ve hükümleri, bilgilerinden bağımsız değildir. Dolayısıyla 
bildiğinizle amel etmek durumundasınız. Kötü bildiğiniz Ģeyi engellemek 
durumundasınız. Onun için kötü fakat bunun arkasında iyilik olabilir diye 
kötüye iyi kılıfı geçiremezsiniz. ĠĢte Resulallah‟ın o uyarısı da bu ayetlerin 
bir takım insanlar tarafından yanlıĢ anlaĢılıp ta kötüye iyi kılıfı geçirmek, 
ya da kötüye kaderdir diye katlanmanın önüne geçmek için bir uyarıydı. 

 
Hz. Musa merkezli bir okumada bu örnek neye denk geliyordu bu 

ayette ki? Hz. Musa‟ya bir ders amacı taĢıyordu açıkça. Hz. Musa‟nın 
hayatında bir dönüm noktası olan o Kıpti genci öldürmesine bir atıf var 
gibi geliyor bana. Bu Ģer, müthiĢ bir hayra vesile olmuĢtu. Tıpkı bir kulun 
davranıĢının büyük bir hayra yol açtığı gibi. Hz. Musa‟nın elinden çıkan 
bu ölümlü kazada kendisine nübüvveti ve hikmeti getiren uzun 
yolculuğun baĢlangıcı olmuĢtu bunu unutmayalım ve hemen Kur‟an da ki 
o ayeti hatırlayalım;  

 
ve 'asa en tekrahu Ģey'en ve huve hayrun leküm) siz bir Ģeyin 

kötü olduğunu zannedersiniz, fakat olabilir ki onun içinde sizin hayırlar 
gizlidir. ve 'asa en tuhıbbu Ģey'en sizde bir Ģeyin çok olmasını istersiniz, 



çok arzu edersiniz, hoĢunuza gider ve huve Ģerrun leküm (Bakara/216) 
fakat o sizin için hayırsızdır, Ģerdir. Allah en iyisini bilir, fakat siz 
bilemezsiniz. Diye bitiyor ayet. 

 
 
75-) Kale elem ekul leke inneke len testetıy'a meıye sabrâ; 
 
(Hızır) dedi: "Ben sana, benimle beraberliğe katlanamazsın 

demedim mi?" (A.Hulusi) 
 
075 - Doğrusu sen benimle sabredemezsin demedim mi sana? 

Dedi. (Elmalı) 
 
 
Kale elem ekul leke inneke len testetıy'a meıye sabrâ o kiĢi; Ben 

sana dememiĢ miydim dedi. Sen benimle birlikteliğe asla katlanamazsın 
diye. 

 
 
76-) Kale in seeltüke an Ģey'in ba'deha fela tusahıbniy* kad 

belağte min ledünniy 'uzra; 
 
(Musa) dedi: "Eğer bundan sonra sana (herhangi) Ģeyden 

sorarsam artık bana arkadaĢlık etme! Bu sana son özrüm olsun!" 
(A.Hulusi) 

 
076 - Eğer, dedi: bundan sonra sana bir Ģey sorarsam artık bana 

musahib olma, doğrusu tarafımdan son özre erdin. (Elmalı) 
 
 
Kale in seeltüke an Ģey'in ba'deha fela tusahıbniy Musa; 

Bundan sonra eğer sana herhangi bir soru soracak olursam artık benimle 
arkadaĢlık yapma dedi. kad belağte min ledünniy 'uzra zaten benden 
yeterince özür iĢittin, yani özür kapasitemi aĢtım. Dolayısıyla bundan 
sonra sana özür dileme durumunda kalmayacağım. Onun için artık 
sondur bu, bu kez de affet anlayıĢla karĢıla ve bir daha özür 
dilemeyeceğim. 

 
 
77-) Fentalekâ* hatta izâ eteya ehle karyetinistat'ama ehleha 

feebev en yudayyifuhüma feveceda fiyha cidaren yüriydü en 
yenkadda feekameh* kale lev Ģi'te lettehazte aleyhi ecra; 

 
Bunun üzerine yine bir süre gittiler... Nihayet ahalisinden yiyecek 

istedikleri, bir kasaba halkına vardılar... Ama onlar bu ikiliyi ağırlamaktan 
kaçındılar... Bu arada, (Musa ve Hızır) orada yıkılmak üzere bir duvar 



gördüler. (Hızır) tuttu o duvarı tamir etti. (Musa) dedi: "Eğer isteseydin bu 
iĢe karĢılık bir ücret alırdın." (A.Hulusi) 

 
077 - Bunun üzerine yine gittiler, nihayet bir karyenin ehline vardılar 

ki bunları misafir etmekten imtina ettiler, derken orada yıkılmak isteyen 
bir duvar buldular, tuttu onu doğrultuverdi, isteseydin, dedi: her halde 
buna karĢı bir ücret alırdın. (Elmalı) 

 
 
Fentalekâ* hatta izâ eteya ehle karyetinistat'ama ehleha 

yeniden yola koyuldular, nihayet bir kasabanın sakinleri ile karĢılaĢtılar. 
Onlardan yiyecek bir Ģeyler istediler. feebev en yudayyifuhüma fakat 
onlar bu ikisine konuk severlik göstermediler. Misafir etmediler. 

 
Hz. Musa ve Ġsrail oğulları gerçeğinde bu meselin temsil ettiği 

değer iki yetim Musa ve Harun‟du diye düĢünebiliriz. Kendilerine kötülük 
yapılmasına rağmen Ġsrail oğulları hep kötülük yaptı bu iki yetime. Fakat 
Hz. Musa ve Harun‟da onlara hep iyilik yaptılar. Yani onların duvarlarını 
düzelttiler. 

 
feveceda fiyha cidaren yüriydü en yenkadda feekamehu hal 

böyleyken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular ve o kiĢi duvarı 
onarıverdi. Yani kendilerini konuk etmeyen, kendilerine yiyecek bir Ģeyi 
dahi çok gören bu insanların kasabasında, Ģehrinde yıkılmak üzere olan 
bir duvarı onarıverdi. kale lev Ģi'te lettehazte aleyhi ecra Musa yine 
dayanamadı ve dedi ki; Bu sefer daha tabii ki sorgulayıcı bir biçimde 
değil de daha yumuĢak bir üslupla; Eğer isteseydin dedi buna bedel 
olarak bir ücret alabilirdin. 

 
 
78-) Kale hazâ firaku beyniy ve beynik* seünebbiüke Bi te'viyli 

ma lem testetı' aleyhi sabrâ; 
 
(Hızır) dedi: "ĠĢte bu (üçüncü itirazınla) beraberliğimiz sona ermiĢtir! 

Sana, katlanamadığın o Ģeylerin TEVĠLĠNĠ (içyüzünü) haber vereceğim." 
(A.Hulusi) 

 
078 - ĠĢte dedi: bu, seninle benim aramın ayrılması. Sana o 

sabredemediğin Ģeylerin tevilini haber vereyim.(Elmalı) 
 
 
Kale hazâ firaku beyniy ve beynik bir kul olan o kiĢi, iĢte böylece 

seninle yol ayrımına gelmiĢ bulunuyoruz. seünebbiüke Bi te'viyli ma 
lem testetı' aleyhi sabrâ Ģimdi sabra hakkında bir türlü sabır 
gösteremediğin olayın arkasında yatan gerçeği bir bir açıklayacağım. 

 



 
79-) Emmes sefiynetü fe kânet li mesakiyne ya'melune fiyl 

bahri feeredtü en e'ıybeha ve kâne veraehüm melikün ye'huzü külle 
sefiynetin ğasba; 

 
"O tekneden baĢlayalım: O tekne, denizde çalıĢan yoksullarındı. 

Ben onu kusurlu yapmayı diledim... (Çünkü) onların karĢılaĢacağı, her 
tekneye el koyan bir Melik var idi" (yaralı tekneyi almayacağı için tekneyi 
kurtardım, onlara iyilik olsun diye). (A.Hulusi) 

 
079 - Evvelâ gemi, denizde çalıĢan bir takım biçarelerin idi, ben 

onu ayıplandırmak istedim ki: ötelerinde bir Melik vardı, her sağlam 
gemiyi gasp en alıyordu. (Elmalı) 

 
 
Emmes sefiynetü gemiden baĢlayalım fe kânet li mesakiyne 

ya'melune fiyl bahr o gemi geçimini denizden sağlayan yoksullara aitti. 
feeredtü en e'ıybeha hal böyleyken onu hasarlı hale getirmek istedim, 
yaraladım. ve kâne veraehüm melikün ye'huzü külle sefiynetin ğasba 
çünkü onların peĢinde her gemiye zorla el koyan bir yönetici 
bulunuyordu. 

 
Evet, Enfal suresinin 5 – 6. ayetlerini hatırlıyorum. Tam da 

Resulallah‟ın tasavvurunu inĢa eden bu ayetlerin Resulallah için ne 
demeye geldiğini ele veren ayetler bunlar. Bedir savaĢının hemen 
ardından inen bir sure bu. ..keennema yüsakune ilel mevti ve hüm 
yenzurun. (Enfal/6) diyordu ya ayet, sanki kendilerini göz göre göre 
ölüme sürüyormuĢ gibi düĢünüyorlardı. Bedir‟de ganimet ya da savaĢtan 
birinitercihle karĢı karĢıya kalınca, savaĢı tercih eden Resulallah‟a birileri 
böyle bakıyordu. Yani bizi göz göre göre ölümün kucağına mı atıyorsun 
diye düĢünüyorlar. Evet, iĢte burada ki tipik bir okuma. Resulallah‟ın 
tasavvurunu daha ileriye yönelik bir inĢadır bu. 

 
 
80-) Ve emmel ğulamü fekâne ebevahu mu'mineyni fehaĢiyna 

en yurhikahüma tuğyanen ve küfra; 
 
"O küçük erkek çocuğa gelince: Onun ana-babası iki iman eden 

idi... (Büyüyünce, bürüneceği kiĢilikle çocuğun) onları taĢkınlık ve küfre 
düĢürmesinden ürktük!" (A.Hulusi) 

 
080 - Oğlana gelince: ebeveyni müminlerdi, onun için bunları 

tuğyan ve küfür ile sarmasından sakındık.(Elmalı) 
 
 



Ve emmel ğulam gelelim delikanlıya fekâne ebevahu mu'mineyn 
onun ana babası imanlı kimselerdi fehaĢiyna en yurhikahüma 
tuğyanen ve küfra fakat biz onu  azgınlık ve sapkınlıkla onları derin 
acılara boğacağına dair kaygı verici bir bilgiye sahiptik. Yani bu da bir 
ima var, iki boyutlu bir ima. Ġsrail oğullarına, hani onun atası iman ehliydi 
diyor. Onun iman ehli bir babası vardı fakat çocuk iman ehli bu babayı 
üzecek küfrüyle, tuğyanıyla, aĢırılığıyla, sapkınlığıyla üzecek bir çok Ģey 
yapacaktı.  

 
Onun için. Ġman atası Hz. Ġbrahim olan, Hz. Ġshak olan, Hz. Yakup 

olan, Hz. Yusuf olan Ġsrail oğulları o ataları üzecek bir çok Ģey yaptılar ve 
onların yolundan çıktılar. Bu vahyin ilk muhatabı olan ey Mekkeliler siz 
de büyük iman atanız olan Ġbrahim ve Ġsmail‟i üzecek bir çok Ģey 
yapıyorsunuz ve unutmayın tıpkı bu çocuk gibi sizin de ömrünüzün sonu 
gelir. Ölümün nedenine değil, ölümün kendisine bir atıf bu. Yani siz de 
tükenirsiniz. Allah sizinde bir vesile ile kökünüzü kazır bu çocuk gibi, bu 
genç gibi. Ve sizin yerinize o ataklara sadık yepyeni müminler getirir. 
Aslında mesaj açık gibi geliyor bana.  

 
Onun için Resulallah‟a rabbim bir haberde, çok büyük eziyetler 

edildiği o yıllarda rabbim eğer Ģu iki dağı kavuĢtursa ve bunları helak 
etse nasıl bakarsın, ne düĢünürsün diye Cebrail tarafından yoklanması 
üzerine. Pek arzu etmem onların neslinden müminlerin gelmesi 
muhtemeldir, mümkündür. Dolayısıyla onların helakini arzu etmem, 
istemem demiĢti. ĠĢte bunu hatırlatıyor bize. 

 
 
81-) Feeredna en yübdilehüma Rabbuhüma hayren minhu 

zekâten ve akrebe ruhma; 
 
"Böylece istedik ki, Rableri onlara, o çocuktan daha hayırlı, temiz; 

rahmetine daha yakınını açığa çıkarsın." (A.Hulusi) 
 
081 - Ġstedik ki kendilerinin rabbi ona bedel bunlara temizlikçe daha 

hayırlısını ve merhametçe daha yakınını versin. (Elmalı) 
 
 
Feeredna en yübdilehüma Rabbuhüma hayren minhu zekâten 

ve akrebe ruhma  iĢte bu yüzden istedik ki rableri onun yerine o ana 
babaya karakter temizliği açısından ondan daha hayırlısını ve ondan 
daha merhametlisini versin. 

 
Biraz önce yaptığım yoruma denk gelen bir ayet, yani sizin gibi 

hayırsız evlatları, ihanet eden evlatları alsın ve sizin yerinize sadakat 
gösteren iman atası olan Ġbrahim‟e sadakat gösteren hayırlı evlatlar 
versin. 



 
 
82-) Ve emmel cidaru fekâne li ğulameyni yetiymeyni fiyl 

mediyneti ve kâne tahtehu kenzün lehüma ve kâne ebuhüma saliha* 
feerade Rabbüke en yeblüğa eĢüddehüma ve yestahrica 
kenzehüma* rahmeten min Rabbik* ve ma fealtühu an emriy* zâlike 
te'vilü ma lem testı' aleyhi sabrâ; 

 
"Duvara gelince: O, Ģehirde iki yetim oğlanın idi... Onun altında, 

onlara (iki yetim çocuğa) ait bir hazine var idi... Ve babaları da sâlih idi... 
Bundan dolayı Rabbin diledi ki, o iki çocuk buluğ çağına ersinler ve 
Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar... Ben bu iĢleri kendi 
hükmümle yapmadım! ĠĢte senin sabretmeye katlanamadığının tevili 
(içyüzü) budur." (A.Hulusi) 

 
082 - Gelelim duvara: Ģehir de iki yetîm oğlanın idi, altında onlar 

için saklanmıĢ bir defîne vardı ve babaları Salih bir zat idi, onun için 
rabbin irade buyurdu ki ikisi de rüĢtlerine ersinler ve defînelerini 
çıkarsınlar, hep bunlar rabbinden bir rahmet olarak dır ve ben hiç birini 
kendi re‟yimden yapmadım ve iĢte senin sabredemediğin Ģeylerin tevili. 
(Elmalı) 

 
 
Ve emmel cidar ve duvara gelince. fekâne li ğulameyni 

yetiymeyni fiyl mediyne duvar o Ģehirde yaĢayan iki yetime aitti. ve 
kâne tahtehu kenzün lehüma ve ardında da onlara ait bir hazine 
gömülüydü ve kâne ebuhüma Saliha o ikisinin erdemli bir babası vardı 
feerade Rabbüke en yeblüğa eĢüddehüma ve yestahrica 
kenzehüma* rahmeten min Rabbik senin rabbin ise onlar eriĢkin birer 
insan olunca hazinelerini çıkarmalarını rabbinden bir rahmet olarak 
istedi, diledi. Yani büyüyünce onlar gömülü olan o hazineyi çıkarsınlar ve 
geçimleri olsun diledi rabbin bir rahmet olarak onlara. 

 
Evet, bu da ilk muhatap açısından Yani Resulallah‟ı  inĢa eden 

ayetler olduğunu düĢünürsek, ilk muhatap açısından duvarı düzeltmeye 
denk gelen bir zihin inĢa ediliyor. ĠĢte bu inĢa edilen zihin sayesinde 
Resulallah, kendisine yıllarca iĢkence eden acı çektiren varlığına 
düĢman olan Mekke yerlilerine Medine‟de toplumunu oluĢturduktan 
sonra Mekke‟de ki kıtlık yıllarında Mekkeli yoksullara dağıtılmak üzere 
külçe gümüĢ gönderecektir.  

 
ĠĢte rabbimiz daha önceden tasavvurunu böyle inĢa ettiği için, yani 

alttaki hazineyi ilerde üste çıkarmak, onları gelecekte iman eden 
çocuklarına bir Ģeyler bırakabilmek için o günden yüreklerin önünü imana 
açacak davranıĢlarda bulunacaktı. 

 



ve ma fealtühu an emriy Yani bütün bunları ben kendi kararımla 
yapmadım.  

 
Bu meselsi kıssayı anlamak isteyen bu ibareyi anahtar olarak 

almalı. Yani bu bir kulun kimliği üzerinde çok duruyorsa biri, bu 
anahtardır. Bütün bunları ben kendimden yapmadım. Oysaki burada 
anlatılan hadiste de geçtiği gibi bir peygamber olan Hz. Musa. 
Unutmayalım. O da vahiy alıyor. Eğer bunlar vahiyle verilecek Ģeyler 
olsaydı doğrudan ona da verilirdi. Onun için o bir kul diyor ki; Bütün 
bunları kendimden yapmadım.  

 
Demek ki bu tamamen öğretim amaçlı, eğitim amaçlı rabbimiz 

tarafından düzenlenmiĢ bir eğitim amaçlı gezi. Onun için buradan biz 
bunu anlıyoruz. 

 
zâlike te'vilü ma lem testı' aleyhi sabrâ senin sonuna kadar 

sabretmeyi baĢaramadığın olayların iç yüzü ile ilgili gerçek yorum iĢte 
budur. Dedi. 

 
Bu meselde bir sonraki Zülkarneyn meseli de daha önce de 

vurguladığım gibi Allah hikmetle davranır gerçeğine bir atıftır iĢte. Yani 
eĢyanın ve olayların görüneninin arkasında görünmez bir boyutu daha 
vardır. Onun içinde ey insanlar Allah‟ın gör dediği yerden bakarsanız onu 
görürsünüz. Eğer Allah‟ın gör dediği yerden bakmazsanız Ģeytanın gör 
dediği yerden bakarsınız ve hakikati göremezsiniz. 

 
Yepyeni bir kıssaya giriyor sure ama yukarıdaki kıssa ve mesellerle 

çok bağlantılı. 
 
 
83-) Ve yes'eluneke an Ziyl karneyn* kul seetlu aleyküm minhu 

zikra; 
 
Sana Zül-Karneyn'den soruyorlar... De ki: "Ondan size bir zikir 

(hatırlatma) okuyacağım." (A.Hulusi) 
 
083 - Bir de sana Zülkarneyn‟den suâl ediyorlar, de ki size ondan 

bir yadigâr okuyacağım. (Elmalı) 
 
 
Ve yes'eluneke an Ziyl karneyn bir de sana Zülkarneyn hakkında 

soruyorlar. kul seetlu aleyküm minhu zikra de ki size ona iliĢkin bir 
takım anılar nakledeyim.  

 
Zülkarneyn bu da hadiste Hıdr diye isimlendirilen, sıfatlandırılan o 

kiĢi gibi sıfatıyla öne çıkarılan biri. Adı yok. Karn; boynuz anlamına gelir. 



Birden fazla anlamı olan bir kelime. Çağ anlamına gelir, zaman anlamına 
gelir, medeniyet anlamına gelir, uygarlık anlamına gelir. Yani anlam alanı 
çok geniĢ bir kelime.  

 
Zülkarneyn; iki boynuzlu anlamına gelebileceği gibi. Ki bu iki 

boynuzlu anlamının tefsir edebiyatımız tarafından öne çıkarılması 
birazda bu hadisenin ne Kur‟an da ne de sünnette hiçbir atıf olmamasına 
rağmen büyük Ġskender ile iliĢkilendirilmesi dolayısıyladır. Mevcut, Ģu 
anda ele geçmiĢ sikkelerden yola çıkarak büyük Ġskender‟in çift boynuzlu 
bir taç, bir miğfer kullandığını biliyoruz. Ama asıl biz burada iki 
medeniyetli, iki boyutlu ya da iki zamanlı birinden söz edildiğini 
görüyoruz.  

 
Bunun ismi yok, bu bunun vasfı, niteliği, iĢlevi yani. Onun için yine 

ismi verilmeyen, niteliğine dikkat çekilen bir meselle karĢı karĢıyayız. Bu 
surede anlatılan tüm mesellerin eĢyanın çift boyutlu hakikatine atıf 
olduğu düĢünülürse iki ayrı medeniyetin sahibi olarak nitelendirilmesi 
mümkündür. Doğu ve batı. Zaten birazdan doğunun en sonuna ve 
batının en sonuna gittiği nakledilecektir. Ya da iki çağın, iki devrin 
adamından, hatta iki güç; Ġlim ve iktidar, hikmet ve iktidar sahibi. Bilgi ve 
iktidar sahibi. Güç ve hikmet sahibi birinden söz edildiğini de anlayabiliriz 
Zülkarneyn kalıbından yola çıkarak. Yani iki boyutlu hakikatin sahibi. 

 
Araplar tarafından bilinen çok eski çağlarda yaĢamıĢ bir cihangir 

olabilir. Fakat zaman içerisinde menkıbevi bir kiĢilik kazanmıĢtır mutlaka. 
Büyük Ġskender ya da Himyer krallarından biri olma ihtimali gündeme 
getirilmiĢ tefsirlerimizde ve bir çok spekülasyon yapılmıĢsa da ne Kur‟an 
da ne de sünnette bunlara bir atıf yoktur. Ve bu ikisi de üstelik tarihle 
sabit bir hakikattir, putperest imparatorlardır, cihangirlerdir, krallardır. 

 
Bunun bir mesel olduğu bizce açık. Yani iktidar ile hikmet arasında 

ki irtibatı kurmamızı bize öğütleyen bir mesel. Sembolize ettiği gerçek 
Ģudur; Eğer güç ile hikmet birleĢirse o zaman ulaĢılmak istenen meĢru 
her gayeye ulaĢılabilir, vermek istediği Ģey budur. Nitekim burada 
Zülkarneyn meseli anlatılırken de bu gerçek adım adım izlenecektir. 
ġimdi doğrudan mesele girelim: 

 
 
84-) Ġnna mekkenna lehu fiyl Ardı ve ateynahu min külli Ģey'in 

sebeba; 
 
Onu arzda yerleĢtirdik ve Ona her yolu (dilediğine ulaĢmasını) 

kolaylaĢtırdık. (A.Hulusi) 
 
084 - Biz onun için Arzda bir müknet hazırladık ve ona her Ģeyden 

bir sebep verdik. (Elmalı) 



 
 
Ġnna mekkenna lehu fiyl Ard Evet, onun iktidarı için yeryüzünde 

uygun bir zemin hazırladık. ve ateynahu min külli Ģey'in sebeba ve 
ona eĢyanın yasalarıyla uyumlu araçların bilgisini bahĢettik. 

 
Bu ayet mesel kahramanının hem dünyevi iktidara hem bilgiye 

sahip olup, yani iki zamanlı iki boyutlu Zülkarneyn olduğunu güzel ifade 
ediyor. 

 
 
85-) Feetbe'a sebeba; 
 
O da bir yolu kullandı. (A.Hulusi) 
 
085 - Derken bir sebebi takip etti. (Elmalı) 
 
 
Feetbe'a sebeba o da kendisini amacına ulaĢtıracak bir araca 

baĢvurdu. Sebep; hurmanın tepesine çıkmak için tutunulacak ip, 
tutularak çıkılan ipe deniliyor Ragıp El Isfahani‟ye göre. Yani bizi 
yasalara ulaĢtıran bilgi, bizi eĢyanın yasalarına ulaĢtıran bilgi. Buna 
sahip olursak eĢyayı kendimize boyun eğdiririz. Burada verilen bu. 

 
 
86-) Hatta izâ beleğa mağribeĢġemsi vecedeha tağrubu fiy 

'aynin hamietin ve vecede 'ındeha kavma* kulna ya Zelkarneyni 
imma en tu'azzibe ve imma en tettehıze fiyhim hüsna; 

 
Tâ GüneĢ'in battığı yere ulaĢtığında, onu koyu bir karanlık suda 

batarken buldu... (Bir de) o bölgede bir toplum buldu! Dedik: "Ey Zül-
Karneyn! Ġster (onlara) azap edersin; ister haklarında bir güzellik 
oluĢturursun." (A.Hulusi) 

 
086 - Tâ gün batıya vardığı vakit onu balçıkla bir gözde gurub 

ediyor buldu, bir de bunun yanında bir kavim buldu, dedik ki: ey 
Zülkarneyn! ya ta'zib edersin veya haklarında bir güzellik ittihaz eylersin. 
(Elmalı) 

 
 
Hatta izâ beleğa mağribeĢġemsi vecedeha tağrubu fiy 'aynin 

hamietin nihayet güneĢim battığı yere ulaĢınca orada kara balçığa 
benzer bir su gözesinde güneĢi batar buldu. Hamietin; Kara balçık 
anlamına gelir ama Hami yetin diye de okunmuĢtur, o zaman manası 
sıcak su, kaynar su olur. 

 



ve vecede 'ındeha kavma ve orada yerleĢik bir topluluğa rastladı. 
kulna ya Zelkarneyni imma en tu'azzibe ve imma en tettehıze fiyhim 
Hüsna Biz; ey Zülkarneyn dedik, zulmederek azapta çektirebilirsin onlar 
hakkında adil davranarak güzel bir yöntemi de benimseyebilirsin.  

 
Evet, surede ki iki boyutluluğun örneklerinden biri bu. Yani eĢyanın 

çifte boyutuna, doğu ve batı iĢaret edilmiĢti, Ģimdi bir tarafa gidiyor. 
Yönetmenin iki biçimi var. Zulmederek te yönetebilirsin ey Zülkarneyn, 
adaletle de yönetebilirsin. ġimdi sen seç. Yani güç sende ama, 
yönetimim iki boyutu var. Zulümle de yönetebilirsin, gönüllü ve güzelce 
de. 

 
 
87-) Kale emma men zaleme fesevfe nu'azzibuhu sümme 

yüreddü ila Rabbihi feyu'azzibuhu azâben nükra; 
 
(Zül-Karneyn) dedi ki: "Zulmedene azap edeceğiz... Sonra Rabbine 

döndürülecek; böylece (Rabbi) ona tarifi mümkün olmayan bir azap 
yaĢatacak." (A.Hulusi) 

 
087 - Dedi: her kim haksızlık ederse onu muhakkak ta'zib ederiz, 

sonra rabbine iade olunur, o da onu görülmedik bir azâba çeker. (Elmalı) 
 
 
Kale emma men zaleme fesevfe nu'azzibuhu sümme yüreddü 

ila Rabbihi feyu'azzibuhu azâben nükra fakat diye ekledi. Kim 
zulmederse iyi bilsin ki o bu dünyada günü gelince azabımıza mahkum 
olacaktır. En sonunda rabbine döndürülecek ahirette onu da görülmemiĢ 
bire azaba uğratacaktır. 

 
Bu da açık. Bu ve 88. ayet öznesi Zülkarneyn olarak ta anlaĢılmıĢ. 

Yani burada Zülkarneyn; emma men zaleme yani bunu Zülkarneyn de 
söylemiĢ biçiminde anlaĢılıyor. Kim zulmederse diye söyleyen 
Zülkarneyn imiĢ gibi de anlaĢılmıĢ. Fakat doğru değil. Çünkü bu ayette ki 
azabımız sözcüğü ve bir sonraki 88. ayette ki son cümle Allah‟a açıkça 
bir atıftır. Onun için de bu ayet ve bir sonraki ayet Allah‟a atfedilerek 
okunmalı. 

 
 
88-) Ve emma men amene ve amile salihan felehu 

cezaenilHüsna* ve senekulu lehu min emrina yüsra; 
 
Fakat kim (hakikate) iman eder ve imanının gereğini uygularsa; 

karĢılığı onun için en güzelidir... Ona kolaylaĢtırma yolundaki 
hükmümüzü uygularız. (A.Hulusi) 

 



088 - Amma her kim de iman edip iyi bir iĢ tutarsa buna da mükâfat 
olarak en güzel âkıbet vardır ve ona emrimizden bir kolaylık söyleriz. 
(Elmalı) 

 
 
Ve emma men amene ve amile salihan felehu cezaenilHüsna 

ama kimde iman eder, erdemli davranırsa iĢte onu da karĢılık olarak 
güzel bir akıbet beklemektedir. ve senekulu lehu min emrina yüsra 
zaten biz de ona talimatlarımızdan kolay olanları buyuracağız. 

 
Ne diyor burada talimatlarımızdan kolay olanları, meselin ikinci 

dersi bu. Birinci dersini yukarıda izah ettik. Ġlahi emirler insanidir. Ġnsanın 
özü ile uyumludur. Ġnsanın özü ile uyumlu olan da kolay olandır zaten. 
Onun için tüm vahiylerin getirdiği emirler aslında insan için kolaydır, 
zorluk değildir. 

 
 
89-) Sümme etbe'a sebeba; 
 
Sonra (Zül-Karneyn diğer) bir yolu kullandı. (A.Hulusi) 
 
089 - Sonra da bir sebebi takip etti. (Elmalı) 
 
 
Sümme etbe'a sebeba sonra yeni amacına ulaĢtıracak bir araca 

yine baĢvurdu. 
 
 
90-) Hatta izâ beleğa matliaĢ ġemsi vecedeha tatlu'u alâ 

kavmin lem nec'al lehüm min duniha sitra; 
 
Tâ GüneĢ'in baĢlangıcının olduğu yere geldi (kuzeyde GüneĢ'in 

batmadan en alt noktadan tekrar yükseldiği bölge). Onu öyle bir kavim 
üzerine doğar buldu ki, onlar için ona (GüneĢ'e) karĢı bir örtü 
oluĢturmamıĢtık (GüneĢ hiç kaybolmuyordu). (A.Hulusi) 

 
090 - Tâ gün doğu cihetine vardığı vakit onu bir kavim üzerine 

doğuyor buldu ki onlara güneĢin önünden bir siper yapmamıĢtık. (Elmalı) 
 
 
Hatta izâ beleğa matliaĢ ġemsi vecedeha tatlu'u alâ kavmin 

lem nec'al lehüm min duniha sitra en sonunda güneĢin doğduğu yere 
ulaĢınca onu kendileri için güneĢ ıĢığından gayri bir örtü takdir 
etmediğimiz bir topluluk üzerine doğar buldu. Yani güneĢ öyle birileri 
üzerine doğuyordu ki onlar güneĢten baĢka bir elbise giymiyorlardı. 
Hiçbir Ģey örtünmüyorlardı.  



 
 
91-) Kezâlik* ve kad ehatna Bima ledeyhi hubra; 
 
ĠĢte böyle... Biz Onu, ondaki ile ihâta etmiĢtik. (A.Hulusi) 
 
091- Böyle, halbuki onun yanında neler vardı tamamını biz 

biliyorduk. (Elmalı) 
 
 
Kezâlik, onların yaĢam tarzı da böyleydi. 
 
Evet, gerçekten de Razi‟nin açıklaması bu “kezalik” sözcüğü için 

çok hoĢ ve gerçekten ikna edici. Yani onların yaĢam tarzı da böyleydi. 
Onlar böyleydi iĢte. Bu da 3. ders. Dünya farklı kültürlerden, farklı inanç 
sistemlerinden farklı yaĢam tarzlarından oluĢur. 

 
[Ek bilgi: Örnek; VAHġĠ 

YAġAMhttp://www.youtube.com/watch?v=HhAvuPlhdNA&feature=relate
d )] 

 
Zülkarneyn onlara dokunmamıĢ, kendi hallerine bırakmıĢtı. Hz. 

Peygamber de inĢa ediliyor burada. Yani Dünya Arabistan‟dan, insanlık 
ta  Araplardan müteĢekkil değil Ey Muhammed. Dolayısıyla hukuk ve 
iktidar pratiğini bu esasa göre inĢa et. Yani burada A‟raf/199 ayetini 
hatırlıyoruz; 

 
Huzil afve ve'mur Bil urfi ve a'rıd anil cahiliyn (A‟raf/199) Evet, 

fıtrata uygun yolu tut, iyiyi öner, cahilleri kendi haline bırak. Demiyor 
muydu. ĠĢte bize bu ayeti hatırlatıyor. 

 
ve kad ehatna Bima ledeyhi hubra fakat doğrusu biz onun sahip 

olduğu tasavvuru derin bir bilgiyle kuĢatmıĢızdır. Yani burada söylenen 
Zülkarneyn sıfatlı kiĢinin, farklılıklara karĢı hoĢ görülü davranıĢının 
ardında yatan gerçek sebebi, iktidarının uzun sürmesi ve bu kadar geniĢ 
olabilmesi için insanları olduğu gibi hoĢ görebilme yeteneği, güzel 
yönetebilme yeteneği. Yani çok kültürlülüğü, çok inançlılığı kendi 
içerisinde böyle kabullenebilme yeteneği olduğu gibi bir ima seziliyor. 

 
 
92-) Sümme etbe'a sebeba; 
 
Sonra (Zül-Karneyn) bir yolu daha kullandı. (A.Hulusi) 
 
092 - Sonra da diğer bir sebebi takip etti. (Elmalı) 
 

http://www.youtube.com/watch?v=HhAvuPlhdNA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HhAvuPlhdNA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HhAvuPlhdNA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HhAvuPlhdNA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HhAvuPlhdNA&feature=related


 
Sümme etbe'a sebeba yeniden kendisini amacına ulaĢtıracak bir 

araca baĢvurdu. 
 
 
93-) Hatta izâ belağa beynes seddeyni vecede min dunihima 

kavmen lâ yekâdune yefkahune kavla; 
 
Nihayet iki sed (set, dağ) arasına ulaĢtı... Orada neredeyse -hiçbir- 

uyarıyı değerlendirmeyecek hâlde bir kavim buldu. (A.Hulusi) 
 
093 - Tâ iki sedd arasına vardığı vakit önlerinde bir kavim buldu ki 

hemen hemen söz anlayacâk bir halde değil gibi idiler. (Elmalı) 
 
 
Hatta izâ belağa beynes seddeyni vecede min dunihima kavme 

nihayet iki set arasına ulaĢtığı zaman onların arasında yaĢayan bir 
topluluğa rastladı. 

 
Tefsir edebiyatında b settin Kafkasya da ki derbent setti olduğu 

yaygın kabul gören bir yorum. Fakat bu konuda ne Kur‟an da ne de 
sünnet ve hadiste hiçbir bilgi yok. Onun içinde mesel ve cedel ayetini 
tekrar hatırlatıyor (54. ayeti), spekülasyon ve polemiğe girmeyi doğru 
bulmuyoruz. Burada asıl verilmek istenen ne ona bakıyoruz. 

 
[Ek bilgi; SEDDĠN YAPIMI VE TARĠHSEL GERÇEKLĠĞĠ 
 
http://zulkarneyntez.blogcu.com/seddin-yapimi-ve-tarihsel-

gercekligi/247565] 
 
lâ yekâdune yefkahune kavla konuĢtuğu dilden pek 

anlamıyorlardı. 
 
 
94-) Kalu ya Zelkarneyni inne ye'cuce ve me'cuce müfsidune 

fiyl Ardı fehel nec'alü leke harcen alâ en tec'ale beynena ve 
beynehüm sedda; 

 
Dediler: "Ey Zül-Karneyn! ġüphesiz ki yecüc ve mecüc Arz'da 

bozgunculuk yapmaktadırlar! Bizimle onlar arasına bir set oluĢturman 
için, sana bir ücret ödeyelim mi?" (A.Hulusi) 

 
094 - Dediler ki ey Zülkarneyn! haberin olsun Yecuc ile Mecuc bu 

Arzda fesat yapıp duruyorlar, onun için onlarla bizim aramıza bir set 
yapman Ģart ile sana biz bir harç versek olur mu? (Elmalı) 

 

http://zulkarneyntez.blogcu.com/seddin-yapimi-ve-tarihsel-gercekligi/247565
http://zulkarneyntez.blogcu.com/seddin-yapimi-ve-tarihsel-gercekligi/247565
http://zulkarneyntez.blogcu.com/seddin-yapimi-ve-tarihsel-gercekligi/247565


 
Kalu ya Zelkarneyni inne ye'cuce ve me'cuce müfsidune fiyl 

Ard ey Zülkarneyn dediler ye‟cüç ve Me‟cüc ülkede bozgunculuk 
yapıyor.  

 
Kim bu Ye‟cüc ve Me‟cüc? Sonraki müfessirler tarafından Moğollar 

ve Tatarlar la özdeĢleĢtirilmiĢ. Belli ki sonraki müfessirler Moğol 
istilasından epey sıkıntı gören bu ümmetin tarihsel tecrübesinden yola 
çıkarak böyle bir yoruma varmıĢlar. Ama tabii ilk müfessirler bu yorumu 
yapmıyorlar. Fakat tarihsel delillere baktığımızda eğer onlara ille de 
uyarlayacak olursak Ġskitler‟e tekabül ediyor bu kavimler. Ki kitabı 
Mukaddes‟te bu Ye‟cüc ve Me‟cüc ile ilgili muğlak atıflar var. Avrupa 
dillerine de Gog ve Magok olarak zaten geçmiĢ bunlar. Fakat cedele 
açık, spekülasyona açık Kur‟an ve sünnette haklarında baĢka hiçbir 
malumat verilmeyen simgesel Ģeyler bunlar. Onun için biz meselin 
verdiği ibrete bakalım diyerek geri ayete dönelim. 

 
fehel nec'alü leke harcen alâ en tec'ale beynena ve beynehüm 

sedda derhal onlarla bizim aramıza bir set yapman karĢılığında sana bir 
bedel ödemeye ne dersin. 

 
[Ek bilgi; ….Zülkarneyn; Allah‟ın kendisine dünyada imkân 

sağlayarak uzak yerlere gidebilmesi için “sebeb” isimli vasıtayı verdiği 
Ģahıstır. O, kendisine verilen „sebeb‟le üç ayrı seyahate çıkmıĢtır: 
“GüneĢ‟in battığı yere” “GüneĢ‟in doğduğu yere” “Ġki sedd / südd arasına” 
(Ġki bulut/nebula) 

Gittiği bu üç yerde bazı kavimlerle karĢılaĢmıĢ, üçüncü seyahatinde 
vardığı yerdeki kavmin isteği üzerine, onları Ye‟cüc Me‟cüc‟den korumak 
için bir set inĢâ etmiĢtir. 

Yaptığı seyahatler sırasında, GüneĢ‟in doğduğu yerden ayrılıp iki 
sedd / südd arasına, cinlerin Ye‟cüc Me‟cüc‟ün ve diğer insanların 
bulunduğu yeryüzünün ortasına yöneldi; doğu tarafında Türk bölgesinde 
bir yola ulaĢtı. Salih insanlardan olan bir topluluk O‟na dedi ki: 

“Ey Zülkarneyn! ġu iki dağın arasında Allah‟ın malukatından bir 
topluluk var. Onlardan çoğu insanlar gibi ama, dört ayaklı hayvanlara 
benzerler. Ot yerler; evcil ve yabani hayvanları, yırtıcı hayvanların 
avladığı gibi avlarlar. Yeryüzünde Allah‟ın yarattığı her canlının, yılanların 
ve akreplerin artıklarını yerler. Onlarla beraber olduğumuzdan bu yana 
bize uğramadıkları sene yoktur. Biz onların akıncılarının Ģu iki dağın 
arasından bize saldırmalarını bekleriz, gözetleriz. Onlarla bizim aramızda 
sedd yapman için sana vergi verelim mi?” 

Zülkarneyn dedi ki:”rabbimin beni içine yerleĢtirdiği Ģey (bana 
verdiği imkan) sizin vereceğiniz Ģeyden daha hayırlıdır. Bana bedensel 
güçle yardım edin de, sizin onlar arasına kat kat engel yapayım. Bana 
kayalar, demirler ve bakırlar getirin ben de onların memleketlerini 
tanıyayım, ilimlerini bileyim, dağlarının arasını ölçeyim.” 

http://www.gazete58.net/popup/haber-yazdir.asp?haber=1965


Sonra onlara ulaĢana kadar gitti; Memleketlerinin ortasına vardı. 
Onların hepsini aynı ölçüde, kadınlarını ve erkeklerini aynı boyda buldu. 
Orta boylu insanın yarısı kadardılar. YaklaĢık 85cm‟dir. Bizim 
tırnaklarımızın yerinde onların pençeleri vardı. Azı ve köpek diĢleri yırtıcı 
hayvanların diĢleri gibiydi. Bir Ģey yedikleri zaman yaĢlı katırın veya 
kuvvetli atın kıtır kıtır yemesi gibi ses çıkardıkları duyulurdu. Vücutlarının 
her yanı kıllarla kaplı olduğundan sıcak ve soğuktan zarar görmezlerdi. 
Her birinin büyük iki kulağı vardı. Kulakları sırtlarını ve karınlarını 
örtüyordu. Ġstirahat ederken birini üzerlerine örterler, diğerini altlarına 
sererlerdi. Onların bütün kadın ve erkekleri ölecekleri zamanı bilirlerdi. 
Çünkü erkekleri bin çocuk yapmadan, kadınları bin çocuk doğurmadan 
ölmezlerdi. Bin çocuk yapınca da ölürlerdi. Vakti gelince, bizim bereketli 
yağmur dilediğimiz gibi yağmur dilerlerdi. 

Yağmur yağdığı zaman toprak yeĢerir, onlar yerler ve bakılınca fark 
edilecek kadar semirirler. Kadınları erkeklere koĢarlar, onlarla birleĢirler, 
münasebetten bitkin düĢtükleri görülürdü. Köpekler gibi ulurlar, hayvanlar 
gibi çiftleĢirlerdi. 
Zülkarneyn, bütün bunları gördükten sonra iki dağın arasına döndü, iki 
dağın arasını ölçtü. 

O, Türk diyarındaydı. Ġki dağın arasının 100 fersah olduğunu gördü. 
ĠĢe baĢlamaya karar verince, suyu bulana kadar temel kazdı. Temelin 
geniĢliğini 50 fersah olarak yaptı. Onun dolgusu kaya, toprağı akıcı 
bakırdı. Sonra akıcı bakırı kayaların üzerine döktü. Sanki bir dağın yer 
altındaki temeli gibiydi. Sonra temelleri demir bloklarla ve akıcı bakır ile 
yükseltti. Onun açıklıklarını sarı bakır ile kapattı. Seddin inĢâsını 
tamamlayınca insanların ve cinlerin yanına döndü…. (Dursun Ali TÖKEL 
- Yecüc ve Mecüc Hakkında Bilgi)] 

 
 
95-) Kale ma mekkenniy fiyhi Rabbiy hayrun fe e'ıynuniy Bi 

kuvvetin ec'al beyneküm ve beynehüm radma; 
 
(Zül-Karneyn) dedi ki: "Rabbimin bende açığa çıkardıkları daha 

hayırlıdır... Gücünüzle bana yardım edin de, sizinle onlar arasına büyük 
bir set oluĢturayım." (A.Hulusi) 

 
095 - Dedi ki: rabbimin beni içinde bulundurduğu iktidar çok 

hayırlıdır. haydin siz bana kuvvet ile yardım edin de ben onlarla sizin 
aranıza bir redim yapayım. (Elmalı) 

 
 
Kale ma mekkenniy fiyhi Rabbiy hayr Ģöyle cevap verdi; 

Rabbimin bu konuda bana verdiği imkan daha değerlidir. fe e'ıynuniy Bi 
kuvvetin ec'al beyneküm ve beynehüm radma haydi sizler baba iĢ 
gücü ile yardımcı olun da sizinle onların arasına bir set yapayım dedi. 

 



 
96-) Atuniy züberel hadiyd* hatta izâ sava beynes sadefeyni 

kalenfühu* hatta izâ ce'alehu naren kale atuniy üfriğ aleyhi kıtra; 
 
Bana demir kütleleri getirin... Nihayet iki taraf arasını eĢitleyince: 

"Nefhedin = körükleyin" dedi... Tâ ki onu (demiri) kor hâline getirince, 
"Getirin bana, üzerine eritilmiĢ bakır dökeyim" dedi. (A.Hulusi) 

 
096 - Bana demir kütleleri getirin, tam iki ucu denkleĢtirdiği vakit 

körükleyin dedi, tam onu bir ateĢ haline koyduğu vakit getirin bana dedi: 
üzerine erimiĢ bakır dökeyim. (Elmalı) 

 
 
Atuniy züberel hadiyd Ģimdi bana demir plakalar getirin diye emir 

verdi. Zülkarneyn sıfatlı kiĢi. hatta izâ sava beynes sadefeyni 
kalenfühu nihayet iki yamaç arasındaki boĢluğu doldurup düz hale 
gelince onlara körükleyin dedi. hatta izâ ce'alehu naren kale atuniy 
üfriğ aleyhi kıtra sonunda demir akkor halini alınca onun üzerine 
dökmek için bana erimiĢ bakır getirin dedi. 

 
 
97-) Femesta'û en yazharuhu ve mesteta'û lehu nakba; 
 
Artık onu, ne aĢmaya muktedir olabildiler ve ne de delebildiler! 
 
097 - Artık onu ne aĢabilirler ne de delebilirler. (Elmalı) 
 
 
Femesta'û en yazharuhu ve mesteta'û lehu nakba Evet, artık 

onların düĢmanları ne onu aĢabilirlerdi, ne de onda bir gedik açabilirlerdi. 
 
Yani kıssadan hisse; Burada çok geliĢmiĢ bir uygarlığa sahip bir 

yönetici dile getiriliyor. Bu yönetici hem adil, hem güç sahibi, hem de bilgi 
sahibi. Dolayısıyla eğer kararlı, adil, bilgili, hikmetli davranırsanız 
amacınıza ulaĢır doğular ve batılar elinize geçer mesajı burada açık. 

 
 
98-) Kale hazâ rahmetün min Rabbiy* feizâ cae va'dü Rabbiy 

ce'alehu dekkâ'* ve kâne va'dü Rabbiy hakkâ; 
 

(Zül-Karneyn) dedi: "Bu Rabbimden bir rahmettir... Dolayısıyla 
Rabbimin vaadi gelince, onu yerle bir eder... Rabbimin vaadi Hak'tır." 
(A.Hulusi) 

 
098 - Bu, dedi: rabbimden bir rahmettir, rabbimin vaadi vakit de onu 

dümdüz edecektir, rabbimin vaadi Hakk oldu. (Elmalı) 



 
 
Kale hazâ rahmetün min Rabbiy Zülkarneyn dedi ki; Bu rabbimin 

bir rahmetidir. feizâ cae va'dü Rabbiy ce'alehu dekkâ‟ rabbimin vaat 
ettiği zaman geldiğinde onu yerle bir edecektir. ve kâne va'dü Rabbiy 
hakkâ zira rabbimin vaadi mutlaka gerçekleĢecektir. 

 
Temsilin 2. hissesi de burada. Ġktidar ve güç ne kadar büyük olursa 

olsun Allah‟ın mutlak iktidarı karĢısında eriyip yok olur. Allah‟ın vaadi 
gerçekleĢir. Burada Hz. Peygamber de inĢa ediliyor. Senin ellerine 
kurulacak medeniyet te büyüyecek, doğulara ve batılara sahip olacak. 
Öyle büyüyecek ki. Ama en sonunda hiçbir medeniyetin kalıcı olmadığı 
vaadi Allah‟ın bir vaadidir. Dolayısıyla senin ellerinle getirdiğim imanla, 
getirdiğin ilkelerle büyüyecek bu medeniyetin de elbette kötü günleri ve 
çöküĢ günleri olacaktır gibi bir inĢa var burada. 

 
 
99-) Ve terekna ba'dahüm yevmeizin yemucü fiy ba'din ve 

nüfiha fiysSuri fecema'nahüm cem'a; 
 
O gün onları serbest bırakırız, dalgalar hâlinde (iki tür) birbirlerine 

girerler! Sur'a da üflenmiĢtir; artık hepsini cem etmiĢizdir. (A.Hulusi) 
 
099 - Ve o gün onları bırakıvermiĢizdir, bir kısmı diğerinin içinde 

dalgalanıyorlar, sur‟a da üfürülmüĢtür, artık hepsini toplamıĢ da 
toplamıĢızdır ve. (Elmalı) 

 
 
Ve terekna ba'dahüm yevmeizin yemucü fiy ba'd o gün 

geldiğinde biz onları birbirini kırıp geçiren dalgalar gibi çalkalanmaya terk 
ederiz. ve nüfiha fiysSûr ve sûr borusu çalınır.Kur‟an sözü doğrudan 
kıyamete getirdi. Hem toplumsal, sosyal ve medeniyetlere iliĢkin kıyamet, 
hem de tüm yeryüzünün, insanlığın kıyameti. fecema'nahüm cem'a 
nihayet hepsini bir araya toplarız. 

 
 
100-) Ve aradnâ cehenneme yevmeizin lil kafiriyne 'arda; 
 
Hakikat bilgisini inkâr edenlerin gözlerinin önüne o süreçte 

Cehennemi, öyle apaçık sermiĢizdir ki! (A.Hulusi) 
 
100 - Cehennemi o gün kâfirlere bir gösteriĢ göstermiĢizdir. 

(Elmalı) 
 
 



Ve aradnâ cehenneme yevmeizin lil kafiriyne 'arda iĢte o gün 
kafirlere cehennemi reddedemeyecekleri bir biçimde arz ederiz. Çünkü 
onlar dünyada talep ettiler, biz de arz ederiz. 

 
 
101-) Elleziyne kânet a'yünühüm fiy ğıtain an zikriy ve kânu lâ 

yestetıy'une sem'a; 
 
Onların, Benim zikrim (hatırlanmam) konusunda, basîretleri 

perdeliydi! Dinleyip algılamaya da kapasiteleri yetmiyordu! (A.Hulusi) 
 
101 - Onlar ki beni ihtar eden âyetlerimden gözleri bir gıtâ içinde 

idi, iĢitmeğe de tahammül edemiyorlardı. (Elmalı) 
 
 
Elleziyne kânet a'yünühüm fiy ğıtain an zikriy onlar öyle 

kimselerdi ki beni hatırlatan her Ģeye karĢı gözlerine bir perde çekilmiĢti. 
ve kânu lâ yestetıy'une sem'a üstelik onlar iĢitmeye de 
yanaĢmıyorlardı. 

 
 
102-) Efe hasibelleziyne keferu en yettehızû ıbadiy min dunĠY 

evliyâ'* inna a'tedna cehenneme lilkafiriyne nüzüla; 
 
Hakikat bilgisini inkâr edenler, Beni bırakıp (hakikatlerindeki El 

VELĠYY isminin özelliğini inkâr edip) kullarımı (dıĢarıdan) velî 
edineceklerini mi sandılar! Biz cehennemi, hakikat bilgisini inkâr 
edenlerin yaĢam ortamı yaptık! (A.Hulusi) 

 
102 - Ya o kâfirler beni bırakıp da kullarıma kendilerine Mevlâ 

ittihaz edeceklerini mi zannettiler, biz Cehennemi o kâfirler için bir 
konukluk hazırladık. (Elmalı) 

 
 
Efe hasibelleziyne keferu en yettehızû ıbadiy min dunĠY evliyâ' 

inkarda ısrar eden bu kimseler benim kullarımı benden bağımsız olarak 
kendilerine kayırıcı dost edineceklerini mi sandılar. Yani Allah‟a karĢı 
hiçbir peygamberin aziyz‟in, veliy‟nin kayıramayacağını, bunun söz 
konusu olamayacağını bilmediler mi. Bu hayatta birileri sizi 
düĢmanınızdan korumak için önünüze set çekse Zülkarneyn gibi bunu 
yapabilir, ama ahirette kimse Allah‟ın önünüze set çekemez bunu 
unutmayın. 

 
inna a'tedna cehenneme lilkafiriyne nüzüla Ģüphesiz biz 

cehennemi kafirler için bir konuk evi olarak hazırladık. 
 



 
103-) Kul hel nünebbiuküm Bil ahseriyne a'mala; 
 
De ki: "Yaptıkları yüzünden en büyük hüsrana uğrayacakları, haber 

vereyim mi?" (A.Hulusi) 
 
103 - Size, de: amelleri en ziyade hüsrana gidenleri haber vereyim 

mi? (Elmalı) 
 
 
Kul hel nünebbiuküm Bil ahseriyne a'mala de ki; eylem olarak 

en büyük kayba uğrayacak olanı size haber vereyim mi? 
 
 
104-) Elleziyne dalle sa'yühüm fiyl hayatid dünya ve hüm 

yahsebune ennehüm yuhsinune sun'a; 
 
Onlar ki, dünya hayatında tüm çalıĢmaları boĢa giden kimselerdir... 

Oysa onlar güzel iĢler yaptıklarını sanıyorlardı! (A.Hulusi) 
 
104 - Onlar ki Dünya hayatta saiyleri boĢa gitmektedir de 

kendilerini zannederler: ki cidden güzel sanat yapıyorlar. (Elmalı) 
 
 
Elleziyne dalle sa'yühüm fiyl hayatid dünya bunlar dünya 

hayatında tüm yapıp ettiklerinin arkasında yatan algı tarzı sapmıĢ olan 
kimselerdir. Yani eylemin ana rahmi olan tasavvurdur. Oradaki mm. 
Sapma, eylemde Km. lere tekabül eder. Onun için onların algısı 
sapmıĢtır. ve hüm yahsebune ennehüm yuhsinune sun'a oysa ki bu 
tipler kendilerinin güzel ve erdemli iĢler yaptığını sanmaktadırlar. 

 
 
105-) Ülaikelleziyne keferu Bi âyâti Rabbihim ve LıkaiHĠ 

fehabitat a'malühüm fela nukıymu lehüm yevmel kıyameti vezna; 
 
ĠĢte onlar, Rablerinin kendilerindeki iĢaretlerini (Esmâ'sını) ve O'na 

LĠKÂ'yı (varlıklarında Esmâ Ģuurunun açığa çıkacağını yaĢamayı) inkâr 
edenlerdir ki, bu nedenle de yaptıkları boĢa giden kimselerdir! Artık onlar 
için kıyamet sürecinde hiçbir ölçü ikame etmeyiz (yaptıklarına değer 
vermeyiz). (A.Hulusi) 

 
105 - Bunlar iĢte o kimselerdir ki rablerinin âyetlerine ve likasına 

küfretmiĢlerdir de hayır namına yaptıkları bütün amelleri heder olmuĢtur, 
artık Kıyamet günü biz onlara hiç bir vezin tutturmayız. (Elmalı) 

 
 



Ülaikelleziyne keferu Bi âyâti Rabbihim ve LıkaiH bunlar 
rablerinin ayetlerini ve ona baĢ vurmayı, yani O‟na kavuĢmayı, en 
sonunda O‟nun la buluĢmayı ısrarla inkar eden kimselerdir. fehabitat 
a'malühüm bu yüzden onların tüm yapıp ettikleri boĢa gitmiĢtir. fela 
nukıymu lehüm yevmel kıyameti vezna çünkü onlara kıyamet günü hiç 
kıymet verilmeyecektir, vermeyeceğiz. 

 
 
106-) Zâlike cezauhüm cehennemü Bima keferu vettehazû 

âyâtiy ve Rusuliy hüzüva; 
 
ĠĢte Hakikat bilgisini inkâr edenlerin yaĢayacakları cehennem; 

iĢaretlerimi ve Rasûllerimi alaya almalarının sonucudur! (A.Hulusi) 
 
106 - ĠĢte böyle onların cezaları Cehennemdir, çünkü küfretmiĢler 

ve benim âyetlerimi ve Peygamberlerimi eğlence yerine tutmuĢlardır. 
(Elmalı) 

 
 
Zâlike cezauhüm cehennemü Bima keferu vettehazû âyâtiy ve 

Rusuliy hüzüva iĢte onların cezası inkarda direndikleri, ayetlerimi ve 
elçilerimi alaya aldıkları için cehennem olacaktır. 

 
 
107-) Ġnnelleziyne amenû ve amilus salihati kânet lehüm 

cennatül firdevsi nüzüla; 
 
Muhakkak ki (hakikate) iman edip bunun gereklerini uygulayanlara 

gelince; onların konak yerleri Firdevs Cennetleridir. (A.Hulusi) 
 
107 - Ġman edip Salih Salih ameller iĢleyen kimselere gelince: onlar 

için Firdevs Cennetleri bir konukluk olmuĢtur. (Elmalı) 
 
Ġnnelleziyne amenû ve amilus salihat fakat imanda direnenler ve 

güzel, erdemli davranıĢ sergileyenler için kânet lehüm cennatül 
firdevsi nüzüla onların buyur edilecekleri konuk evi görkemli cennetler 
olacaktır. 

 
 
108-) Halidiyne fiyha lâ yebğune 'anha hıvela; 
 
Sonsuza dek oradadırlar... Oradan hiç çıkmak istemezler de. 

(A.Hulusi) 
 
108 - Ġçlerinde muhalled olmak üzere kalırlar, onlardan çıkmak 

istemezler. (Elmalı) 



 
Halidiyne fiyha orada sürekli kalacaklar lâ yebğune 'anha hıvela 

oradan asla ayrılmak istemeyecekler. 
 
 
109-) Kul lev kânel bahru midâden likelimati Rabbiy lenefidel 

bahru kable en tenfede kelimatu Rabbiy velev ci'na Bi mislihi 
mededa; 

 
De ki: "Eğer Rabbimin kelimeleri (açığa çıkardığı mânâlar) için 

deniz mürekkep olsa, Rabbimin kelimeleri tükenmeden önce elbette 
deniz tükenirdi! Velev ki onun (o denizin) bir o kadarını daha getirsek!" 
(A.Hulusi) 

 
109 - De ki: eğer rabbimin kelimâtı için deniz mürekkep olsa idi her 

halde rabbimin kelimatı tükenmeden deniz tükenirdi, bir misli de meded 
getirsek bile. (Elmalı) 

 
 
Kul lev kânel bahru midâden likelimati Rabbiy lenefidel bahru 

kable en tenfede kelimatu Rabbiy velev ci'na Bi mislihi mededa De 
ki; eğer rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, hatta 
onun bir mislini de üzerine ilave etmiĢ olsak yine de rabbimin kelimeleri 
tükenmeden denizler tükenirdi. 

 
 
110-) Kul innema ene beĢerun mislüküm yuha ileyye ennema 

ilâhuküm ilâhun vahıd * femen kâne yercu Lıkae Rabbihi felya'mel 
amelen salihan ve lâ yüĢrik Bi 'ıbadeti Rabbihi ehadâ; 

 
(Rasûlüm) de ki: "Ben, benzeriniz olan, bir beĢerim (dolayısıyla siz 

de benim gibisiniz); sadece (sizden ayrıcalıklı olarak) Ulûhiyetin TEK'liği 
Ģuuruma vahyolunuyor! O hâlde kim Rabbine likâyı (Esmâ hakikati 
gereğini yaĢamayı) umuyorsa, imanının gereğini yaĢasın ve Rabbinin 
kulluğunda (devam edip) O'na ortak koĢmasın!"(A.Hulusi) 

 
110 - De ki ben sırf sizin gibi bir beĢerim ancak bana Ģöyle 

vahyolunuyor: Ġlâhınız ancak bir tek Ġlahtır, onun için her kim râbbinin 
likasını arzu ederse Salih bir amel iĢlesin ve rabbinin ibâdetine hiç bir Ģirk 
karıĢtırmasın. (Elmalı) 

 
 
Kul innema ene beĢerun mislüküm De ki elbet ben de sizin gibi 

ölümlü bir insanım. Yani ne meleğim, ne ilahım, sadece ölümlü bir 
insanım yuha ileyye ennema ilâhuküm ilâhun vahıd bana ilahınızın, 
bir tek ilah olduğu vahy olunuyor femen kâne yercu Lıkae Rabbihi 



felya'mel amelen Saliha artık kim rabbine kavuĢmayı umuyorsa iĢte o 
dürüst ve Eremli eylemler gerçekleĢtirsin ve lâ yüĢrik Bi 'ıbadeti 
Rabbihi ehadâ ve rabbine kulluk ederken hiç kimseyi ona ortak 
koĢmasın. Kalıcı olan budur. 

 
Avazeni bu cihanda Davud gibi sal, 
Baki kalan bu kubbede hoĢ bir sada imiĢ. 
 
Her Ģey geçicidir, peygamber ümmetinin bir ferdi gibi gösteriliyor 

burada ki ümmet ve peygamberinin risaletini. Ebediyen yaĢatsın diye 
kalıcı olan Allah‟tır ve güzel amellerdir. Rabbimden bize kalıcı olan 
ameller yaptırtmasını niyaz ediyoruz. 

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



Ġslamoğlu Tef. Ders. MERYEM suresi (001-40)(96) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
El Hamdu Lillahi Rabbil'Alemiyn Vesselatü Vesselâmü alâ 

Resulüna Muhammedin ve alâ alihi ve ashabihi 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. 
 
Amin diyoruz, hamd ediyoruz, ki bizi yokluk içinde değil varlık 

içinde yarattı. 
 
Hamd ediyoruz, ki bizi varlık içerisinden seçti canlılar arasında 

yarattı. 
 
Bir daha hamd ediyoruz, ki bizi canlılar içerisinden seçti, Ģuurlu 

varlıklar arsında yarattı. 
 
Bir daha hamd ediyoruz ki bizi Ģuurlu varlıkların zirvesi olan insan 

kıldı. 
 
Bir daha hamd ediyoruz, hem de sonsuzca hamd ediyoruz ki 

insanlar içerisinden bize iman verdi, hidayet verdi. Vahye iman eden 
insanlar arasında kıldı. Tenezzül buyurdu Ģanslı kullar arasında kıldı ve 
bizi kendisine muhatap aldı. 

 
ĠĢte bütün bu hamdlerimizin merkezinde yer alan en büyük lütuf, en 

büyük nimetlerden biri olan vahyin yepyeni bir sitesiyle karĢı karĢıyayız. 
Vahiy ülkesinde her site apayrı bir mimariye sahiptir. Bu gireceğimiz 
sitenin de Kur‟an içerisinde, Kur‟an ülkesinde bambaĢka bir mimari 
özelliği vardır. 
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Sevgili Kur‟an dostları bugün bu dersimizde 96. dersimizi 
iĢleyeceğiz. Buna gerçekten Hamd ediyorum, Ģükrediyorum, rabbime 
minnet ediyorum. Çünkü bu uzun soluklu koĢuda, bu maratonda 
nefesimizi kesmedi ve bugünkü dersimiz Kur‟an ın tam yarısından 
sonraki ilk ders. 48. ay, 48 aylık bir maraton ve daha 48 ay sürecek. 
Rabbimizden  tamamına erdirmesini niyaz ediyorum. ĠnĢallah Hıtamuhu 
misk.. (Mutaffifin/26) dediği gibi Kur‟an ın sonu misk olur. Misk-ü Amber 
olur. Sonu güzellik olur. Çünkü baĢı güzelliktir. O nedenle bu duamı sizin 
de paylaĢacağınızı düĢünüyorum ve bu duygularla, bu sevinçle bu 
dersimize giriyorum. 

 
Elimizde ki Mushaf tedvininde 19. sure olan Meryem suresi bugün 

gireceğimiz sure. Hz. Meryem‟in oğlu Hz. Ġsa‟yı dünyaya getirmesinden 
söz ettiği için bu adı aldı. Ġlginçtir, bilmem sizin de dikkatinizi çeker mi, 
Kur‟an ı Resulallah‟ın beĢeri kimliğinden bağımsız olarak algıladığımız 
noktalardan biride bu suredir. Eğer birilerinin, bazı vahiy düĢmanlarının 
iddia ettiği gibi Kur‟an ı Hz. Peygamberin kendisi kaleme almıĢ olsaydı, 
her hangi bir yerinde kendi öz annesinden bir kerecik bahsederdi. Fakat 
bir tek ayet yok ama iĢe bakın ki bir baĢka peygamberin, Hz. Ġsa‟nın 
annesi hakkında Kur‟an da koca bir sure var. Bu dahi Kur‟an ın 
kaynağının ilahi olduğunu göstermeye yetmez mi. Bu kadar nesnel, bu 
kadar objektif bir metindir Kur‟an. AĢkın bir metindir. Onun için bu surenin 
böylesine farklı bir özelliği daha var. 

 
Meryem suresi Mekkidir ittifakla. Ancak Suyuti Mekke döneminin 

son yıllarında nazil olduğunu söylese de bu doğru olmasa gerektir. 
Çünkü bu sure tarihi kaynakların yalanlanamaz bir biçimde bize 
aktardıklarından yola çıkarak kesinlikle söyleyebiliriz ki peygamberliğin 5. 
ila 7. yılları arasında inmiĢ olmalıdır. Çünkü bu sure Hz. Cafer bin Ebi 
Talip tarafından Resulallah‟ın amca oğlu tarafından HabeĢistan 
Hükümdarının huzurunda, HabeĢ hicretinin ardından bizzat okunmuĢ ve 
tarihin bir dönemine tanıklık yapmıĢtı. Onun için surenin indiği yılı 
peygamberliğin 5 – 6 – ya da 7. yılına tarihleyebiliriz. 

 
Ya ilk HabeĢ muhacirleri gitmeden hemen önce inmiĢ  olmalı, ya da 

daha kuvvetli bir ihtimale göre onlar oraya ulaĢtıktan sonra inip arkadan 
gelen kafile onlara bu sureyi iletmiĢ olmalı. Ama her halükarda bu sure 
peygamberliğin ilk yıllarında nazil olmuĢtur. 

 
Surenin konusu göz önüne alındığında dönemin özelliğini yansıtır 

bir niteliktedir. HabeĢistan hicretinin nedenini biliyoruz. Mekke de, 
Mekkeli putperestlerin dayanılmaz zulümleri altında inleyen müminler bir 
çıkıĢ yolu arıyorlardı. Resulallah onlara bir çıkıĢ yolu olarak HabeĢistan 
da adil bir yönetici var, oraya gidebilirsiniz buyurmuĢtu. Habbam bin 
Ered, kendisi nitelikli, vasıflı bir zenaatkardı. Kendi zenaatinde bir imalat 
yapmıĢ, fakat emeğinin hakkını alamamıĢtı. Çünkü kendisine iĢ yaptığı 



müĢrik reisi; “Sen Muhammed‟i terk etmeden ben sana paranı 
ödemeyeceğim Ģeklinde bir zulme, bir gaspa baĢvurmuĢtu. 

 
ĠĢte bu gibi olaylar öylesine bıktırıcı boyutlara ulaĢmıĢtı ki 

Mekke‟de, artık müminler bir çıkıĢ yolu arıyorlardı. ĠĢte o çıkıĢ yolu 
HabeĢistan oldu ve ilk hicret böylece gerçekleĢti. Allah‟ın yeryüzü, 
Allah‟ın arzı geniĢti ve onlarda imkanların tükendiği yerden, imkanların 
üretileceği yere göç ettiler. Kaçmadılar, imkanı üretmek için gittiler. Terk 
ettiler, çünkü terk etmeden kavuĢulamazdı bunu bildiler. Terk edince 
kavuĢacaklarını biliyorlardı. Onun içindir ki her vuslat bir ayrılığın 
sonunda gelir. Her kavuĢma bir ayrılmanın arkasından gelir. Bunu 
biliyorlardı. 

 
Sure konusu itibarıyla Hz. Yahya ve babası, Hz. Zekeriya‟dan, Hz. 

Ġsa ve annesi Meryem‟den. Hz. Ġbrahim, Ġsmail, Musa, Ġdris gibi 
peygamberlerden, onların kıssalarından söz eder. Aslında kıssa 
anlatmaz sure. Kitapta, ya da bu surede Zekeriya‟yı da an der. Ġdris‟i de 
an der. aynı formda. Yani Ġbrahim‟i de an der. Adeta bir peygamberler 
geçididir bu sure.  

 
Neden? Nedeni açık, öncelikle vahyin ilk muhatabı olan 

Resulallah‟ın tasavvurunu inĢa etmek için. Onun içinde bulunduğu o zor 
günlerde bir teselli olarak iner bu sure. Onun içinde Zekeriya örneğini 
verir. Zekeriya ki, bir ömrü çocuksuz geçmiĢ, evlat hasretiyle geçmiĢ 
biridir. Bir aziyz insandır, bir peygamberdir. Her Ģeyin bittiğini sandığı, 
artık çocuğa kavuĢamayacağını düĢündüğü bir zaman diliminde rabbi 
önüne ufuklar açar ve ona Yahya gibi dillere destan bir evlat lütfeder. 
Bunun mesajı açıktır; Allah bin imkandır. Allah‟ın var neye muhtaçsın, 
Allah‟ın yok, neyin var? mesajıdır. 

 
Ardından Meryem ve Hz. Ġsa örneği yine benzer bir örnektir. Yani 

Allah= elde var 1. gerisi 0 olsa ne yazar ana fikrini iĢler. Onun için 
Allah‟ın varsa köĢeye sıkıĢmazsın tasavvurunu iĢler. Tasavvura bunu 
kazır adeta. 

 
Diğer örnekler diğer peygamberlerden de bahsederken alttan alta 

bir light motif olarak bu konuyu iĢler ve adeta surenin anahtarı 35. 
ayettedir; 

 
izâ kada emren feinnema yekulü lehu kün feyekûn(35) O bir iĢin 

olmasını istediği zaman O‟na düĢen sadece “ol” demektir, o da hemen 
oluverir, oluverecektir. Bu kadar, ĠĢte surenin anahtarı budur. 

 
Bu surenin özelliklerinden biri de Mekki tüm surelerde olan bir 

özelliğin çok bariz bir biçimde açığa çıkmasıdır. O da ses unsuru. Kur‟an 
da insanın yüreğine sesiyle sokulan surelerin zirvesini teĢkil eder 



Meryem suresi. Adeta içinizde uzun süre yankılanır Hafiyye, Zekeriyye, 
Ģakıyye, veliye, rad‟ıyye, seniyye, ıtıyye, seviye, aĢiyye, takıyye, sabıyye, 
„asıyye, Ģarkıyye ve böyle gider. MuhteĢem bir ses yankılanır 
yüreğimizde. Adeta bir ormanın uğultusu, bir ırmağın Ģırıltısı, bir bülbülün 
sesi gibi bir ses. Doğal bir ses. Onun için bu sesi de özellikle bu surede 
duymak lazım diye düĢünüyor ve hatırlatıyorum. Sesini dinleyin surenin. 
Yüreğinizdeki sesle uyuĢtuğunu göreceksiniz. ġimdi sureye girebiliriz. 

 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
1-) Kâââf, Hâ, Yâ, Ayyynnn, Saaad; 
 
Kâf, Ha, Ya, Ayn, Sad.(A.Hulusi) 
 
01 - Kaf, Ha,Ya, Ayn, Sad. 
 
 
Bunlar bildiğiniz gibi heca harfleri, yani alfabe harfleri, elif, ba 

harfleri. Huruf-u Mukatta diye bilinen ve isimlendirilen bu harflerin anlamı 
ya da iĢlevi üzerinde bir çok yorum yapıldığını, daha önce yeri geldikçe 
defaatle söylemiĢtim. Özetle bu harflerin Kur‟an ın sırrı olduğunu 
söyleyen Hz. Ebu Bekir‟in görüĢünü naklederek geçeceğim. Bu harflerin 
bir anlamından çok bir iĢlevinden söz edilebilir. Ama Ģunu söylemeliyim 
ki Kur‟an da mutlak anlamda bir müteĢabih varsa o da bu harfler 
olmalıdır. Sırrı hiçbir zaman çözülemez demek mümkün değil, fakat ben 
bu harflerin sırrını çözdüm demekte o kadar kolay değil. 

 
2-) Zikru rahmeti Rabbike abdeHU Zekeriyya; 
 
Rabbinin, kulu Zekeriyya'ya rahmetini hatırla (zikret). (A.Hulusi) 
 
02 - Rabbinin rahmetini bir anıĢ Zekeriya kuluna, (Elmalı) 
 
 
Zikru rahmeti Rabbike abdeHU Zekeriyya Kulu Zekeriyya‟ya 

rabbinin rahmetinin anısınadır. Bu sure, bir anı. Yani rabbimiz Vahiyden 
belli bölümleri sevgili kullarının anısına ithaf ediyor. Bu ayet bir ithaf 
ayeti, bir sunu, bir ithaf. Yani rabbimiz ne kadar memnun olmuĢsa Hz. 
Zekeriyya‟dan, ne kadar rabbisini sevindirmiĢse, memnun etmiĢse onun 
hatırasına, onun anısına bir ithafta bulunuyor. 

 
Ne muhteĢem Ģans ne büyük nasip ya rabbi. Rabbi tarafından 

sevilmek ve Rabbi tarafından ithaf edilerek ödüllendirilmek vahiy ithaf 
edilmek. ĠĢte ölümsüzlüğün bir baĢka boyutu da bu. 
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Zekeriya malumunuz Kur‟an da anılan peygamberlerden biridir ve 

ben-i Ġsrail, Ġsrail oğulları peygamberlerindendir. Yeni Ahitte yer alan, 
yani Ġsrail oğullarına gönderilmiĢ peygamberlerin tümü de diğer 
peygamberler gibi Müslüman‟dır ve bizim peygamberimizdir. Yeni Ahitte 
yer alan ve Kur‟an tarafından yalanlanmayan bir rivayete göre Zekeriya, 
Hz. Meryem‟in halasının kocasıdır. Yani eniĢtesidir. Burada anlatılan, bu 
ayetlerin anlattığı kıssa aynen ya da çok benzer biçimde A.Ġmran 
suresinin 38-41. ayetlerinde de ele alınır. Aslında orada bir miktar ayrıntı 
verilir, ki bence bu iki bölümün, iki pasajın birlikte okunması daha 
doğrudur. 

 
Hz. Zekeriya 13. kabile olan levililer kabilesinin bir mensubudur. Ki 

bu kabile Hz. Harun‟a dayanır. Bilindiği gibi Ġsrail oğulları 13 kabile idiler. 
Hz. Yakub‟un çocuklarına nispetle. ĠĢte bu Levililer kabilenin görevi 
aralarında iĢ ve görev bölümü yapmıĢ olan Ġsrail oğulları içerisinde bu 
kabilenin görevi Din hizmetleridir, mabetlere bakmaktır, nasihat etmektir, 
din hizmetlerini yürütmektir. Hz. Zekeriya da Levililere mensup olması 
dolayısıyla mabette görevlidir. 

 
Bu kabile kendi içerisinde 24 aileden oluĢmaktadır, 24 sülaleden ve 

mabedin görevi 12 ay 24 sülaleye paylaĢtırılmıĢtır. Buna göre 15 er gün 
düĢmektedir ve o dönemde nöbet Hz. Zekeriyya‟da dır. 

 
ĠĢte bu tarihi bilgileri, ki yeni Ahit‟in 1. Krallar bölümümden 

naklediyorum bunları. Bu tarihi bilgileri bildikten sonra sanırım bir çok 
atlanmıĢ olan kıssanın bize verilmeyen tarafı da zihnimizde, 
tasavvurumuzda yerine oturmuĢ olacaktır.  

 
 
3-) Ġz nada Rabbehu nidaen hafiyya; 
 
Hani O, Rabbine derûnundan yönelmiĢti. (A.Hulusi) 
 
03 - O vakit ki rabbine nida etmiĢti, gizli bir nida, (Elmalı) 
 
 
Ġz nada Rabbehu nidaen hafiyya hani o rabbine içinin ta 

derinliklerinden seslenerek; 
 
 
4-) Kale Rabbi inniy vehenel azmü minniy veĢtealerre'sü 

Ģeyben ve lem ekün Bi duaike Rabbi Ģakıyya; 
 



"Rabbim... Gerçek ki, kemiklerim gevĢedi, saçlarım ağarıp 
bembeyaz oldu! Rabbim, sana dua edip de hiç hüsrana uğramadım..." 
(A.Hulusi) 

 
04 - DemiĢti: ya rab iĢte ben artık kemik gevĢedi benden, ve baĢ 

bembeyaz alev aldı, sana duâ ile ise rabbim hiç bir zaman bedbaht 
olmadım. (Elmalı) 

 
 
Kale Rabbi inniy vehenel azmü minniy veĢtealerre'sü Ģeyben 

ve lem ekün Bi duaike Rabbi Ģakıyya Ģöyle yalvarmıĢtı. Rabbim 
benden iĢ geçti, kemiklerim eridi, baĢa ak düĢtü ama ey rabbim sana dua 
edipte eli boĢ bırakıldığım hiç olmadı. Hiç beni mahcup etmedin. Hiç beni 
çevirmedin, hiç elimi boĢ döndürmedin..! 

 
Farkında mısınız değerli Kur‟an dostları, burada duanın edebi 

öğretiliyor. Bir insanın rabbiyle konuĢur gibi nasıl dua edeceği, Allah‟tan 
nasıl istenir bunun yolu ve yordamı öğretiliyor. Anadolu da bir söz vardır 
elek istemenin de bir yolu vardır derler. Görüyorsunuz elek istemenin bir 
yolu olsunda Allah‟tan bir Ģey istemenin, dua etmenin bir yolu bir yordamı 
olmasın mı. ĠĢte Kur‟an baĢta fatiha ile ama birçok peygamberin duasıyla 
bize nasıl dua edileceğini öğretiyor. 

 
Tabii bu duanın bir öncesi var. Bu noktaya nasıl geldi. O anda 

durup dururken mi bu duayı ediverdi Hz. Zekeriya. Bu duanın öncesini 
öğrenmek için bir baĢka referans vermem gerekecek A. Ġmran suresi 38. 
ayetle 39. ayet. Oraya bakacağız. ĠĢte orada bu duanın öncesi 
anlatılıyor. Nedir, ne var öncesinde? Hz. Meryem var. 

 
Hz. Meryem, ki biraz sonra onunda dillere de4stan kıssası gelecek, 

ona da değineceğim. Hz. Meryem hamile kaldıktan sonra yavrusu Ġsa‟ya, 
görevli olarak Zekeriya bakmaktadır ona. Çünkü onun yanına girip çıkma 
yetkisi sadece ona aittir. Hz. Meryem, kendisi adanmıĢtır. Annesi Hane 
onu Allah‟a adamıĢtı. Unutmayınız A.Ġmran/35. ayeti ile bunu 
öğreniyoruz. Allah‟a adanmıĢ bir çiçekti o. Allah‟a adanınca; 

 
Ġz kaletimraetü ımrane Rabbi inniy nezertü leKE ma fiy batniy 

muharreren.. (A.Ġmran/35) Ġmran‟ın kadını demiĢti ki; Rabbim, Ģu 
karnımda olanı her Ģeyden özgür olarak, yani el ne der, gün ne der, 
falanca ne der, feĢmekanca ne der demeksizin kendi arzularımdan da 
özgür olarak, iç güdülerimden de özgür olarak; Aman ey Hane ne 
yapıyorsun sen, ömrünün sonunda bir çocuk sahibi olmuĢsun onu da 
geri dönüp verecek misin de demeden tamamen özgür olarak sana 
adıyorum Allah‟ım. ..fetekabbel minniy benden kabul buyurur musun 
demiĢti. ĠĢte böyle baĢlayan bir süreçti bu. 

 



Allah öyle bir kabul etti ki bu Hakk adağını Fetekabbeleha 
Rabbuha Bi kabulin hasenin.. (A.Ġmran/37) Rabbi onun bu adağını çok 
güzel bir biçimde kabul etti, çünkü o güzelce adamıĢtı. ve enbeteha 
nebaten hasenen (37 devam) o adağı bir çiçek gibi yetiĢtirdi, korudu, 
gözetti. Peki bu çiçeğe kimi bahçıvan etti dersiniz?ve keffeleha Zekeriya 
Zekeriya‟yı da ona bahçıvan kıldı. küllema dehale aleyha Zekeriyyel 
mıhrabe, vecede ındeha rizka Ne zaman Zekeriya onun yanına girse 
onun içinde ibadete çekildiği hücreye girse, mihrap budur, onun yanında 
mutlaka bir rızk bulurdu. Yani rızk maddi ve manevi tüm değerlere verilen 
ortak isimdir bunu unutmayalım. kale ya Meryemu enna leki hazâ ve 
derdi ki Ey Meryem bu sana nereden geldi, yani çok özel bir takım 
nimetlere gark olmuĢsun, muhatap olmuĢsun, nasıl elde ettin, nereden 
geldi der. kalet huve min ındillah Meryem de doğrudan; Tüm nimetlerin 
tek kaynağını gösterir. Allah katından. 

 
ĠĢte bunun üzerine bize olayın ayrıntısını veren tefsirler Ģu bilgiyi 

veriyorlar. Zekeriya Meryem‟în o halini görünce kendisinin de içi evlat 
hasretiyle tutuĢtu, yandı, dedi ki; Nolaydı, benim de bir yavrum olaydı da 
ben de onu adayaydım. ĠĢte A. Ġmran suresinin söylediğim 38. ayetinde 
ve müteakip ayetlerde; 

 
Hünalike de'â Zekeriyya Rabbeh..(A. Ġmran/(38) o anda ve orada. 

Hünalike bir zarftır, hem ter zarfıdır, hem zaman zarfıdır. Ġkisi birliktedir.  
O anda ve orada Zekeriya rabbine hemen duaya baĢladı. Yani neden 
olmasın dercesine. Onun için hadisenin öncesi A. Ġmran suresinin 
zikrettiğim ayetleridir ve buradan itibaren devam edebiliriz. 

 
 
5-) Ve inniy hıftül mevaliye min veraiy ve kânetimraetiy 'akıren 

feheb liy min ledünKE Veliyya; 
 

 "Muhakkak ki ben, arkamda kalacakların neler yapacağından 
korkarım. Karım ise zaten kısır! O hâlde ledünnünden bana bir velî hibe 
et." (A.Hulusi) 

 
05 - Bu halimle ben arkamdan yerime kalacak taallûkattan 

endiĢedeyim, hatunum da akîm bulundu, onun için bana bir veli ihsan 
eyle. (Elmalı) 

 
 
Ve inniy hıftül mevaliye min veraiy ve gerçek Ģu ki ben, benden 

sonra yakınlarımın yerimi doldurabileceklerinden kaygı duyuyorum. ve 
kânetimraetiy 'akıra üstelik karım da kısır. feheb liy min ledünKE 
Veliyya öyleyse bana kendi katından yerimi dolduracak bir ardıl, bir veliy, 
bir izleyenim olsun istiyorum. Onu ver Ya rabbi, diye dua etti. 

 



AnlaĢılan o ki kendisinin yerine geçecek olanlarda liyakat ve ehliyet 
görmüyordu. Onun içinde yerinin boĢ kalacağını düĢünüyordu. Bu 
nedenle meĢru bir nedenle evlat istediğini rabbine arz ediyordu. Yani ya 
rabbi, sadece keyfimi getireyim diye çocuk istemiyorum, Yani ben yine 
senin için istiyorum, senin dinine hizmet için istiyorum. ĠĢte bu adamanın 
bir baĢka biçimi. Allah‟tan istemenin bir gerekçesi olmalı ve bu gerekçe 
de güzel olmalı, hoĢ olmalı, meĢru olmalı. Biz bunu öğreniyoruz buradan. 

 
A. Ġmran suresinin 37. ayeti ile birlikte okuduğumuzda bu ayeti, 

Ģunu anlıyoruz Hz. Meryem konusunda da bir endiĢe taĢıdığını anlıyoruz. 
Çünkü Meryem kendisine bırakılmıĢ bir yadigar, muhteĢem bir hediye, 
muhteĢem bir emanet daha doğrusu. Bu emanete kim bakacak. 
Meryem‟in babası Meryem‟i hiç görmeden vefat etmiĢ Ġmran. Annesi 
Hane doğurduktan sonra vefat etmiĢ. Yani hem öksüz, hem yetimi hem 
de büyük bir müjdeye gebe bir adakla karĢı karĢıya, muhteĢem bir 
emanet yani. Çok sıkı korunması gereken bir emanet. Onun için ben 
ölürsem, -ki yaĢlı olduğunu buradan da  öğreniyoruz-Meryem‟e kim 
bakacak endiĢesini hissediyoruz.A. Ġmran/37. ayetten. 

 
 
6-) Yerisüniy ve yerisü min ali Ya'kub* vec'alhü Rabbi radıyya; 
 

 "Ki bana da vâris olsun, Âl-i Yakup'a da vâris olsun... Rabbim onu 
rızanla yaĢattıklarından eyle." (A.Hulusi) 

 
06 - Ki hem benim mirasımı, hem Yakup hanedanının mirasını ala, 

hem de onu rızaya mazhar kıl rabbim! (Elmalı) 
 
 
Yerisüniy ve yerisü min ali Ya'kub Hem bana, hem Yakup 

oğullarına, Yakup soyuna, ailesine varis olsun vec'alhü Rabbi radıyya 
ve sen de ey rabbim onu razı olacağın bir kul et. 

 
Daha doğmadan rabbine yavrusu için, daha doğacağını bile 

bilmediği yavrusu için ettiği duaya bakın. Biz doğmuĢ çocuklarımız için 
ediyor muyuz, bunu sormak lazım. ĠĢte istikbal bu, bakınız. Ġstikbal 
deyince ne anlıyorsunuz çocuğunuzun istikbalinden. Onun gelecekte 
oturacağı evi düĢündüğünüz kadar, onun ahirette oturacağı yeri de 
düĢünüyor musunuz. Cennet ya da cehennem. Onun dünyevi makamını 
düĢündüğünüz kadar onun ebedi makamını da düĢünüyor musunuz. 

 
ĠĢte bize neler öğretiliyor bakınız bir peygamberin dilinden ve 

cevap; Böyle güzel istenirse cevap gelmez mi hiç. Ġstek yürekten çıkarsa 
elbette hedefini bulacaktır. Dua yerli yerince ve ta yürekten yapılırsa 
elbette göklerin kulağı bunu iĢitecektir. Onun için rabbi onun duasına 
melekleri aracılığı ile Ģu cevabı gönderiyor. 



 
 
7-) Ya Zekeriyya inna nübeĢĢiruke Bi ğulaminismuhu Yahyâ 

lem nec'al lehu min kablü semiyya; 
 

 "Ey Zekeriya... Seni, kendisinin ismi Yahya olan bir erkek çocukla 
müjdeliyoruz... Daha önce Ona bir adaĢ da yapmadık (hiç kimseyi Yahya 
ismi ile isimlendirmedik)." (A.Hulusi) 

 
07 - Ey Zekeriya! Haberin olsun biz sana bir oğul tebĢir ediyoruz, 

adı Yahya, bundan evvel hiç bir adaĢ yapmadık ona. (Elmalı) 
 
 
Ya Zekeriyya inna nübeĢĢiruke Bi ğulaminismuhu Yahyâ 

melekler ona seslendiler. -Bu melekler seslendiler ibaresi ayetin içinde, 
metinde yok, fakat hemen aynı kıssanın anlatıldığı A. Ġmran suresinin 39. 
ayetine bakarsanız orada var. Onun için aynı ora ile eĢdeğer okumak 
durumundayız.- Melekler seslendiler, dediler ki; Ey Zekeriya iĢte biz sana 
adı Yahya olan bir oğlan çocuğu müjdeliyoruz. Yahya, yani o yaĢayacak, 
yaĢar demektir. YaĢayacak, burada hayatta olacak, hayatı sürekli olacak.  

 
Peki buradan ne anlıyoruz? ĠĢte o bu dünyada da yaĢıyor. ĠĢte o 

Ģurada yaĢıyor. ĠĢte o bizim dilimizde dahi yaĢıyor. ĠĢte bakınız 
göçüĢünden 2.000 yıl sonra Yahya gönlümüzü ve mekanımızı 
Ģenlendiriyor. ĠĢte dilimizde dedemizin adı dahi gezmezken, Hz. 
Yahya‟nın adı geziyor. O yaĢayacak. Yoksa öbür türlü herkes yaĢayacak. 
Uhrevi açıdan. Ama Yahya burada da böyle yaĢayacak. 

 
lem nec'al lehu min kablü semiyya Allah buyurdu ki daha önce 

hiç kimseyi ona adaĢ kılmadık, ona verdiğimiz bu adı daha baĢka birine 
vermemiĢtik. Buyuruyor. 

 
 
8-) Kale rabbi enna yekûnü liy ğulamun ve kânetimraetiy 

'akıren ve kad belağtü minel kiberi ıtiyya; 
 

 (Zekeriyya) dedi ki: "Rabbim, karım kısır ve ben de ihtiyarlıkta 
sınıra ulaĢmıĢ olduğum hâlde, benim nasıl bir oğlum olur?" (A.Hulusi) 

 
08 - Dedi: Yarap! benim için bir oğul nereden olacak: hatunum 

akîm bulunuyor ben de ihtiyarlıktan kağĢamak derecesine geldim. 
(Elmalı) 

 
 
Kale rabbi enna yekûnü liy ğulamun Zekeriya hemen baĢka bir 

moda geçti ve dedi ki; Rabbim, nasıl olurda benim bir oğlum olabilir. ve 



kânetimraetiy 'akıren ve kad belağtü minel kiberi ıtiyya çünkü eĢim 
kısır, ben ise yaĢlılıktan dolayı gücü tükenmiĢ bitmiĢ biriyim.  

 
Evet, bir baĢka moda geçti demiĢtim. Hangi mod? AĢk modundan 

akıl moduna geçti. Nereden öğreniyoruz bunu? Ġyi ama yukarıda isteyen 
kendisi değil miydi. Peki isterken kendisinin yaĢının 70, iĢinin bitmiĢ 
olduğunu, hanımının da kısı8r olduğunu bilmiyor muydu. Peki biliyor 
idiyse niye istedi. Ġstedi ise Ģimdi niçin bunları söylüyor. ĠĢte o.  

 
Evet aklın dünyası, aĢkın dünyası. Bazen yan yana gelirler, bazen 

karĢı karĢıya. Burada çok ilginç karĢı karĢıya gelince nasıl olacağı 
gösteriliyor. Aslında bunlar ikisi birbirine feda edilmeyecek iki kutuptu. 
Yani insanın çift boyutlu hakikatidir. Biri diğerine yedirilemez, biri diğerine 
feda edilemez. Ama iĢte insan bu. Bir orada bir burada. Bir aĢktan 
konuĢuyor, bir de akıldan konuĢuyor. AĢktan konuĢunca ya rabbi diyor. 
durumunu görmeden, ona bakmadan. Ġstersen yaparsın ya rabbi. Ki 
yapar. Ver bana diyor. Bunu derken aĢk ile diyor. Bunu söylediği mod 
farklı bir mod. O anda bir aĢktır. Kendisi iki ayaklı bir aĢktır. 

 
Ama dedikten sonra akıl dünyasına geri dönüyor. Ben ne 

istediğimin farkında mıyım, ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor mu 
dercesine hemen; Ya rabbi, biraz önce ben bir Ģey söyledim ama, onu 
aĢk modunda söylemiĢtim. ġimdi akıl moduna geçince benim durumum 
bu, eĢimin de durumu bu. Bu iĢ nasıl olacak. 

 
Evet Yani hiç garip değil. Onun için rabbimiz de azarlamıyor. 

Paylamıyor, Bakınız Ģu diyalogun muhteĢemliğine, ihtiĢamına. AĢık 
olarak dua etti, akil olarak soru soruyor. Çünkü dua etti, istedi. Çünkü akil 
tedbir düĢünürken aĢık gereğini yapar. O, o moda geçince nasıl, niçin 
sorusunu soramazdı. AĢk modunda bu sorular çiğ kaçar. Onun için aĢığa 
dağlar dayanmaz. Onun için aĢığa yol sorulmaz. Onun için aĢığın önüme 
engel olmaz. Muhabbet böyledir. O nedenle aĢık gereğini yaptı. Akil de 
tedbir düĢündü. Bu son ayet tedbirdi, yukarıdaki ise gereğiydi, onu yaptı. 
Kendisi istemiĢti ama Ģimdi kendisi sordu. Bakalım ne cevap aldı; 

 
 
9-) Kale kezâlik* kale Rabbüke huve aleyYE heyyinün ve kad 

halaktüke min kablü ve lem tekü Ģey'a; 
 
"Orası öyledir" dedi (Rabbi)... (Ancak) Rabbin dedi ki: "O bana 

kolaydır... Sen (anılır herhangi) bir Ģey değilken, daha önce seni 
halketmiĢtim." (A.Hulusi) 

 
09 - Buyurdu: öyle, fakat rabbin buyurdu ki: o bana kolaydır, 

bundan evvel seni yarattım! Halbuki hiç bir Ģey değildin. (Elmalı) 
 



 
Kale kezâlik* kale Rabbüke huve aleyYE heyyin melek; 

doğrudur ama dedi. Rabbin diyor ki bu benim için çok kolaydır. ve kad 
halaktüke min kablü ve lem tekü Ģey'a zira daha önce seni de ben 
yaratmıĢtım. Öyle değil mi? Yani o ne kadar mümkünse bu da öyle 
mümkündür. Unutma yoktan var eden Allah. Vardan var edemez mi? 
Seni de ben yaratmıĢtım. Oysaki sen hiç bir Ģey değildin. Yani basit, 
değersiz bir sıvı idin, nutfe idin.Ama ondan muhteĢem bir dizayn, 
muhteĢem bir yaratıĢ olan insan yaratıldı. 

 
Rabbimiz aynı zamanda böyle diyor. Soruya cevap vererek. Yani 

soruyu reddetmeyerek. Çünkü burada soru soran bunu iĢ olsun, 
iĢgüzarlık olsun diye değil, gerçekten içinden geldiği gibi, bilmek için, 
öğrenmek için soruyor.  

 
 
10-) Kale Rabbic'al liy ayeten, kale ayetüke ella tükellimen 

Nase selâse leyalin seviyya; 
 

 (Zekeriyya) dedi ki: "Rabbim! Bana bir alâmet ver..." Dedi ki: "Senin 
iĢaretin, sorunun olmadığı hâlde, insanlarla üç gece süresince 
konuĢmamandır." (A.Hulusi) 

 
10 - Dedi: ya rab! Bana bir alâmet yap, buyurdu ki: alâmetin, sap 

sağlam olduğun halde üç gece nasa söz söyleyememendir. (Elmalı) 
 
 
Kale Rabbic'al liy ayeh Zekeriyya; Rabbim dedi bana bir iĢaret 

tayin et o zaman. 
 
ĠĢe bakın, dua eden kendisi, isteyen kendisi. Tamam aĢk modunda 

istedi, akıl moduna geçince kabul edilen duasına bu nasıl olacak dedi. 
ġimdi onunla da yetinmeyip bana bir garanti ver diyor, bir iĢaret ver. Peki 
bunu nasıl anlayacağız, Allah‟a karĢı sui edep sayabilir miyiz? Hayır. 
Rabbimiz öyle saymıyor. Bu tıpkı Hz. Ġbrahim‟in rabbimizin yaratıĢını 
öğrenmek için nasıl yaratırsın bana bir göster demesine benziyor ve 
arkasından da ..liyatmeinne kalbiy. (Bakara/260) Ya rabbi, inanmıyor 
değilim, inanıyorum ama içim yatıĢsın aklım yatsın. Bu demek ki 
insanoğlunun bir özelliği, insan olmanın bir özelliği. Onun için bana bir 
iĢaret ver diyor Hz. Zekeriya.  

 
kale ayetüke ella tükellimen Nase selâse leyalin seviyya melek 

dedi ki; senin iĢaretin tas tamam 3 gün insanlarla konuĢmamandır. 
Rabbisinden naklen böyle dedi. 

 



Burada ki ayetin son kelimesi olan seviyya, eğer Zekeriyya‟ya 
giden bir nitelik ise, sıfatsa o zaman sapasağlam olduğun halde anlamı 
vermemiz lazım. Eğer güne giden, geceye giden yani bir sıfatsa o zaman 
da 3 tam gün, 3 tam gece. Ki Arap dilinde gece günü ifade için kullanılır. 

 
Zekeriyya‟ya gitmesi de mümkün bu sıfatın onu nitelemesi de 

mümkün. Çünkü Ahdi Cedid‟de Ģöyle bir ibare yer alır. Evlat müjdesini 
duyduğunda dili tutuldu. Dili tutulduğu için konuĢamadı. Yani bir arıza bir 
hastalık olarak konuĢamadı. Oysa ki burada rabbi ona emrettiği için 
sükut orucuna giriyor. Ġkisi arasında çok fark var. 

 
[Ek bilgi; Bizim Ģeriatımızda bu çeĢit bir oruç olmadığı için pek 

bilinmez. Sadece bazı tasavvuf okulları devam ettirir. Sükût orucu tek 
baĢına bir Ģey ifade etmez, ibadetle yapıldığında bir tür itikâf olmuĢ olur 
ki zaten itikâf (herĢeyden el etek çekip belli bir zamanı ibadete adamak) 
bizde sünnettir. KonuĢmak arifler tarafından "perde" sayılmıĢtır. Ġnsan 
konuĢmak için dıĢında birine ihtiyaç duyar. Bu da dıĢa dönmek demektir. 
Ġçiyle konuĢmak isteyen dıĢıyla konuĢamaz. ĠĢte sükût orucu insanın 
yüreğiyle konuĢmasıdır.(M.Ġslamoğlu)] 

 
 
11-) Feharece alâ kavmihi minel mihrabi feevha ileyhim en 

sebbihu bükreten ve aĢiyya; 
 

 (Zekeriyya) mabetten halkının yanına çıktı ve onlara: "Sabah - 
akĢam tespih edin" diye iĢaret etti. (A.Hulusi) 

 
11 - Derken mihrap dan kavmine karĢı çıktı da «Sabah ve akĢam 

tesbih edin» diye onlara iĢaret verdi. (Elmalı) 
 
 
Feharece alâ kavmihi minel mihrabi feevha ileyhim en sebbihu 

bükreten ve aĢiyya Bunun üzerine o mabetteki hücresinden çıkarak, 
Mihrap; Hücre. Eğer havra ve kiliselere, özellikle çok eski yapılara 
girmiĢseniz özellikle giriĢ kapılarının yanlarından yukarı doğru çıkan 
merdivenler görürsünüz tek kiĢilik. O merdivenlerle kapıların üzerinde 
çok küçük 3X3, 1X1, 2X2 karanlık hücreler vardır. Oralarda ibadete 
çekilirler. Adeta çile hanelerdir oralar. Oralarda kendilerini ibadete, taata 
verirler din adamları. Dolayısıyla oralara mihrab denilir. Bizim 
camilerimizdeki mihrapla alakası yoktur bunun. 

 
Evet, mabetteki hücresinden çıkarak bunun üzerine, onlara sabah 

akĢam rabbinizin mutlak güç ve kudretini anın diye iĢaret etti. feevha 
ileyhim onlara iĢaret etti, çünkü susması gerekiyordu, susması 
emredilmiĢti. en sebbihu bükreten ve aĢiyya sabah akĢam rabbinizi 
anın. Yani buradan anlaĢılan Ģu ki kendisi görevi dolayısıyla ibadet 



ettiriyordu. Yani imam fonksiyonu görüyordu. Kendisi böyle bir emir 
alınca kendisini hücresine kapattı ve cemaatine de dedi ki siz 
ibadetlerinizi bensizde devam ettirin, yani ibadetinizi, namazınızı, 
duanızı, her ne ise ayininizi devam ettirin demiĢ olmalı. 

 
 
12-) Ya Yahyâ huzil Kitabe Bi kuvvetin, ve ateynahul hükme 

sabiyya; 
 

 "Ey Yahya! Hakikat Bilgisine sımsıkı sarıl!" (Yahya'ya) olayların 
oluĢ nedenlerini, sistemi OKUma özelliğini verdiğimizde, daha çocuktu! 
(A.Hulusi) 

 
12 - Ey Yahya! kitabı kuvvetle tut (dedik) ve daha sabiy iken ona 

hikmet verdik. (Elmalı) 
 
 
Ya Yahyâ huzil Kitabe Bi kuvve tabii bu arada Yahya‟nın 

doğduğunu geliĢtiğini, büyüdüğünü görüyoruz,anlıyoruz yani. Ey Yahya 
ilahi hükümlere sımsıkı sarıl diye öğüt verdi. Bu arada herhangi bir ayet 
olmadığı için Yahya‟ya anne karnında, ya da hemen doğar doğmaz süt 
bebesi iken bu öğüdü verdiğini her halde anlayamayız. Çünkü Kur‟an ĠĢin 
çok can alıcı tarafı olmayan noktaları geçiveriyor ve onu bizim zihnimize 
bırakıyor için doldurma iĢini. 

 
ve ateynahul hükme sabiyya zira biz ona daha çocukluğunda 

derin ve kapsamlı bir muhakeme yeteneği, el Hükm. Derin ve kapsamlı 
bir muhakeme, derin düĢünme. Etraflı düĢünüp doğru karar verme 
yeteneği bahĢetmiĢtik. 

 
 
13-) Ve hanânen min ledünNA ve zekâten, ve kâne tekıyya; 
 

 Ve ledünnümüzden bir ruhanî hayat ve bir sâfiye (zekât) verdik... 
Korunma konusunda çok hassastı! (A.Hulusi) 

 
13 - Hem de ledün nümüzden bir rikkat ve bir pâklık, ki çok takva 

Ģiar idi. (Elmalı) 
 
 
Ve hanânen min ledünNA ve zekâten, ve kâne tekıyya ve kendi 

katımızdan ince ruhlu bir sevecenlik, hanân. Aslında aleyke talâ hanani 
cümlesi Arapçada mesela bugünde kullanılır. Seni özledim. Burnumda 
tütüyorsun, gözümde tütüyorsun gibi çevirebiliriz Türkçeye. Yani 
sevecenlik, sevgi, muhabbet. Hem kendisinde bir sevecenlik var, hem de 
baĢkalarını seven, insanlara muhabbet eden bir yapı ve tabii daha ne 



verdik? Bir de iç temizliği bahĢetmiĢtik. Zekât, burada iç temizliği, arılık, 
duruluk, gönül duruluğu anlamına gelir. 

 
Dahası; ve kâne tekıyya sorumluluk sahibi biriydi o. Yani Yahya, 

Allah‟a karĢıda, insana karĢıda, eĢyaya karĢıda sorumluluk bilinci ile 
donatılmıĢtı. 

 
 
14-) Ve berran Bi valideyhi ve lem yekün cebbaren asıyya; 
 

 Ana-babasına iyi davranırdı, zorba ve âsi değildi. (A.Hulusi) 
 
14 - Ve validesine ihsan kâr idi, cebbar, isyan kâr değil idi. (Elmalı) 
 
 
Ve berran Bi valideyhi ana babasına karĢıda oldukça iyi 

davranırdı. ve lem yekün cebbaren asıyya nitekim o hiçbir zaman 
isyankar bir zorba olmadı. 

 
 
15-) Ve Selâmun aleyhi yevme vulide ve yevme yemutu ve 

yevme yüb'asü hayyâ; 
 

 Dünyaya geldiği, ölümü tattığı ve ölümsüz olarak bâ's olduğunda, 
Selâm üzerindeydi. (Bâ'sın vefatın hemen sonrasında olduğuna iĢaret.) 
(A.Hulusi) 

 
15 - Selâm ona hem doğduğu gün, hem öleceği gün hem de diri 

olarak ba's olunacağı gün. (Elmalı) 
 
 
Ve Selâmun aleyhi yevme vulide ve yevme yemutu ve yevme 

yüb'asü hayyâ iĢte bu yüzden o doğduğu gün ilahi güvenlik ve esenlik 
kapsamındaydı, Yani selâm kapsamında. Mutluluğun kapsamında, ilahi 
güvenliğin, ilahi huzurun kapsamına alınmıĢtı. Öleceği ve tekrar dirilip 
kalkacağı gün de böyle olacaktır. Yani Allah onu hep kendi güvenlik 
Ģemsiyesi altında tuttu.  

 
Peki diyeceksiniz ki Yahya Ģehit olmadı mı? Ünlü, Kudüs 

bölgesinin, Filistin bölgesinin zalim yöneticisi Herod‟un emriyle 
öldürülmedi mi. Herod; KardeĢinin karısı olduğu rivayet edilen Herodes‟i, 
Kraliçeyi yani gayri meĢru bir biçimde kendisine nikahlamıĢ, Hz. Yahya 
da bunu eleĢtirmiĢti. Bundan dolayı olduğu söyleniyor rivayetler. Bundan 
dolayı yöneticinin Hz. Yahya‟nın baĢını bir koyun gibi omuzlarından 
ayırdığını ve bir tepsi içinde karısına doğum yıldönümü hediyesi olarak 
sunduğunu nakleder bize kaynaklar. 



 
Her halükarda Hz. Yahya bir Ģehit peygamber. Yani imanına canını 

Ģahit kılmıĢtı. Her peygamber hayatını imanına Ģahit kılmıĢtır. Ama o bu 
Ģahitlerin arasına kanını da katmıĢtı, bizzat kanını.  

 
Dolayısıyla buradaki güvenlik garantisi neydi? Demek ki dünyada 

herhangi bir biçimde zaten insanın ölümü, Allah‟ın koyduğu bir yasa 
gereği olduğu için bu güvenlik ihlali değildir. Asıl güvenlik garantisi olarak 
rabbimizin gör dediği yerden bakarsanız nedir asıl güvenlik garantisi? 
Ġmandır. Allah‟a kulluktur. ĠĢte burada da o gözüküyor. Yani asıl 
sigortanız sizin ev sigortanız, yangın sigortanız, kaza sigortanız, hayat 
sigortanız falan değil, asıl sigortanız küfre karĢı, inkara karĢı, Allah ile 
aranızın bozulmasına karĢı sigortalıysanız budur sigorta. ĠĢte bize bu 
bilinci vermeye çalıĢıyor bu ayetler. 

 
Kıssadan hisse açık Allah için imkansız yoktur vahyin ilk muhatabı 

Resulallah‟a ve hepimize. Kısır Mekke, Medine Yahya‟sına hicretle 
hamile kaldı. ĠĢte bu. Mekke kısırdı. Fakat Resulallah‟a diren diyor, iste. 
Bir gün bu kısır Mekke bile hamile kalır, bir Medine doğurur. Ve öyle 
olmadı mı, öyle oldu. Allah vererek sınar, alarak sınar. Zekeriyya‟yı 
sevindirmiĢti vererek. Ama iĢte Yahya böyle can verdi, bir de alarak 
sınamıĢtı.  

 
ĠĢte karĢılaĢtırma size ait. Bir tarafta Davud gibi kral olan, yönetici 

olan, büyük topraklara hükmeden bir hükümdar peygamber, öbür tarafta 
Zekeriyya gibi kendiside kurban olan bir peygamber. Oğlunun akıbetini 
kendisi de paylaĢmıĢtı çünkü. Bir tarafta Süleyman gibi yer yüzünün 
hazinelerine sahip olan bir peygamber, kral peygamber, öbür tarafta 
Yahya gibi can veren bir peygamber. Yani biri zirve de sınavını verdi, 
diğeri çukurda sınavını verdi. Vadinin en dibinde. Çünkü bu bir 
yolculuktu. Tarihi yolculuğunda biri zirveye denk geldi, öbürü de vadinin 
en dibine. Biri Ģanslıydı ya da öbürü Ģanssızdı demek hiç edebe uygun 
olmadığı gibi, biri baĢarılıydı da öteki baĢarısızdı demekte hiç doğru 
değil. ġimdi sizce yeryüzüne sultan olan Süleyman peygamber 
baĢarılıydı da, can veren Yahya peygamber baĢarısız mıydı.  

 
Sizin baĢarı ölçünüz nedir; Hayır dedim ya, bu uzun bir yürüyüĢtür 

ve bu yürüyüĢ topografiktir yer yüzünün coğrafyasına benzer. ĠniĢi vardır 
çıkıĢı vardır, zirvesi vardır çukuru vardır. YürüyüĢünüz nereye denk 
gelirse size düĢen orada yola doğru bir biçimde, maksadınıza doğru 
yürüyüĢü sürdürmektir. Nerede denk gelirse fark etmez. 

 
[Ek bilgi; Zekeriyya AS. ġehit olma olayı. 

http://ekabirweb.blogspot.com/2012/03/hz-zekeriyya-as-sehit-
olmasi.html] 
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16-) Vezkür fiyl Kitâbi Meryem* izintebezet min ehliha mekanen 

Ģarkıyya; 
 

 Gelen bilgiler içinde Meryem'i de hatırlat (zikret)... Hani o ailesinden 
(uzakta, mabedin) doğu tarafında bir yere çekilmiĢti. (A.Hulusi) 

 
16 – Kitab da Meryem‟i de an, o vakit ki ailesinden çekildi de Ģark 

tarafından bir mekâna. (Elmalı) 
 
 
Vezkür fiyl Kitâbi Meryem Kitapta Meryem‟i de an. Meryem‟in 

doğumu da Yahya gibi idi unutmayın. Ġki olay arasında bir benzerlik var, 
onun için ardı ardına geliyor. Hani biraz önce A. Ġmran suresinden ayetler 
nakletmiĢtim; Ġz kaletimraetü ımrane Rabbi inniy nezertü leK.. 
(A.Ġmran/35) hani o zaman Ġmran‟ın kadını demiĢti ki Rabbim sana bir 
teĢekkür etmek istiyorum bu bana verdiğin evlattan dolayı ama hiçbir 
Ģeyim yok bir tek Ģeye sahibim, o da karnımda doğmamıĢ olan yavrum. 
O halde sana teĢekkürümü senin bana verdiğinle eda etmek istiyorum, 
sana adıyorum demiĢti. O ayetleri hatırlayınız. A.Ġmran 35-36-37.  

 
ĠĢte 3 kuĢakta adayıĢ sürecini anlatıyor bu ayetler. Hane, Meryem, 

Ġsa. 3 kuĢak. Hane Hz. Meryem‟in annesi. Meryem Ġsa‟nın annesi ve Ġsa 
bu 3 kuĢağın meyvesi, müjdesi. Bu neyi anlatıyor aslında; Bu konuda 
Kahire de verdiğim tefsir derslerinin. KitaplaĢmıĢ Ģekli olan müstakil bir 
tefsire ait, konulu tefsire ait eserim var. adayıĢ risalesi. Onda uzun uzun 
anlatılan hadise bu iĢte. Sadece bu bir avuç ayet çerçevesinde rabbimiz 
tüm müminlere liderlik sorununu nasıl çözersiniz sorusuna cevap veriyor.  

 
Onun için bahçıvanı Zekeriyya olan bir ağaç düĢünün. Bahçıvanı 

Zekeriyya olan bir ağaç Ġsa gibi bir meyve vermez de ne olur. Cins tohum 
ve cins toprak cins bir bahçıvanla buluĢursa, eğer bir de mevsim 
gelmiĢse kim engelleyebilir ki meyveye durmasın. 

 
izintebezet min ehliha mekanen Ģarkıya hani o ailesinden 

ayrılarak doğu yönünde bir yere çekilmiĢti. 
 
 
17-) Fettehazet min dunihim hıcaben fe erselna ileyha ruhanâ 

fetemessele leha beĢeran seviyya; 
 

 Onlardan kendini tecrid etti... Ona ruhumuzu (ilmi suret - dalga - 
data yapı) irsâl ettik de, Ona tam bir beĢer olarak göründü. (A.Hulusi) 

 
17 - Onlardan öte bir perde çekti derken kendisine ruhumuzu 

gönderdik de düzgün bir beĢer halinde ona temessül ediverdi. (Elmalı) 



 
 
Fettehazet min dunihim hıcabe olabildiğince kendini onlardan 

uzak tutup sakınıyordu. Kim? Hz. Meryem. Yani kendisi doğu yönünde 
bir yer. Ya mabedin içinde doğu tarafı, ama yeni tarihi bulgular ıĢığında 
düĢünürsek o ülkenin doğusunda bir yere, belki o anda Romanın iĢgali 
altında olan mukaddes beldeleri geri almak ve kurtarmak için hazırlık 
yapan dindarların içerisinde bir yer. Onların yaĢadığı bir yere çekilmiĢti 
diye düĢünebiliriz. 

 
Fettehazet min dunihim hıcabe olabildiğince kendini onlardan 

uzak tutup sakınıyordu. fe erselna ileyha ruhanâ fetemessele leha 
beĢeran seviyya hal böyle iken ona vahiy meleğimizi gönderdik. Öyle ki 
o ona eli yüzü düzgün bir insan suretinde göründü. 

 
Evet, Ruhana, ruhumuz. Aslında Kur‟an da ruh, vahiy anlamına 

Nahl/2. de olduğu gibi kullanılıyor. Vahyin kaynağı anlamında kullanılıyor 
ki daha önce Ġsra suresini iĢlerken 85. ayette değinmiĢtik ve burada da 
vahiy elçisi anlamında kullanılıyor. Ruhumuzu göndermiĢtik. 

 
 
18-) Kalet inniy euzü Bir Rahmâni minke in künte tekıyya; 
 

 (Meryem) dedi ki: "Rahmânıma sığınırım senden; eğer çok 
korunansan (bana yaklaĢma)!" (A.Hulusi) 

 
18 - (Meryem) ona ben, dedi: her halde senden rahmana sığınırım, 

sakınırsın eğer bir teki isen. (Elmalı) 
 
 
Kalet inniy euzü Bir Rahmâni minke in künte tekıyya Meryem 

onu insan suretinde, tabii burada ki erkek aslında. Erkek suretinde birini 
görünce; Senden o sınırsız merhamet sahibinin koruyuculuğuna 
sığınırım dedi. Tabii ki eğer ona saygı duyup ondan sakınıyorsan. 

 
 
19-) Kale innema ene Rasûlü Rabbiki, li ehebe leki ğulamen 

zekiyya; 
 

 (Ruh) dedi ki: "Ben Rabbinin Rasûlüyüm! Sana sâfiye bir oğul hibe 
etmek için açığa çıktım." (A.Hulusi) 

 
19 - (Ruh) dedi: haberin olsun ben sana gayet temiz bir oğlan 

vermek için sırf rabbinin resulüyüm. (Elmalı) 
 
 



Kale innema ene Rasûlü Rabbiki, li ehebe leki ğulamen zekiyya 
melekte ona dedi ki; Ben sadece rabbinin elçisiyim, sana pırıl pırıl oğlan 
çocuğu armağan etmek için buradayım müjdesini verdi. Tıpkı Zekeriyya 
ya verdiği müjde gibi hatırlayınız. Peki Meryem‟in cevabı ne oldu buna; 

 
 
20-) Kalet enna yekûnü liy ğulamün ve lem yemsesniy beĢerun 

ve lem ekü bağıyya; 
 

 (Meryem) dedi ki: "Bana bir beĢer dokunmadığı ve ben de iffetsiz 
bir kadın olmadığım hâlde, benim nasıl bir oğlum olur?" (A.Hulusi) 

 
20 - Dedi: benim için bir oğlan nasıl olur? bana bir beĢer 

dokunmadı, ben bir kahpe de değilim. (Elmalı) 
 
 
Kalet enna yekûnü liy ğulamün ve lem yemsesniy beĢerun ve 

lem ekü bağıyya Meryem, temizlerin temizi bir anne. Dağların 
çekemediği bir yükün altına, kaynakların verdiği bilgi doğru ise eğer, 16 – 
17 yaĢlarında bir anne. Onun için Meryem; Nasıl benim bir oğlum olabilir 
ki dedi. Bana hiçbir erkek eli değmediği gibi, iffetsiz bir kadın da değilim. 

 
 
21-) Kale kezâlik* kale Rabbüki huve aleyye heyyin* ve 

linec'alehu ayeten linNasi ve rahmeten minna* ve kâne emren 
makdıyya; 

 
 "Orası öyle! (Ancak) Rabbin dedi ki: "O, bana kolaydır! Onu 
insanlar için bir mucize ve bizden bir rahmet olarak açığa çıkaracağız. Bu 
hükmedilmiĢ (olup bitmiĢ) bir iĢtir!" (A.Hulusi) 

 
21 - Dedi öyle, fakat rabbin buyurdu ki o bana göre kolay hem onu 

nasa kudretimizin bir burhanı ve tarafımızdan bir rahmet kılacağımız için, 
hem de o, bir kaza edilmiĢ emir bulunuyor. (Elmalı) 

 
 
Kale kezâlik* kale Rabbüki huve aleyye heyyin Melek ona Ģöyle 

dedi; orası öyledir, yani bu doğrudur ama Rabbin diyor ki bu benim için 
çok kolaydır. Aynen Hz. Zekeriyya‟ya verilmiĢ cevap burada da geldi. 
Surenin anahtar cümlelerinden unutmayalım değerli dostlar. Allah isterse 
neler olmaz ki diyor burası. Ki 35. ayet onu diyecek.  

 
Allah ol der, o da oluverir. Allah‟ın iradesinin gerçekleĢmesinde 

nedensellik, sebep sonuç iliĢkisinin niteliğine dair hiçbir bilgi verilmiyor bu 
ayetlerde ve bu olayın anlatıldığı Kur‟an da ki baĢka yerlerde. Yani 
annenin nasıl hamile kalacağı veya kaldığı, bu konuda Hz. Meryem‟in 



hamile kalıĢında ki sebep sonuç iliĢkilerine dair hiçbir bilgi verilmezken, 
bizim tefsir adı altında bir çok spekülatif rivayete girip te burada 
varsayımlar yürütmemiz hiçte doğru olmayacağı için ben rabbimizin bu 
konuda bir bilgi vermemiĢken bizim; Rabbimizin bilgi vermediği bir 
konuda akıl yürütmeye spekülasyon yapmaya, bir takım yorumlarla iĢi 
sulandırma hakkımızın olmadığını düĢünüyorum. Onun için bunlar 
tefsirimizin dıĢındadır diyor ve devam ediyorum. 

 
ve linec'alehu ayeten linNasi ve rahmeten minna üstelik biz onu 

insanlar için canlı bir ayet ve katımızdan bir rahmet kılacağız. Kimi? 
Doğacak yavruyu, yani Hz. Ġsa‟yı. Bir ayet kılmak..! O Unutmayalım 
kelimetûn minh, Allah‟tan bir kelimeydi. Yani onun varlığı vahiy gibi idi. 
Onun için iki ayaklı vahiy saymamız lazım. 

 
ve kâne emren makdıyya zaten bu iĢ artık gerçekleĢmiĢ 

bulunmaktadır, yani buna itiraz vakti falan geçti, onun için bu iĢ oldu bitti. 
Allah‟ın lûtfuyla. 

 
 
22-) Fehamelethü fentebezet Bihi mekanen kasıyya; 
 

 (Meryem) Ona (Ġsa'ya) hamile kaldı. Onunla uzak bir bölgeye 
çekildi. (A.Hulusi) 

 
22 - Bu suretle ona hamil oldu, ve bu hamlile uzak bir yere çekildi. 

(Elmalı) 
 
 
Fehamelethü fentebezet Bihi mekanen kasıyya iĢte böylece 

Meryem ona hamile kaldı. Bundan dolayı da insanların gözünden uzak, 
kuytu bir köĢeye çekildi. Çünkü insanlar neler neler diyeceklerdi. 

 
 
23-) Feecaehel mehadu ila ciz'ın nahleti, kalet ya leyteniy mittü 

kable hazâ ve küntü nesyen mensiyya; 
 

 Doğum sancısı ile bir hurma dalına yapıĢırken; "KeĢke bundan 
önce ölseydim ve büsbütün unutulup gitseydim" dedi. (A.Hulusi) 

 
23 - Derken ağrı onu bir hurma dalına götürdü, ay dedi: nolaydım 

bundan evvel öleydim ve unutulmuĢ gitmiĢ olaydım. (Elmalı) 
 
 
Feecaehel mehadu ila ciz'ın nahleti, kalet ya leyteniy mittü 

kable hazâ ve küntü nesyen mensiyya ve doğum sancısı tutunacak bir 
dal aratacak kadar acı gelince doğum sancısıyla tabii ki. Onu hurma 



ağacının gövdesine doğru sürükledi. Tutunacak bir dal arıyordu yani ve 
diyordu ki; Nolaydım ya leyteniy mittü kable hazâ nolaydım, keĢke 
bundan önce öleydim de ve küntü nesyen mensiyya unutulup 
gidenlerden olaydım dedi. 

 
Bu ayet Hz. Meryem‟in de her kadın gibi doğum sancılarıyla 

doğurduğunu özellikle vurgulamak için yer alıyor. Yani Meryem‟i 
ilahlaĢtıran Hıristiyan düĢüncesine tokat gibi aslında bir cevap bu. Çünkü 
teslis akidesini ortaya koyan, icat eden kilise bununla da yetinmeyip 
ondan 100 yıl sonra, Ġznik konsülünden 100 yıl sonra Meryem‟i de bu 
üçün yanına koyarak, onu da ilahın anası olarak ilahlaĢtıracaklardı. 

 
 
24-) Fenadaha min tahtiha ella tahzeniy kad ce'ale Rabbüki 

tahteki seriyya; 
 

 Onun altından bir ses: "Mahzun olma, Rabbin senin alt tarafında bir 
dere oluĢturdu" diye nida etti. (A.Hulusi) 

 
24 - Derken ona altından nida etti: sakın mahzun olma, rabbin 

senin altında bir su arkı vücûda getirdi. (Elmalı) 
 
 
Fenadaha min tahtiha ella tahzeniy kad ce'ale Rabbüki tahteki 

seriyya bunun ardından o hurmanın alt tarafından ona hitaben bir ses 
geldi. Sakın üzülme. ĠĢte rabbin senin alt tarafından bir dere akıtmıĢtır.  

 
Tahtiha kelimesinde ki “ha” zamiri;Meryem‟e de gidebilir, ağaca da. 

Eğer Meryem‟e gidiyorsa Meryem‟in altından geldi bu ses diye çevirmek 
lazım. Eğer ağaca gidiyorsa ki ilk müfessirlerimizden bir çoğuna göre 
ağaca gider. O zaman ağacın altından gelen bir ses olduğunu anlamak 
lazım. 

 
 
25-) Ve hüzziy ileyki Bi ciz'ın nahleti tüsakıt aleyki 

rutabenceniyya; 
 

 "O hurma ağacının dalını kendine doğru salla, üzerine olgun, taze 
hurma düĢecektir." (A.Hulusi) 

 
25 - Hurmanın da dalını kendine doğru silkele, üzerine derilmiĢ 

tâze hurmalar dökülsün. (Elmalı) 
 
 



Ve hüzziy ileyki Bi ciz'ın nahleti tüsakıt aleyki rutabenceniyya 
Haydi, Hurmanın dalını kendine doğru çekerek silkele üstüne taze ve 
olgun hurma dökülsün. 

 
 
26-) Feküliy veĢrabiy ve karriy 'ayna* feimma tereyinne minel 

beĢeri ehaden fekuliy inniy nezertü lirRahmâni savmen felen 
ükellimel yevme insiyya; 

 
 "Artık ye, iç, gözün aydın olsun! Eğer beĢerden birini görürsen; 
'Ben Rahmân için bir oruç adadım; artık bugün kimseyle 
konuĢmayacağım' de!" (A.Hulusi) 

 
26 - Artık ye, iç, gözün aydın olsun, bunun üzerine Ģayet beĢerden 

birini görürsen ben, de: rahmana oruç adadım, onun için bu gün hiç bir 
inse söz söylemeyeceğim. (Elmalı) 

 
 
Feküliy veĢrabiy ve karriy 'ayna sonra da ye iç gözün aydın olsun 

ey Meryem. feimma tereyinne minel beĢeri ehaden fekuliy ve eğer 
insanlardan birine rastlarsan o zaman da iĢaret yoluyla de ki, -iĢaret 
yoluyla metinde yok tabii ama unutmayalım o hala susması emr olunuyor 
ve sükût orucunda. inniy nezertü lirRahmâni savmen felen ükellimel 
yevme insiyya ben o sınırsız merhamet sahibine oruç adadım, 
dolayısıyla bugün insanlardan hiç kimseyle konuĢmayacağım. De. Yani 
konuĢmamak üzere oruç adayan, yani sükût orucunda bir kimse bunu 
herhalde ağzıyla değil iĢaretle söylemiĢ olmalı, tıpkı Hz. Zekeriyya gibi. 

 
 
27-) Feetet Bihi kavmeha tahmilüh* kalu ya Meryemü lekad ci'ti 

Ģey'en feriyya; 
 

 (Meryem) çocuğu kucağında, ailesinin yanına döndü... Dediler ki: 
"Ey Meryem! Andolsun sen korkunç bir iĢ yapmıĢsın!" (A.Hulusi) 

 
27 - Derken onu yüklenerek kavmine getirdi, hey Meryem! Dediler: 

alimallah yumurcak bir Ģey getirdin. (Elmalı) 
 
 
Feetet Bihi kavmeha tahmilühu nihayet onu alarak kavminin 

yanına döndü. O kim; yavrusunu tabii ki. Demek ki bu arada bir geçiĢ 
var, onu doğurdu, büyüttü besledi ve aynen Hz. Zekeriyya‟nın oğlu 
Yahya‟da olduğu gibi hızlı bir geçiĢ var burada. kalu ya Meryemü lekad 
ci'ti Ģey'en feriyya Ey Meryem dediler yanında oğlunu görünce doğrusu 
sen dehĢet bir iĢ iĢlemiĢsin. 

 



 
28-) Ya uhte Harune ma kâne ebukimrae sev'in ve ma kânet 

ümmüki beğıyya; 
 

 "Ey Harun'un kız kardeĢi! Senin baban kötü bir kiĢi değildi... Senin 
anan da iffetsiz bir kadın değildi." (A.Hulusi) 

 
28 - Ey Harûn‟un hemĢiresi, baban bir kötülük adamı değil idi, anan 

da bir kahpe değil idi. (Elmalı) 
 
 
Ya uhte Harun ey Harun soyunun kız kardeĢi. Ki Harun‟un kız 

kardeĢi diye mota mot harfiyen çevirmek lazım ama, bu sami 
geleneğinde saygı ifadesidir. Ailenin ünlü bir erkeğine kadın nispet 
edilirse bu o gelenekte saygıya delalet eder. Ona bir konum vermektir. 

 
Ya uhte Harune ma kâne ebukimrae sev'in ve ma kânet 

ümmüki beğıyya senin baban kötü bir adam değildi. Annen de iffetsiz 
bir kadın değildi. 

 
 
29-) FeeĢaret ileyh* kalu keyfe nükellimü men kâne fiyl mehdi 

sabiyya; 
 

 Meryem oruçlu olduğundan konuĢmayıp, çocuğu iĢaret etti (ona 
sorun gibisinden)... "Kundaktaki bebekle ne konuĢabiliriz ki!" dediler. 
(A.Hulusi) 

 
29 - Bunun üzerine ona iĢaret etti, beĢikteki bir sabî ile nasıl 

konuĢuruz dediler. (Elmalı) 
 
 
FeeĢaret ileyh bunun üzerine Meryem çocuğa iĢaret etti. Yani 

oğluna. kalu keyfe nükellimü men kâne fiyl mehdi sabiyya onlarda 
dediler ki biz daha dünkü bir beĢik bebesiyle nasıl konuĢabiliriz ki. 

 
Burada gerçekten de, bu ayet nasıl anlaĢılmalı. Ebu Übeyde Maver 

bin el Müsenna, Kâne‟nin anlamlarını sıraladığı bu ayetin yorumunda, ki 
Ebu Übeyde maver bin el Müsenna, ikinci nesle ait müfessirlerden biridir. 
Kâne‟nin anlamlarından 1. önceliği; GeçmiĢte yaĢanmıĢ, olup bitmiĢ bir 
iĢ anlamına verir. Yani o zaman burada dünkü beĢik bebesi, yani onların 
bunu söylemeleri kinayi olmuĢ oluyor, küçümsedikleri için, ağzın süt 
kokuyor derler ya. Daha dünlücük, dünkü çocuk kalkmıĢ bize laf ediyor, 
onu küçümseme anlamı verir. 

 



Bir sonraki ayet peygamberlik verildiğini söylüyor Hz. Ġsa‟nın 
dilinden. Hemen sonraki ayet. Ki Hz. Ġsa‟nın henüz düĢünme melekeleri 
oluĢmamıĢ ve hayat tecrübesi edinmemiĢ bir beĢik bebesi olduğu 
düĢünülemez peygamber olarak. Çünkü bir beĢik bebesine peygamberlik 
verildiğini söyleyemeyiz. Dolayısıyla bir de hemen arkasından gelen 31. 
ayette salat ve zekatla emr olunduğunu, anasına zorbalık değil, iyilik 
yapmakla emr olunduğunu ifade buyuruyor Hz. Zekeriyya. Yani zorbalık 
yapabilecek çağda olmalı ki zorbalık yapmamakla emr olunması. Salat 
ve zekatla emr olunmak ta bunları yapabilecek çağda olmakla 
mümkündür. 

 
Bütün bunları yan yana getirdiğimizde belli ki Ģu açığa çıkıyor; 

Burada muhataplar karĢılarında ki genci küçük görüyorlar. Genç yaĢta 
peygamberlik verilen Hz. Ġsa onların gözünde daha dünkü süt bebesi, ya 
da yeni yetme bir delikanlı olarak görünüyor, onun için de böyle diyorlar. 
Yani bu tabii ki ayetlerin geliĢinden bütünsel bir okumayla 
varabileceğimiz bir sonuç. 

 
[Ek bilgi; BeĢikteki bir bebekle nasıl konuĢuruz 
“Bunun üzerine (Meryem, çocukla konuĢun diye) ona iĢaret 

etti. „BeĢikteki bir bebekle nasıl konuĢuruz?‟ dediler.” (Meryem, 

19/29) ayetindeki, “beĢikteki bebek (ا  ifadesinin ”(فِياْلَمْهِدَصبِيًّ
mecaz/kinaye olduğu, o vakitte Ġsa (as)‟ın yetiĢkin biri olduğu görüĢünün 
isabetli olmadığı, konuyla ilgili diğer ayetlerden anlaĢılmaktadır. Ġlgili 
âyetler Ģöyledir: 

 
“Hani melekler Ģöyle demiĢti: „Ey Meryem! Allah seni kendi 

tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki onun adı Meryem oğlu Ġsa 
Mesih‟tir. O, dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah‟a çok yakın 
olanlardandır. O, beĢikte de yetiĢkin çağında da insanlarla 
konuĢacak, salihlerden olacaktır.” (Âl-i Ġmrân, 3/45-46) 

 
“O gün Allah Ģöyle diyecek: „Ey Meryem oğlu Ġsa! Senin ve 

annenin üzerindeki nimetimi düĢün. Hani seni Ruhu‟l-Kudüs 
(Cebrail) ile desteklemiĢtim. BeĢikte iken de yetiĢkin iken de 
insanlara konuĢuyordun…” (Mâide, 5/110) 

 

Bu son iki ayette de “beĢikte ve yetiĢkin iken (ا  ”( فِياْلَمْهِدَصبِيًّ
Ģeklinde Ġsâ (as)‟ın beĢikte bebek iken de yetiĢkin iken de muhataplarıyla 
konuĢacağı ayrı ayrı vurgulanmaktadır. Birinci ayetteki (Âl-i Ġmrân, 3/45-
46) ifade meleklere, ikinci ayetteki (Mâide, 5/110) ise bizzat Allah 
Teala‟ya aittir ve burada herhangi bir küçümseme durumu yoktur. Bu da 
“BeĢikteki bir bebekle nasıl konuĢuruz? 

ا)  dediler.” (Meryem 19/29) ayetindeki ( َقاُلواَكْيَفُنَكّلُِمَمْنَكاَنِفياْلَمْهِدَصبِيًّ
ifadenin mecazi değil, hakiki anlamda olduğunu teyit etmektedir. 
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30-) Kale inniy Abdullah* ataniyel Kitabe ve ce'aleniy Nebiya; 

 
 (Bebek Ġsa) konuĢtu: "Kesinlikle Ben Allâh kuluyum; bana Bilgi 
(Kitap) verdi ve beni Nebi olarak meydana getirdi." (A.Hulusi) 

 
30 - O dedi ki: haberiniz olsun ben Allahın kuluyum, o bana kitap 

verdi ve beni bir Peygamber yaptı. (Elmalı) 
 
 
Kale inniy Abdullah Ġsa dedi ki; Ben Allah‟ın kuluyum. ataniyel 

Kitabe ve ce'aleniy Nebiya O, bana ilahi vahtyi ulaĢtırdı ve beni 
peygamber tayin etti. Burada söylüyor. Beni peygamber tayin etti. 

 
 
31-) Ve ce'aleniy mübareken eyne ma küntü, ve evsaniy Bis 

Salâti vez Zekâti ma dümtü hayyâ; 
 

 "Nerede olursam olayım beni bereketli kıldı... Salâtı (sürekli 
Rabbime yönelik yaĢamayı) ve sâfiyeyi hükmetti, Hayy olduğum sürece!" 
(A.Hulusi) 

 
31 Ve beni her nerede olsam mübarek kıldı ve berhayat olduğum 

müddetçe bana namaz ve zekât tavsiye buyurdu. (Elmalı) 
 
 
Ve ce'aleniy mübareken eyne ma künt nerede bulunursam 

bulunayım beni kutlu kıldı, mübarek biri kıldı. ve evsaniy Bis Salâti vez 
Zekâti ma dümtü hayyâ ve bana hayatta olduğum sürece salatı ve 
arınmak için verilmesi gerekeni vermemi emretti. Buradaki zekâtı galiba 
en güzel böyle anlayabiliriz. Arınmak, temizlenmek artmak için insanın 
vermesi gereken Ģeyi çıkarması, vermesi. Çünkü aslında her Ģeyin zekatı 
kendisindendir. Sıhhatin zekâtı sıhhatten Allah‟a adamak, ilmin zekatı 
ilimden adamak, servetin zekatı servetten adamak olmalıdır. Devam 
ediyor; 

 
 
32-) Ve berran Bi validetiy* ve lem yec'alniy cebbaren Ģakıyya; 
 

 "Anneme hayırlı kıldı; zorba mahrum kılmadı!" (A.Hulusi) 
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32 - Ve beni valideme hürmetkâr kıldı, bir cebbar Ģaki kılmadı. 

(Elmalı) 
 
 
Ve berran Bi validetiy bir de anama iyi davranmayı. ve lem 

yec'alniy cebbaren Ģakıyya  fakat beni azgın bir zorba kılmadı rabbim 
diyor. 

 
 
33-) VesSelâmy aleyye yevme vülidtü ve yevme emutü ve 

yevme üb'asü hayyâ; 
 

 "Dünyaya geldiğimde, ölümü tattığımda ve ölümsüz olarak bâ's 
olduğumda, Es Selâm üzerimdedir." (A.Hulusi) 

 
33 - Ve selâm bana hem doğduğum gün hem öleceğim gün, hem 

diri olarak ba's olunacağım gün, (Elmalı) 
 
 
VesSelâmy aleyye yevme vülidtü nitekim doğduğum gün tam bir 

ilahi güvence kapsamındaydım. Yukarıda nekira olarak belirsiz olarak 
gelen Selâm, burada belirli olarak geldiği için tam bir ilahi güvence diye 
çeviriye yansıtmak durumundayız.  

 
ve yevme emutü ve yevme üb'asü hayyâ öleceğim ve yeniden 

hayata döndürüleceğim gün de öyle olacaktır.  
 
 
34-) Zâlike 'Iysebnü Meryem* kavlel hakkılleziy fiyhi yemterun; 
 

 ĠĢte Ġsa, Meryem oğlu... Hakkında Ģüpheye düĢtükleri gerçek! 
(A.Hulusi) 

 
34 - ĠĢte hakkında niza edip durdukları Ġsâ bin Meryem hak sözü 

olarak budur. (Elmalı) 
 
 
Zâlike 'Iysebnü Meryem ĠĢte budur Meryem oğlu Ġsa. Yani söz 

tekrar kitabın asıl hatibine geçti ve büyük hatip olan rabbimiz, iĢte budur 
Ġsa. Yani Ġsa‟yı siz tanımak istiyorsanız buyurun buradan tanıyın, 
saptırmayın, Ġsa‟nın gerçek yüzü insan yüzüdür. Budur. Zâlike 'Iysebnü 
Meryem Meryem‟in oğlu Ġsa budur. Özellikle Hz. Ġsa Kur‟an da anılırken 
sürekli Meryem‟in oğlu Ġsa kalıbının kullanılması, onun ona yapılan iki 
iftirayı ret içindir. 

 



1 – Onu indirgeyen ve aĢağılayan Yahudilerin, onun zina mahsulü 
olduğu alçakça iftirasını ret, Yani annesine nispetle. 

 
2  - Onun ilah olduğunu düĢüneni yücelterek ona iftira eden 

Hıristiyan kilisesinin bu düĢüncesini bu iftirasını rettir.  
 
3 – Belki bir 3. ret söylemek lazım o da Hz. Ġsa‟nın yaĢadığı çağda 

erkek merkezli bir toplumda kadını bir büyük, muhteĢem bir isme nispet 
ederek, daha doğrusu Hz. Ġsa‟yı annesine nispet ederek kadının 
konumunu yücelten ve erkekçi kültüre tokat gibi bir cevap bu aynı 
zamanda. 

 
kavlel hakkılleziy fiyhi yemterun çekiĢip durdukları konuda 

söylenecek tek gerçek sözde iĢte  budur. 
 
Evet, Nedir bu Yahudice aĢağılamaya ve Hıristiyanca yüceltmeye 

karĢı söylenecek söz bu. ĠlahlaĢtırma Hıristiyanların yaptığı bir Ģeydi. O 
tabii ki insanlıktan çıkarmıĢtı. Bu teslisi getirdi. Teslis gibi tamamen soyut 
ve kurgusal bir inanç teorisinin nasıl anlaĢılması gerektiği konusunda bile 
bir çok gruba ayrıldılar, tartıĢtılar. Ki kaynaklar Hıristiyanların kendi içinde 
ki farklı inanç gruplarının sayısını 600 e kadar çıkarırlar.  

 
600 din, bir dinin içinden nasıl çıkar.Tabii eğer gerçekleri göz ardı 

ederde insanı ilahlaĢtırırsanız o zaman zatıyla ilahtı, sıfatıyla ilahtı, yok 
zatıyla ve sıfatıyla ilahtı. Yok Yok ikisiyle de ilah değil de mecazen ilahtı. 
Yok o Allah‟a yücelmiĢti. Yok Allah ona hulûl etmiĢti, inmiĢti. Yani bunun 
sonu yok. Çünkü bir kez teori üretmeye baĢlarsanız gerçekten çıkıp ta, 
iĢte bu kadar sahte inanç çıkar ortaya ki bu ayetin söylediği de bu. 

 
 
35-) Ma kâne Lillâhi en yettehıze min veledin subhaneHU, izâ 

kada emren feinnema yekulü lehu kün feyekûn; 
 

 Çocuk edinmesi (kendinden gayrı mevcut olmayan El AHAD-üs 
Samed) Allâh için olacak Ģey değildir; O, Subhan'dır! Bir iĢin olmasını 
hükmederse onun için yalnızca "Ol" der; o olur. (A.Hulusi) 

 
35 - Allahın velet ittihaz etmesi hiç bir zaman olur Ģey değildir, 

tenzih o sübhana, o bir emri murad edince sade ona ol der! oluverir. 
(Elmalı) 

 
 
Ma kâne Lillâhi en yettehıze min veledin subhaneH bir çocuk 

edinmek asla Allah‟a yakıĢtırılamaz. O mutlak aĢkın ve yüce olandır. izâ 
kada emren feinnema yekulü lehu kün feyekûn O bir Ģeyin olmasını 



dilediği zaman onun sadece ol demesi yeterlidir, o da hemen 
oluverecektir. Bu, bu surenin anahtar ayetidir. Unutmayalım. 

 
 
36-) Ve innAllâhe Rabbiy ve Rabbüküm fa'buduHU, hazâ 

sıratun müstekıym; 
 

 Kesinlikle Allâh'tır benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz! O'na kulluk 
etmekte olduğunuzu fark edin... Bu sırat-ı müstakimdir. (A.Hulusi) 

 
36 - Hem o haberiniz olsun dedi: Allah benim de rabbim sizin de 

rabbinizdir, onun için hep ona ibadet ediniz iste yegâne doğru yol budur. 
(Elmalı) 

 
 
Ve innAllâhe Rabbiy ve Rabbüküm fa'buduHU, hazâ sıratun 

müstekıym ve Ġsa‟nın tek dediği Ģudur; Hiç Ģüphe yok ki benim de sizin 
de rabbiniz Allah‟tır, Ģu halde yalnız O‟na kulluk edin, budur dosdoğru 
yol. 

 
 
37-) Fahtelefel ahzabü min beynihim* feveylün lilleziyne keferu 

min meĢhedi yevmin azıym; 
 

 ÇeĢitli anlayıĢtakiler (Ulûhiyetin TEK'liğinden perdeliler) aralarında 
ayrılığa düĢtüler (Allâh'a iftira attılar)... YaĢanacak azametli sürecin 
dehĢetinde yazık olacak o hakikat bilgisini inkâr edenlere! (A.Hulusi) 

 
37 - Sonra hizipler kendi aralarında ihtilâfa düĢtüler, artık büyük bir 

günün görülecek hâilesinden veyl o küfredenlere. (Elmalı) 
 
Fahtelefel ahzabü min beynihim buna rağmen Kitabı Mukaddes‟e 

inandığını söyleyenler, bu inanç grupları kendi aralarında paramparça 
oldular, ayrılığa düĢtüler. 

 
Hıristiyan‟ca yüceltmek bir tarafta, Yahudice aĢağılama bir tarafta. 

Ama birde Hıristiyanlığın içinde biraz önce dile getirdiğim 1001 türlü 
faraziye var. Ki inançta faraziye olmaz. Ġnanç zan üzerine bina edilmez. 
Teori zandır. Ama gerçekten uzaklaĢtığınızda yalandan baĢka elinizde 
bir Ģey kalmayacaktır. 

 
feveylün lilleziyne keferu min meĢhedi yevmin azıym o halde 

büyük bir günün sorgusunda yaĢayacaklarından dolayı inkarda direnen o 
kimselerin vay hallerine. 

 
 



38-) Esmı' Bihim ve ebsır, yevme ye'tuneNA lakiniz zâlimun 
elyevme fiy dalalin mubiyn; 

 
 (Hakikati) iĢitecekler, görecekler bize gelecekleri süreçte! Ne var ki 
bugün, o zâlimler apaçık bir sapkınlık içindedirler. (A.Hulusi) 

 
38 - Neler iĢitecek neler görecekler onlar bize gelecekleri gün, lâkin 

o zalimler bugün açık dalâl içindeler. (Elmalı) 
 
 
Esmı' Bihim ve ebsır, yevme ye'tuneNA bize gelecekleri o günde 

neler iĢitip neler görecekler bir bilsen. Evet, teaccüp fiilidir bu teaccübü 
fani denir Arap dilinde. Yani neler neler, görüp, neler neler iĢiteceklerini 
bir bilseler anlamı da verebiliriz. Tabii ki tüm hakikatleri. lakiniz zâlimun 
elyevme fiy dalalin mubiyn fakat zulmü tabiat haline getirenler o gün 
aĢikâr bir biçimde yolsan sapmıĢ bulunacaklar. 

 
 
39-) Ve enzirhüm yevmel hasreti iz kudıyel emr* ve hüm fiy 

ğafletin ve hüm lâ yu'minun; 
 

 Onları, olayın sonucunun yaĢanacağı, hasret süreci hakkında uyar! 
Onlar kozaları içinde ve iman etmemiĢ bir hâldeyken (iĢ bitirilecek). 
(A.Hulusi) 

 
39 - Onlar gaflet içinde iken, onlar iman etmezlerken, o hasret 

gününün, o iĢ bitirildiği saatin dehĢetini kendilerine haber ver, (Elmalı) 
 
 
Ve enzirhüm yevmel hasreti iz kudıyel emr o halde her Ģeyin 

hükmünün kesinleĢtiği an olan o derin piĢmanlık günü konusunda onları 
uyar. ve hüm fiy ğafletin ve hüm lâ yu'minun zira onlar gaflet 
içindedirler. Dahası onlar dirileceklerine hala inanmıĢ değiller. 

 
 
40-) Ġnna nahnu nerisül'Arda ve men aleyha ve ileyna yürce'un; 
 

 Ne arz kalır ne de üstünde herhangi bir Ģey! Hepsi bize 
(hakikatlerine) döndürülürler. (A.Hulusi) 

 
40- Her halde Arza ve bütün üzerindekilere biz varis olacağız biz, 

ve hep onlar bize irca, olunacaklar. (Elmalı) 
 
 



Ġnna nahnu nerisül'Arda ve men aleyha ve ileyna yürce'un Ama 
bakın o gün yer yüzü ve onun üzerinde yaĢayan herkes yok olacak 
geriye tek biz kalacağız. Nihayet onların tümü bize dönecektir. 

 
Lafzen bu ibare yer yüzünün ve üzerinde yaĢayan herkesin tek 

varisi biz olacağız diyor. Yani A. Ġmran/180 de geçtiği gibi; 
 
..ve Lillahi miyrasüs Semavati vel Ard (A.Ġmran/180) göklerin ve 

yerin mirası Allah‟a aittir. 
 
Küllü men 'aleyha fan; Ve yebka vechu Rabbike ZülCelâli 

vel'Ġkrâm; (Rahman/26-27) her Ģey fani olacak, baki kalacak olan 
rabbinin zatıdır. 

 
Rabbim bize geçiciyi geçici, kalıcıyı kalıcı olarak göstersin, eĢyanın 

hakikatini göstersin ve bize hayatın ve ölümün gerçeğini göstersin. 
 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ġslamoğlu Tef. Ders. MERYEM SURESĠ (41-98)(97) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları geçen dersimizde Meryem suresinin 40. 

ayetine kadar iĢlemiĢtik. Bugün aynı surenin 41. ayeti ile dersimize 
devam ediyoruz. 

 
 
41-) Vezkür fiylKitâbi Ġbrahiym* innehu kâne sıddiykan 

Nebiyya; 
 

 Gelen BĠLGĠ içinde Ġbrahim'i de hatırla (zikret)! Muhakkak ki O 
Sıddık'tı, Nebi idi. (A.Hulusi) 

 
41 – Kitap da Ġbrahim‟i de an, çünkü o bir sıddık, bir Peygamber idi. 

(Elmalı) 
 
 
Vezkür fiylKitâbi Ġbrahiym bu kitap ta Ġbrahim‟i de an. innehu 

kâne sıddiykan Nebiyya hakikaten o doğruluk ve dürüstlük abidesi idi. 
Yani bir peygamberdi. 

 
Hatırlayacak olursanız Meryem suresinin baĢından buraya kadar 

Hz. Ġsa merkezli bir kıssa anlatıldı. Bu yeni girdiğimiz bölüm de Hz. 
Ġbrahim merkezli, daha doğrusu Hz. Ġbrahim‟in putperest babasıyla olan 
diyalogu gündeme geliyor. Bu iki bölüm arasında hiç Ģüphesiz bir irtibat 
var ve bu irtibat iki bölümün de, yani Hz. Ġsa merkezli olan önceki 
iĢlediğimiz bölümle Ģimdi iĢleyeceğimiz Hz. Ġbrahim merkezli iki bölümün 
arasındaki irtibat; Ġnsanın Allah tasavvurunu inĢadır. Yani vahiy Hz. 
Ġsa‟nın Ģahsında Allah‟a karĢı, Allah inancına yönelik yapılan tahribatı, 
yani insanın tanrılaĢtırılmasını. Yüce insanların, ulu insanların 
ilahlaĢtırılmasını iĢleyip bunun bir Ģirk olduğunu ve bunun hem insanın iç 
dinamiklerini yok eden ve manevi tüm enerjisini sıfıra indiren bir tehlike 
bir durum. Hem de yer yüzünde Ġnsanın Allah ile, Ġnsanın insanla, 
insanın eĢya ile iliĢkisini bozan bir ters durum olduğunu açıklamıĢtı. 
ġimdi de Hz. Ġbrahim‟in babası ile olan diyalogundan yola çıkarak Ģirke, 
küfre, putlaĢtırmaya farklı bir açıdan yaklaĢıyor bu ayetler. 
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42-) Ġz kale liebiyhi ya ebeti lime ta'budu ma lâ yesme'u ve lâ 
yubsıru ve lâ yuğniy anke Ģey'a; 

 
(Ġbrahim) babasına demiĢti ki: "Ey babacığım... ĠĢitmeyen, 

görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan Ģeye niçin tapınıyorsun?" 
(A.Hulusi) 

 
42 - Bir vakit babasına demiĢti: â babacığım! o iĢitmez görmez ve 

sana hiç faydası olmaz Ģeylere niçin taparsın. (Elmalı) 
 
 
Ġz kale liebiyhi ya ebeti lime ta'budu ma lâ yesme'u ve lâ 

yubsıru ve lâ yuğniy anke Ģey'a hani o, yani Ġbrahim babasına; Ey 
babacığım demiĢti. Niçin iĢitmeyen, görmeyen ve senden hiçbir zararı 
def edemeyen Ģeylere kulluk ediyorsun. 

 
Dikkat buyurunuz; Burada muhteĢem bir terbiye var, davetçi 

terbiyesi. Babasına konuĢan bir peygamber evlat ile karĢı karĢıyayız. 
Baba putperestte olsa evladın terbiyesine bakınız. Davet usulüne ve 
üslubuna bakınız. “Babacığım” diyor. “Neden görmeyen iĢitmeyen ve 
senden hiçbir zararı kaldıramayan Ģu putlara tapıyorsun.” 

 
Bu üsluptaki incelik Ģu; Hatayı yapanı değil, hatayı hedef alıyor. 

Önce hatayı yapanla hata arasına bir duvar çekiyor burada ve doğrudan 
hatayı tanımlıyor. Eğer hata yerine hatayı yapanı hedef alsaydı o zaman 
hiç kimsenin böyle bir üslupla sonuç alması mümkün değil. Ama Hz. 
Ġbrahim bu üsluba rağmen sonuç alamamıĢsa artık sorumluluk 
muhatabındır tabii. Fakat bu üslup bize aynı zamanda bir örneklik teĢkil 
ediyor.  

 
Hatayı yapanla hatayı özdeĢleĢtirirseniz, hata ile hatanın faili 

arasında ayniyet kurarsanız, hataya yaptığınız her atıĢı muhatabınız 
kendisine yapılmıĢ bir atıĢ gibi algılayacaktır. Yok hatayı ondan ayırarak, 
hata sana iliĢmiĢ bir hastalık gibi izlenimi verirseniz, ki öyledir zaten. 
Sapma arizidir, doğal olan tabii olan, fıtri olan haktır, doğruluktur, 
Ġslam‟dır, güzelliktir, iyidir. Onun için bu temel üzerine, Ġslam‟ın insana 
verdiği bu akıl üzerine kurmak gerekir Ġslam daveti, metodu. 

 
 
43-) Ya ebeti inniy kad caeniy minel ılmi ma lem ye'tike 

fettebı'niy ehdike sıratan seviyya; 
 
"Ey babacığım. Kesinlikle sende olmayan ilim, bende açığa çıktı! 

Bu nedenle bana tâbi ol, seni düzgün yola yönlendireyim." (A.Hulusi) 
 



43 - Â babacığım emin ol bana ilimden sana gelmeyen hakikat 
geldi, gel bana uy da seni bir düz yola çıkarayım. (Elmalı) 

 
 
Ya ebeti inniy kad caeniy minel ılmi ma lem ye'tik Ey 

babacığım, inan ki bana, sana ulaĢmamıĢ olan hakikat bilgisinden bir pay 
ulaĢmıĢ bulunuyor. O bilgiye ulaĢmak için Hz. Ġbrahim‟in sarf ettiği çabayı 
hepimiz biliyoruz değil mi? En‟am/76-78. ve diğer ayetlerde iĢlenmiĢti bu. 
Hz. Ġbrahim‟in aklını kullanarak, eĢyayı doğru okuyarak önce yıldız, sonra 
ay ve sonra güneĢten, yani tabiattan, yani eserden, yani sanattan yola 
çıkarak nasıl müessire, nasıl sani aleme, yani nasıl sanatkâra 
ulaĢılacağını göstermiĢti.  

 
ĠĢte bu çabaydı ve bu çaba sonuç getirdi. Belki buna da bir ima 

olmak üzere Hz. Ġbrahim bunu söylüyor. Sana ulaĢmamıĢ olan bir bilgiye 
ben ulaĢtım, o bana ulaĢtı. Yani ben çaba gösterdim, akıl yürüttüm, 
kafamı kullandım, eĢyayı doğru okudum, Allah‟ın gör dediği yerden 
baktım, esere eser gibi baktım, sanata sanat gibi baktım müessiri 
gördüm, sanatkârı, O büyük sanatkârı gördüm. 

 
fettebı'niy ehdike sıratan seviyya öyle ise bana uy ki seni 

dosdoğru bir yola yönelteyim ey babacığım. 
 
 
44-) Ya ebeti lâ ta'budiĢĢeytan* inneĢĢeytane kâne lirRahmâni 

'asıyya; 
 
"Ey babacığım... ġeytana kulluk yapma! Muhakkak ki Ģeytan 

Rahmân'a âsi oldu." (A.Hulusi) 
 
44 - Babacığım ġeytana tapma, çünkü ġeytan rahmana âsi oldu. 

(Elmalı) 
 
 
Ya ebeti lâ ta'budiĢĢeytan Ey babacığım ne olur Ģeytana kulluk 

etme. Nefse, iç güdülere, hazza, hevaya, hevese, tutkuya, el hasıl arzu 
ve dünyevi Ģehvetlerin her birine olan kulluk, aslında Kur‟an a göre 
Ģeytana kulluktur. Yani Allah dıĢında neye kulluk ediyor olursanız olun 
Ģunu iyi biliniz ki Ģeytana kulluk etmiĢ olursunuz diyor Kur‟an. 

 
inneĢĢeytane kâne lirRahmâni 'asıyya hatırla ki Ģeytan O rahmet 

kaynağına, o sınırsız merhamet menbaına isyan eden biriydi. Ona kulluk 
eden de Ģeytanın askeri olur. ġeytanı kendisine komutan ilan etmiĢ olur. 
Dolayısıyla Ģeytan Allah iliĢkisi neyse, onun da Allah ile iliĢkisi o olur. 

 
 



45-) Ya ebeti inniy ehafü en yemesseke azâbün miner Rahmâni 
fetekûne liĢĢeytani veliyya; 

 
"Ey babacığım... Ben, sana Rahmân'dan bir azap dokunmasından, 

böylece (gelecek yaĢamda da) Ģeytanın dostu (bedensellik sınırları 
içinde kalmıĢ) olmandan korkarım." (A.Hulusi) 

 
45 - Babacığım ben cidden korkarım ki sana o rahmandan bir azâb 

dokunur da ġeytana yar olursun. (Elmalı) 
 
 
Ya ebeti inniy ehafü en yemesseke azâbün miner Rahmân ey 

babacığım o sınırsız rahmet kaynağından gelecek bir azabın sana 
dokunmasından endiĢe ediyorum. 

 
Değerli dostlar fark ediyor musunuz sanki baba Ġbrahim, evlatta 

baba Azer, Ģuna bakın. Bir peygamber ümmetinin babası. Ġsterse öz 
babası olsun o da ümmeti daveti. Ümmeti davet ya da ümmeti icabet. 
Davetine ister icabet etmiĢ olsun, ister etmemiĢ olsun Peygamberin 
çağında yaĢayanlar onun ümmetidir. Bu tasnif ve bu tarife göre Hz. 
Ġbrahim, ümmetinden biri olan babasını Ġmana çağırıyor bir baba 
Ģefkatiyle. 

 
Roller nasıl değiĢiyor görüyorsunuz değil mi? Aslında burada 

Ģefkatli olanın baba olması gerekirken, oğul babalığa soyunuyor. Hem de 
öyle bir babalık ki, dünya ve ahiretini mamur edecek. Ebedi mutluluğu 
ona kazandıracak bir baba, Ġman atalı. fetekûne liĢĢeytani veliyya iĢte 
o zaman Ģeytanın bir dostu da sen olmuĢ olursun ey babacığım. 

 
 
46-) Kale erağıbün ente an alihetiy ya Ġbrahiym* lein lem 

tentehi le ercümenneke vehcürniy meliyya; 
 
(Babası) dedi ki: "Sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun, 

Ġbrahim? Yemin ederim ki eğer vazgeçmezsen, seni mutlaka taĢlatarak 
öldürürüm. Uzun müddet benden uzak kal!" (A.Hulusi) 

 
46 - Sen dedi: benim mabutlarımdan geçmek mi istiyorsun ya 

Ġbrahim? yemin ederim ki eğer vazgeçmezsen seni muhakkak recm 
ederim, hem beni uzun müddet bırak git. (Elmalı) 

 
 
Kale erağıbün ente an alihetiy ya Ġbrahiym babası Ġbrahim‟in bu 

ısrarlı ve müĢfik çağrılarına Ģu zorbaca yanıtı verdi. Ey Ġbrahim, yoksa 
sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun. lein lem tentehi le 
ercümenneke vehcürniy meliyya eğer buna bir son vermezsen, eğer 



bu çağrılarına bir son vermezsen, yemin olsun ki seni öldüresiye taĢa 
tutarım. ġimdivehcürniy meliyya Ģimdi gözümün önünden defol 
bakayım dedi. 

 
Evet, manzara ortada. Ġbrahim‟in üslubu bir tarafta babası Azer‟in 

üslubu öbür tarafta. Ġbrahim‟in üslubu müĢfik ve sevecen ve nazik, 
babanın üslubu zorba, kaba ve nezaketsiz. Biri imanın üslubu diğeri ise 
inkarın üslubu. Biri Allah‟a davetin üslubu, diğeri Ģeytana çağrının 
üslubu.  

 
Küfür daima zorbadır. Ġman daima naziktir. Çünkü iman üstündür. 

Çünkü iman haklıdır, haklı olmanın sükûnetini taĢır. Küfür haksızdır, 
haksız olmanın hırçınlığını taĢır. Onun için kaba kuvvet kullanır. Onun 
için zora baĢvurur, onun için susturur. Ġman ise konuĢmaya çağırır, 
dinlemeye çağırır, diyaloga çağırır. Çünkü söyleyecek sözü vardır. 
Çünkü Hakk sözü elinde bulunduruyordur. Bunun üstünlüğünü 
duyuyordur.  

 
ĠĢte iki taraf arasındaki o bitimsiz mücadelenin iki sembolü. Ve 

bugün de baktığınızda, aslında bir tarafta imana çağıran Ġbrahim‟in 
yolundakileri öbür tarafta ona karĢı zorbalıkla duran, onu susturmaya 
çalıĢan, ona karĢı güç kullanan küfür ehlini görürsünüz.  

 
Eğer göremiyorsak, eğer iman ehli Azer‟in üslubunu takınmıĢsa 

burada bir problem var demektir. Burada roller değiĢmiĢ demektir. 
Burada ciddi bir sıkıntı var demektir. bence o sıkıntı da iman ehli henüz 
kendi inancından emin değil. Bu da cehaletten kaynaklanır. Bilmiyor 
üstün olduğunu. Kendi inancının, kendi değerlerinin yüceliğinin farkında 
değil demektir. 

 
 
47-) Kale Selâmun aleyke, se estağfiru leke Rabbiy* inneHU 

kâne Biy hafiyya; 
 
(Ġbrahim) dedi ki: "Selâm üzerinde olsun. Senin için Rabbimden 

mağfiret dileyeceğim. Muhakkak ki O, bana çok ikramda bulunandır" 
dedi. (A.Hulusi) 

 
47 - Dedi: selâm sana, senin için rabbime istiğfar edeceğim, çünkü 

o bana çok lütufkârdır. (Elmalı) 
 
 
Kale Selâmun aleyk Ġbrahim; Sen sağlıcakla kal dedi. sana güle 

güle. se estağfiru leke Rabbiy seni bağıĢlaması için rabbime 
yalvarmayı sürdüreceğim dedi.  

 



ġu güzelliğe bakıyor musunuz sevgili Kur‟an dostları. Seni 
bağıĢlaması için rabbime yalvarmaya devam edeceğim. inneHU kâne 
Biy hafiyya çünkü O, bana karĢı oldukça lütufkârdır. Olur ki duamı kabul 
eder. Olur ki yalvarmalarımı boĢa çıkarmaz.  

 
Her peygamber bir Ģefkat pınarıdır değil mi dostlar. Bir Adem, bir 

alem diye çıkarlar yola. Bir yürek seferberliğinin bitimsiz yolcusudurlar. 
Ellerinde demir asa, ayaklarında demir çarık, mataralarında tuzlu su 
sonsuz bir yolculukta insan ararlar. Ġmanı yudum yudum sunmak için 
dünya çölünde susamıĢ olan insana ve bize de bu çağrıyı getirirler. Ve 
bizim de kendilerinin arkasına takılmamızı isterler. Ve bunun sevincini, 
bunun hazzını yaĢamamızı isterler. Ġnsan doğurmanın, insan doğuran 
adam olmanın, adam doğuran adam olmanın sevincini. ĠĢte o sevinci biz 
bu satırlarda görüyoruz. 

 
 
48-) Ve a'tezilüküm ve ma ted'une min dûnillâhi ve ed'u Rabbiy 

'asa ella ekûne Bi du'âi Rabbiy Ģakıyya; 
 
"Sizden de, sizin Allâh dûnundaki yöneldiklerinizden de uzaklaĢıp; 

Rabbime dua ediyorum. Rabbimin yöneliĢi ile mutsuz sona 
ermeyeceğimi umarım." (A.Hulusi) 

 
48 - Hem sizi Allah dan baĢka taptıklarınızla bırakıp çekilirim de 

rabbime duâ ederim, umulur ki rabbime duâ ile bedbaht olmam. (Elmalı) 
 
 
Ve a'tezilüküm ve ma ted'une min dûnillâhi ve ed'u Rabbiy artık 

sizden de, sizin Allah‟ı bırakıp ta yalvardığınız, yakardığınız tüm 
tanrılardan da uzaklaĢacağım. Putlarınızdan da uzaklaĢacağım ve sizin 
için rabbime yalvarmayı sürdüreceğim. 'asa ella ekûne Bi du'âi Rabbiy 
Ģakıyya umarım rabbime duamdan dolayı mahrum olmam. 

 
Burada ki; 'asa ella ekûne Bi du'âi Rabbiy Ģakıyya ibaresinin iki 

Ģekilde anlaĢılması mümkün. “Umarım size duamdan dolayı rabbimle 
aram açılmaz” Ģeklinde anlayabileceğimiz gibi; “Duam rabbim tarafından 
umarım kabul görür.” Biçiminde de anlayabiliriz. Ama birincisi daha 
uygun gibi görünüyor. Yani “size duada ısrar etmem rabbimle aramı 
açmaz umarım.” Çünkü bu konuda diğer surelerde gelmiĢ olan Hz. 
Ġbrahim‟in duası konusunda diğer surelerde gelmiĢ olan malumatı 
birleĢtirdiğimizde onu görüyoruz. Hz. Ġbrahim sonunda babasına ısrarlı 
dua etmekten nehy olunuyor. 

 
 
49-) Felemma'tezelehüm ve ma ya'budune min dûnillâhi 

vehebna lehu Ġshaka ve Ya'kub* ve küllen ce'alna Nebiyya; 



 
(Ġbrahim) onlardan ve onların Allâh dûnundaki yöneldiklerinden 

uzaklaĢınca, Ona Ġshak'ı ve Yakup'u hibe ettik... Hepsini Nebi oluĢturduk! 
(A.Hulusi) 

 
49 - Vaktaki onları ve Allahtan baĢka taptıklarını bırakıp çekildi, 

bizde ona Ġshak‟ı ve Yakup‟u bahĢ eyledik ve her birini birer Peygamber 
yaptık. (Elmalı) 

 
 
Felemma'tezelehüm ve ma ya'budune min dûnillâhi vehebna 

lehu Ġshaka ve Ya'kub en sonunda onlardan ve onların Allah‟ı bırakıp ta 
taptıklarından uzaklaĢınca biz ona Ġshak‟ı ve Yakub‟u armağan ettik. 

 
Evet, armağan ettik diyor yani açıkça. Burada kullanılan Ģey 

vehebna leh ona armağan etmiĢtik. Bir armağan sebepsiz verilmez 
dostlar. Hak etmek gerekir değil mi? Hangi ödül hak edilmeden alınır. 
Allah armağanı hak edenlere verir. Burada söylenen açık. Nedir 
söylenen? O Allah‟ı tercih etti, yurdunu yuvasını terk etti. O Allah‟ı tercih 
etti ateĢe atladı. O Allah‟ı tercih etti ağır sınavlar verdi ve biz de onun 
tercihini ödüllendirdik. Bu ödüllendirmeyi ahirete bırakmadık, daha 
dünyada iken verdik ve ona evlat, hem de ömrünün sonunda evlat ile 
ödüllendirdik, taltif ettik. 

 
ve küllen ce'alna Nebiyya ve onların her birine de peygamberlik 

verdik. Bakın ödülü verdik, ödülü çift kat verdik. Sadece evlat vermiĢ 
olmadık, verdiğimiz evlatları da peygamber olarak verdik. ĠĢte madden ve 
manen iki taraflı ödül. Ödüllerin en güzeli, aslında ödüllerin en büyüğü. 
Salih bir evlat. Bir evlat bir ödül. Ama Salih bir evlat iki ödül. Bir evlat 
dünyevi bir ödül. Ama ahlaklı, imanlı bir evlat aynı zamanda uhrevi bir 
ödül. Çünkü devam eden ameldir o. Süre giden ameldir o. Siz 
öleceksiniz o yaĢayacak. Yani siz öldükten sonra yaĢayan amelinizdir o. 

 
 
50-) Ve vehebna lehüm min rahmetiNA ve ce'alna lehüm lisane 

sıdkın 'aliyya; 
 
Onlara rahmetimizden hibe ettik ve onlarda Sıddıkiyet (Hakikati 

yaĢayarak tasdik) ilminin yüce anlatım kuvvesini oluĢturduk. (A.Hulusi) 
 
50 - Ve bunlara rahmetimizden ihsanlar eyledik ve hepsine dillerdi 

yüksek bir yadı sıdk verdik. (Elmalı) 
 
 
Ve vehebna lehüm min rahmetiNA ve onlara rahmetimizi 

bahĢettik. ve ce'alna lehüm lisane sıdkın 'aliyya dahası onları 



doğruluğun ve hakikatin yüce dili yaptık. Hakk‟ı haykıran, bunu da 
yüksek bir dille, üslup kalitesi ile yapan demektir. Yüce bir dil, lisane 
sıdkıyn „aliyya. Ya da doğruluklarını dillere destan yaptık manası da 
verilmiĢtir eski müfessirler tarafından. 

 
 
51-) Vezkür fiylKitâbi Musa* innehu kâne muhlesan ve kâne 

Rasûlen Nebiyya; 
 
Gelen BĠLGĠ içinde Musa'yı da hatırlat (zikret)... Muhakkak ki O 

muhlas (Allâh'a kulluğunun farkındalığında olan, seçilmiĢ) idi; Rasûldü, 
Nebiydi. (A.Hulusi) 

 
51 - Kitabda Musâ‟yı da an, çünkü o bir muhlis idi ve bir Resul bir 

Peygamber idi. (Elmalı) 
 
 
Vezkür fiylKitâbi Musa bu kitap ta Musa‟yı da an innehu kâne 

muhlesan ve kâne Rasûlen Nebiyya gerçekten o da müstesna seçkin 
biriydi. O da vahiy yolu ile haber alan elçilerimizdendi. 

 
Hz. Ġsa merkezli bir anlatıma sahip olan bu Meryem suresinde Hz. 

Musa, ki bir önceki peygamber Hz. Ġbrahim idi. Onun anlatısı bitti, Ģimdi 
Hz. Musa‟ya geçti. Hz. Musa ve daha sonra diğer peygamberlerle devam 
edecek bu silsile. Bütün bunların geçit resmi yapmasının sebebi ne? 
Açık, Ģu; Onlar da Ġsa gibi seçilmiĢ peygamber idiler. Ama hepsi de 
insandır bunların. Yani biri diğerinden ayırt edilemez. Eğer siz Ġsa‟yı 
tanrılaĢtırıyorsanız o zaman diğer peygamberler de aynısı olması lazım. 
Oysa ki Ġsa tek değil ki. Bu anlamda Ġsa, Allah‟ın nebilerinden bir nebidir. 
Onun için de;  

 
La nuferriku beyne ehadin min RusuliH (Bakara/285) onun 

resulleri arasından herhangi birini ayırıp ta tanrılaĢtırmayız, ya da 
alçaltmayız. ĠĢte bu dengeye çağrıdır bu kıssalar. 

 
{Atlanan cümle; innehu kâne muhlesan ve kâne Rasûlen 

Nebiyya. 
 
Çünkü o bir muhlis idi ve bir Resul bir Peygamber idi. (Elmalı)} 
 
 
52-) Ve nadeynahu min canibitTuril'Eymeni ve karrebnahu 

neciyya; 
 



Ona Tur'un sağ tarafından (benliğinin sağ yanı, hakikatinden) nida 
ettik ve Onu neciy olarak (hakikatinin sesleniĢini duyacağı makama) kurb 
makamına erdirdik. (A.Hulusi) 

 
52 - Hem ona Tûrun canibi eymeninden nidâ ettik, hem de onu 

makamı münacatta mertebe i kurbe erdirdik. (Elmalı) 
 
 
Ve nadeynahu min canibitTuril'Eymeni ve karrebnahu neciyya 

hani ona sina dağının sağ tarafından nida etmiĢ ve onu özge bir söyleĢi 
için, ya da nasıl diyeyim özge bir söyleĢi yerine; Sırlı, gizemli esrarlı bir 
söyleĢi için vahyimizi ona yaklaĢtırmıĢ, ya da onu vahyimize 
yaklaĢtırmıĢtık.ve karrebnahu neciyya. Neciyya nın belirsiz gelmesinin 
anlama yansıması olarak özgeyi tercümeye kattım. Neciyya aslında gizli 
haber, sırlı haber iletme anlamına gelir. Necva da buradan gelir. Ve 
necva sadakasından söz eden ayetleri bilenler hatırlayacaklardır. Ama 
burada sırlı, mahiyetine insanın akının ermediği, ki zaten neciyya 
kelimesinin belirsiz olarak, el takısı olmadan gelmiĢ olmasının anlama 
yansıması budur. Yani insanın aklının ermediği acayip bir  biçimde 
konuĢmak için vahyimize yaklaĢtırdık. 

 
 
53-) Ve vehebna lehu min rahmetiNA ehahu Harune Nebiyya; 
 
Rahmetimizden, Ona kardeĢi Harun'u Nebi olarak hibe ettik. 

(A.Hulusi) 
 
53 - Ve rahmetimizden ona biraderi Harûn‟u da bir Peygamber 

olarak ihsan eyledik. (Elmalı) 
 
 
Ve vehebna lehu min rahmetiNA ehahu Harune Nebiyya ve ona 

rahmetimizin bir niĢanesi olsun diye kardeĢi Harun‟u peygamber kılarak 
yardımcı yaptık. 

 
Farkında mısınız bilmiyorum. Çok kısa kısa geçiyor Kur‟an. Bir iki 

ayetle peygamberler, aslında diğer surelerde onlarca ayetle anlatılmıĢ 
peygamberler bunlar. Burada çok özet halinde geçen bu kıssaların 
Kur‟an ın diğer yerlerinde  çok çok ayrıntılı anlatımı mevcut, Fakat 
burada neden ele alınıyor. Aynı zamanda Hz. Peygamber inĢa ediliyor 
burada. Yani daha önceki peygamberlere daraldıklarında ve 
sıkıĢtıklarında nasıl yardım etmiĢse rabbim, korkma, çekinme, endiĢe 
etme, kaygılanma. Seni de yalnız bırakmaz. Bittim dediğin yerde yettim 
kulum, yettim peygamberim diyecektir. Hiç Ģüphen olmasın garantisidir 
bu aslında. 

 



 
54-) Vezkür fiylKitâbi Ġsma'ıyl* innehu kâne sadikalva'di ve 

kâne Rasûlen Nebiyya; 
 
Gelen BĠLGĠ içinde Ġsmail'i de hatırla (zikret)... Muhakkak ki O 

sadık-ul va'd (Allâh'a kulluğundan gâfil olmayacağı vaadine sadık) ve 
Rasûl idi, Nebi idi. (A.Hulusi) 

 
54 - Kitabda Ġsmail‟i de an, çünkü o cidden vaadinde sadık idi, ve 

bir Resul, bir Peygamber idi. (Elmalı) 
 
 
Vezkür fiylKitâbi Ġsma'ıyl Bu kitap ta Ġsmail‟i de an. innehu kâne 

sadikalva'di ve kâne Rasûlen Nebiyya Ģu bir gerçek ki o da sözü özü 
doğru biriydi ve bir haberci, bir peygamberdi. 

 
Hz. Ġsmail‟den müstakil olarak söz edilmesi, onun Ġbrahim‟i inancın 

Arap boylarının atası sayılmasından dolayı. Hz. Peygamberin de mensup 
olduğu KureyĢ, Hz. Ġbrahim‟in soyundan geliyordu. Onun için vahyin ilk 
muhatabı olan KureyĢe vahyin çağrısı; “eğer mensubiyet iddianızda 
samimi iseniz, buyurun. Hz. Ġbrahim‟in ve onun oğlu olan Hz. Ġsmail‟in 
imanına çağırıyor sizi Muhammed. Gelsenize bu çağrıya.” 

 
Aslında bu çağrının muhatabı tüm insanlık. Fakat özel olarak ta 

kendilerini Hz. Ġbrahim‟in inancına nispet eden ehli kitap, eğer onlar bu 
çağrıyı reddediyorlarsa, Hz. Ġbrahim ile övünmeleri bir samimiyetsizliğin 
eserinden baĢka bir Ģey olmuyor. 

 
Burada dikkatinizi çekmiĢtir Rasûlen Nebiyya, aynı ayet içerisinde 

hem Ġsmail peygamber için resûl ve nebi kılındığı söyleniyor. Gerçi 
Kur‟an da bu iki kavram birbirinin yerine kullanıldığı yerler varsa da iki 
kavram arasında nüansa iliĢkin de olsa bir fark olduğu bu ayetle sabit 
olmak gerekir. 

 
Resûl; Kitap getiren peygamber, Nebi; Vahiy alan diye tarif edilmiĢ 

ve bu tarifin üzerine çok baĢka çok farklı, çok çeĢitli tarifler de yapılmıĢ. 
Resûl.Risalet kökünden türetildiği için bir Ģeriat sahibi peygamber olarak 
nitelendirilmiĢ. Nebi de özgün Ģeriat sahibi olmayıp, kendisinden önce 
gelmiĢ Ģeriata uyan peygamber diye nitelendiren tarifler de olmuĢ. Bu 
tarifleri uzatabiliriz. Ne kadar uzatırsak uzatalım sonuçta değiĢmez. Bu iki 
kavram arasında küçük bir fark olsa da her Resûl, bir Nebi olduğu 
kesindir. Fakat her Nebi‟ye bir Rasûl diyebilir miyiz. Bu Rasûl ve Nebi‟yi 
nasıl tarif ettiğimize bağlıdır. 

 
Kısaca Nebi‟nin nübuvvet kökünden, haber alma kökünden gelen 

bir etimolojik arka planı olduğunu hatırlarsak Nebi; Vahye nispetle bir 



tarif. Rasûlün de Haberi ulaĢtıran, haberi ileten, muhataplarına haber 
götüren kökü olan Risaletten geldiğini hatırlarsak bu kavramında 
muhataba nispetle bir tarif olduğunu anlarız. Yani nebi Haberin 
kaynağına nispetle isimlendirmedir, Resul haberin muhatabına nispetle 
isimlendirmedir. Dolayısıyla Nebi vasfı, Nebi kavramı peygamberle vahiy 
arasında kalan bir isimlendirmedir, Rasûl kavramı ise peygamberle 
ümmeti arasında kullanılan bir isimlendirmedir. 

 
[Ek bilgi; Rasûl; vahiy yoluyla aldığı ilâhî hakikati, beĢere nakleden 

insan, kiĢi...  
 
Rasûl; bir diğer anlamıyla, ilâhî hakikati bir alt boyutta ortaya 

çıkaran aracı kat anlamında...  
 
Nitekim Kur‟ân-ı Kerîm‟de yalnızca Nebi ve Rasûller için değil, 

melekler için de “Rasûl” tâbiri kullanılıyor... Melekler de “ALLÂH‟ın 
Rasûlleri” olarak geçiyor. Zaten o yüzden biz, “Cebrâil aleyhisselâm” 
diyoruz.  

 
“Aleyhisselâm” tâbiri kime kullanılır..?  
 
Rasûllere ve Nebilere kullanılır!  
 
ĠĢte “RĠSÂLET” görevi yapması ve Kurân‟da da meleklerden 

“Rasûl” diye bahsedilmesi sebebiyle, “Cebrâil aleyhisselâm, Mikail 
aleyhisselâm, Ġsrafil aleyhisselâm” diyoruz...  

 
Bu “melekler” bizim dıĢımızda birer kiĢilik sahibi varlık olduğu gibi; 

ayrıca bizim yapımızda da birer boyut veya katman olarak 
mevcutturlar!..  

 
Yani “Risâlet” boyutu aslında hepimizin nefsinde var olan bir 

mertebe ya da katman... Ancak bizlerin kendini o boyutta bulup 
hissedebilmesi mümkün değil! Enfüs derken senin bedeninden zâtına 
giden bir derinlikte demek istiyorum...  
Bütün Nebilerin ve Rasûllerin görev yapmalarını oluĢturan “Risâlet 
Boyutu”, senin varlığında katmansal olarak mevcut!..  
 

Ancak, senin bilincin o boyuta ulaĢamadığı için, bulunduğun 
boyutun yani mertebenin kemâlâtıyla yaĢamına devam ediyorsun...  

 
O Risâlet boyutuna ulaĢabilme istidatına sahip bilinç ise, Cebrâil‟in 

o boyuttan ve frekanstan kendisiyle iletiĢim kurması sonucu Nübüvvet 
görevi ifa etmeye baĢlıyor...  

 
A.Hulusi- Akıl ve Ġman 

http://tumkitaplar.org/find/default.asp?KA=0&Sub=1&chk_BKD=&chk_TMK=&chk_HPI=0&txtFind=&cmb_Kitaplar=&SubID=15


  
http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/akilveiman.pdf] 
 

  
[Ek bilgi 2; Bureyd el-Ġcli, Ebu Cafer(Muhammed Bakır a.s)dan ve 

Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)'dan;  
 

(Ey Muhammed!) Biz senden önce hiçbir elçi ve hiçbir peygamber 
göndermedik ki o bir Ģey temenni ettiği zaman, Ģeytan onun arzusuna 
Ģüpheler karıĢtırmasın. Bunun üzerine Allah Ģeytanın karıĢtırdığı Ģüpheyi 
giderir. Sonra da Allah, âyetlerini tahkim eder (güçlendirir). Allah Alîm'dir 
(herĢeyi bilir), Hakîmdir (Hikmet sahibidir)” (elmalı) (Hacc/52) 
 

Ayetiyle ilgili bir soru sordum ve dedim ki:  
 

- Sana kurban olayım! Biz âyeti bu Ģekilde okumuyoruz. Resul, 
nebi ve muhaddes ne demektir?" 
 
  Buyurdu ki:  
 

«Resul, meleğin açıkça göründüğü ve onunla konuĢtuğu kimsedir. 
Nebi ise meleği rüyasında gören kimseye denir. Bazen bir kiĢi hem resul 
hem de nebi olabilir. Muhaddes (Sadık-ül hads olan kimse.) ise meleğin 
sesini iĢitir; ama Ģahsını görmez.»] 

 
[Ek bilgi; Nebî ve Resul 
En‟am/83-90. ayetine kadar bir pasaj var o pasajda Ģöyle ana 

hatlarıyla bazı ayetleri size aktarayım sonra tercüme edeyim; 
Ve vehebna lehu Ġshaka ve Ya'kub, önce Hz. Ġbrahimden 

baĢlıyor, ona Ġshak‟ı ve Yakub‟u verdik. küllen hedeyna* ve Nuhan 
hedeyna min kablü ve min zürriyyetihi Davude ve Süleymane ve 
Eyyube ve Yusufe ve Musa ve Harun* ve kezâlike neczil muhsiniyn. 
(En‟am/84) 

Ve Zekeriyya ve Yahya ve Iysa ve Ġlyas* küllün mines salihıyn. 
(85) 

Ve Ġsma'ıyle vElyese'a ve Yunuse ve Luta* ve küllen faddalna 
alel alemiyn. (86) 

Ve min abaihim ve zürriyyatihim ve ıhvanihim* vectebeynahüm 
ve hedeynahüm ila sıratın müstekıym. (87)  

Zâlike hüdAllâhi yehdiy Bihi men yeĢaü min ıbadiHĠ, velev 
eĢrekû le habita anhüm ma kânu ya'melun;(En‟am/88) 

Diye geliyor. Pek çok peygamberi sayıyor, sayıyor rabbimiz, 
hepsine vahy ettiğini söylüyor, hepsine vahy edilmiĢ olduğunu ilan 
ediyor. 

Bu camia bilir ama izleyen kardeĢlerimden bilmeyenler varsa 
onlara hatırlatmıĢ olayım: Her peygamber kitap almıĢtır, kitap almayana 

http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/akilveiman.pdf
http://www.islamkutuphanesi.com/turkcekitap/t1/4-huccet-kitabi/index.htm


peygamber denmez. Siz bakmayın Nebi‟ler kitap almamıĢlardır, resuller 
kitap almıĢlardır. Öyleyse her nübüvvet bir risalet değildir. Ama her 
risalet bir nübüvvettir gibi böyle ağız oyunları yapılıyor. 

Yok kardeĢim, nübüvvet ilahi bilgilerden haberdar edilmek 
demektir, risalet o bilgileri ümmete aktarma kurumudur. Her peygamber 
hem Nebî dir, hem resuldür. Her Nebî Resuldür, her Resul Nebî dir. Ama 
her peygamber önce nebidir, sonra resuldür.  

Olanı bu. Mesenlin kitap verilmemesiyle alakası yok, yok böyle bir 
alaka. Ama gelin görün ki piyasa böyle bilgilerle dolu. Ama Kur‟an dan 
okusalar bu bilgiler emin olun birinci okumada düzelecektir. Çünkü 
okursa Ģu ayeti okuyacak; ġimdi rabbimiz sayıyor kaç tane peygamber 
adı saydık? 15-20 tane saydık. Onların sonunda 89. ayette buyuruyor ki 
rabbimiz; 

Ülaike, iĢte bunlar varya, bu peygamberler; elleziyne ateynahüm. 
Biz onların her birine verdik. Neyi? El kitabe. O mesajı. Her birine kitap 
vermiĢ. BaĢka; vel Hükme. Her birine muhakeme gücü vermiĢ. Sonra; 
ven Nübüvvete böylece hepsine zaten nübüvvet vermiĢ. Bak kitap 
alınca Nebî oluyormuĢ. Biz ne dedik? Kitap almayana Nebî denir. Hayır 
doğru değil bu. Doğru değil ama asıl konu o değil fakat bir iki ayet daha 
içimi tırmalamaya baĢladı; bir iki ayet daha size öyleyeyim anti parantez 
hallolsun bu iĢ. 

Bakara/213. ayet, buyuruyor ki rabbimiz; este‟ızü 
BillahKânenNâsu ümmeten vahıdeten insanlar tek bir ümmetti 
febe'asellahün Nebiyyiyn Allah peygamberler, ne nebiyyin gönderdi. 
Niye? mübeĢĢiriyne ve münziriyn müjdeleyiciler olsunlar ve uyarıcılık 
yapsınlar diye. ġimdi cümleye bakın; ve enzele mealhümül Kitâbe her 
biri ile beraber Allah kitap indirdi. Hani Nebîye kitap gelmiyordu? Daha 
nasıl olacak, daha nasıl diyecek bunu.  

Hani hala ikna olmayanlar oluyor onlara son bir ayet daha 
okuyorum. Meryem suresinde Hz. Ġsa‟nın konuĢmalarına bak. Hz. Ġsa 
konuĢturuluyor; Kale inniy Abdullah. (Meryem/30) ben Allah‟ın kuluyum 
ataniyel Kitabe Allah bana kitap verdi. ve ce'aleniy ( resule demesi 
lazımdı kitap verildikten sonra peygamberlikle alakalı bir kelime 
kullanılacaksa bu resul olmalıydı, ama öyle değil ataniyel Kitabe ve 
ce'aleniy Nebiya. (Meryem/30) bana kitap verdi ve beni nebî kıldı. Bu 
kadar kardeĢim baĢka bir Ģey yok, hepsi bu. (Mehmet okuyan Envaru‟l 
Kur‟an 1. video)] 

 
 
 
55-) Ve kâne ye'muru ehlehu Bis Salâti vez Zekâti, ve kâne 

'ınde Rabbihi mardıyya; 
 
Ailesine salâtı yaĢamayı ve sâfiyeti emrederdi. Rabbinin indînde 

mardiye (Ģuurunda - tecelli-i sıfat) idi. (A.Hulusi) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DwyP2RU1cr4
https://www.youtube.com/watch?v=DwyP2RU1cr4
https://www.youtube.com/watch?v=DwyP2RU1cr4


55 - Ve hanedanına namaz ve zekât ile emrederdi ve rabbinin 
indinde merdıyy idi. (Elmalı) 

 
 
Ve kâne ye'muru ehlehu Bis Salâti vez Zekâ ve yakınlarına salâtı 

ve arınmak için ödenmesi gereken bedeli ödemeyi emredendi. Kim? Hz. 
Ġsmail. 

 
Burada salât var. salât diye çevirmedim aynen kullandım çeviride 

de. Aslında salâtı Ģöyle tarif edebiliriz. Yani namaz salâtın bir simgesidir. 
Fakat bu simgenin simgeleĢtirdiği, sembolize ettiği hakikat Ģudur. Kulun 
Allah karĢısında ki klas duruĢu, esas duruĢudur. Onun içinde salât sılm 
kökünden gelmiĢtir. Sılm; Ġnsanı dik tutan omurgaya denir. Yani insanın 
bel kemiği. O nedenle “Es salâtu imadüddiyn.” BuyurmuĢtur efendimiz 
ve böyle tanımlamıĢtır. Namaz dinin direğidir. 

 
Salât Kur‟an ın kimi yerlerinde çok zengin çağrıĢımla, ibadet, kimi 

yerlerinde de dindarlık biçiminde kullanılır. Bu anlamlarıyla bu 
çağrıĢımlarıyla kullanılır. 

 
ve kâne 'ınde Rabbihi mardıyya dahası o da rabbi katında hatırı 

sayılan biriydi, Hz. Ġsmail için. 
 
 
56-) Vezkür fiyl Kitâbi Ġdriys* innehu kâne sıddiykan Nebiyya; 
 
Gelen BĠLGĠ içinde Ġdris'i de hatırlat (zikret)... Hakikaten O Sıddık 

idi, Nebi idi. (A.Hulusi) 
 
56 - Kitap da Ġdris‟i de an, çünkü o bir sıddık, bir Peygamber idi. 

(Elmalı) 
 
 
Vezkür fiyl Kitâbi Ġdriys bu kitapta Ġdris‟i de an. 
 
Ġdris ismi Kur‟an da enbiya/85. ayeti ile birlikte sadece 2 yerde 

kullanılır. Bir burada bir de enbiya suresinde. Klasik tefsirlerimiz Tevrat‟ta 
ki Hanok‟la özdeĢleĢtirirler. Hz. Ġdris‟i. Fakat bunun din içinde bir delili 
yok. Kimi modern müfessirler ise Osiiris‟in ArapçalaĢmıĢ biçimi olarak 
tefsir ederler bu Ġdris sözcüğünü. Ki Osiris eski Mısırlıların sonradan 
tanrılaĢtırdıkları hikmet sahibi, ilim sahibi bir bilge kral imiĢ. Fakat Ġbn. 
Mes‟ud, Katade, Ġkrime; Ġlyas peygamberin ikinci adıdır derler Hz. Ġdris 
için. Ki bu da makul bir yaklaĢım olarak görünüyor eğer Hz. Ġlyas ile ilgili 
gelen isimlerle, Ġdris peygamberin adının geçtiği ayetler yan yana  
konulursa.  

 



Ama  daha sonra okuyacağımız 58. ayette dikkate alındığında 
Adem‟in neslinden gelen peygamberden söz ediyor 58. ayet. Allah‟u 
alem, Adem‟in neslinden gelen peygamber, Nuh ve Nuh‟un neslinden 
gelenler ayrıca anıldığına göre, Adem‟in neslinden gelen peygamberler 
içinde Hz. Ġdris‟i saymak hiçte yabana atılacak bir düĢünce olmasa 
gerektir. Bu durumda Hz. Ġdris‟i, Hz. Adem‟le Hz. Nuh arasında bir 
yerlere yerleĢtirmek mümkündür. 

 
innehu kâne sıddiykan Nebiyya elbet o da doğruluk ve dürüstlük 

abidesi idi. Yani bir peygamberdi. Her peygamber sıddıyktır. Yine Kur‟an 
ın tanıklığına göre böyledir. 

 
 
57-) Ve refa'nahu mekânen 'aliyya; 
 
Biz Onu yücelik makamına yükselttik! (A.Hulusi) 
 
57 - Ve biz onu yüksek bir mekâna refettik. (Elmalı) 
 
 
Ve refa'nahu mekânen 'aliyya ve biz ona da yüce bir konum 

bahĢettik. 
 
 
58-) Ülaikelleziyne en'amAllâhu aleyhim minen Nebiyyiyne min 

zürriyyeti Ademe ve mimmen hamelna me'a Nuh* ve min zürriyyeti 
Ġbrahiyme ve Ġsraiyle ve mimmen hedeyna vectebeyna* izâ tütla 
aleyhim ayaturRahmâni harru sücceden ve bükiyya; 

 
ĠĢte bunlar, Allâh'ın kendilerine in'amda bulunduğu Nebilerden, 

Âdem'in soyundan, Nuh ile birlikte (gemide) taĢıdıklarımızdan, Ġbrahim ve 
Ġsrail'in (Yakup) zürriyetinden hakikate erdirdiğimiz ve (ezelden) 
seçtiğimiz kimselerdir. Onlara Rahmân'ın varlığının delilleri okunduğu 
zaman (yakînî müĢahede ile) secde ederler ve ağlarlar. (58. âyet secde 
âyetidir.) (A.Hulusi) 

 
58 - ĠĢte bunlar Allahın kendilerine inam eylediği Peygamberlerden, 

Âdem zürriyetinden ve Nuh ile beraber taĢıdıklarımızdan ve Ġbrahim ve 
Ġsrail zürriyetinden ve hidayete erdirdiğimiz ve intihap eylediğimiz 
kimselerdendir. Kendilerine rahmanın âyetleri tilâvet olunduğu zaman 
ağlayarak secdelere kapanırlardı. (Elmalı) 

 
 
Ülaikelleziyne en'amAllâhu aleyhim minen Nebiyyiyn 
 



ġimdi bu peygamberleri andıktan sonra sure toparlayıp Ģöyle bir 
sonuç veriyor bize ve diyor ki; ĠĢte bütün bunlar Allah‟ın kendilerine nimet 
verdiği peygamberlerden sadece bir kısmıdır. 

 
min zürriyyeti Ademe ve mimmen hamelna me'a Nuh* ve min 

zürriyyeti Ġbrahiyme ve Ġsraiyle ve mimmen hedeyna vectebeyna 
yani Adem‟in neslinden Nuh ile birlikte taĢıdıklarımızın neslinden ve 
Ġbrahim ve Ġsrail‟in neslinden olup doğru yolu gösterdiğimiz ve seçtiğimiz 
kimselerden bazılarıdır bunlar. 

 
izâ tütla aleyhim ayaturRahmâni harru sücceden ve bükiyya 

Ne zaman o rahmet kaynağının ayetleri kendilerine okunsa hepsi de göz 
yaĢları içinde yere kapanarak teslimiyetlerini sunmuĢlardır. 

 
Evet, sözün özü bu. Yani bütün bu peygamberleri anmasının 

sebebi, Allah‟tan aldıkları vahye teslim olmuĢlardır. O vahyi insanlığa 
ulaĢtırmıĢlar ve o vahyin gereklerini hayatlarında yerine getirmiĢlerdir.  

 
Onun içinde hem bu vahyin ilk muhatabı olan Resulallah‟a, hem de 

bu vahyin tüm muhataplarına ve son muhatabı olan bizlere bu 
peygamberleri örnek gösteren vahiy bunların yolunu izleyin. Onların 
ardına düĢün. Bu kervanı terk etmeyin. Bu kervanı izlemezseniz eğer 
Ģeytanın kervanını izlersiniz mesajını vermiĢ oluyor. 

 
 
59-) Fehalefe min ba'dihim halfün eda'usSalâte 

vettebeuĢĢehevati fesevfe yelkavne ğayyâ; 
 
Onların ardından bir nesil geldi ki, salâtı (hakikatlerine yöneliĢi) 

yitirdiler ve Ģehvetlere (kendilerini beden kabulünün dürtülerine ve boĢ 
heveslerine) tâbi oldular... Gayyayı (içinden çıkılamaz cehennem 
çukurunu) boylayacaklar! (A.Hulusi) 

 
59 - Sonra arkalarından bozuk bir güruh halef oldu, namazı zayi' 

ettiler ve Ģehvetleri ardına düĢtüler, bunlar da «Gayya» yı boylayacaklar. 
(Elmalı) 

 
 
Fehalefe min ba'dihim halfün derken,onların ardından öyle bir 

kuĢak geldi ki eda'usSalâ ibadetin içini boĢalttılar. Aslında lafzen anlamı 
salâtı zayi ettiler, ya da namazı zayi ettiler. Ama bu çok anlam 
daralmasına uğruyor böyle çevirirsek eğer. Ġbadetin içini boĢalttılar, 
verilmeye çalıĢılan bu olsa gerek burada. Eda‟usSalâ; Ġbadetin, 
dindarlığın içi boĢalınca ne kalır geriye, gösterisi kalır. Dindarlık gösterisi. 
Kur‟an ın; Feveylün lil musalliyn. (Maun/4) dediği, yani böylesine bir 



dindarlığa, gösteriĢçi bir dindarlığa yazıklar olsun dediği Ģey de iĢte 
budur aslında. 

 
VettebeuĢĢehevat daha ne yaptılar; sadece dindarlığın, ibadetin 

içini boĢaltmakla kalmadılar, dünyevi zevklerin peĢine düĢtüler. Yani ilahi 
vahyin ve hakikatin peĢine düĢeceklerine geçici ve yalan olanın peĢine 
düĢtüler. Sahte olanın peĢine düĢtüler. Aldatıcı ve yaldızlı olanın peĢine 
düĢtüler. Gerçek altının peĢine düĢmediler. Altın yaldızla kaplanmıĢ 
tenekenin peĢine düĢtüler. Onun için gerçek değerlerin ardınca 
gitmediler. Sahte değerlerin ardınca gittiler. Onun için de kıymetleri 
olmadı. Fiyatları oldu. 

 
fesevfe yelkavne ğayyâ iĢte bu yüzden gelecekte derin bir düĢ 

kırıklığı yaĢayacaklar. Bir daha okuyayım değerli dostlar; fesevfe 
yelkavne ğayyâ iĢte bu yüzden derin, çok derin bir düĢ kırıklığı, hayal 
kırıklığı yaĢayacaklar.  

 
 
60-) Ġlla men tabe ve amene ve amile salihan feülaike 

yedhulunel cennete ve lâ yuzlemune Ģey'a; 
 
Tövbe eden, iman eden ve imanın gereğini uygulayanlar 

müstesna... ĠĢte onlar cennete dâhil olurlar ve hiçbir Ģekilde haksızlığa 
maruz kalmazlar. (A.Hulusi) 

 
60 - Ancak tevbe edip imana gelen ve Salih amel iĢleyenler 

müstesna, çünkü bunlar zerre kadar hakları yenmeyerek Cennete 
gireceklerdir. (Elmalı) 

 
 
Ġlla men tabe ve amene ve amile salihan ancak hatadan dönüp 

Allah‟a yönelenler, doğru ve erdenli davranıp bu davranıĢı bir ahlak ve 
yaĢam biçimi haline getirenler müstesna. feülaike yedhulunel cennete 
ve lâ yuzlemune Ģey'a iĢte bunlar cennete girecekler ve en ufak bir 
haksızlığa da uğratılmayacaklar. 

 
 
61-) Cennati adninilletiy veaderRahmânu ıbadeHU Bil ğayb* 

innehu kâne va'duHU me'tiyya; 
 
Rahmân'ın kullarına gayblarından vadettiği, ADN (tecelli-i sıfat) 

cennetleridir... Muhakkak ki O'nun bildirdiği yerine gelmiĢtir. (A.Hulusi) 
 
61 - Rahmanın kullarına vaat buyurduğu Adin Cennetlerine, Ģüphe 

yok ki onun vaadi icra oluna gelmiĢtir. (Elmalı) 
 



 
Cennati adninilletiy veaderRahmânu ıbadeHU Bil ğayb o 

rahmet kaynağının kullarına söz verdiği insanın kavrama kapasitesini 
aĢan. Bu bilğayb‟ı nasıl çevireceğim diye duraksadım. Ġnsanın kavrama 
kapasitesini aĢan mutlak mutluluk ve güzelliğin merkezi olan cennetler 
onların olacak. 

 
Evet, neden bu kadar çoğalıverdi söz demeyeceksiniz değil mi. 

Çünkü Kur‟an eksiltili bir metindir.Çünkü Kur‟an mucizdir, vecizdir. O 
nedenle biz zipli olan, sıkıĢtırılmıĢ olan bu muhteĢem metni açıyoruz. 
Aslında burada yaptığımızda budur.  

 
Güzelliğin, mutluluğun merkezi çevirisini nereden getirdim? 

Cennati adnin daha önce farklı ayetlerde geçti ve oralarda ayrıntılı 
iĢlemiĢtim. Burada üzerinde durmayacağım ama Adn ile maden aynı 
kökten gelir. Maden bir Ģeyin çıktığı merkezdir, kaynaktır. Onun için 
madene maden derler. Cennetü adn, güzelliğin merkezi demek, güzellik 
merkezi değil. Öyle bu günkü çirkinlik merkezleri gibi falan değil. Sahte 
güzellikler değil. Bu kalıcı, daimi güzelliğin ve mutluluğun üretildiği yer 
demektir.  

 
Mutluluğun üretildiği merkez. Cennet bu. Aklınıza mükemmel 

güzellik geliyorsa cennet o dur diyeceğim ama aklınıza, güzelliğin 
merkezi nasıl gelsin. Çünkü görmediniz ki. Sadece imana konu olması 
da bu yüzden iĢte. 

 
innehu kâne va'duHU me'tiyya  ve her halükarda O‟nun sözü 

yerini bulacaktır, yani Allah‟ın sözünü.  
 
 
62-) Lâ yesme'une fiyha lağven illâ Selâma* ve lehüm rizkuhüm 

fiyha bükreten ve 'aĢiyya; 
 
Orada lağv (dedikodu) değil sadece "Selâm" (Selâm isminin 

mânâsı açığa çıkar ve böylece kendi hakikatlerinden açığa çıkan 
kuvveleri konuĢurlar) iĢitirler... Orada kendilerinin sabah - akĢam, yaĢam 
gıdalarıyla beslenmeleri söz konusudur. (A.Hulusi) 

 
62 - Orada hiç boĢ söz iĢitmezler, ancak bir selâm, rızkları da 

vardır orada sabah, akĢam. (Elmalı) 
 
 
Lâ yesme'une fiyha lağven illâ Selâma orada mutluluk tebliği 

dıĢında asla boĢ bir söz iĢitmeyecekler. Yani ne mutlu size, gözünüz 
aydın olsun ve ..Tûba leküm..,(Rad/29) yani ne iyisiniz ya, ne nasibi bol 



insansınız dıĢında bir söz iĢitmeyecekler. ve lehüm rizkuhüm fiyha 
bükreten ve 'aĢiyya ve onlar orada sabah akĢam rızıklandırılacaklar. 

 
 
63-) Tilkel cennetülletiy nurisü min ıbadiNA men kâne tekıyya; 
 
ĠĢte kullarımızdan çok korunanları (yalnızca fiillerde değil, düĢünsel 

anlamda korunanları) mirasçı yapacağımız cennet budur! (A.Hulusi) 
 
63 - O o Cennettir ki kullarımızdan her kim korunur takıyy ise ona 

miras kılarız. (Elmalı) 
 
 
Tilkel cennetülletiy nurisü min ıbadiNA men kâne tekıyya 

sorumluluk bilincine ermiĢ olanları mirasçı kılacağımız cennet iĢte budur. 
Yani Muttaki olan, Allah‟a karĢı takva sahibi olan, sorumluluğunun 
bilincinde bir hayat yaĢayan müminlere mirasçı olarak kılacağımız, 
onlara miras olarak bırakacağımız cennet budur. 

 
 
64-) Ve ma netenezzelü illâ Biemri Rabbik* leHU ma beyne 

eydiyna ve ma halfena ve ma beyne zâlik* ve ma kâne Rabbüke 
nesiyya; 

 
Biz sadece Rabbinin hükmüyle tenezzül ederiz (boyutsal geçiĢ)! 

Bilgimiz dâhilinde olan ve olmayan ve bunların ötesindeki her Ģey O'na 
aittir! Rabbin için unutma kavramı geçersizdir! (A.Hulusi) 

 
64 - Bir de rabbinin emri olmayınca biz (rabbinin Resulleri) 

inemeyiz, önümüzdeki ardımızdaki ve bunun arasındaki hep onundur ve 
rabbin seni unutmuĢ değildir. (Elmalı) 

 
 
Ve ma netenezzelü illâ Biemri Rabbik Burada bir üst ile sanki 

bağlantısız gibi tırnak içinde bir ayet geldi. Ve melekler der ki; Biz 
yalnızca rabbinin emri ile ineriz. leHU ma beyne eydiyna ve ma halfena 
ve ma beyne zâlik hem bize açık olup bilebildiğimiz, hem de bizden gizli 
olup bilemediğimiz, ya da bunlar arasında bulunan her Ģeyin sahibi 
O‟dur. 

 
Bu ikisi arasında bulunanla kasıt varlığını meleklerin bildikleri 

halde, gerçeğini kavrayamadıkları, mahiyetini kavrayamadıkları ara 
kategoriler. Meleklerin mahiyetini kavrayamadığı elbette çok Ģey 
olmalıdır. Yani sadece Allah‟ın bildiği, meleklerin dahi bilmekten aciz 
olduğu. Ona bir atıf var. 

 



ve ma kâne Rabbüke nesiyya ve senin rabbin asla unutacak 
değildir. 

 
Yukarıdaki konu ile bağlantısız olan bu ayet ne anlatmak istiyor 

derseniz, Buhari, Tirmizi, Ebu Davud ve diğer hadis derlemelerinde yer 
alan meĢhur bir habere baĢvurmamız gerekiyor, o habere göre 
Resulallah bunaldığı zaman vahiyle teselli olurdu. Bu surede er Rahman 
ismi çok geçiyor Adeta er Rahman suresinden sonra sanırım Kur‟an da 
saymadım ama er Rahman isminin en çok geçtiği sure bu olsa gerek. 
Onun içinde bendeniz bu sure ile Er Rahman suresinin yakın zamanlarda 
indiğini düĢünüyorum içeriğine bakarak. 

 
Bunu anti parantez belirttikten sonra bu ayetin sebebi nüzulüne 

iliĢkin anlatılan o meĢhur haberde Resulallah teselli bulmak maksadı ile 
içi daraldığında vahyin bir müddet kesildiğini görüp Hz. Cibril‟e; “Biraz 
daha sık sık gelsen, getirsen..!” der. Yani ister. “Buna bir mani mi var?” 
diye sorar. O da der ki; “Ben kendim getirmiyorum ki.” ĠĢte bu onun 
cevabıdır. Bu aynı zamanda vahyin peygamberin kiĢiliğinden bağımsız 
kaynağına bir atıftır. 

 
 
65-) Rabbüs Semavati vel Ardı ve ma beynehüma fa'budhu 

vastâbir li 'ıbadetihi, hel ta'lemu leHU semiyya; 
 
Semâların, arzın ve ikisi arasında olanların Rabbidir... O hâlde 

O'na kulluğunu fark et ve O'nun ibadetine sebat et... O gibisini duyup 
bildin mi hiç? (A.Hulusi) 

 
65 - O bütün Semavât-ü Arzın ve aralarındakilerin rabbi, 

binaenaleyh ona ibadet et ve ibadetine sebatla sabreyle, hiç sen ona bir 
adaĢ bilir misin? (Elmalı) 

 
 
Rabbüs Semavati vel Ardı ve ma beynehüma o gün göklerin de, 

yerin de ve bunlar arasındakilerin de rabbidir. fa'budhu vastâbir li 
'ıbadetihi, o halde yalnız O‟na kulluk et ve O‟na kulluk ederken dirençli 
ve sebatlı ol. hel ta'lemu leHU semiyya hem adı onunla birlikte 
anılmaya layık olan baĢka birini biliyor musun. Var mı baĢka biri? Adı 
O‟nunla birlikte anılsın, O‟na adaĢ olsun, var mı böyle biri? Hayır, haĢa. 

 
Mertebesi ne denli yüksek olursa olsun hiçbir ölümlü O‟nunla eĢit 

olamaz. Bu hassasiyete Kur‟an da rastlıyoruz. Kur‟an Hz. Peygamberin 
adını dahi aynı zamir içinde Hz. peygambere atıf yapmıyor. Ġkisini ayrı 
ayrı anıyor, Allah ve resulü diyor, ama daha sonra söylediği Ģeye zamir 
atfederken tek zamirle atfediyor. Çok ilginç. Onun için Tevbe/62. ayeti bu 
hassasiyete müthiĢ bir örnektir.  



 
Fakat biz bu örneği aynı zamanda Resulallah‟ta da görüyoruz. Bu 

hassasiyeti. Bir hatip Allah ve peygamberine atfen “hüma” zamirinde ki 
ikili zamirde kullanınca Allah ve peygamberini imaen; “Vay hat..!” diyor 
Resulallah. “Yazık sana, sen ne kötü hatipsin beni Allah ile beraber 
aynı zamir içinde kullanma.” Çünkü bir zamire girmesi için aynı varlık 
kategorisinde olması gerekir. Oysaki, Allah ve resul, insan ve yaratıcı, 
yaratılmıĢ ve yaratıcı arasında mahiyet farkı vardır. ĠĢte bu hassasiyeti 
biz Resulallah‟ta da görüyoruz. 

 
 
66-) Ve yekulül Ġnsanu eizâ ma mittü lesevfe uhrecü hayyâ; 
 
Ġnsan der ki: "Ben öldükten sonra ölümsüz olarak mı 

çıkarılacağım?" (A.Hulusi) 
 
66 - Böyle iken insan diyor ki: her ne zaman ölürsem ileride mutlak 

bir zîhayat olarak çıkarılacak mıyım? (Elmalı) 
 
 
Ve yekulül Ġnsanu eizâ ma mittü lesevfe uhrecü hayyâ 
 
Yeni bir konuya girdi. Tabii kiĢ yukarıdaki ile bağlantılı olmakla 

birlikte yeni bir pasaj. Buna rağmen insan kalkıp; “Ne yani” der, 
“Ölümümün ardından gün gelip tekrar mı diriltileceğim.” 

 
 
67-) Evela yezkürul'Ġnsanu enna haleknahu min kablü ve lem 

yekü Ģey'a; 
 
O insan, daha önce o yok iken onu yarattığımızı hatırlamaz mı? 

(A.Hulusi) 
 
67 - Ya o insan hiç bir Ģey değil iken bizim kendisini halk etmiĢ 

olduğumuzu düĢünmez mi? (Elmalı) 
 
 
Evela yezkürul'Ġnsanu enna haleknahu min kablü ve lem yekü 

Ģey'a 
 
Cevabını Kur‟an verir bu nankörce sorunun. Çünkü nankörce 

diyorum zira her Ģeyini borçlu olduğu Allah‟ı unutmaktır bu. Sanki kendi 
bedelini ödemiĢ gibi davranmaktır bu. Sanki iki gözün iki kulağın, dilin 
dudağın elin ayağın, aklın, kalbin ve tüm varlığının bedelini önceden 
birine ödemiĢte satın almıĢ gibi konuĢuyor bu. ĠĢte onun için cevap 
geliyor. 



 
Peki ama insan hatırlamaz mı ki kendisini hiçbir Ģey değilken dahi 

biz yaratmıĢızdır. 
 
 
68-) FeveRabbike lenahĢurennehüm veĢ Ģeyatıyne sümme 

lenuhdırennehüm havle cehenneme cisiyya; 
 
Rabbine yemin olsun ki, onları Ģeytanlarla beraber haĢredeceğiz... 

Sonra onları elbette Cehennem'in etrafında dizüstü çökmüĢ hâlde 
bulundururuz. (A.Hulusi) 

 
68 - Evet rabbine kasem ederim ki biz onları ve o ġeytanları 

muhakkak ve muhakkak mahĢere toplayacağız, sonra onları muhakkak 
ve muhakkak dizleri üstü Cehennemin etrafına ihzar eyleyeceğiz. 
(Elmalı) 

 
 
FeveRabbike lenahĢurennehüm veĢ Ģeyatıyn madem öyle 

rabbine and olsun ki onlara, Ģeytanlarla bir araya toplayacağım onları. 
 
Onları Ģeytanlarla bir araya toplamak, Ģeytani amelleri, Ģeytani 

duyguları, Ģeytani düĢünceleri de bu ibarenin içine girer ki, iyiliklerin 
meleke haline gelmesi durumuna biz meleke diyoruz değil mi? Yani 
iyilikler insanda melek haline geliyor. Meleke kesp edince iyilik, melek 
oluyor onda. Kötülüklerin meleke haline gelmesi de insanda Ģeytana 
dönüĢür. Ġnsan neyi meleke haline getirmiĢse huzuru ilahi‟ye onunla 
çıkacaktır. Yani meleke haline getirdiği, artık melekleĢmiĢ olan iyilikleri ya 
da meleke haline getirip artık ĢeytanlaĢmıĢ olan kötülükleri. ĠĢte buradan 
o çağrıĢımları da algılamamız gerekiyor. 

 
sümme lenuhdırennehüm havle cehenneme cisiyya ardından 

cehennemin etrafında diz üstü bir halde bekleteceğiz. 
 
Buradaki cisiyya; diz üstü sürünmek anlamına gelir ama, bu belki 

Ģuna bir Ģeydir; PeriĢan bir halde, bitmiĢ bir halde, rezil ve rüsva bir 
halde. 

 
 
69-) Sümme lenenzianne min külli Ģiy'atin eyyühüm eĢeddü 

alerRahmâni ıtiyya; 
 
Sonra da her gruptan, onların azgınlık ve isyan itibarıyla Rahmân'a 

inkârda en katı olanlarını çekip çıkarırız (ateĢ için). (A.Hulusi) 
 



69 - Sonra her zümreden rahmana karĢı en ziyade serkeĢlik eden 
hangileri ise muhakkak ve muhakkak nez' edeceğiz. (Elmalı) 

 
 
Sümme lenenzianne min külli Ģiy'atin eyyühüm eĢeddü 

alerRahmâni ıtiyya sonra her topluluktan o rahmet kaynağına karĢı 
kimin daha azgın ve sapkın olduğunu seçip ortaya çıkaracağız. Kimin 
kötülük önderi, kimin onun ardına düĢmüĢ olan artçı, kimin bilinçli ve 
inançtı bir biçimde inkarcı, kimin de böyle körü körüne taklidi bir biçimde 
inkarcı. Kimin Allah‟a karĢı savaĢ açıp küfründe direnen, kiminde 
küfründe direnip Allah‟a karĢı savaĢ açanların böyle propagandasına 
kapılıp, sele kapılıp giden olduğunu, yani içlerinde ayrım yapacağız 
diyor. Küfrün lokomotifleri ve vagonları. 

 
 
70-) Sümme lenahnu a'lemu Billeziynehüm evla Biha sıliyya; 
 
Zira ateĢte yanmayı kimler hak etmiĢtir biz iyi biliriz. (A.Hulusi) 
 
70 - Sonra elbette biz o Cehenneme yaslanmaya evlâ olanların 

kimler olduğunu daha iyi biliriz: (Elmalı) 
 
 
Sümme lenahnu a'lemu Billeziynehüm evla Biha sıliyya hem 

biz kimin cehenneme yaslanmayı en çok hak ettiğini elbet daha iyi bilir. 
Bilmez mi Allah. Yani hiç adaletinden kuĢkunuz olmasın hiç. her Ģeyden 
Ģüphe duyabilirsiniz, Allah‟ın adaleti hariç. Ondan kuĢkunuz olmasın. 
Ondan kuĢkunuz varsa Allah‟tan kuĢkunuz var demektir. Allah‟tan kuĢku 
duymak Allah‟a küfürdür. Adalete iman ahirete imanla özdeĢtir. 

 
 
71-) Ve in minküm illâ varidüha* kâne alâ Rabbike hatmen 

makdıyya; 
 
Sizden Cehennem'e uğramayacak hiç kimse yoktur! Bu Rabbinin 

kesinleĢmiĢ bir hükmüdür. (A.Hulusi) 
 
71 - Hem içinizden hiç biri yoktur ki mutlak ona varacak olmasın, ve 

bu rabbinin uhdesine vacip kıldığı bir kazıyyei mahkeme olmuĢtur. 
(Elmalı) 

 
 
Ve in minküm illâ varidüha ve mutlaka sizin her biriniz oraya 

takdim edileceksiniz. 
 



Variduha sözcüğünden yola çıkarak bazı ilk otoriteler oraya 
gireceksiniz biçiminde anlamıĢlar bu ayeti ve dolayısıyla her insan önce 
cehenneme girecek, bazıları yanacak, bazıları yanmayacak. Bazıları 
etkilenecek bazıları etkilenmeyecek biçiminde anlamıĢlar. Fakat varid ile 
dahil aynı Ģey değil. Yani vird ile duhul aynı Ģey değil. Bu manada 
Takdim edileceksiniz karĢılığı en doğru karĢılıktır.  

 
Takdim edileceksiniz, hepiniz. Fakat o, cehennemlik olanları 

tanıyacak. Zaten onun tanıyacağına dair ayetler Kur‟an ın baĢka 
yerlerinde de var. Onun için hepiniz bir biçimde onu müĢahede 
edeceksiniz. Ġyiniz ya da kötünüz onun dehĢetini müĢahede edeceksiniz. 
Göreceksiniz. GĠRECEKSĠNĠZ DEĞĠL tabii bu. 

 
kâne alâ Rabbike hatmen makdıyya Bu rabbinin katında 

kesinleĢmiĢ bir hükümdür. 
 
[Ek bilgi; Hud/103 O, öyle bir gündür ki, bütün insanlar onun 

için toplanacaktır ve o, öyle bir gündür ki, mutlaka görülecektir. 
 
 Hud/105;O gün gelince Allah'ın izni olmadan hiç kimse 
konuĢamaz. Onların kimi bedbaht, kimi de mutludur. 
 

“Ġyi kötü herkes Cehenneme girer. Yalnız mümine, serin ve 
selâmet olur, Ġbrahim‟e ateĢin serin olduğu gibi. Allah takva ehlini 
kurtarır, zalimleri ise orada yüzüstü bırakır.”) (Ġbni Mace –
Hadis)..!?...Allah‟u alem] 

 
 
72-) Sümme nüneccil leziynettekav ve nezeruz zâlimiyne fiyha 

cisiyya; 
 
Sonra korunanları (korunmanın getirisi, nûrânî kuvve sahiplerini) 

kurtarırız; nefsine zulmedenleri de dizüstü orada bırakırız. (A.Hulusi) 
 
72 - Sonra muttaki olanlara necat veririz de zalimleri dizleri üstü 

bırakırız. (Elmalı) 
 
 
Sümme nüneccil leziynettekav ve nezeruz zâlimiyne fiyha 

cisiyya en sonunda hayatta sorumluluk bilinci ile hareket etmiĢ olanları 
kurtaracağız.(?)  Fakat kendilerine kötülük edenleri orada diz üstü bir 
halde, zelil ve rüsva bir halde bırakacağız. 

 
 



73-) Ve izâ tütla aleyhim ayatuna beyyinatin kalelleziyne keferu 
lilleziyne amenû eyyül feriykayni hayrun makamen ve ahsenü 
nediyya; 

 
Onlara delillerimiz açık açık okunup bildirildiğinde, hakikat bilgisini 

inkâr edenler, iman edenlere: "Ġki fırkanın hangisi makam itibarıyla daha 
hayırlı ve meclisi daha iyidir?" dedi. (A.Hulusi) 

 
73 - Âyetlerimiz kendilerine açık açık tecvit üzere okunduğu vakit 

da o küfredenler dediler ki iman edenlere: «bu iki ferikin hangisi 
makamca daha iyi ve meclis-ü mahfilce daha güzel?». (Elmalı) 

 
 
Ve izâ tütla aleyhim ayatuna beyyinatin kalelleziyne keferu 

lilleziyne amenû Ne ki, hakikatin apaçık belgeleri olan ayetlerimiz ne 
zaman kendilerine ulaĢtırılsa küfürde direnenler, imanda sebat 
gösterenlere Ģöyle sorarlar. eyyül feriykayni hayrun makamen ve 
ahsenü nediyya bu iki gruptan hangisi konumca daha üstün, yani 
makam olarak daha üstün ve hangisi daha hatırlı bir çevreye sahip haydi 
söylesenize. Derler. 

 
Ġki tür toplum. Yani burada ki eyyül feriykayn hangi grup. Ġki tür 

toplum. Ġki tür yaĢam tarzı, iki tür hayat tasavvuru. Ona vurgu yapılıyor. 
Biri dünyevileĢmiĢ berbat bir hayat tasavvuru. Cehennemle sonuçlanan 
dünyevileĢmiĢ bir hayat tasavvuru. Diğeri ise dengeli bir hayat tasavvuru. 
Ġki dünyalı bir hayat tasavvuru. Biri iç güdülerinin kulu, diğeri Allah‟ın 
kulu. Biri gücü hak bilen bir mantığa sahip, diğeri Hakk‟ı güç bilen bir 
mantığa sahip. Onun için biri tüm varını yoğunu yer yüzüne, dünyaya, 
hayata yatırmıĢ. Öbürü ise Ahireti de gören bir hayat yaĢıyor. Onun için 
çift dünyalı. Biri ahlaki hiçbir kaygı gütmeden sırf çıkarlarını düĢünüyor. 
Öbürü ise her yaptığında Allah ne der diye yapıyor.  

 
ĠĢte size iki ayrı hayat tasavvuru, iki ayrı dünya ve iki ayrı sonuç. 

Eğer iki ayrı hayat varsa. Ġki ayrı davranıĢ biçimi varsa, iki ayrı bakıĢ açısı 
varsa, iki ayrı hayat modeli varsa ve bunlarda birbirinin zıddı ise bu 
ikisinin akıbeti ve sonu nasıl bir olur. Sizin adaletinize sığar mı ki bu 
Allah‟ın adaletine sığsın. Testiyi kıranla suyu getirenin bir tutulduğu bir 
dünyada kim su getirir. Kaldı ki testiyi kıranla suyu getirenin karĢılığı 
verilecekse, bu suyu getirene zulüm olmaz mı? 

 
 
74-) Ve kem ehlekna kablehüm min karnin hüm ahsenü esâsen 

ve ri'ya; 
 
Onlardan önce, nice nesilleri helâk ettik ki, onlar zenginlik ve 

görünüĢ itibarıyla daha iyiydiler. (A.Hulusi) 



 
74 - Halbuki biz kendilerinden evvel meta' ve manzaraca daha 

güzel nice karınlar helâk etmiĢiz. (Elmalı) 
 
 
Ve kem ehlekna kablehüm min karnin halbuki biz onlardan önce 

de nice uygarlıkları helake uğratmıĢızdır. hüm ahsenü esâsen ve ri'ya 
onlar varlık ve görkem açısından daha öndeydiler. Yani bunların taptığı 
varlık ve görkem. Yeter bu. Gerçekten esâsen ve ri'ya Birincisi varlık ve 
görkem. Güç ve gösteriĢ, servet ve iktidar diye de çevirebiliriz bu ikiliyi. 
Güç ve gösteriĢ, servet ve iktidar, varlık ve görkem albeni. ĠĢte ayet size 
tanıdık bir uygarlığı tarif ediyor görmüyor musunuz. Kim güce tapıyor, 
kim görkeme tapıyor, kim içi boĢaltılmıĢ sahte bir hayatı süsleyip 
insanlara dayatıyor.  

 
Bugün aslında batı modernleĢmesinin getirdiği Ģeyde bu değil mi? 

Batı moderniz minin batı uygarlığının dayattığı hayatın tarifi iĢte bu 
ayette. Ahlaksız, ama ahlaklıymıĢ gibi duruyor. Fakat makro planda 
baktığınızda ahlakın kayıtlı olduğunu görüyorsunuz. Bencil ve çıkarcı. 
Egosantrik bir yaklaĢım, ben merkezli bir yaklaĢım. Dünyayı kendine 
göre tanımlıyor. Kendini en üste yerleĢtiriyor. Harita da bile en üste 
yerleĢtiriyor. Kendini merkez olarak tanımlatıp diğerlerini çevreye alıyor. 
Kendi saadetini baĢkalarının felaketi üzerine bina ediyor. Ġlerleme mitine 
dayalı kutsalsız bir uygarlık. ĠĢte burada tanımlanan da o ve devamını 
okuyalım, asıl orada geliyor. 

 
 
75-) Kul men kâne fiyd dalaleti felyemdüd lehür Rahmânu 

medda; hatta izâ raev ma yû'adune immel azâbe ve immes saate, 
feseya'lemune men huve Ģerrun mekânen ve ad'afü cünda; 

 
De ki: "Kim dalâlette ise, Rahmân ona mühletini uzatsın! Nihayet 

kendilerine vadolunanı -azabı veya o saati (ölümü veya kıyametin 
kopuĢunu)- görecekleri zaman, kim daha Ģerrli ve ordusu itibarıyla kim 
daha zayıf, anlayacaklar!" (A.Hulusi) 

 
75 - De ki: kim dalâlette ise rahman onun istediği kadar meddini 

uzatsın, nihayet vaat olunacak Ģeyi gördükleri vakit: ya azâb veya saat, o 
zaman bilecekler ki kimmiĢ o mevkii daha fena ve iradesi daha zayıf? 
(Elmalı) 

 
 
Kul men kâne fiyd dalaleti felyemdüd lehür Rahmânu medda 

de ki; sapıklığın içine dalan kim olursa olsun o rahmet kaynağı onun 
süresini uzattıkça uzatabilir, bu mümkündür. Yani sapıkların ömrü kısa 
olur diye bir Ģey yok. Ya da sapıkların sefası kısa sürer diye bir Ģey yok. 



Ama dünya hayatıyla sınırlı. Bu tür güç ve iktidarın uzaması, eğer 
sahipleri öğüt almazsa, ibret almazsa, onların aleyhinedir. Allah‟ın bir 
cezası olarak uzar. Ona da bir ima var gibidir. Yani uyarmak lazımdır. 
ġimdi uyarma vakti.  

 
Fakat uyaracak olanlar neredeler. ġu ayetlerin muhatabı olan ve bu 

ayetler kendi omzuna bir sorumluluk olarak yüklenmiĢ olan müminler 
neredeler. Uyarıcılar neredeler. Muhammed AS. ın risaletinin taĢıyıcısı 
olan yiğitler neredeler. Modern batıyı; Öleceksiniz, sizin de sonunuz 
gelecek. Ġnsanlığın sonunu getirmeden aklınızı baĢınıza alın. Allah‟a kul 
olduğunuzu anlayın. Kutsalsız bir uygarlık kurdunuz, insanı yok 
edeceksiniz. Yeryüzünü yok edeceksiniz. Kendinize geliniz. Allah‟a karĢı 
savaĢamazsınız.” diye uyaracak olan yiğitler nerdeler. 

 
hatta izâ raev ma yû'adune immel azâbe ve immes saa‟ ta ki 

kendilerinin tehdit edildikleri Ģeyi, ister bu dünya azabı olsun, ister son 
saat olsun, görünceye kadar… Görünceye kadar uzatabilir diyor yani. Bir 
üstteki cümle ile bağlantılı. 

 
feseya'lemune men huve Ģerrun mekânen ve ad'afü cünda ĠĢte 

o zaman, kimin konumca daha kötü ve destekçe daha zayıf olduğunu, 
öğrenecekler. Buradaki cünd, ordu anlamına; yani “Kimin ordusunun 
daha zayıf olduğunu, kimin ordusunun da daha güçlü olduğunu 
öğrenecekler.” diyor. Yani Allah‟ın ordusu karĢısında, kendi ordusuyla 
Allah‟a savaĢ açanlar, Allah‟ın ordusunun güçlü olduğunu öğrenecekler.” 
diyor ayet.  

 
 
76-) Ve yeziydullahulleziynehtedev hüda* vel bakıyatus 

salihatu hayrun 'ınde Rabbike sevaben ve hayrun meradda; 
 
Allâh doğru yolda olanların hakikat bilgisini arttırır! Ġmanın gereği fiillerin 
getirileri Rabbinin indînde hem sevap olarak hem de sonucu itibarıyla, 
daha hayırlıdır. (A.Hulusi) 
 

76 - Hidâyeti kabul edenlere ise Allah daha ziyade hidayet verir ve 
bâkı kalacak olan Salih ameller rabbinin indinde sevapça da daha hayırlı 
akıbetçe de daha hayırlıdır. (Elmalı) 

 
 
Ve yeziydullahulleziynehtedev hüdan* Öte yandan Allah, doğru 

yola yönelen kimseleri, doğru yolda sebatlı kılar. vel bakıyatus salihatu 
hayrun 'ınde Rabbike sevaben ve hayrun meradda ve insanoğlunun 
verimli ve kalıcı ürünleri olan erdemli ve yararlı davranıĢları, senin 
rabbinin katında hem karĢılık olarak daha iyi, hem de kazanç olarak, 
daha üstündür. 



 
 
77-) Eferaeytelleziy kefera Bi âyâtiNA ve kale leuteyenne malen 

ve veleda; 
 
O iĢaretlerimizi inkâr eden ve: "Kesinlikle bana mal ve çocuk verilir" diyen 
kimseyi gördün mü? (A.Hulusi) 
 

77 - ġimdi Ģu küfredip de bana muhakkak mal ve veled verilecek 
diyen herifi gördün. (Elmalı) 

 
 

Eferaeytelleziy kefera Bi âyâtiNA ve kale leuteyenne malen ve 
veleda Küfre saplanmıĢ olan, üstelik “Servetle evlat elbette bana 
verilecekti.” diyen kimseye baksana bir… “ġunun haline bak hele.” diyor. 
Servet ve evlat; Yani insan gücü ve ekonomik güç elbette bizim elimizde 
olacaktı diyenlere söylüyor bunu. Yani sanki, babasının malıymıĢ gibi, 
sanki yeryüzündeki tüm servet ve güç, ona babasından kalmıĢ gibi 
davrananlar, ve bunu Allah‟tan bir imtihan olarak değil de, sanki 
dünyanın tüm servetinin üzerine bir baba mirası gibi konduğunu 
zannedenler… 

 
 “Baksana bunların haline.” diyor. Yani adeta, Ģunların düĢtüğü 

açmaza bak. Ahmaklığa bak.” dercesine. Ahlaki ve manevi kaygıları 
taĢımayıp, tek değer bu dünyada iyi yaĢam olan bir mantığın resmi bu. 
Ahlaki hiçbir kaygısı yok. Dini hiçbir kaygısı yok. Manevi hiçbir kaygısı 
yok. Kutsalla irtibatı yok. DünyevileĢmiĢ bir zihin. DünyevileĢmiĢ bir 
tasavvur. Sadece ben diyen ve kendi dıĢındakileri “Seni sevmeyen 
ölsün.” Mantığı iĢte… ĠĢte burada…  

 
 
78-) Ettaleal ğaybe emittehaze 'ınder Rahmâni ahda; 

 
Gayba ait bilgisi mi oldu yoksa Rahmân'ın indînde bir söz mü edindi? 
(A.Hulusi) 
 

78 - Gayba muttali' mi olmuĢ? Yoksa rahmanın huzurunda bir ahit 
mi almıĢ? (Elmalı) 

 
 

Ettaleal ğayb  O kendisine gaybın sırlarının açıldığını mı 
düĢünüyor? O adam. emittehaze 'ınder Rahmâni ahda Yoksa rahmet 
kaynağının, yani Allah‟ın o rahmet kaynağının katında muteber olan bir 
sözleĢme mi yaptı? Tabii ki, kendi içinde zavallı ve aldanan bir tasavvur 
bu. Ona sesleniyor ayet. 

 



 
79-) Kella* senektübü ma yekulu ve nemüddü lehu minel azâbi 

medda; 
 
Hayır! Biz onun söylediğini kaydedeceğiz ve onun için azabını, uzattıkça 
uzatacağız. (A.Hulusi) 

 
79 - Hayır biz onun dediğini yazacağız ve kendisine azâb dan bir 

med çekeceğiz. (Elmalı) 
 
 
Kella* Kesinlikle hayır. senektübü ma yekulu biz onların 

söylediklerini kaydedeceğiz. Biz onun Allah‟a karĢı bu isyanlarının 
tamamını kaydedeceğiz. Yani hiç birisini unutuyor değiliz, atlıyor değiliz. 
Fakat ihmal etmiyoruz, ihmal ediyoruz, mühlet veriyoruz, erteliyoruz. ve 
nemüddü lehu minel azâbi medda ve onun cezasını uzattıkça 
uzatacağız. Yani ona süre vermemiz aslında cezasını uzatmamız 
anlamına geliyor fakat farkında değiller. 

 
 
80-) Ve nerisühu ma yekulu ve ye'tiyNA ferda; 
 
Dediklerini yitirir de, biz onun vârisi oluruz... Ve o, bize tek baĢına 

gelir. (A.Hulusi) 
 
80 - Ve o söylediği Ģeyleri hep elinden alacağız da o bize tek 

baĢına gelecek. (Elmalı) 
 
 
Ve nerisühu ma yekulu ve ye'tiyNA ferda ve onun gururla dile 

getirdiği servet ve evlat bize kalacak bize..! Yani hiçbir Ģey 
götüremeyecek ve kendisi huzurumuza yalnız baĢına çıkacak. Ne mal, 
ne evlat getiremeyecek, kabre götüremeyecek, kefenin cebi olmayacak, 
mezarda iĢe yaramayacak. Yani mirasın Allah‟a kalması burada Allah‟ın 
baki, dünyanın fani, insanın fani olduğunun bir göstergesi. 

 
 
81-) Vettehazu min dûnillâhi aliheten liyekûnu lehüm 'ızza; 
 
Kendilerine üstünlük edinsinler diye Allâh dûnunda tanrılar 

edindiler. (A.Hulusi) 
 
81 - Tuttular Allahtan baĢka mabutlar edindiler ki kendilerine izzet 

ve kuvvet olsunlar diye, (Elmalı) 
 
 



Vettehazu min dûnillâhi aliheten liyekûnu lehüm 'ızza bu gibiler 
Allah‟tan baĢkalarını kendilerine statü ve nüfus sağlamak için 
tanrılaĢtırırlar.  

 
NeymiĢ dostlar; ġöyle bir nefes alıp bu ayeti bir daha okumalıyım. 

Vettehazu min dûnillâhi aliheten liyekûnu lehüm 'ızza bu gibiler 
Allah‟tan baĢkalarını kendilerine statü ve nüfus sağlamak için 
tanrılaĢtırırlar. Bir daha çevireyim mi? Bu gibiler Allah‟tan baĢkalarını sırf 
kendilerine statü ve nüfus kazandırmak için tanrılaĢtırırlar. 

 
ĠĢte tüm surenin anahtar ayeti budur dostlar. Surenin baĢından 

sonuna kadar anlatılan bütün tevhidi hassasiyeti bu bir tek ayet özetler 
ve tüm dünya tarihi boyunca baĢkalarını tanrılaĢtıran, baĢkalarını 
ilahlaĢtıran insanların amacı budur. Statü ve nüfus kazanmak. Onların 
tanrılaĢtırdıkları Ģeylerin sırtından geçinmek. Onların sırtına binip statü 
ve nüfus kazanmak. Aslında onlar tanrılarını uĢaklaĢtıranlardır. Veya 
tanrılarının uĢağı olup birbirine uĢaklık yapanlar. Görüyorsunuz sahte 
ilahçıların tek derdi nüfus ve statü kazanmaktır baĢka bir Ģey değil. 
Onların sırtından geçinmektir. 

 
 
82-) Kella* seyekfürune Bi ıbadetihim ve yekûnune aleyhim 

dıdda; 
 
Hayır! (O tanrıları) onların tapınmalarını inkâr edecek ve onların 

karĢıtı olacaklar! (A.Hulusi) 
 
82 - Hayır yarın ibadetlerini inkâr edecekler de aleyhlerine zıdd 

olacaklar. (Elmalı) 
 
 
Kella ama hayır, seyekfürune Bi ıbadetihim ve yekûnune 

aleyhim dıdda aksine ahirette onlar kendilerine yönelik tüm tapınmaları 
reddedecekler ve berikilerin aleyhine zillet ve utanç delili olacaklar. Yani 
kendilerini ilahlaĢtıranların aleyhine zillet ve utanç delili olacaklar. 
Dıdda‟yı tersine olacak biçiminde anlayacağız.Zıddı olacak ve bunun 
zıddı olacak ta yukarıda hani iddia etmiĢti ya, Yukarıda niçin 
tanrılaĢtırmıĢtı? Statü ve kendisine nüfus kazandırmak için. Oysa ki 
ahirette kendisine dünyada nüfus ve statü kazanmak için tanrılaĢtırdığı 
bu kimseler, ahirette kendisi için zillet ve utanç delili olacaklar. 

 
 
83-) Elem tera enna erselneĢ Ģeyatıyne alel kafiriyne 

teüzzühüm ezza; 
 



Görmedin mi biz Ģeytanları, hakikat bilgisini inkâr edenler üzerine 
irsâl ettik de onları (vehimlerini tahrik ederek) oynatıp duruyorlar. 
(A.Hulusi) 

 
83 - Görmedin mi biz o ġeytanları o kâfirlerin üzerine salmıĢız 

onları kaynatıp oynatıp kıvrandırıyorlar. (Elmalı) 
 
 
Elem tera enna erselneĢ Ģeyatıyne alel kafiriyne teüzzühüm 

ezza ey insan, Ģimdi sözü toparlıyor Kur‟an ve hepimizi muhatap alarak 
her birimize tek tek hitap ediyor. Ey insan, ey bu vahye muhatap olan. 
Küfrü tabiat haline getirenlerin üzerine iç güdülerini kıĢkırttıkça kıĢkırtan, 
Ģeytanları musallat ettiğimizi görmez misin.  

 
Evet, irade ve seçme ile sınanmaya bir atıf bu aslında. Ġnsan irade 

ile, seçme ile sınanıyor. ġeytanın musallat edilmesi, insanın iyiliğe 
mahkum edilmeyip, iyilikle kötülüğü seçim yetkisinin kendisine 
verilmesidir. Hani Ġbrahim/22. ayetini hatırlayın; ..ve ma kâne liye 
aleyküm min sültan.. (Ġbrahim/22) diyordu değil mi Ģeytan. Kendisini 
bahane edenlere ahirette. Benim sizin üzerinizde herhangi bir gücüm 
kuvvetim yok. ..illâ en deavtüküm festecebtüm liy. Sadece ben davet 
ettim sizde benim davetime koĢa koĢa geldiniz. Gelmeyeydiniz. Yani 
baĢınıza vura vura asker yapmadım kendime sizi diyor. Ben davet ettim 
siz de davetime koĢtunuz. Ben gözünüzün arkasında ve beyninizin 
önündeki perdede film oynattım, siz de o filmiĢ gerçek sandınız.  

 
Ve arkasından müthiĢ bir Ģey söylüyor;fela telumuniy ve lumû 

enfüseküm Ġbrahim/22 de. Beni kınamayın, beni kınamayın ey dünyada 
Ģeytanın arkasına düĢenler. Kendinizi kınayın, kendinizi diyor. 

 
 
84-) Fela ta'cel aleyhim* innema neuddü lehüm 'adda; 
 
Onlar için acele etme... Biz onlar için gün sayarız. (A.Hulusi) 
 
84 - Aleyhlerinde acele etme, biz onlar için ancak bir sayı 

sayıyoruz. (Elmalı) 
 
 
Fela ta'cel aleyhim* innema neuddü lehüm 'adda Ģu halde 

onların feci akıbete uğramaları için acele etmene gerek yok. ġu kesin ki 
biz onların günlerini tek tek sayıyoruz. Niye acele edersin. Bizim 
unuttuğumuzu mu sanırsın buyuruyor rabbimiz.  

 
Unutmadığını biliyoruz Allah‟ım. Biliyoruz ama insanız, bazen acele 

ediyoruz. 



 
 
85-) Yevme nahĢurul müttekıyne ilerRahmâni vefda; 
 
KorunmuĢ olanları, ikrama nail olmuĢlar olarak Rahmân'a 

haĢrettiğimiz süreçte! (A.Hulusi) 
85 - Muttakîleri vedf halinde (bir mes'us olarak) huzuru rahmana 

cem edeceğimiz gün, (Elmalı) 
 
 
Yevme nahĢurul müttekıyne ilerRahmâni vefda o gün gelince o 

rahmet kaynağının huzurunda sorumluluk bilinci ile hareket edenleri ağır 
konuklar olarak toplayacak ve ağırlayacağız. Yani Allah‟ın misafiri 
olacaklar. Konuğu olacaklar onlar. 

 
 
86-) Ve nesukul mücrimiyne ila cehenneme virda; 
 
Suçluları da suya hasret olarak Cehennem'e sevk ettiğimizde! 

(A.Hulusi) 
 
86 - Mücrimleri de susuz olarak Cehenneme sevk edeceğiz. 

(Elmalı) 
 
 
Ve nesukul mücrimiyne ila cehenneme virda fakat günaha 

batmıĢ olanları bir sürü gibi cehenneme doğru süreceğiz. 
 
Vird, sürünün suya götürülmek için öndeki insanın eline bir tutam ot 

alarak koca bir sürüyü bir tutam otun arkasında götürmesine denilir Arap 
dilinde. Ne ilginç değil mi? Ne ilginç bir tasvir. Ne muhteĢem bir seçim, 
kelime tam yerinde. Yani siz dünyada bir tutam otun peĢinden giden 
koyun olmaya razı oldunuz. O halde ahirette dünyada ki gerçek 
tercihinize bürünün. Dünyada sürü psikolojisiyle hareket ettiniz, Ģahsiyet 
olmadınız. KiĢiliğinizi yitirdiniz, koyunlaĢtınız, mallaĢtınız. Onun içinde kul 
oldunuz birilerine. Onun içinde kul oldunuz bir tutam ota. Haydi Ģimdi de 
sürü olarak çıkın bakalım. ĠĢte bu. 

 
 
87-) Lâ yemlikûneĢĢefaate illâ menittehaze 'ınder Rahmâni 

ahda; 
 
Rahmân'ın indînde ahd edinmiĢ (hakikati olan bir kısım Esmâ 

kuvveleri kendinden açığa çıkmıĢ) olandan baĢkası, Ģefaat edemeyecek! 
(A.Hulusi) 

 



87 - Rahmanın nezdinde bir ahd almıĢ olan kimseden baĢkaları 
Ģefaate malik olamayacaklar. (Elmalı) 

 
 
Lâ yemlikûneĢĢefaate illâ menittehaze 'ınder Rahmâni ahda 

iĢte o gün o rahmet kaynağı ile yaptığı iman sözleĢmesine sadık kalanlar 
dıĢında hiç kimse Ģefaate nail olamayacaktır. 

 
Evet yani hiç kimse kayırılacağını beklemesin. Allah ile 

sözleĢmesine sadık olanlar dıĢında. Demek ki Allah ile sözleĢmesine 
sadık olanlar, yani iman ve ameli olanların Ģefaatçisi imanı ve ameli 
olacaktır. Ġman zaten Allah ile sözleĢme yapmaktır. Bu sözleĢmeye 
sadakat gösterenlerle ihanet edenler aynı olur mu? Ġhanet edenlerin bir 
baĢkasından yardım beklemesi, yataklık beklemesi, O‟nun kayırıcılığını 
umması Allah‟ın adaletine aykırıdır demeye getiriyor bu ayet. 

 
 
88-) Ve kalüttehazerRahmânu veleda; 
 
"Rahmân çocuk edindi" dediler! (A.Hulusi) 
 
88 - O rahman velet edindi dediler. (Elmalı) 
 
 
Ve kalüttehazerRahmânu veleda bir de çıkıp o rahmet kaynağı 

kendisine bir oğul edindi dediler. 
 
BaĢta Hz. Ġsa‟yı putlaĢtıranlar olmak üzere birini, bir Ģeyi, ya da bir 

düĢünceyi, bir eĢyayı putlaĢtıran herkes bu ayetin muhatabı. Aslında bir 
üstteki ayetle de bağlantılı. PutlaĢtıranlar, putlaĢtırdıklarını aracı olarak 
görecekler. Hani müĢrikler de öyle diyordu ya; ..illâ liyükarribûna 
ilAllâhi zülfâ (Zümer/3) bu putlara niçin tapıyorsunuz deyince cevapları 
bu oluyordu. Bizi Allah‟a yaklaĢtırsınlar diye. Allah ile aramızda aracı 
olsunlar diye diyorlardı. Yok diyor, öyle yok. Bu Allah‟a en büyük iftira. 

 
 
89-) Lekad ci'tüm Ģey'en idda; 
 
Andolsun ki pek çirkin bir Ģey yaptınız. (A.Hulusi) 
 
89 - Kasem olsun pek ağır pek Ģeni' bir cür'ette bulundunuz. 

(Elmalı) 
 
 
Lekad ci'tüm Ģey'en idda doğrusu siz öyle dehĢet verici bir 

iddiada bulundunuz ki; 



 
 
90-) Tekadüs Semavatu yetefettarne minhu ve tenĢakkul Ardu 

ve tahırrulcibalü hedda; 
 
Bu yüzden neredeyse semâlar çatlayacak, arz yarılacak ve dağlar 

yıkılıp düĢecek! (A.Hulusi) 
 
90 - Az daha ondan Gökler çatlayacak ve dağlar yıkılıp yerlere 

geçecek. (Elmalı) 
 
 
Tekadüs Semavatu yetefettarne minh bundan dolayı neredeyse 

gökler paramparça olacaktı. ve tenĢakkul Ard ve yer yarılacaktı. ve 
tahırrulcibalü hedda ve dağlar toz duman olacaktı. ĠĢte böylesine ağır 
bir iftirada bulundunuz siz. 

 
Görüyor musunuz, Allah‟a oğul isnat etmek, iĢte falanca Allah‟ın 

oğlu, baba, oğul, Ģu, bu gibi teslis akidesine benzer sapkınlıkları cenab-ı 
Hakkın nasıl tanımladığını görüyorsunuz. Rabbimizi gerçekten oldukça 
fazla üzüyor böyle bir yaklaĢım. Onun için dağları toz duman eden bir 
iftira bu diyor. Allah‟a öyle bir iftira ediyorsunuz. 

 
 
91-) En deav lirRahmâni veleda; 
 
Rahmân'a çocuk nispet etmelerinden ötürü! (A.Hulusi) 
 
91 - O rahmana velet iddia ettiler diye,(Elmalı) 
 
 
En deav lirRahmâni veleda O rahmet kaynağına bir oğul isnat 

etmek ha? 
 
 
92-) Ve ma yenbeğıy lirRahmâni en yettehıze veleda; 
 
Rahmân'a çocuk edinmek gibi bir kavram yakıĢmaz. (A.Hulusi) 
 
92 - Halbuki velet edinmek rahmana yaraĢmaz. (Elmalı) 
 
 
Ve ma yenbeğıy lirRahmâni en yettehıze veleda iyi ama O 

rahmetin ebedi kaynağının bir oğul edinmesi olacak Ģey değil ki, akıl 
kabul etmez ki. Yani aklen muhaldir böyle bir Ģey. Oğul sahibi olmak 
soya muhtaç olmak demektir. Allah ise muhtaç olmaktan münezzehtir. 



Bu O‟nu insansılaĢtırmaktır, bu ise küfürdür. Halık ile mahluk nasıl aynı 
olabilir. oğla, babaya yaratılmıĢ olan insanın, aciz olan insanın ihtiyacı 
vardır. Siz Allah‟a böyle bir Ģey isnat etmekle aslında Allah‟a hakaret 
etmiĢ olmuyor musunuz diyor ayet. 

 
 
93-) Ġn küllü men fiysSemavati vel Ardı illâ atir Rahmâni 'abda; 
 
Semâlar ve arzda kim var ise Rahmân'a kulluk eder! (A.Hulusi) 
 
93 - Göklerde ve Yerde hiç bir kimse yoktur ki o rahmana kul olarak 

gelecek olmasın. (Elmalı) 
 
 
Ġn küllü men fiysSemavati vel Ardı illâ atir Rahmâni 'abda hem 

göklerde ve yerde olan herkes o rahmet kaynağının huzuruna sadece ve 
sadece bir kul olarak çıkarılacaklardır. Yani peygamberler de, hatta 
meleklerde, aziyzler de, veliyler de, aliymler de, aklınıza Ģu çok büyük bir 
insan diye gelen kimler varsa onlarda hepsi sadece ve sadece O‟nun 
huzurunda birer kuldurlar. Abduhu ve Resulûhu. Ne diyordu efendimiz;  

 
-  La tutruni kema etriyepne Meryem.Meryem‟in oğlunu 

uçurdukları gibi, yücelttikleri gibi beni de uçurup kaçırmayın.Fein nema 
ene abdün. ben sadece bir kulum. Benim için deyin ki; Abdullah ve 
resulühu Allah‟ın kulu ve resulüdür deyin. 

 
 
94-) Lekad ahsahüm ve addehüm 'adda; 
 
Andolsun ki (Rahmân) onları çok yönlü tüm detaylarıyla bilir! 

(A.Hulusi) 
 
94 - Kasem olsun ki hepsini ihsa etmiĢ, hepsini sayı ile ta'dad 

buyurmuĢtur. (Elmalı) 
 
 
Lekad ahsahüm ve addehüm 'adda doğrusu onların tümünü derin 

bir bilgi ile kuĢatmıĢ ve tek tek saymıĢtır. 
 
 
95-) Ve küllühüm atiyhi yevmel kıyameti ferda; 
 
Onların hepsi, kıyamet sürecinde O'na TEK olarak gelir. (A.Hulusi) 
 
95 - Ve hepsi Kıyamet günü ona tek olarak gelecektir. (Elmalı) 
 



 
Ve küllühüm atiyhi yevmel kıyameti ferda sonunda onların her 

biri kıyamet günü onun huzuruna tek baĢına çıkarılacaktır. 
 
 
96-) Ġnnelleziyne amenû ve amilus salihati seyec'alü lehümür 

Rahmânu vüdda; 
 
Ġman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, Rahmân onlar 

için bir sevgi oluĢturacaktır. (A.Hulusi) 
 
96 - Ġman edip Salih iĢler yapanlar muhakkak, rahman onlar için bir 

meveddet (bir sevgi) verecek gönüllere sevdirecektir. (Elmalı) 
 
 
Ġnnelleziyne amenû ve amilus salihati seyec'alü lehümür 

Rahmânu vüdda imanında sebat eden; ayete bakın ayete dostlar. Ayete 
bakın. Ġmanında sebat eden, erdemli ve dürüst davranan kimseler var ya, 
o sınırsız rahmet kaynağı olan Er Rahman, yani Allah, iĢte onların 
yüreğini çok farklı bir sevgi ile donatacak. Evet, Burada ki seyec‟alü yu 
seyahlükup olarak ta anlamıĢ bazı müfessirler. Yani bir sevgi yaratacak. 
Özel bir sevgi. Ama kendisinden sevgi verince yaratmasına gerek yok. 
Çünkü O Vedûd‟dur, zaten aynı kökten gelen bir sözcük kullanılmıĢ 
Habbe kökünden gelen bir sözcük değil. Vûd‟ kökünden gelen bir 
sözcük. Vedûd; iki boyutlu bir sözcüktür. Hem ismi fail, hem ismi 
mefuldür bu kalıptan gelirse kelime. Yani çok seven ve çok sevilen. ĠĢte 
Vedûd olan Allah‟ta iman eden, imanda sebat gösteren ve imanını Salih 
amelle taçlandıran kimseler için onların yüreğini çok farklı bir sevgi ile 
donatacak. 

 
Bu çok farklı ibaresini dıĢarıdan parantez içi katmadım. Vudden 

kelimesinin nekira, belirsiz olarak gelmesinden dolayı anlama katkısı 
budur. Çok özge bir sevgi, farklı bir sevgi. 

 
Alemde felek kuvve i pazu ile dönmez. 
Bir Ģem‟a ki Mevla yaka, üflemekle sönmez. 
 
Diyordu ya Ģair. Bir ġem‟a ki, bir kandil ki Allah yaka üflemekle 

sönmez. Söner mi? Bir sevdanın ateĢi ki, onu Allah tutuĢturmuĢ olsun, 
kim söndürebilir. Allah severse, Allah sevgi ile donatırsa, Allah‟ın verdiği 
sevgi ölümsüz sevgi olur. Ġnsanın sevda dediği bir çok Ģey aslında 
tutkudur. Tutku ayrı sevgi ayrıdır. Tutku tutuklar, sevgi özgür kılar. Allah 
verirse, Allah donatırsa sevgiyle muhabbet, müebbet olur, ebedi olur. ĠĢte 
burada Allah‟ın sevgi ile donattıklarından olmaya bakın diyor. O zaman 
alemi bir aĢk suretinde görürsünüz, eĢyaya sevgi ile bakarsınız. Sizi 
öldürmeye gelen dahi sizde dirilir. O zaman açan çiçeklerin dilini 



duyarsınız, sesini duyarsınız. O zaman esen rüzgarların sesini 
duyarsınız, O zaman Yakub‟u anarsınız, O zaman Yusuf‟u anar, o 
zaman Ġbrahim‟i anlar, o zaman Muhammed‟i anlarsınız. Salâtu selâm 
hepsine olsun. 

 
 
97-) Feinnema yessernahu Bi lisanike litübeĢĢira Bihil 

müttekıyne ve tünzira Bihi kavmen lüdda; 
 
Biz O'nu, O'nunla korunanları müjdeleyesin ve inatçı bir topluluğu 

da O'nunla uyarasın diye, senin anlatımınla kolaylaĢtırdık. (A.Hulusi) 
 
97 - Sırf o Kur'an ı senin lisanınla Ģunun için müyesser kıldık ki 

onunla muttakîleri müjdeleyesin inat edenleri de inzar edesin. (Elmalı) 
 
 
Feinnema yessernahu Bi lisanike litübeĢĢira Bihil müttekıyne 

ve tünzira Bihi kavmen lüdda iĢte sadece bu yüzden biz onu senin 
konuĢtuğun dil aracılığı ile kolaylaĢtırdık ki, sorumluluk bilinci taĢıyan 
kimseleri onunla müjdeleyip, sorumsuzca savrulanları da uyarasın diye. 

 
 
98-) Ve kem ehlekna kablehüm min karn* hel tuhıssü minhüm 

min ehadin ev tesmeu lehüm rikza; 
 
Onlardan önce de nice nesilleri helâk ettik... Onlardan herhangi 

birini hissediyor yahut onların fısıltılarını iĢitiyor musun? (A.Hulusi) 
 
98 - Hem onlardan evvel nice karn helâk ettik, hiç onlardan birini 

hissediyor musun, yahut gizli bir seslerini iĢitiyor musun?(Elmalı) 
 
 
Ve kem ehlekna kablehüm min karn zira biz onlardan önce nice 

uygarlıkları helak etmiĢizdir. hel tuhıssü minhüm min ehadin ev 
tesmeu lehüm rikza Kur‟an da ender kullanılan kelimelerden biridir son 
kelime. Sen Ģimdi onlardan herhangi birinin varlığını hissedebiliyor, ya da 
onların ardından cılız bir sesle de olsa söz edildiğini duyuyor musun? 
ĠĢte yoklar. Helak ettik. Onca iddialarına rağmen arkalarında isim bile 
bırakmadılar. Kendilerinin hiç yıkılmayacağını sanıyorlardı. Bilmem kaç 
bin sene yaĢayacaklarını düĢünüyorlardı. Surlarını düğmelerini yaparken, 
ordularını hazırlarken, silahlarını hazırlarken, imal ederken, “bizi hangi 
güç devirebilir” diyorlardı. Fakat bak, bak Ģöyle insanlığın tarihine. O beni 
kim yıkabilir diyenlerin yerinde yellerin estiğini göreceksin. 

 
Onun için hangi uygarlık Allah‟a karĢı baĢkaldırı gösterisine 

soyunmuĢsa o uygarlık sonu gelmiĢ bir uygarlıktır. O kendisinden 



öncekilerin atıldığı tarihin çöp sepetine büyük bir gürültüyle gümbür 
gümbür yuvarlanacağı günleri düĢünsün diyor rabbimiz ve tabii ki 
hepimize kendisi karĢısında, azameti karĢısında,i celali karĢısında, 
cemali karĢısında, hiddeti karĢısında, gazabı karĢısında kendimize 
dönmemizi ve Allah‟sız bir hayattan sakınıp Allah‟ı, Sadece Allah‟ı razı 
edecek bir hayatı zimmetlememizi istiyor. Biz de rabbimizden bunu 
istiyoruz ve diyoruz ki Ya rab, bize razı olacağın bir ömrü çok görme. 
Tıpkı Ġsa gibi, tıpkı Ġbrahim, tıpkı Meryem, tıpkı Musa, tıpkı Hz. 
Muhammed ve onların yolundan gidenlerin hayatı gibi bir hayat. Hepsine 
salâtı selâm olsun. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. TÂHÂ SURESĠ (001-055)(98) 
 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
El Hamdu Lillahi Rabbil'Alemiyn Vesselatü Vesselâmü alâ 

Resulüna Muhammedin ve alâ alihi ve ashabihi 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, amin. Rabbim, Kur‟an ı bize aç, bizi Kur‟an a 
aç. Rabbim, Kur‟an ı metruk bırakanlar arasına katma. Rabbim kendisine 
tenezzül buyurduğun insanoğlunun sana bigane kalması insanın 
yapabileceği en büyük ahmaklıktır. Bizi böyle bir ahmaklıktan koru. 
Rabbim vahyin neĢ‟esini gönlümüze hissettir, ruhumuza giydir, vahyi 
hayatımıza dönüĢtür. Vahiyle düĢünen vahiyle duyan vahiyle yürüyen 
vahiyle yaĢayan, vahiyle huzuruna ulaĢan bir insan kıl. Rabbim vahye 
ihanet sana ihanettir. Vahyin hainlerinden kılma.  

 
Bu duaların ardından değerli Kur‟an dostları hep birlikte Kur‟an 

ülkesinin yepyeni bir sitesinin, Ģehrinin kapılarından daha giriyoruz. Bu 
site Tâhâ suresi. Hakikaten Allah‟ın insanla konuĢması demeye gelen 
vahyin ne muhteĢem bir gök sofrası olduğunu ruhunda hisseden bir 
insan karĢılaĢtığı her sure ile yeni, yepyeni bir dünya ile karĢılaĢıyormuĢ 
heyecanı içerisinde karĢılaĢır. Bu heyecanı duyar, yaĢar, hisseder. 
Umarım siz de benim gibi Kur‟an ın eĢiğine bastığımız bu yepyeni 
sitesine girmenin heyecanını yaĢıyorsunuzdur.  

 
Acaba ne söyleyecek Kur‟an bu okuyuĢta bize. Acaba Kur‟an bize 

hangi anlamıyla nazil olacak. Acaba Kur‟an bize hangi ebedi hakikatleri 
fısıldayacak. Acaba Kur‟an bu eczanesinden hangi ilaçlarla hangi 
yaralarımızı onaracak. Sosyal, siyasal, bireysel, toplumsal, düĢünsel, 
duygusal, hülasa her açıdan hangi yaralarımıza merhem olacak. Bütün 
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bunlar meraka değmez mi sizce. ĠĢte o merakla yepyeni bir Kur‟an 
sitesine daha giriyoruz. 

 
Tâhâ suresi adını 1. ayetinden alır. Tercih ettiğimiz anlamı; Ey 

insan demektir. Yani sen. Ey bu vahyin muhatabı olan insan. Ey insan 
suresidir yani. Ġlk muhatabı vahyin kendisine indiği Hz. Muhammed AS. 
ve diğer tüm muhataplarına seslenir bu nida. Ey insan, öncelikle 
Resulallah. Sanırım Resulallah‟a seslenmek için bundan daha güzel bir 
unvan bulunamaz. Ey insan..! 

 
Hani anlatırlar 12. havarisi arasında ihanet eden havari Yahuda, 

efendisi Hz. Ġsa‟yı, yol göstericisi, mürĢidi, peygamberi Hz. Ġsa‟yı 3 
kuruĢa Romalılara ve Yahudi din bilginlerine satınca onlar; Biz 
tanıyamayabiliriz. DemiĢler Roma askerleri, sen bize göster. O hain 
adam tüm hainliğine rağmen parmağını uzatıp Ģöyle der. Ekke, homo. 
ĠĢte insan. Tabii o Aramca demiĢtir. ĠĢte insan.  

 
Her peygamber insanlığın ufkudur. Ufukların ufku da Hz. 

Muhammed AS. dır. Onlara verilecek en güzel paye en güzel unvan en 
güzel isim Ġnsandır. Her biri insanlığın bire ufkudur çünkü. Bu sure de 
iĢte ey Ġnsan diye baĢlar. 

 
Surenin iniĢ zamanını, diğer bir çok sureden daha kolay tespit 

etmemize yarayacak bir olayla karĢı karĢıyayız. Ġslam tarihinde 
gerçekten de kendi çapında bir dönüm noktası sayılan, nübüvvet tarihi 
içerisinde bir vurgu olan bu olay Hz. Ömer‟in Müslüman olmasıdır. Onun 
için surenin inin zamanını çok kolay tespit edebiliyoruz. 5 ya da en geç 5. 
yıllar. Yani peygamberliğin 5. ya da 6. yılları. Çünkü bu sure Hz. Ömer‟in 
imanına vesile olmuĢtur. Hz. Ömer‟in mürĢidi olmuĢtur. Hz. Ömer‟in 
hidayetine bu sure sebep olmuĢtur. 

 
Olay kısaca Ģöyle. NecaĢi‟de aradığını bulamayan Mekke 

müĢrikleri tüm yalvarıp yakarmalarına ve tüm oyunlarına rağmen elleri 
boĢ dönerler. HabeĢistan a göç etmiĢ olan Müslümanları NecaĢi‟den 
alamazlar. Eli boĢ dönmenin verdiği hırçınlıkla Mekke de baskıyı ve 
zulmü daha bir ağırlaĢtırırlar. Artık yepyeni bir aĢamaya girmiĢtir. Mekke 
putperestlerinin Ġslam‟a karĢı verdiği savaĢ. Kendileri için büyük bir tehdit 
olduğunu ve ortadan kaldırılmasının Ģart olduğunu düĢünmeye 
baĢlamıĢlardır Resulallah‟ın.  

 
ĠĢte bu Ģart ve bu ahval içinde Ömer, Ebu Cehil‟in yeğeni olan 

Ömer bu düĢüncelerle dolu olan putperest reislerinden biridir. O da 
“Mekke‟nin eski güzel günlerine geri dönmesini, o bütünlüğün yeniden 
sağlanmasını, bugün dünyayı haraca kesenlerin içini doldurduğu 
anlamda istikrarın yeniden sağlanmasını istemektedir. Zulmün devam 



etmesi statikonun sürmesine bağlıdır çünkü. Onun için zalimler istikrar 
isterler. Zulümde istikrar. 

 
Ömer 26 – 27 yaĢlarındadır. Hiddetlidir, çok kararlı biridir. Yiğittir. 

Oldukça dürüsttür. Sözünün eridir. Güvenilir biridir. Onun içinde etrafında 
sevilir. Hatta onun bu nitelikleri dolayısıyla sevgili efendimiz AS. daha 
önce Ģöyle bir dua etmiĢtir. “Ya rab iki Ömer‟den birini” Ġki Ömer‟den biri 
Ebu Cehil künyeli Amr. Bin HiĢam diğeri ise Ömer Ġbn ül Hattab dır. Yani 
bildiğimiz Ömer. Resulallah bu ikisinden birini talep etmektedir. Çünkü 
cinstir bunların hamurları. Çünkü davalarına sadıktırlar. Kaypak ve dönek 
değildirler. Bir davaları vardır. Eğer inanırlarsa adam gibi inanırlar. Onu 
bilmektedir. 

 
Bu çerçevede Resulallah‟ın insan okuyuĢunu ele veren Ģu ünlü 

haber, neden iki Ömer‟den biri diye yalvardığını bize daha iyi anlatır. 
Ennesü meadin. Ġnsanların madeni vardır, insanlar madenlere benzerler 
Hıyarun fiyl cehliyye fe hıyaruhüm fiyl Ġslam. Onların cahiliye de iyi olanı, 
kaliteli olanı, nitelikli olanı, kalifiye olanı Ġslam‟da da nitelikli, kalifiye ve 
kaliteli olur. Bu bir insan okumasıdır. Peygamberin insan okuması. 

 
ĠĢte bu çerçevede iki Ömer‟den birini diye dua ettiği bu Ömer 

Mekke‟yi eski istikrarına kavuĢturmak için ondan kurtarmayı göze alır ve 
kendi kendine onu öldüreceğim der. Bir kararla, bir hıĢımla, bir hınçla 
evinden çıkar. AteĢ gibidir. Onu gören ondaki bu öfkeyi hemen 
sezmektedir. Onca tek yol, tek kurtuluĢ o dediği Hz. Peygamberin 
öldürülmesidir. 

 
Yolda kabilesinden Nuaym Bin Abdullah‟a rastlar. Nuaym Bin 

Abdullah‟ta bir çok benzeri gibi gizli Müslümanlardan biridir. Ömer 
onunda Müslüman olduğunu bilmemektedir. Nuaym; “Hayrola ya Ömer.” 
Der. ondaki bu hırçınlığı görür ve içine bir kor düĢer. Bu öykü, bu hikaye 
aynı zamanda Kur‟an ın nasıl adam yonttuğunu, nasıl inĢa ettiğini, nasıl 
bir tasavvur inĢa ettiğinin harika bir örneğidir. 

 
Nuaym‟a bakınız, Kur‟an ın elinde inĢa ettiği insanları ne hale 

getirdiğine bakınız. “Onu öldüreceğim” der. damdan düĢer gibi Ömer, hiç 
lafını sakınmadan, saklamadan. Nuaym‟ın tahmini tutmuĢtur. Ġçinde ki 
ateĢ aleve dönüĢür. Sevgilisi Resulallah‟a ne yapıp yapıp bu haberi 
yetiĢtirmeli, ama bu arada zaman kazanmalıdır. Ömer‟i oyalamaya çalıĢır 
der ki; “Sen de ölebilirsin, onun da adamları var. Yani canına bir zarar 
gelmesini istemem” der. Ömer; “Bunun hiç önemi yok.” Bu kararlılıktadır. 

 
Nuyam bir tedbir düĢünmektedir, ne yapabilir. Resulallah‟a haber 

verecek kadar bir zamanı nasıl kazanabilir. O anda aklına canı gibi 
sevdiği ve kendisi gibi imanını saklayan kardeĢlerini ele vermek gelir. O 
kardeĢleri Ömer‟in öz kız kardeĢi Fatıma binti Hattab ve kocası Said‟dir. 



O anda der ki; “Sen Muhammed‟den önce gitte kendi ehlinle uğraĢ. Onlar 
Müslüman oldular. 

 
“Ne?” der, “ciddi misin?” O “Evet, kız kardeĢin ve eniĢten 

Müslüman oldu. Ömer aynı hiddetle onlara yönelir. Nuaym rahatlamıĢtır. 
Tabii bir taraftan gönlünün bir kısmında acı çekmektedir ama öbür 
taraftan Resulallah‟a haber verecek zaman kazandığı için rahatlamıĢtır. 
Ama bir yandan da canı gibi sevdiği mümin kardeĢlerini ele verdiği için 
üzülmüĢtür. Tabii Resulallah‟a haberi gönderir. 

 
Bu arada Ömer aynı hıĢımla kız kardeĢinin evine yürür. Eve 

yaklaĢtığında evden gelen ses fark edilmektedir. Bu ses Kur‟an sesidir. 
ĠĢte bu Kur‟an evde okunan Kur‟an dan bu ayetler Ģu anda önümüzde 
bulunan Tâhâ suresinin ayetleridir. 

 
Ömer karmaĢık duygular içinde eve girer. Girer, ama Ömer‟in 

geldiğini kapıyı vurduğunu görür görmez evdekiler ellerindekini 
saklayıverirler. Yatağın, yorganın altına sokuĢturuverirler. Ömer içeri 
girince; “neydi o okuduğunuz, neydi o gelen sesler” der. Tabii onlar 
saklamak isterler. EniĢtesiyle ağız münakaĢasına giriĢir. Kendisine; 
Kendilerine müdahale edemeyeceğini söyleyen eniĢtesi Said‟e tekme 
tokat giriĢir. Kız kardeĢi Fatıma kocasına yapılan bu hakarete 
dayanamayıp Ömer‟le arasına girer. Tabii Tokatlardan Fatıma‟da payını 
alır. Ağzı burnu kan içindedir.  

 
Ömer Bir müddet sonra kardeĢinin yüzünde ki kanları görünce 

piĢmanlık belirtileri gösterir. Öfkesi yerini üzüntüye, kedere terk eder. Bu 
kez daha bir munis sesle; “neydi o okuduğunuz, görebilir miyim” der. 
Fatıma zaten çoktan “Evet Müslüman olduk, biz putlara tapmaktan, Allah 
dıĢındaki varlıklara kulluk etmekten kurtulduk. Var mı bir 
diyeceğin.”demiĢtir. Artık orada bitmiĢtir. Orada ip kopmuĢtur, orada her 
Ģey tersine dönmüĢtür. “Var mı bi diyeceğin? Ben Allah‟a kul oldum. 
Elinden geleni yap.” dedikten sonra gerisi kalmıyor. 

 
Ömer getirilen Kur‟an pasajını, yani bu surenin ayetlerini okumaya 

baĢlar. Okudukça içinde ki karmaĢa daha bir artmakta, tarifi, tanımı 
mümkün olmayan o karma karıĢık duygular bütün benliğini sarmaktadır. 
Ve tabii yavaĢ yavaĢ karanlıktan ıĢığa doğru bir dönüĢ, yüreğinin karanlık 
dehlizlerinde vahyin ıĢığı belirmeye baĢlar. Yüzü aydınlanır, gözü 
aydınlanır. Okudukça Kur‟an ın o anlık etkisi, o ĢimĢek gibi etkisi, vahyin 
o yıldırım gibi olan etkisi Ömer‟i sarıverir. Ömer; “Beni Resulallah‟a 
götürün.” der. Sonuç budur. 

 
Tabii onu Resulallah‟a Erkam‟ın evinde gizlenmekte olan, gizli 

davetini sürdürmekte olan, Erkam‟ın evini insan atölyesi olarak kullanan 



Resulallah‟â götürürler. Ömer‟in geleceğini zaten haber almıĢlardır. 
Resulallah içerden; 

 
- Bırakın gelsin. Der. 
 
Ömer girer, iman etmeye geldim der ve Allah‟a teslim olur. Ömer‟in 

mürĢidi iĢte bu suredir. 
 
Bu olay Kur‟an ın muhatabını nasıl inĢa edeceğine mükemmel bir 

delildir. Fatıma, eniĢtesi Said ve kavminden olan Nuaym bin Abdullah. 
Bu insanları kim terbiye etmiĢti. Kim yetiĢtirmiĢti. Böylesine kısa anda, 
böylesine fedakarca düĢünebilen, Resulallah‟ı böylesine canı gibi 
koruyan bu insanlar kim yetiĢtirmiĢti sanıyorsunuz. ĠĢte o Kur‟an dı. 

 
Tâhâ suresinin konusu Hz. Peygamberin tasavvurunu inĢadır 

öncelikle. Hz. Musa örneği ile inĢa eder bu sure Resulallah‟ın 
tasavvurunu. Hem Firavuna karĢı, hem Ġsrail oğullarına karĢı Hz. 
Musa‟nın verdiği o destani mücadeleyi iĢler. A‟raf suresinde ki gibi, ama 
çok daha ayrıntılı bir biçimde. Kasas suresinde ki gibi, ama orada 
olmayan ayrıntıları da taĢıyarak Hz. Musa‟nın merkezinde olduğu bu 
müthiĢ mücadeleyi Resulallah‟a bir örnek olay olarak anlatır. 

 
Aslında söylemek istediği Ģudur; Bu çektiğin sıkıntı, peygamberliğin 

kaderidir. Yalnız sen değilsin. Musa iki cephede birden mücadele verdi. 
Bir içerde bir dıĢarıda. DıĢarıda Firavuna karĢı mücadele verirken, 
içeride imanlarında yamukluk yapan, iman ettikten sonra dönüp dönüp 
imandan çıkan ve ihanet üstüne ihanet eden Ġsrail oğullarına karĢıda bir 
iman mücadelesi verdi.  

 
Bak Musa‟ya imanda direniĢin örneğini gör. ĠĢte böyle bir inĢa. Ama 

aynı zamanda Ġlk muhatabı olan putperest Mekke toplumuna da; 
“FiravunlaĢmayın” uyarısıydı. Firavunun izini takip edecekseniz, 
akıbetiniz de onun akıbeti olur uyarısıydı. Yine müminlere de bir uyarı 
vardı bu surede; ”Sizde eğer Ġsrail oğullarının peygamberleri Hz. Musa‟ya 
yaptıkları gibi yaparsanız peygamberinize, YahudileĢirsiniz. Dikkat edin 
mesajıydı. Üç inĢa birden gerçekleĢtiriliyordu bu surede. MüĢrikler; 
Firavunla, Müminler; Ġsrail oğullarıyla uyarılıyordu. 

 
ġimdi bu giriĢten sonra surenin kapılarını açabiliriz. 
 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
1-) Tâ Hâ; 
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Ey ĠNSAN (Âdem'e talim edilen Esmâ'nın tamamı ve ruh olarak 
üflenen diye benzetme yollu anlatılan Muhammedî salt Ģuur - orijin 
BEN)!(A.Hulusi) 

 
001 - Ta Ha.(Elmalı) 
 
 
Tâ Hâ Ey insan. Bu tercihimiz; Ġbn. Abbas, Mücahid, Ġkrime, Said 

bin Cübeyr, Hasan Basri ve daha bir çok ilk tefsir otoritelerinin tercihidir. 
Taberi‟de açıkça bu tercihte bulunuyor ve kendi tespitini aktarıyor. Âk 
kabilesi lehçesinde Tâhâ‟nın el an ey insan anlamında kullanıldığını 
Taberi‟de tespit ettiğini tefsirinde dile getiriyor. Fakat bunun karĢısında 
bir görüĢte, ki Basra dil okulu bu görüĢü destekliyor; Tâhâ nın, Kur‟an da 
ki bazı surelerin baĢında yer alan Huruf u Mukadda cinsinden olduğun 
kailler. Yani Heca harfleri, kesik kesik olan harfler cümlesinden olduğu 
görüĢündeler. Ki bizim tercihimiz surenin hem içeriğine uygun, hem de ilk 
otoritelerin görüĢüne. BaĢta da söylediğimiz gibi; peygambere hiçbir 
hitap biçimi bu kadar yakıĢmaz. “Ey insan..!” o kadar. 

 
 
2-) Ma enzelna aleykel Kurâne liteĢka; 
 
Biz Kurân'ı sana, mutsuz olman için inzâl etmedik. (A.Hulusi) 
 
002 - Kur'an ı sana bedbaht olasın diye indirmedik. (Elmalı) 
 
 
Ma enzelna aleykel Kurâne liteĢka Biz bu ilahi hitabı sana mutsuz 

olasın diye indirmedik. 
 
Ġkisini birden okuyayım; Tâ Hâ, Ma enzelna aleykel Kurâne 

liteĢka Ey insan, biz bu ilahi hitabı sana mutsuz olasın diye indirmedik. 
 
Dostlar, tefsirini yüreğinizde yapınız lütfen. Sizsiniz ey insan. 

Hepinize sesleniyor. 
 
ġöyle de okuyabilirsiniz; Ey insan biz bu Kur‟an ı sana mutlu olman 

için indirdik. Yani Kur‟an ı niçin indirdin ey rabbim, vahyin iniĢ amacını 
bana söyler misin diye bir soru sorduğunuzu düĢünün. ĠĢte vahyin iniĢ 
amacını veren bir cümle; “Senin mutluluğun için indirdim ey insan..!” 

 
Ya rabbi, neden benim mutluluğum; “Çünkü senin ihtiyacın var, 

benim değil.” 
 
Ya rabbi neden mutluluğumun kapısı sen olasın? “Ey insan çünkü 

Allah‟tan bağımsız bir mutluluk olmaz.” 



 
Ġnsanoğlunun söyleyebileceği en pespaye yalanlardan biri; 

Allah‟tan bağımsız mutluluk iddiasıdır. Çünkü mutluluğun kaynağı 
Allah‟tır. Allah‟sız mutluluk olur mu? Anlamsız hayat olur mu? Vahyin 
amacı bu. Sen mutlu olasın diye indirdik. 

 
 
3-) Ġlla tezkireten limen yahĢâ; 
 
Sadece, haĢyete (Allâh azametini hissetmeye) açık Ģuura 

(hakikatini) hatırlatmadır (inzâl olan bilgi)! (A.Hulusi) 
 
003 - Ancak saygısı olana tezkir için. (Elmalı) 
 
 
Ġlla tezkireten limen yahĢâ Yalnızca sakınan kimselere bir uyarı 

olsun için indirdik. 
 
Tüm tanrılık taslayıp bencilce insanı ve insanlığı kötülüğe 

sürükleyen, yani Allah‟tan sakınmayan, Allah‟tan utanmayan Allah ile 
iliĢkisini keserek bir hayat yaĢayacağını düĢünenler için değil. Onlar 
mutlu olmayı hak etmiyorlar. Onlar ebedi saadeti hak etmiyorlar. 
Mutluluğun bedeli olmalı ey insan. Nedir bu bedel? ĠĢte bu ayette o 
bedel. Sakınmak.limen yahĢâ sakınan kimseler için. 

 
Korkmak manasına da çevirebiliriz, fakat Kur‟an da iki kelime ile 

gelir korku. Burada ki gibi haĢyet, bir de havf kelimesi ile. Fakat bu ikisi 
arasında çok derin bir fark var. O fark Ģu; Buradakinin anlamı, korkulanın 
büyüklüğünden dolayı korku duymak. Havf ise, korkanın küçüklüğünden 
dolayı korkmak. Bakınız buradaki korku yılandan korkmaya, aslandan 
korkmaya, depremden korkmaya, yangından korkmaya benzemez. 
Ġnsandan korkmaya, polisten korkmaya benzemez. Zalimden korkmaya 
benzemez. 

 
Peki nedir bu? Bu; O kadar büyük ki muhatabınız, o kadar büyük ki, 

onun büyüklüğü karĢısında titriyorsunuz. HaĢyete kapılıyorsunuz. Onun 
büyüklüğü sizi cezp ediyor. O kadar seviyor sizi ki, onu sevgisini 
yıpratmaktan korkuyorsunuz. O kadar muhtaçsınız ki, o kadar ihtiyacınız 
var ki, her Ģeyinizi ona borçlusunuz ki acaba kırar mıyım diye 
korkuyorsunuz. Çünkü kırarsanız onun yerini dolduracak alternatif yok. 
ĠĢte haĢyet bu tür bir korku. 

 
 
4-) Tenziylen mimmen halekal'Arda ves semâvatil 'ula; 
 



Arzı (bedeni) ve yüce semâları (Esmâ mertebenden açığa çıkan 
Ģuur boyutlarını ve bilinç kademelerini) yaratandan, bölüm bölüm 
indirilmiĢtir. (A.Hulusi) 

 
004 - Bir tenzil olarak indirdik o yaratandan ki hem Arzı yarattı hem 

o yüksek yüksek Gökleri. (Elmalı) 
 
 
Tenziylen mimmen halekal'Arda ves semâvatil 'ula Yeri ve yüce 

gökleri yaratan Zat tarafından indirilmedir bu. 
 
Niçin ve neden korkacakmıĢım diye bir moda çıktı. Allah 

korkulmazmıĢ, sevilirmiĢ. Sanki sevdiğinden aynı zamanda 
korkulamazmıĢ. Yani sevgiyi yitirmekten korkulamazmıĢ. ĠĢte sevgilini 
sevmekle Allah‟ı sevmek arasında ki, yavuklunu sevmekle Allah‟ı 
sevmek arasında ki, oğlunu, kızını sevmekle Allah‟ı sevmek arasında ki 
fark ta bu ya. Korku, umut ve sevginin kendisinde bir araya getirileceği 
yegane varlık Allah‟tır.  

 
Onun için korkutulmamalıymıĢ..! Allah‟tan korkmayan ne iĢe yarar? 

Allah korkusu olmayan bir yürek Ģeytan korkusuyla dolar. Çünkü Allah 
korkusu olmayan bir yürek kula kul olur. Korku insani bir Ģeydir. Ġnsanın 
hamurunda vardır. Her insan korkar ama itiraf etmez. Allah bu zaafı yok 
saymaz. Ya ne yapar? Terbiye eder. Kendisine teksif eder. Kendisine 
teksif edilmesini ister. Çünkü bu zaaf terbiye edilmezse insanı esir alır. 
Allah dıĢında bir varlıktan korkan gittikçe ona kul olmaya baĢlar. 
Korkunuzu istismar etmeyen tek varlık Allah‟tır. Allah dıĢında ki her varlık 
korktuğunuzu anlayınca korkunuzu size karĢı kullanır. Allah ise sizin 
lehinize kullanır. Çünkü hiçbir çıkarı yoktur, çünkü hiç ihtiyacı yoktur. 
Ġstismar etmez, çünkü sizi zaten o var etmiĢtir. Ġstismar etmez çünkü 
sizin rakibiniz değildir.  

 
Ama korkunuzu anlarsa insanlar istismar eder. Hem de sonuna 

kadar. Sizi köleleĢtirmek için kullanırlar. Korkunuzun tutsağı yaparlar. 
Onun için Allah korkusu insanı özgürleĢtirir. Allah dıĢında ki herhangi bir 
Ģeyden korkmaksa insanı tutsaklaĢtırır. Dolayısıyla Allah‟tan sakınmak 
sevgisini yıpratırım diye, rabbimi kırarım, gücendiririm diye tir tir titremek 
korkuyu yenmenin tek yoludur. Neden böyledir? Sorusunun cevabı 
geliyor. 

 
 
5-) ErRahmânu alel ArĢisteva; 
 
Rahmân, ArĢ'a istiva etti (El Esmâ'sıyla âlemleri yaratıp hükümran 

oldu. Kuantum Potansiyelde ilmini seyretti ilmiyle). (A.Hulusi) 
 



005 - O rahmâni ArĢ üzerine istivâ buyurdu. (Elmalı) 
 
 
ErRahmânu alel ArĢisteva O, sınırsız ve sonsuz rahmet kaynağı 

ki, mutlak hükümranlık makamına sadece O kurulmuĢtur. Yani neden 
yalnızca O‟ndan çekineyim diye sorarsanız; Alemlerin otoritesi O‟dur da 
onun için. Yalnızca O‟ndan çekinmeyenler bakınız ne pespaye Ģeylerden 
korkup tir tir titriyorlar ve korktuklarının kulu haline geliyorlar. Baksanıza, 
Ģu yığınlar ve sürüler ve onların tepesine zulümle oturanlar, aslında 
korkunun ekmeğini yemiyorlar mı? Onların korkularını iktidara 
dönüĢtürmüyorlar mı? Onun için Allah‟tan korkan, Allah‟tan baĢkasından 
korkmaz. Allah‟tan baĢkasından; Allah‟tan korkmanın iki ceza olduğunu 
bilmek gerekiyor. Bu korkunun kendisi bir beladır, bir de korktuğunuz 
baĢınıza gelir. Ġkinci bela. 

 
Korkulanın büyüklüğü tanımlanıyor bu ayette. ErRahmânu alel 

ArĢisteva sahte otoriteler karĢısında tir tir titreyenlere sahici otorite 
tanıtılıyor. Kula kul olmayın, karĢısında tir tir titremeniz gereken bir tek 
otorite var, o da Allah‟ın otoritesidir deniliyor. 

 
 
6-) LeHU ma fiys semâvati ve ma fiyl Ardı ve ma beynehüma ve 

ma tahtessera; 
 
Semâlarda (Ģuur ve bilinçlerde), arzda (fiile döktüklerinde), ikisinin 

arasında (hayalinde ve vehminde) ve toprağın altında (bedenin 
derinliklerinde) ne var ise, O'nun (El Esmâ özelliklerinin açığa çıkması) 
içindir. (A.Hulusi) 

 
006 - Bütün Semavâttakiler ve bütün Arzdakiler ve bütün bunların 

aralarındakiler ve bütün yerin dibindekiler hep onun. (Elmalı) 
 
 
LeHU ma fiys semâvati ve ma fiyl Ardı ve ma beynehüma ve 

ma tahtessera göklerde, yerde, bu ikisi arasında ve toprağın bağrından 
ne varsa hepsi, ama hepsi O‟na aittir. 

 
 
7-) Ve in techer Bil kavli feinneHU ya'lemüs Sirra ve Ahfâ; 
 
Sen düĢündüğünü açığa vursan (veya gizlesen); (bil ki) kesinlikle 

O, Sırr'ı da (Ģuurundakini de) Ahfa'yı da (onu meydana getiren Esmâ 
mertebeni de) bilir! (A.Hulusi) 

 
007 - Sen bu sözü ilan edeceksen de o hem sırrı bilir hem daha 

gizlisini. (Elmalı) 



 
 
Ve in techer Bil kavli feinneHU ya'lemüs Sirra ve Ahfâ 

düĢünceni ister yüksek sesle dile getir, ister getirme. Yan anlamdan bunu 
çıkarıyoruz tahvel hitaptan. Ġster getirme bölümü yok metinde ama, metin 
bize bu anlamı yan anlam olarak taĢıyor zaten. Unutma ki O gizli 
düĢünceleri bildiği gibi ondan daha gizli duyguları da bilir. 

 
Sırr; senin baĢkalarından gizlediğin, sadece dostlarına açıkladığın 

Ģeyler. Ahfâ ise sırr dan da gizli, kendine bile itiraf etmekten çekindiğin 
Ģeyler. Ya da senin bile bilmediğin, farkında olmadığın gizlilikler. Yani ne 
diyor bu ayet, insanın gizledikleri sır, insandan gizlenenler de ahfâ ise 
eğer, yani fark edemedikleri. Seni senden iyi bilir diyor bu ayet. Allah seni 
senden iyi bilir. Seni sana karĢı korur. Seni senin Ģerrinden korur. Bu 
ayetin zihnimize çağrıĢtırdığı sonuçlar böyle. 

 
Bilmesi neyi getirir, yani senin bile kendine itiraf etmekten 

korktuğun Ģeyleri bilmesi, senin bile bilmediğin kendin hakkındaki Ģeyleri 
bilmesi, seni senden koruması anlamına gelir. Peki ne gerekiyor? Teslim 
olmak. Teslim ol ki korusun. Müslüman ol yani. Müslüman olmak iĢte 
teslim olmaktır. Güven Allah‟a. Teslim olamıyorsan Allah‟a 
güvenemiyorsun demektir. ĠĢte iman da güvendir. Ġman Allah‟a 
güvenmek, Ġslam Allah‟a teslim olmaktır. Güvenirseniz teslim olursunuz. 
Teslim olursanız korunursunuz. Korunursanız mutlu olursunuz. 

 
 
8-) Allâhu lâ ilâhe illâ HÛ* leHUl Esmaül Hüsnâ; 
 
Allâh'tır! Tanrılık yoktur sadece "HÛ"! Esmâ ül Hüsnâ O'na aittir 

(dilediğini o özelliklerle yaratır)! (A.Hulusi) 
 
008 - Allah, baĢka tanrı yok ancak o Hep onundur o en güzel 

isimler (esmâ ül Hüsnâ). (Elmalı) 
 
 
Allâhu lâ ilâhe illâ HÛ Allah, O kendisinden baĢka ilah 

bulunmayandır. leHUl Esmaül Hüsnâ en güzel nitelikler, en mükemmel 
Ģekliyle hepsi O‟na aittir. 

 
Her mükemmellik Allah‟a atfedilir. leHUl Esmaül Hüsnâ budur. Ne 

aklınıza geliyorsa mükemmellik olarak, o Allah‟a aittir. Allah dıĢında 
hiçbir Ģeye mükemmellik yakıĢtırılamaz. Mutlaklık yakıĢtırılamaz. Ġnsanın 
ve diğer Ģeylerin sahip olduğu güzellikler, O‟ndan gelen güzelliklerdir. 
O‟ndan gelen bir güzellik efiltisidir. Mutlak değildir. Onun için en güzel 
çiçekler bile solarlar, en güzel ağaçlar da kururlar, en güzel insanlar da 
ölürler. Ġnsanlar güzeli peygamberler de ölürler. Peygamberler güzeli 



Muhammed AS. da ölür. Hayatta gördüğünüz ne güzellik var hepsi 
geçicidir. Kalıcı olan Allah‟tır. O nedenle ne mükemmellik geliyor Allah‟a 
atfetmek durumundadır insan. Çünkü O mutlakın merkezidir. Kutsalın 
kaynağıdır. 

 
Yukarıdaki ayetlerle bağlantısını kuralım; Korkulanın büyüklüğü, 

iĢte buraya kadar. Yani neden Allah‟tan, sadece O‟ndan korkmanız, 
sakınmanız, tir tir titremeniz gerektiğini anlıyor musunuz. Çünkü O 
mükemmel olandır. Mükemmel dururken noksandan sakınılır mı? 
Mükemmelin huzurunda titremek varken, noksanın, yarımın huzurunda 
titrenir mi, ve burada asıl kıssasına giriyor iĢte. Surenin anlatmak istediği, 
inĢa etmek istediği, muhataplarının tasavvuru aklı ve Ģahsiyetine 
sunduğu Hz. Musa örneği. Tarihin zarından çekip çıkardığı o müthiĢ 
örneği insanlığın nazarına sunuyor al gülüm seyreyle dercesine. 

 
 
9-) Ve hel etake hadiysü Musa; 
 
Musa'nın olayı ulaĢtı mı sana? (A.Hulusi) 
 
009 - Hem geldi mi Musâ‟nın kıssası sana? (Elmalı) 
 
 
Ve hel etake hadiysü Musa Musa‟nın baĢına gelenlerden haberin 

var mı? Yani neden böyle bir giriĢ, Musa kıssasının Ġsrail oğulları - 
firavun kıssasının baĢına neden böyle bir giriĢ. Allah‟tan sakınanların 
akıbetiyle sakınmayanların akıbetini seyretmek istiyorsan Ģu örnek olaya 
bak. ĠĢte bu. Musa‟nın baĢına gelenlerden haberin var mı? Diye girdi 
kıssaya. 

 
Bu kıssadan önce, ki yaklaĢık Tâhâ suresi Kur‟an ın iniĢ 

sıralamasında 30. surelerine denk gelir. Bundan önce çok kısa atıflar 
dıĢında Hz. Musa ve Firavuna karĢı yürüttüğü mücadele konusunda 
ayrıntılı bir atıf yok. Ġlk ayrıntılı anlatım bu surede. O atıflar da Necm ve 
A‟lâ surelerinde gelmiĢ. Kısa bir atıf, sadece atıf yapıp geçiyor. Ama bu 
surede çok ayrıntılı bir biçimde ele alınıyor bu hadise. Hem de çift 
boyutlu olarak. Yani sadece Hz. Musa‟nın Mısır‟dan çıkıĢ öncesi 
mücadelesi değil, Mısır‟dan çıkıĢ sonrası mücadelesi de ele alınıyor. 
Hem içeride ki mücadelesi, hem dıĢarıda ki mücadelesi. Hem kendine 
inananların ihanetleri, hem de kendisine inanmamakta direnen Firavun 
ve adamlarının Allah‟a karĢı ihanetleri ele alınıyor bu surede. 

 
 
10-) Ġz rea naren fekale liehlihimküsû inniy anestü naren lealliy 

atiyküm minha Bi kabesin ev ecidü alennari hüda; 
 



Hani (Musa) bir ateĢ gördü de ehline: "Yerinizde durun, muhakkak 
ki ben bir ateĢ hissettim... Belki ondan size bir kor parçası getiririm ya da 
o ateĢin yanında bir kılavuz bulurum." (A.Hulusi) 

 
010 - Bir vakit o beni ateĢ gördü de ehline durun, dedi: benim 

gözüme bir ateĢ iliĢti belki size ondan bir yalın getiririm, yahut üzerinde 
bir kılavuz bulurum. (Elmalı) 

 
 
Ġz rea naren fekale liehlihimküsû hani o bir tür ateĢ görmüĢtü de 

ailesine hemen; Durun, bekleyin. DemiĢti. inniy anestü naren lealliy 
atiyküm minha Bi kabesin ev ecidü alennari hüda ben ateĢ türü bir 
Ģey gördüm. Naren, o tür sözcüğü naren kelimesinin belirsiz, nekra 
olarak gelmesinin anlama yansımasıdır. Nekranın anlama yansıyan 
boyutlarından biri de türe delalet etmesidir. AteĢ türü bir Ģey gördüm. 
Yani bizzat ateĢ olmadığı, ama görenin ateĢ gibi algıladığı bir Ģey 
oluĢuna delalet eder. En naru gelmeyip de  naren gelmesi. Belki size 
ondan bir kor getiririm, veya onun etrafında bir yol gösterici bulurum. 
Dedi. 

 
Buradan anlıyoruz ki Hz. Musa ailesi ile birlikte kayınpederi ġuayb 

peygamberin yanından, Medyen‟den çıkıp ülkesine dönmektedir. Yani 10 
yıl kaçak olarak yaĢamıĢtır. Elinden çıkan kazalı ölümden dolayı 10 yıl 
Hz. ġuayb‟ın yanında eğitim görmüĢtür. Sarayda bir prensken, çoban 
olmuĢtur. Ġlginç bir hayat çizgisi. Gerçekten örnek ve ibretlerle dolu bir 
hayat çizgisi. 

 
ĠĢte Neml/7, Kasas/29. ayetinden de anlıyoruz ki Hz. Musa 

Medyen‟den dönüĢte yolunu kaybetmiĢti gece ve hem soğuktu, hem de 
karanlıktı. Belki burada mecazi bir atıfta görmek mümkün, manen de 
yolunu kaybetmiĢti. Yani yol arıyordu. Ne olacaktı bundan sonra. 
Kendisini oralara getiren ilahi el, kendisine hangi görevi, hangi rolü 
biçmiĢti onu arıyordu, rolünü arıyordu, ilahi senaryo da ki rolünü. Onun 
oynayacaktı. ĠĢte ona da delalet etse gerektir bu ayet. 

 
 
11-) Felemma etaha nudiye ya Musa; 
 
Ona (ateĢe) yaklaĢtığında: "Yâ Musa" diye sesleniĢ algıladı. 

(A.Hulusi) 
 
011 - Vaktâki ona vardı kendine Ģöyle nidâ olundu. (Elmalı) 
 
 
Felemma etaha nudiye ya Musa fakat ateĢe yaklaĢınca ona 

gaipten ey Musa diye seslenildi. 



 
Nudiye; mechul, edil gen bir form. Yani kim seslendi, nereden 

seslendi, nasıl seslendi değil, ne yapıldı siz ona bakın. Hitap dikkatinizi 
gelen habere çekiyor, geri planına değil. Yani geri planını aklınız almaz 
demeye getiriyor. Yani vahyin mahiyetine aklınız ermez. Onun için siz 
sizi ilgilendiren boyutuna bakın. Meçhul gelmesi, edil gen gelmesi bu 
yüzden. 

 
 
12-) Ġnniy ene Rabbüke fahla' na'leyk* inneke Bil vadil 

mukaddesi Tuva; 
 
"Kesinlikle ben, ben Rabbinim! Hemen iki nalınını (beden ve bilinç 

bağlarını terk et; Ģuur olarak kal) çıkar; gerçekten sen mukaddes vadin 
Tuva'dasın!" (A.Hulusi) 

 
012 - Ya Musâ haberin olsun benim, ben rabbim, hemen 

pabuçlarını çıkar çünkü sen mukaddes vadide Tuva‟dasın. (Elmalı) 
 
 
Ġnniy ene Rabbük benim ben, senin rabbin. O ses. fahla' na'leyk 

Ģimdi ayakkabılarını çıkar. 
 
Miskatül Envar (Ġ.Gazali) da Ġ. Gazali buna Ģöyle bir iĢari yorumla 

yorumlar. Ġki ayakkabıyı dünya ve ahiret olarak yorumlar. Dünyanı ve 
ahiretini arkanda bırak ta gel. Tabii bu iĢari bir yorumdur. Hatta bu yorum 
üzerine Ebu‟l Kasım el kasi, ya da kıssi (Ebu Kasım ibn Kasiyy) diye de 
okunur. Ġsimli zat Hal ün Naleyn diye bir eser kaleme almıĢtır. Hâl ün 
Naleyn, ayakkabıları çıkarmak. 

 
inneke Bil vadil mukaddesi Tuva çünkü sen iki kez mübarek 

kılınmıĢ bir vadidesin. Yani, iki kez mübarek kılınmıĢ, hem Allah‟ın 
kelamını iĢitmekle mübarek kılınmıĢ, Allah‟ın kelamı o vadide tecelli etti. 
Bu kelamla mübarek oldu. Hem de sana peygamberlik verildi. 

 
Buradaki tuven; ZemahĢeri iki ken anlamına gelen tıven veya 

Tuven kelimesiyle özdeĢleĢtirir ve öyle anlar, tefsir eder. Fakat Tuva‟yı 
vadinin ismi olarak ta anlayan müfessirler olmuĢ. Tuva vadisi Ģeklinde. 

 
 
13-) Ve enahtertüke festemı' lima yuha; 
 
"Ben seni seçtim! O hâlde vahyolunan bilgiyi algıla!" (A.Hulusi) 
 
013 - Ve ben, seni ihtiyar buyurdum Ģimdi verilecek vahyi dinle. 

(Elmalı) 



 
 
Ve enahtertüke iĢte ben seni elçi olarak seçtim. festemı' lima 

yuha bundan böyle artık sana vahy olunanı dinle. 
 
 
14-) Ġnneniy ENellahulâ ilâhe illâ ENE fa'budniy ve ekımıs 

Salâte lizikriy; 
 
"Kesinlikle Ben, evet Ben Allâh'ım! Tanrı yok, sadece BEN! Bana 

(Esmâ özelliklerimi açığa çıkarma iĢlevinle) kulluk et! Beni hatırlaman için 
salâtı yaĢa!" (A.Hulusi) 

 
014 - Hakikaten benim ben Allah, benden baĢka ilâh yok. Onun için 

bana ibadet et ve zikrim için namaz kıl. (Elmalı) 
 
 
Ġnneniy ENellah gerçek Ģu ki ben, evet ben Allah‟ım lâhe illâ ENE 

benden baĢka ilah yoktur, tanrı yoktur, mabut yoktur, kulluk edecek varlık 
yoktur. fa'budniy ve ekımıs Salâte lizikriy artık sadece bana kulluk et 
adımın anılması ve yücelmesi için tüm çabanı sarf et, tüm çabanı 
seferber et. 

 
Neden ekımıs Salâte lizikriy ibaresini, zikrim için namaz kıl 

Ģeklinde bir çok yerde çevrilen bu ibareyi; Adımı yüceltmek için tüm 
çabanı seferber et Ģeklinde çevirdim? 

 
Bir kez es salâ, salât kelimesinin kökeni olan es salâ; insanı dik 

tutan baĢ kökünden kuyruk sokumuna kadar inen omurgaya verilen 
isimdir. Salât bu kökten türetilir. Omurga, insanı dik tutan Ģey, dayanak, 
destek manasına gelir. Salât kavramının Kur‟an da görüldüğü her yerde 
namazla karĢılanması bir adet haline gelmiĢ.  

 
Fakat bunun adet haline gelmiĢ olması, Maide suresinde ki 15 – 58 

– 106. Hud suresinde ki 87. Meryem suresinde ki 59. ayetler gibi 
ayetlerde geçen salâtların anlaĢılmasını oldukça zorlaĢtırmaktadır. Ve 
gerçekten büyük bir sorun çıkmaktadır. Yani namazla çeviremeyeceğimiz 
Kur‟an da salât sözcükleri yer almaktadır. Namazla çevirdiğimizde bir Ģey 
ifade etmeyen.  

 
Mesela ..min ba'dis Salati.. (Maide/106) vasiyet için gayri 

Müslimlerden Ģahit tutup getirmekten söz eden. Vasiyet halinde, ölüm 
halindeki bir insanın vasiyetine Ģahitlik yapmak için gayri Müslimlerden 
tutupta Ģahitlik yapmaya getirilen insan için min ba'dis Salat ibaresi 
geçer. Namazdan sonra diye çeviremezsiniz. Gayri Müslimlerden söz 
ediyor, sizden olmayanlardan. ĠĢte orada salât doğruluğa ve dürüstlüğe 



davetten sonra diye çevirmek zorundadır. BaĢka türlü çevirirseniz 
problemdir. Dolayısıyla Kur‟an da Feveylün lil musalliyn; (maun/4) de 
olduğu gibi “yazıklar olsun o namaz kılanlara” diye çeviremiyoruz. Çünkü 
burada söylenen öncelikle müĢriklerdir. Bu ayetin muhatabı dini 
yalanlayandır. 

 
O zaman yazıklar olsun onun dindarlığına diye çeviriyoruz, ya da 

ibadet diye yaptıklarına. Yani salât‟ın en geniĢ anlamıyla dindarlık ve 
ibadet. Dolayısıyla salât çok anlamlı bir kelimedir Kur‟an da. Zengin 
çağrıĢımları arasında destek, yardım, yardım çağrısı, davet, hiyerarĢik 
anlam katmanları arasında da dua, namaz, ibadet, dindarlık gösterilebilir. 

 
Ekım; kalktı anlamına gelen kıyam eden, geçiĢli bir fiildir. Kaldır, 

doğrult, yükselt manasına gelir. ekımıs Salâte lizikriy adımı yüceltmek 
için desteğini ayaklandır, desteğini ver anlamına gelse gerek. Namazın 
amacı da Allah‟ın Ģanını, namını yüceltmek değil midir zaten. Namazın 
amacını veren ayet ve lezikrullahi ekber. (ankebut/45) demez mi. 
Allah‟ın Ģanını yücelten boyutu namazın en büyük boyutudur, en büyük 
yararıdır demez mi? Devam ediyoruz; 

 
 
15-) Ġnnes saate atiyetün ekâdü uhfiyha litücza küllü nefsin 

Bima tes'a; 
 
Muhakkak o saat (ölüm) gelecektir... Her nefsin, kendisinden açığa 

çıkanların sonucunu görüp yaĢaması için, onun zamanını gizleyeceğim. 
(A.Hulusi) 

 
015 - Çünkü saat muhakkak gelecek, ben, hemen hemen onu 

gizliyorum ki her nefis sa'yiyle cezalansın, (Elmalı) 
 
 
Ġnnes saate atiyetün ekâdü uhfiyha litücza küllü nefsin Bima 

tes'a çünkü zamanını gizli tutmuĢsam da herkese çabasının karĢılığı 
verilsin diye son saat kesinlikle gelecektir. 

 
 
16-) Fela yesuddenneke 'anha mel lâ yu'minu Biha vettebe'a 

hevahu feterdâ; 
 
"Ona (ölüm ertesinde baĢlayacak sonsuz yaĢama) iman etmeyen, 

asılsız hayallerine tâbi olmuĢ kimse, ondan (Allâh'a likâ gerçeğinden) 
seni alıkoymasın; sonra helâk olursun!" (A.Hulusi) 

 
016 - Binaenaleyh sakın ona inanmayıp da kendi hevasına uyan 

kimse seni ondan alıkoymasın sonra helâk olursun. (Elmalı) 



 
 
Fela yesuddenneke 'anha mel lâ yu'minu Biha vettebe'a 

hevahu feterdâ imdi; bu hakikate inanmayıp ta bencilce arzularının 
tutsağı olan kimse seni yolundan alıkoymasın. Aksi halde kendi değerini 
düĢürmüĢ olursun. 

 
Bu ayet dikkatinizi çekiyorsa parantez içine alınmıĢ gibi. Konunun 

dıĢına taĢınmıĢ gibi. Kıssada bir uyarı levhası açılmıĢ aslında. Bir uyarı 
levhasıdır bu. Doğrudan vahyin ilk muhatabına bir uyarı yapılıp yine 
kıssaya dönülüyor. 

 
 
17-) Ve ma tilke Bi yemiynike ya Musa; 
 
"O sağ elindeki nedir yâ Musa?" (A.Hulusi) 
 
017 - O yeminindeki de ne ya Musâ? (Elmalı) 
 
 
Ve ma tilke Bi yemiynike ya Musa ve o ses devam etti. Nedir o 

sağ elindeki ey Musa? 
 
 
18-) Kale hiye 'asaye, etevekkeü aleyha ve ehüĢĢü Biha alâ 

ğanemiy ve liye fiyha mearibü uhra; 
 
(Musa): "O, benim asamdır... Ona dayanırım, onunla koyunlarıma 

yaprak silkelerim ve baĢka ihtiyaçlarımı da karĢılar." (A.Hulusi) 
 
018 - O dedi: asâm, üzerine dayanırım ve onunla davarlarıma 

yaprak çırparım, benim onda daha diğer hacetlerim de vardır. (Elmalı) 
 
 
Kale hiye 'asay Musa, bu benim değneğimdir dedi. etevekkeü 

aleyha ve ehüĢĢü Biha alâ ğanemiy ve liye fiyha mearibü uhra ona 
yaslanırım onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Tabii ki benim için iĢe 
yaradığı baĢka yerler de var. Dedi. 

 
 
19-) Kale elkıha ya Musa; 
 
"Onu bırak, yâ Musa!" dedi. (A.Hulusi) 
 
019 - Buyurdu ki bırak onu ya Musâ! (Elmalı) 
 



 
Kale elkıha ya Musa o ses tekrar duyuldu, onu yere bırak ey Musa 

dedi. 
 
 
20-) Feelkaha feizâ hiye hayyetün tes'a; 
 
(Musa da) onu attı... Bir de ne görsün, o kayan bir yılan! (A.Hulusi) 
 
020 - Bıraktı ne baksın o bir yılan olmuĢ koĢuyor. (Elmalı) 
 
 
Feelkaha feizâ hiye hayyetün tes'a bunun üzerine Musa onu yere 

bıraktı, bir de ne görsün; o hızla akan bir tür yılan oluvermiĢ.  
 
Bir tür yılan, hayyetün sözcüğünün belirsizliğinden dolayı anlama 

katılıyor. Kur‟an da bu hadisenin anlatıldığı diğer surelerde ..keenneha 
cannün.. (kasas/31)(Neml/10) ifadesi de var. Sanki yılan gibi. Bir baĢka 
yerde su‟dan geçer. O piton cinsi yılanlar için verilen isim, 
büyüklüğünden dolayı. Yani 3 nitelik;  

 
1- Hayye; Hızla atlayan çok canlı, çok atak, sıçrayan yılanlara 

verilir. 
 
2 – Caann Küçük ve zehirli yılanlara, 
 
3 – Su‟dan; çok büyük yılanlara. Yani yılanların 3 korkutucu 

vasfıdır. Büyüklüğü, çevikliği, zehirliliği. Onun üçünü de ayrı ayrı 
anlatımlarda getiriyor. Aslında zihnimizde bildiğimiz anlamda bir yılanın 
ötesinde bir hadise olduğunu nakĢetmek ve bildiğimiz anlamda bir yılanla 
özdeĢleĢtirmememiz için farklı farklı kavramlar kullanıyor. 

 
 
21-) Kale hüzha ve lâ tehaf* senu'ıydüha siyretehel ula; 
 
"Onu al ve korkma! Onu sana ilk görünümünde iade edeceğiz!" 

dedi. (A.Hulusi) 
 
021 - Tut onu, buyurdu: ve korkma biz onu evvelki suretine iade 

edeceğiz. (Elmalı) 
 
 
Kale hüzha ve lâ tehaf o ses onu al ve sakın korkma dedi. 

senu'ıydüha siyretehel ula biz onu ilk haline geri döndüreceğiz. 
Siyretehel u‟la ilk haline. EĢyanın halleri yasasına bir dikkat var. Çok 
önemli bir ibare bu. EĢyanın halleri yasası. Mucizeleri anlamamız, -ne 



kadar anlayabilirsek tabii ki- kolaylaĢtıran anahtar bir ibare bu. Mucize 
Allah‟ın yasalarını daha üst yasalarıyla aĢmasıdır. 

 
Bir amacı da Ģudur; kendi yasasının mahkumu değil, hakimi 

olduğunu göstermek. Mucizelerle Allah‟ın amaçladığı bir Ģey de budur. 
Kendi yasasının mahkumu değil hakimi olduğunu göstermek. Allah‟ı 
yasasına mahkum etmek kimin iĢi, kimin harcı, kimin ağzının iĢi olabilir. 
Ama Allah “Ahlaklı” bir Allah‟tır. Yasalı bir Allah‟tır. Yasasını, yasasıyla 
aĢar. Biz onu bilemeyebiliriz. Bizim için mucizedir zaten. Allah için 
mucize mi var. Allah‟ı aciz bırakacak bir Ģey Allah için mucize olurdu. 
Mucize aciz bırakan demektir. Bizi aciz bırakır. 

 
Bazen görende gerçekleĢir, bazen görülende mucize. Bazen 

görende gerçekleĢir yani eĢyada değil eĢyayı görende, algılayanda 
gerçekleĢir. O öyle algılar. Bazen de görülende gerçekleĢir onun içinde ki 
saklı olan enerji Allah‟ın açıktan müdahalesiyle ortaya çıkar. Neml/10, 
Kasas/31 de keenneha cânnün biçiminde geçtiğini daha önce 
hatırlatmıĢtım. Sanki çevik bir yılan gibi. 

 
 
22-) Vadmüm yedeke ila cenahıke tahrüc beydae min ğayri 

suin ayeten uhra; 
 
"ġimdi de elini koynuna sok; bir baĢka mucize olarak, hastalıksız 

Ģekilde bembeyaz çıkar!" (A.Hulusi) 
 
022 - Bir de elini koynuna sok, çıksın bembeyaz bir afetsiz diğer bir 

âyet olarak. (Elmalı) 
 
 
Vadmüm yedeke ila cenahık Ģimdi de elini koynuna sok tahrüc 

beydae min ğayri suin ayeten uhra bir olumsuzluk sonucu olarak değil, 
bir baĢka mucize olarak bembeyaz çıkacaktır elin min ğayri suin 
Tevrat‟ta ki sedef hastalığı iddiasına bir cevap aslında. DüĢünebiliyor 
musunuz, kendi nebileri olmasına rağmen Tevrat‟ı sonradan kaleme 
alanlar Hz. Musa‟nın elinde yaratılmıĢ olan ilahi bir mucize olan o ıĢık, o 
aydınlığı cilt hastalığı biçiminde alıyor ve algılıyor. Garip bir yaklaĢım 
doğrusu. Evet, yani zihni görünenin ötesine taĢıyamayanlar aĢkın 
hakikatleri eĢya seviyesine indiriyorlar. 

 
 
23-) Li nüriyeke min âyâtiNEl kübra; 
 
"Sana en büyük mucizelerimizden gösterelim böylece!" (A.Hulusi) 
 
023 - ki sana en büyük âyetlerimizden gösterelim. (Elmalı) 



 
 
Li nüriyeke min âyâtiNEl Kübra ki bu sayede sana en büyük 

mucizelerimizden bir kısmını gösterebilelim. 
 
Necm/18 da ne diyordu? Lekad rea min âyâti Rabbihil Kübra 

(Necm/18) rabbinin en büyük ayetlerinden birini gördüm. Burada da 
büyük ayetlerimizi gösterelim. Orada ki en büyük ayet neydi? Vahiy 
meleğini asli suretinde görmesi. Buradaki gördüğü ayetler neydi? Hz. 
Musa‟nın iĢte Allah‟ın kendisine vahiyle sesleniĢi. ĠĢte vahyin asli 
hüviyetiyle iniĢi. ĠĢte Asayı Musa, iĢte yedi Beyza. Aslında bunların 
sembolik arka planı da var. Değnek, sopa güce delalet eder. Firavunun 
elinde devlet gibi bir gücü varsa, senin de artık asayı Musa‟n var Ey 
Musa. Korkma. O Allah kaçkınını bu sopa ile kovalayacaksın dercesine. 

 
El, o tokatlıyor her önüne geleni. Gücünü insanlar üzerinde zalimce 

gösteriyor. Sen ise aydınlatacaksın. O karartıyor, onun kara eline karĢılık 
senin ak elin, aydınlık elin var artık. Bu destektir iĢte. 

 
 
24-) Ġzheb ila fir'avne innehu tağâ; 
 
"Git Firavun'a! Muhakkak ki o iyice azdı!" (A.Hulusi) 
 
024 - Git Firavuna zira o pek azdı.(Elmalı) 
 
 
Ġzheb ila fir'avne innehu tağâ artık firavuna git, çünkü o iyice 

azgınlaĢtı. ..ene Rabbukümül'a'lâ (Nâzi‟at/24), [ya eyyühelmeleü ma 
alimtü leküm min ilâhin ğayriy..] (Kasas/38) demiĢti değil mi. Ben sizin 
rabbinizim. Ben sizin ilahınızım demedi dikkat buyurun. Yani göklerin 
ilahı olarak bir ilaha tapıyordu zaten Amon ra kültürünü biliyorsunuz. 
Amon dininin müntesipleridir. GüneĢ tanrısı derlerdi. Onun için göklerin 
ilahına tapıyordu. Fakat yerlerin ilahını bilmiyordu. Yani otorite bana aittir 
kimse karıĢamaz diyordu. Onun böyle bir saplantısı vardı. Allah‟ı yer 
yüzüne karıĢtırmamak istiyordu. Hayata karıĢtırmamak istiyordu. 
Kendince. 

 
 
25-) Kale RabbiĢrah liy sadriy; 
 
(Musa) dedi ki: "Rabbim, Ģuuruma geniĢlik ver (bunları 

hazmedebileyim ve gereğini uygulayabileyim)." (A.Hulusi) 
 
025 - Dedi: ya rab! benim göğsüme geniĢlik ver. (Elmalı) 
 



 
Kale RabbiĢrah liy sadriy Musa Ģöyle dua etti; Surenin giriĢinde 

bizim de ettiğimiz dua buydu iĢte. Rabbim, göğsüme geniĢlik ver. 
 
 
26-) Ve yessirliy emriy; 
 
"ĠĢimi bana kolaylaĢtır." (A.Hulusi) 
 
026 - Ve bana iĢimi kolaylaĢtır. (Elmalı) 
 
 
Ve yessirliy emriy kolaylaĢtır iĢimi. 
 
 
27-) Vahlül 'ukdeten min lisaniy; 
 
"Lisanımdaki tutukluğu çöz." (A.Hulusi) 
 
027 - Ve dilimden ukdeyi çöz. (Elmalı) 
 
 
Vahlül 'ukdeten min lisaniy çöz düğümü dilimden. 
 
 
28-) yefkahu kavliy; 
 
"Ki sözümü (derinliğine) anlasınlar." (A.Hulusi) 
 
028 - Sözümü iyi anlasınlar. (Elmalı) 
 
 
yefkahu kavliy ki anlasınlar beni. 
 
Hitabet ve konuĢmanın önemini bir kez daha beyan ediyordu bu 

ayetler. Ya rabbi etkili bir güç ver sözüme diyor adeta, yalvarıyordu. 
 
 
29-) Vec'al liy veziyren min ehliy; 
 
"Benim için ehlimden bir yardımcı oluĢtur." (A.Hulusi) 
 
029 - Ve bana ehlimden bir vezir ver. (Elmalı) 
 
 



Vec'al liy veziyren min ehliy bana yakınlarımdan yükümü 
paylaĢacak birini tayin et. Veziyr; Yük alan yükü paylaĢan demektir. 

 
 
30-) Harune ehıy; 
 
"KardeĢim Harun'u." (A.Hulusi) 
 
030 - o KardeĢim Harun‟u. (Elmalı) 
 
 
Harune ehıy mesela kardeĢim Harun‟u. 
 
 
31-) ÜĢdüd Bihi ezriy; 
 
"Onunla gücümü arttır." (A.Hulusi) 
 
031 - Onunla sırtımı pekit. (Elmalı) 
 
 
ÜĢdüd Bihi ezriy onun sayesinde gücüme güç kat. 
 
 
32-) Ve eĢrikhu fiy emriy; 
 
"Onu iĢimde ortak yap." (A.Hulusi) 
 
032 - Ve onu iĢimde Ģerik et. (Elmalı) 
 
 
Ve eĢrikhu fiy emriy görevimden bir pay da ona ver. 
 
 
33-) Key nüsebbihake kesiyra; 
 
"Ki seni çokça tespih edelim." (A.Hulusi) 
 
033 - Ki seni çok tesbih edelim. (Elmalı) 
 
Key nüsebbihake kesiyra ki zaten yüce olan adını çok daha 

yüceltelim. 
 
 
34-) Ve nezküreke kesiyra; 
 



"Seni çok zikredelim (hatırlayalım)!" (A.Hulusi) 
 
034 - Ve çok zikreyleyelim. (Elmalı) 
 
 
Ve nezküreke kesiyra ve seni sürekli analım. 
 
 
35-) Ġnneke künte Bina Basıyra; 
 
"Muhakkak ki sen bizi Basıyr'sin!" (A.Hulusi) 
 
035 - ġüphe yok ki sen bizi görüp duruyorsun. (Elmalı) 
 
 
Ġnneke künte Bina Basıyra kuĢku yok ki sen bizi daima görüp 

duruyorsun ey rabbim. 
 
 
36-) Kale kad ütiyte sü'leke ya Musa; 
 
"Ġstediğin sana verildi, yâ Musa!" dedi. (A.Hulusi) 
 
036 - Haydi! Buyurdu: erdirildin dileğine ya Musâ. (Elmalı) 
 
 
Kale kad ütiyte sü'leke ya Musa Rab dedi ki; ĠĢte artık istediğin 

her Ģey sana verilmiĢtir ey Musa. 
 
 
37-) Ve lekad menenna aleyke merreten uhra; 
 
"Andolsun ki (bundan önce) sana bir kere daha lütufta 

bulunmuĢtuk." (A.Hulusi) 
 
037 - ġanım hakkı için biz lütfeylemiĢtik sana diğer bir defa daha. 

(Elmalı) 
 
 
Ve lekad menenna aleyke merreten uhra ve geçmiĢte bir kez 

daha sana ikramda bulunmamıĢ mıydık. 
 
38-40. ayetlerde hızla özetlenen bebeliğinde ki, çocukluğunda ki, 

gençliğinde ki Allah‟ın yardımları. Nedir bu yardım? Biliyorsunuz 
Firavunun sarayında Musa‟nın yetiĢmesidir. Elinden çıkan ölümlü kaza, 
Mısır‟a kaçıĢ.. hepsinde Allah‟ın yardımını gördü. 



 
Ayrıntılı anlatım Kasas suresinde var. Hz. Musa‟nın yetiĢtiriliĢinde 

ki ilahi yardımlar. Hz. Peygamberin tasavvurunu da inĢa ediyor bu kıssa 
aynı zamanda, bu boyut. Yani Allah‟a göre imkansız yoktur ey 
Muhammed. O‟na güven. Örnek mi istiyorsun, iĢte ölümsüz örnek. Her 
firavunun bir Musa‟sı vardır. Senin de bir firavunun olur. Onun için senin 
de firavunların vardır. Çünkü sen de onların Musa‟sı sın ve Allah 
Musa‟ları dilerse firavunun sarayında yetiĢtirir. ĠĢte burada, bu kıssada 
verilen ibret bu. 

 
 
38-) Ġz evhayna ila ümmike ma yuha; 
 
"Hani vahyolunanları annene vahyetmiĢtik:" (A.Hulusi) 
 
038 - O vakit ki anana verilen Ģu ilhamı verdik. (Elmalı) 
 
 
Ġz evhayna ila ümmike ma yuha hani ilahi mesajı annene Ģöyle 

iletmiĢtik. 
 
 
39-) Enıkzi fiyhi fiyttabuti fakzi fiyhi fiyl yemmi fel yulkıhil 

yemmü Bis sahıli ye'hüzhü adüvvün liy ve adüvvün leh* ve elkaytü 
aleyke mehabbeten minnĠY* ve litusne'a alâ 'aynĠY; 

 
"Onu (Musa'yı) sandığa koy... Sandığı da ırmağa bırak... Irmak 

Onu sahile kavuĢtursun ki, benim de Onun da düĢmanı (olan) Onu alsın! 
Senin üzerine, Benden bir muhabbet bıraktım... Gözümün önünde 
yetiĢtirilmen için." (A.Hulusi) 

 
039 - Onu tabut içine koy da deryayı bırak derya da onu sahile, 

bıraksın, onu hem bana düĢman hem ona düĢman biri alsın, ve üzerine 
benden bir sevgi koydum ki hem nezaretim altında yetiĢtirilesin. (Elmalı) 

 
 
Enıkzi fiyhi fiyttabut onu sandığa koy. fakzi fiyhi fiyl yemmi fel 

yulkıhil yemmü Bis sahıl ardından da o sandığı suyun akıntısına bırak 
akıntı onu kıyıya ulaĢtıracaktır. ye'hüzhü adüvvün liy ve adüvvün leh 
bana düĢman olan ve ona da düĢman olacak olan biri ona sahip 
çıkacaktır. Annesine böyle vahyettik diyor Musa‟nın. 

 
Allah‟a düĢmandı biliyorsunuz firavun. Yeryüzünde tek otorite 

olduğunu iddia ediyordu. Musa‟nın da düĢmanı olacaktı. Tüm erkek 
çocukları öldürüyor, onları doğuran kadınları da sağ bırakıyordu. Sırf acı 
çektirmek için. Yani çocuklarını öldürmek yerine çocuk doğuran anneleri 



öldürseydi olmaz mıydı diye aklınıza geliyorsa, sırf annelere acı 
çektirmek için onlara dokunmuyordu. Fakat Firavunun eli ile Musa yetiĢti. 
ĠĢte Allah böyle yaptı. Allah dilerse kendisine bir kafir eliyle dinine yardım 
eder diyen peygamber değil mi? Kıssadan hisse Ģu; Siz adam olun 
liderlik sorununu Allah çözer diyor. Bu olayın verdiği hisse bu. Siz adam 
olun, dilerse liderinizi firavunun kucağında yetiĢtirir. 

 
Musa toprağa ekilmiĢ bir tohumdu. Ama o toprağı bekleyende 

firavun oldu. DüĢünebiliyor musunuz. Firavuna Musa‟yı, ektiği toprağı 
bekletti Allah. Kim engelleyebilir ki O dilerse eğer. 

 
ve elkaytü aleyke mehabbeten minnĠY* ve litusne'a alâ 'aynĠY 

iĢte ben seni daha o zamandan katımdan bir muhabbetle kuĢatmıĢtım. Ki 
gözümüm önünde yetiĢtirilesin diye. 

 
Bir muhabbetle kuĢatmak, hatırlayın dostlar daha geçen ders, 

Meryem/96. ayetini tefsir ettim. Hatırlayın o ayeti; 
 
Ġnnelleziyne amenû ve amilus salihati seyec'alü lehümür 

Rahmânu vüdda (Meryem/96)diyordu ya, Ġman eden ve Salih amel 
iĢleyen, imanını amelle süsleyen kimseler için Rahman, o rahmeti 
sınırsız olan Allah bir sevgi yaratacak, onu bir sevgi ile kuĢatacak. ĠĢte 
nasıl olur bu, tarihten de bir örneğini göster derseniz Musa örneğine 
bakın. Allah onu kendi sevgisinden bir sevgi ile kuĢattı. Onun için Firavun 
bile gelenin kim olduğunu sezdiği halde sevdi ve alıp büyüttü. ĠĢte Allah 
üzerine sevgi koyarsa kimin haddine nefret etmek. DüĢmanınız bile 
sever. Yeter ki Allah sevsin. Allah sevsin diye çalıĢırsanız Allah sever ve 
sevdirir. Yok falanca sevsin diye çalıĢırsanız, falanca da sevmez. 

 
[Ek bilgi; Hz. Musa olayında firavunun çocukları öldürme gerekçesi 

hakkında: http://cocuklar.semazen.net/?p=1024] 
 
 
40-) Ġz temĢiy uhtüke fetekulu hel edüllüküm alâ men yekfüluh* 

fereca'nake ila ümmike key tekarre aynüha ve lâ tahzen* ve katelte 
nefsen fenecceynake minel ğammi ve fetennake fütuna; felebiste 
siniyne fiy ehli medyene sümme ci'te alâ kaderin ya Musa; 

 
"Hani kız kardeĢin yürüyor (Firavun ailesine gidip) ve diyordu ki: 

'Onu kabullenip yetiĢtirecek kimseyi size göstereyim mi?'... Böylece seni 
annene geri döndürdük gözü aydın olsun ve hüzünlenmesin diye... 
(Hem) sen bir kiĢiyi öldürdün de biz seni o dertten kurtardık... Seni 
denemeden denemeye uğrattık da... (Hani) Ehl-i Medyen içinde (ġuayb 
a.s.ın yanında) senelerce kaldın... Sonra da kaderin üzere buraya geldin 
yâ Musa!" (A.Hulusi) 

 

http://cocuklar.semazen.net/?p=1024


040 - O vakit hemĢiren gidiyor da diyordu: «ona iyi bakacak birini 
buluvereyim mi size?» Bu suretle seni anana iade ettik ki gözü aydın 
olsun da mahzun olmasın, hem bir adam öldürdün de seni gamdan 
kurtardık, ve türlü mihnetlerle seni imtihan ettik bu sebeple senelerce Ehli 
Medyen içinde kaldın, sonra da bir kader üstüne geldin ya Musâ. (Elmalı) 

 
 
Ġz temĢiy uhtüke fetekulu hel edüllüküm alâ men yekfüluh O 

zaman kız kardeĢin de takip etmiĢ ve onlara; size ona bakabilecek birini 
göstermemi ister misiniz demiĢti. fereca'nake ila ümmike key tekarre 
aynüha ve lâ tahzen en sonunda seni annene geri kavuĢturduk ki onun 
da gözü aydın olsun ve üzülmesin diye.  

 
Evet, kasas suresinin 12-13. ayetinde de anlatılıyor. Hz. Musa‟ya 

öz annesi bakıcılık yaptı, süt anneliği yaptı. Yani Allah nereden nereye 
getirdi, annesini de ödüllendirdi sadece kendisini değil. 

 
ve katelte nefsen fenecceynake minel ğamm derken eriĢkin biri 

olunca da tabii tuttun bir cana kıydın. Fakat biz seni bu tasadan da 
kurtarmıĢtık. Elinden ölümlü bir kaza çıkmıĢtı Hz. Musa‟nın bir Mısır‟lıyı, 
yerliyi öldürmüĢtü bir koptu. Ki bu hadise de zaten kasas/15-21. arasında 
çok ayrıntılı biçimde anlatılıyor. 

 
ve fetennake fütuna yani seni bir sınavdan diğerine deneyip 

durmuĢtuk. felebiste siniyne fiy ehli Medyen daha sonra yıllarca 
Medyen‟liler arasında yaĢadın. 

 
Hz. Musa‟nın elinden çıkan bu ölümlü kazaya sınav diyor. Dikkat 

buyurunuz. Fitne diyor. Arıma, arıtma, damıtma sınavı, Ġlginç. Gerçekten 
ölümlü bir kazaydı o. Öldürmek için vurmadı, tek vuruĢta adam gitti. Bu 
ölümle sonuçlanan bir kazadır. Fakat buradan yola çıkarak belki Ģunu 
söyleyebiliriz. 

 
Gelecekte peygamber olacak biri, geçmiĢte Allah‟ın yasakladığı bu 

gibi Ģeyler elinden kaza olarak dahi çıkıp nasıl istiğfar edilir, nasıl tevbe 
edilir. Nasıl Allah‟a yönelinir ve nasıl arınılır onun örnekleri veriliyor. Hz. 
Adem örneği de bu değil miydi. Hz. Yunus örneği de bu değil miydi 
aslında. ĠĢte onlardan biri de bu örnektir. sümme ci'te alâ kaderin ya 
Musa en sonunda takdirimiz gereği bu noktaya geldin ey Musa. Geldin 
ve durdun ilahi vahyin kapısında. 

 
 
41-) Vastana'tüke linefsĠY; 
 
"Seni nefsim için seçtim." (A.Hulusi) 
 



041 - Ben seni kendim için yetiĢtirdim. (Elmalı) 
 
 
Vastana'tüke linefsĠY seni kendim için seçip yetiĢtirmiĢtim. 
 
 
42-) Ġzheb ente ve ehuke Bi ayatıy ve lâ teniya fiy zikrĠY; 
 
"Sen ve kardeĢin mucizelerimle gidin... Beni anarken zayıflık 

göstermeyin!" (A.Hulusi) 
 
042 - Git âyetlerimle sen ve biraderin Ve benim zikrimde gevĢeklik 

etmeyin. (Elmalı) 
 
 
Ġzheb ente ve ehuke Bi ayatıy imdi sen ve kardeĢin verdiğim 

mucizevi belgelerle yola çıkın. ve lâ teniya fiy zikrĠY sakın ola adımı 
yüceltme konusunda ihmalkar davranmayın. Yani adıma leke getirmeyin. 
Yadımı koruyun. Beni savunun. Beni savunmanız aslında benim muhtaç 
olduğum için değil, sizin muhtaç olduğunuz için. 

 
 
43-) Ġzheba ila fir'avne innehu tağâ; 
 
"Ġkiniz gidin Firavun'a! Muhakkak ki o taĢkınlık etmiĢtir." (A.Hulusi) 
 
043 - Firavuna gidin çünkü o pek azdı. (Elmalı) 
 
 
Ġzheba ila fir'avne innehu tağâ siz ikiniz doğruca firavuna gidin, 

çünkü o çok azdı. 
 
 
44-) Fekula lehu kavlen leyyinen leallehu yetezekkeru ev 

yahĢâ; 
 
"Ona yumuĢak söz söyleyiniz! Belki düĢünüp değerlendirir yahut 

haĢyet duyar!" (A.Hulusi) 
 
044 - Varın da ona belki dinler veya korkar diye yumuĢak dille 

söyleyin. (Elmalı) 
 
 
Fekula lehu kavlen leyyinen leallehu yetezekkeru ev yahĢâ 

fakat ona konuĢurken yumuĢak bir üslup kullanın. O zaman belki söz 
dinler, ya da en azından daha ileri gitmekten çekinir. 



 
Üsluba dikkat edin diyor. Üslup önemli. El lisan, aynül insan derler. 

Dil insanın kendisidir. Diline bak adamı tanı. Amaç sonuç almaktır. 
Abbasi halifelerinden biri kendini sert bir üslupla uyaran bir alime der ki. 
“Neden bu kadar sertsin, Sen Musa‟dan büyük değilsin, ben de 
Firavundan kötü değilim.Biraz daha yumuĢak olamaz mısın.” 

 
Hakikaten bazı Müslümanlar uyarı adı altında bakıyorum da, sanki 

karĢılarındaki firavundan beter. O uyarı değil. Allah bile firavuna giderken 
Musa‟ya yumuĢak bir dil, yumuĢak bir üslup öneriyor. Çünkü amaç sonuç 
almaktır. KarĢıdakini zedelemek değil. Bu önemli, üslup önemli. 

 
 
45-) Kala Rabbena innena nehafü en yefruta aleyna ev en 

yatğâ; 
 
"Rabbimiz! Doğrusu biz, bizim aĢırı üstümüze gelmesinden veya 

taĢkınlık yapmasından korkarız" dediler. (A.Hulusi) 
 
045 - Rabbenâ dediler, korkarız ki bize Ģiddetle saldırır, yahut 

tuğyanını artırır. (Elmalı) 
 
 
Kala Rabbena innena nehafü en yefruta aleyna ev en yatğâ o 

ikisi rabbimiz dediler, do0ğrusu biz, bize aĢırı Ģiddet uygulamasından, ya 
da daha da azgınlaĢmasından korkarız. Ġnsani kaygılar bunlar. Tabii ki 
peygamberi kaygılar Aynı zamanda. Yani sürgün ederse görevimizi 
aksatırız. 

 
 
46-) Kale lâ tehafa inneniy meaküma esmeu ve era; 
 
"Korkmayın! Muhakkak ki Ben sizinle olarak iĢitir ve görürüm 

(mâiyet sırrı)" dedi. (Sahih Kudsi hadis: "......Ben kulumun görür gözü 
iĢitir kulağı olurum......") (A.Hulusi) 

 
046 - Korkmayın buyurdu: çünkü ben sizinle beraberim, iĢitirim ve 

görürüm. (Elmalı) 
 
 
Kale lâ tehafa inneniy meaküma esmeu ve era Allah; 

Korkmanıza gerek yok dedi, korkmayın. ġu kesin ki ben sizinle 
birlikteyim, her Ģeyi duyuyor ve iĢitiyorum, (görüyorum). 

 
 



47-) Fe'tiyahu fekula inna Rasûla Rabbike feersil meana beniy 
israiyle ve lâ tuazzibhüm* kad ci'nake Bi ayetin min Rabbik* 
vesSelâmü alâ menittebeal hüda; 

 
"Artık ona gelin ve deyin ki: Gerçekten senin Rabbinin Rasûlleriyiz! 

Ġsrailoğullarını bizimle beraber gönder, onlara azap etme! Gerçekten biz 
sana, senin Rabbin tarafından bir mucize olarak geldik... Selâm, kılavuza 
tâbi olanlara olsun." (A.Hulusi) 

 
047 - Haydin varın da ona deyin ki haberin olsun biz rabbinin 

Resulleriyiz, artık Benî Ġsraîl‟i bizimle gönder ve onları ta'zib etme, biz 
sana rabbinden bir âyetle geldik, selâm da doğruya tabi' olanadır. 
(Elmalı) 

 
 
Fe'tiyahu fekula haydi artık ona gidin ve deyin ki; inna Rasûla 

Rabbike feersil meana beniy israiyle ve lâ tuazzibhüm biz ikimiz 
rabbimin elçileriyiz, artık Ġsrail oğullarını bizimle birlikte çıkıp gitmesine 
izin ver, onlara yaptığın iĢkenceye de derhal bir son ver dediler. 

 
Firavunun dehĢet zulmü Kur‟an ın bir çok yerinde dile getirilir. 

Bakara/49. ayetinde hatırlıyorsunuz .. yesumûneküm sûel azâb.. 
(Bakara/49)iĢkencenin en ağırını, en ahlaksızını, en pespayesini reva 
görüyordu der. ..yüzebbihune ebnâeküm ve yestahyûne nisâeküm.. 
sizin çocuklarınızı, oğullarınızı kıtır kıtır keseceğim, kurban edeceğim. 
Kadınlarınızı da diri bırakacağım. Biraz önce açıkladığım gerekçe ile. 
Kadınlarınızı, op çocukları doğuran anaları bırakacağım ki acı çeksinler 
diye. 

 
kad ci'nake Bi ayetin min Rabbik doğrusu biz sana rabbinden bir 

belge ile gelmiĢiz. vesSelâmü alâ menittebeal hüda sonuçta gerçek 
kurtuluĢ O‟nun yolunu izleyenlerin olacaktır. Onun yolunu izleyenlerin 
üzerinedir gerçek selam ve selamet. Dediler. 

 
 
48-) Ġnna kad uhıye ileyna ennel azâbe alâ men kezzebe ve 

tevella; 
 
"Bize azabın, yalanlayan ve yüz çeviren üzerine olacağı 

vahyolundu." (A.Hulusi) 
 
048 - Ġnan ki bize Ģöyle vahyolundu: her halde azâb, tekzip edin 

yüz çevirenedir. (Elmalı) 
 
 



Ġnna kad uhıye ileyna ennel azâbe alâ men kezzebe ve tevella 
bir de unutmayın ki bütün azabın hakikati yalanlayan ve ondan yüz 
çevirenlerin üzerine olacağı bize vahyolunmuĢtur. Yani Allah‟ın bütün 
azabı ve gazabı hakkı yalanlayanların üzerine olacaktır diye bize 
vahyedildi. 

 
 
49-) Kale femen Rabbuküma ya Musa; 
 
(Firavun) sordu: "Sizin Rabbiniz kimdir, yâ Musa?" (A.Hulusi) 
 
049 - Hele, dedi: sizin rabbiniz kim ya Musâ? (Elmalı) 
 
 
Kale femen Rabbuküma ya Musa sözü firavun aldı dedi ki; Kim 

sizin rabbiniz ey Musa. 
 
 
50-) Kale Rabbunelleziy a'ta külle Ģey'in halkahu sümme heda; 
 
(Musa): "Rabbimiz her Ģeye, varlığını ve özelliklerini veren, sonra 

da yolunu kolaylaĢtırandır." (A.Hulusi) 
 
050 - Bizim dedi: rabbimiz her Ģey'e hilkatini veren sonra da yolunu 

gösterendir. (Elmalı) 
 
 
Kale Rabbunelleziy a'ta külle Ģey'in halkahu sümme heda 

Musa; Bizim rabbimiz her bir Ģeyin yaratılıĢını takdir edip sonrada onu 
yaratılıĢ amacına yönelten, yani sadece yaratıp bırakmayan, ona bir de 
hedef koyan.  

 
ĠĢte Firavunun nasırına orada bastı. Çünkü firavun asıl burayı kabul 

etmiyordu. Allah‟ın sadece yaratan değil, yarattığı için amaç ve hedef 
belirleyen olması firavunun iĢine gelmiyordu. Onun sıkıntısı buydu. 
Yaratmakla değil, yöneltmekle, yönetmekle ilgiliydi. Yaratıp bırakan bir 
Allah tasavvuru zaten vardı. Flû da olsa firavun. 

 
 
51-) Kale fema balül kurunil ûlâ; 
 
(Firavun) sordu: "Peki ya eski nesillerin hâli nice olur (çünkü 

görmediler)?" (A.Hulusi) 
 
051 - Dedi: ya öyle ise kurunu ûlânın hali ne? (Elmalı) 
 



 
Kale fema balül kurunil ûlâ Firavun; Ġyi ama dedi ya önceki 

kuĢakların durumu ne olacak. Yani herkes yanlıĢta bir sen mi doğrusun o 
meĢhur halk savunusu var ya. Veyahut ta bir sen mi biliyorsun. Ataları 
referans gösteriyordu. Yani yeni yanlıĢı eski yanlıĢları üzerine bina 
ediyordur, eski yanlıĢı da yeni yanlıĢına referans tutuyordu. 

 
 
52-) Kale ılmuha 'ınde Rabbiy fiy Kitab* lâ yedıllu Rabbiy ve lâ 

yensa; 
 
(Musa) dedi ki: "Onların ilmi Rabbimin indîndeki bilgidir... Rabbim 

yanlıĢ yapmaz ve unutmaz." (A.Hulusi) 
 
052 - Onun dedi: ilmi rabbimin indinde bir kitaptadır, rabbim 

ĢaĢmaz ve unutmaz. (Elmalı) 
 
 
Kale ılmuha 'ınde Rabbiy fiy Kitabin Musa; Onların ne olacağının 

bilgisi rabbimin katında bir yasaya bağlı kılınmıĢtır dedi. Yani bu tuzak 
soruya cevap vermedi. Ġstediği cevabı vermedi daha doğrusu. Onlar 
kafirdir, Ģöyledir böyledir dese cezalandırıverecek hemen, veya 
oradakilerin tepkisini çekecek. Ama onların ne olduğunu rabbim bilir. 
Fakat; lâ yedıllu Rabbiy ve lâ yensa benim rabbim ne yanılır, ne de 
unutur. ĠĢte orada söylemesi gereken de buydu. 

 
Musa tuzağa düĢmüyor kadı değil, davetçi olduğunu biliyor. Fakat 

Allah‟ı tanıyor ve temel iki imani gerçeği hatırlatıyor. O yanılmaz ve 
unutmaz. Bunu bilmek bana yeter. Diyor. 

 
 
53-) Elleziy ceale lekümül Arda mehden ve selek leküm fiyha 

sübülen ve enzele mines semâi maen, feahrecna Bihi ezvacen min 
nebatin Ģetta; 

 
Arzı sizin için bir beĢik olarak meydana getirip, orada sizin için 

yollar açar, semâdan bir su inzâl eder... O su ile çeĢitli nebattan çiftler 
çıkardık. (A.Hulusi) 

 
053 - O ki sizin Arzı bir beĢik yaptı ve onda size yollar açtı ve 

Semadan bir su indirdi de bu sebeple muhtelif nebattan çiftler 
çıkarmaktayız. (Elmalı) 

 
 
Elleziy ceale lekümül Arda mehden o sizin için yeryüzünü bir 

beĢik yaptı ve selek leküm fiyha sübülen ve orada sizin için yollar açtı. 



ve enzele mines semâi maen Yine gökten yağmuru o indirdi. 
feahrecna Bihi ezvacen min nebatin Ģetta iĢte bu sayede onunla 
envayi çeĢit ürünlerden çift çift çıkarmıĢızdır. 

 
 
54-) Külu ver'av en'ameküm* inne fiy zâlike le âyâtin 

liülinNüha; 
 
Yeyin ve hayvanlarınızı da otlatın... Muhakkak ki bunda sağlıklı 

düĢünenler için iĢaretler vardır. (A.Hulusi) 
 
054 - Hem yiyiniz hem hayvanlarınızı güdünüz, her halde bunda 

ülinnühâ için çok âyetler var. (Elmalı) 
 
 
Külu ver'av en'ameküm siz de beslenin hayvanlarınızı da besleyin 

inne fiy zâlike le âyâtin liülinNüha Ģüphesiz bütün bunlarda sahibini 
kötülükten koruyan bir akla sahip olanlar için alınacak sonsuz dersler 
vardır. Allah her Ģeyi bilir ama, bir amaç için yarattı eĢya arasında bir bağ 
var, bunu görün ey akıl sahipleri her Ģey insan için. Ya insan kim için? 
Diye sorun. 

 
 
55-) Minha halaknaküm ve fiyha nu'ıydüküm ve minha 

nuhricüküm tareten uhra; 
 
Sizi ondan halk ettik! Tekrar sizi oraya iade edeceğiz! Sizi ondan 

bir kez daha çıkaracağız (bâ's). (A.Hulusi) 
 
055 - Sizi o Arzdan yarattık, yine sizi ona iade edeceğiz hem de 

ondan sizi diğer bir defa daha çıkaracağız. (Elmalı) 
 
 
Minha halaknaküm ve fiyha nu'ıydüküm ve minha nuhricüküm 

tareten uhra biz sizi yerden yarattık yine ona döndüreceğiz ve oradan 
bir kez daha çıkaracağız.  

 
Ġnsanın elementer kökeni topraktandır. Ondan aldığı organik ve 

inorganik maddeler geri dönecektir insan ölünce. Yani iade edecektir. 
Geçici hayatı insana hatırlatan bu ayetler; Geçiciyi kalıcı sanırsan ey 
insanoğlu firavunlaĢırsın diyor. Hayat geçicidir. Firavun bu hayatı kalıcı 
sandı onun için de tek dünyalıydı. Ġki dünyalı olsaydı Allah‟a bunca isyan 
etmezdi. 

 
Rabbim iki dünyalı kılan ve iki dünyasını da mamur kılanlardan 

etsin. 



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



 Ġslamoğlu Tef. Ders. TÂHÂ SURESĠ (056-098)(99) 
 
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları geçen dersimizde Tâhâ suresinin 55. ayetine 

kadar iĢlemiĢtik. Söz konusu ayetlerde Hz. Musa AS. ın peygamber 
olarak seçiliĢi ve ilahi davetle birlikte firavuna gönderiliĢi naklediliyordu ve 
pasaj zamanlar ve zeminler üstü ebedi ilkelere atıf yaparak bitiyordu. 
Allah‟ın her Ģeyi bir amaç için yarattığı, insanı da amaçlı olarak yarattığı, 
diğer eĢyayı kendisi için yarattığı insanın kendi amacının ne olduğunu 
sorgulaması gerektiğini ima eden, yaratılıĢa atıf yapan Allah‟ın 
yaratıĢında ki o ihtiĢama atıf yapan ayetlerle bitmiĢti. 

 
ġimdi 56. ayetle tekrar konuya, kıssaya dönerek tefsirimizi 

sürdürüyoruz. 
 
 
56-) Ve lekad ereynahu âyâtina külleha fekezzebe ve eba; 
 
Andolsun ki biz ona (Firavun'a) iĢaretlerimizin hepsini gösterdik... 

(Fakat o) yalanladı ve kabulden kaçındı. (A.Hulusi) 
 
056 - Kasem olsun biz, ona âyetlerimizin hepsini gösterdik, öyle 

iken o yine yalan dedi dayattı. (Elmalı) 
 
 
Ve lekad ereynahu âyâtina külleha doğrusu biz firavuna mucizevi 

belgelerimizin her türünü gösterdik. fekezzebe ve eba fakat o yalanladı 
ve küstahça yüz çevirdi. 

 
Firavuna Allah‟ın mucizevi ayetlerinin tümü gösterilmiĢti. Bu ayetler 

2 anlama birden gelebilir. 
 
1 – Ġlahi mesajlar. Yani onu davet etmiĢtik, ona iletmiĢtik. 

Peygamberimiz vasıtasıyla hakikatin ne olduğunu ona göstermiĢ 
anlamına gelebileceği gibi, Hz. Musa‟nın Allah‟tan gönderilen bir nebi 
olduğuna iĢaret eden mucizelere de bir atıf olabilir.  

 
Burada açıkça söylenen Ģu; Ġlahi hidayet yoksa yetmiyor. Yani 

insanla vahyin karĢılaĢması buluĢması Ģart. Fakat bu tek baĢına yeterli 
değil. IĢık geliyor, geliyor, geliyor, gözünüzün önüne kadar geliyor. Fakat 
gözünüzü kapıyorsanız, göz kapağını indiriyorsanız ıĢık sizin için ıĢık 
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olmuyor. Gözünü kapayan dünyayı kendisine zindan edebiliyor. Hakikati 
göremiyor. Ġlla ki gözünü açması lazım. Yani vahiy ıĢığının size kadar 
gelmiĢ olması gerçeğin size kadar gelmiĢ olması yarısı iĢin. Sizin de 
gerçeğe doğru adım atmanız gerekiyor. Yani gözünüzü açmanız, 
gönlünüzü açmanız, onu kabullenmeniz, yoksa iĢe firavni bir inatla 
hakikat karĢısında sessiz bir duvar kesiliyorsunuz. Yamuk bakan doğru 
göremiyor. Yamukluğu baktığında arıyor, bakıĢında değil. 

 
 
57-) Kale eci'tena lituhricena min Ardına Bi sihrike ya Musa; 
 
"Sihrin ile bizi arzımızdan çıkarmak için mi geldin, yâ Musa?" dedi. 

(A.Hulusi) 
 
057 - Sen, dedi: sihrinle bizi yerimizden çıkarmak için mi geldin 

bize ya Musâ! (Elmalı) 
 
 
Kale eci'tena lituhricena min Ardına Bi sihrike ya Musa ve 

firavun, bakınız kendisine gelen ebedi hakikate karĢı nasıl bir yönteme 
baĢ vuruyor. Ġnkar gerekçesine bakınız. Firavun dedi ki; Sen sihrinle bizi 
yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin ey Musa. 

 
Bu bir suçluluk psikolojisidir. Kendi suçunu KarĢısındakinde görme 

psikozu. Kendisi bir yalan üzerine iktidarını kurmuĢ, imaj iktidarı. Gücü 
imajına dayalı. Vitrinle götürüyor iĢi. Korkunun kralı olmuĢ ve korkunun 
krallığının ekmeğini yiyor. Muhatabını da kemdi cürümüyle suçluyor. 
Onun için sihrinle bizi toprağımızdan, yurdumuzdan, yuvamızdan 
çıkarmak için mi geldin ey Musa diyor.  

 
Resmi bir söylem bu. Zulüm iktidarını sallayan Hz. Musa‟nın 

davetine karĢı firavun, sahte bir vatan millet söylemi geliĢtiriyor. Yani 
yurdumuza yönelik bir tecavüz söz konusu söylemiyle kendi zulüm 
iktidarını korumak için çarpıtıyor gerçeği. Yani güvenlik problemine 
dönüĢtürüyor hakikat problemini. Ġman problemini güvenlik olarak 
algılamalarını istiyor. Onun için de etrafındaki insanları zaaflarından yola 
çıkarak korkutmaya çalıĢıyor. Resmi bir söylem bu. Firavunun Musa‟ya 
karĢı söylemi sahte bir vatancılık, sahte bir milletçilik söylemi. Tam bir 
gündem saptırma tabii ki. Hakikat ve adalet çağrısını güvenlik tehdidi 
olarak algılamak baĢka ne olabilir ki.  

 
DüĢünebiliyor musunuz. Sizin zulüm iktidarınızı sallayan ve sizi 

adalete davet eden birine karĢı sahte bir vatancılık söylemi. Belki eğer 
Mısır kadim tarihini hatırlayacak olursak belki o günün firavunu, ki bu 
firavunun isminin 2. Ramses veya daha baĢkaları olduğu yönünde bir 
takım tarihsel malumatlar var.  



 
ĠĢte her kimse Hz. Musa‟nın davet ettiği o firavunun belki de 

geçmiĢe yönelik tarihte yaĢanmıĢ bir takım iman devrimlerini 
hatırlamasına neden oluyor Hz. Musa‟nın daveti. Bunların en baĢında 
kendisinden 3 – 5 kuĢak önce Mısır yönetimine gelmiĢ olan Ahneto‟nun 
Tevhid devrimi yatıyor. Ahneton Mısır hükümdarı olduktan sonra binlerce 
ilaha tapınılan ve apis kültünün, yani amon-ra ve apis kültü; Gökte güneĢ 
ilahı ve onun etrafında bir çok ilah. Yerde ise öküz ilahı ve onun etrafında 
bir çok ilah; toprak ilahi, su ilahı, ırmak ilahı, orman ilahı vs. vs.  

 
Bu putperest kültün tüm etkilerini yok edecek kararlar alıyor 

Ahneton ve herkesi bir tek yüce Allah‟a ibadete çağırıyor. Apis 
rahiplerinin iĢine son veriyor. Bu rahiplerin iĢi serapis denilen apis 
mabetlerinde, yani içerisinde kutsal öküzlerin bulunduğu apis 
mabetlerinde kendilerine ayrılan yerlere oturup apis öküzlerinin 
tavırlarından, davranıĢlarından, iĢte kulaklarını, kuyruklarını 
oynatmalarından yola çıkarak bir takım yorumlarda bulunmak ve 
geleceğe iliĢkin çıkarımlar yapmak. Bunların görevi bu. Yani gerçekten 
gülünç, gerçekten komik ama bu böyle. 

 
Ġnsan aklıyla arasını açarda logosu mitosa dönüĢtürürse.hakikati 

mitolojiye dönüĢtürürse. Hakikate karĢı sırtını, mitolojiye karĢı da yüzünü 
dönerse olacağı budur. Öküz insanın mürĢidi haline gelir. Öküz insanın 
tanrısı haline gelir ve kulağını oynattı Ģu anlama gelebilir, kuyruğunu 
oynattı bu anlama gelebilir, böğürdü Ģu manaya gelebilir gibi koca bir 
halkı birkaç öküzün arkasına döküp götürmek mümkündür. Onun için 
tüm peygamberlerin temel görevi insanoğlunu böyle ahmaklıklardan ve 
saçmalıklardan korumak olmuĢtur. 

 
Allah‟a kul olmayanlar kendilerine kul olacak çok çok aĢağı varlıklar 

bulmuĢlardır. ĠĢte apis kültü de budur. Eski Mısır‟ın Apis kültü buna 
dayanır. Dolayısıyla Ahneton bu kültü tümden reddetti. Hatta yeni bir 
baĢkent yaptı Ahataton koydu. Allah kenti. Yani Allah‟a adanmıĢ kent. 
Amon kültürünü reddetti, amon dinini ve onun yerine tek tanrıcılığa dayalı 
bir tevhid dini ikame etti.  

 
Daha da ilginci Ģunu yaptı, yaptığı en büyük devrim bu beklide 

buydu. Zaten içeriğini böyle doldurmuĢ olması bunları korkutuyordu. O 
güne kadar firavunların sarayı halka kapalı idi. Halk firavunları hiç 
görmezdi. Sadece yakın çevre,elitler görürdü. Onun içinde eski Mısır‟da 
firavun heykelleri gerçek boyutlarının 20-30-40-50, hatta 100 katı 
boyutlardadır. Halk firavunları kendilerinden üstün, çok büyük sansın 
diye böyle yaparlardı.  

 
O heykellerin tamamı da Ģu vaziyette durmuĢ, firavunlarla 

resmedilmiĢlerdir; Ġki elinden birinde kırbaç, demir bir kamçı vardır. 



Birinde de ucunda halka olan bir haç iĢareti vardır. Yani bu haçın aslında 
Hıristiyanlığın bir sembolü olmadığını, Hıristiyanlığa putperestlikten 
geçtiğini de öğrenmiĢ oluyoruz. Eğer elinize o heykellerin, yontuların 
birer resimleri geçer, ya da Yolunuz Mısır‟a düĢerse tahrir meydanında ki 
eski Mısır meclisine girerde o devasa heykelleri görürseniz, görme 
Ģansınız olursa ilk baktığınız yer elleri olsun. Bir elinde demir bir kamçıyı, 
diğerinde ise ocunda halka olan bir haçı göreceksiniz. 

 
ĠĢte sahte bir kutsallık ve zorbalık üzerine bina edilmiĢ bu yapıyı 

muvahhit Ahneton yıktı ve sarayı halka açtı. Bakın biz de sizin gibi bir 
insanız demek için. Tabi iki kendisiyle, yaĢıyla sınırlı oldu bu tevhid 
inkılabı ve ondan sonra gelen firavunlar geri putperestliğe, Amon kültüne, 
Apis kültüne geri döndüler. Yani yine Apis öküzü Mısır‟lıların tanrısı 
olarak sunulmaya devam etti.  

 
Onun için Hz. Musa‟nın kendisine davete geliĢi karĢısında bu kadar 

telaĢa kapılan firavun tarihte yaĢanmıĢ bu tevhidi inkılaba dikkat çekmiĢ 
olmalı. Yani onun korkusunu yaĢıyor olmalı. Acaba bir daha mı korkusu. 
Çünkü unutmayınız ki Hz. Musa sarayda yetiĢmiĢ bir prenstir. Dolayısıyla 
iktidarın varislerinden biridir. ĠĢte korku iktidarı ellerinden alma 
korkusuydu. Yani Kral çıplak diyen biri çıkmıĢtı ve Kral gerçekten 
çıplaktı. Onun için de çıplak kral, kendisinin çıplaklığını söyleyecek 
herkesin varlığına düĢman oluyordu. 

 
 
58-) Felene'tiyenneke Bi sihrin mislihi fec'al beynena ve 

beyneke mev'ıden lâ nuhlifühu nahnu ve lâ ente mekanen süva; 
 
"Sendekinin benzeri bir sihri, biz de sana getireceğiz... Aramızda 

bir buluĢma zamanı belirle ki, ikimiz de ona uyalım... Düzgün bir 
mekânda buluĢalım." (A.Hulusi) 

 
058 - O halde bilmiĢ ol ki biz de onun gibi bir sihir sana yapacağız, 

Ģimdi sen, seninle aramızda bir miadı tayin et ki ne senin ne bizim hulf 
etmeyeceğimiz denk bir mahal olsun. (Elmalı) 

 
 
Felene'tiyenneke Bi sihrin mislihi bakınız ne diyor firavun; Fakat 

Ģunu da bil ki ey Musa, biz de sana benzer bir sihirle karĢılık vereceğiz. 
Yani o dönem Mısır‟ında  kimya ilmi gerçekten de zirvesini yaĢıyordu. 
Unutmayalım ki Mısır yönetiminde büyü, dinsel bir obje olarak 
görülüyordu. Yani bir parça kutsal bir obje olarak. Onun için rahipler 
büyücülükte yapıyorlar, aynı zamanda bunlar toplumun bilim adamları 
sınıfını oluĢturuyorlardı. Yani 3 niteliği kendilerinde taĢıyorlardı. Hem dini 
otorite olmak, hem ilmi otorite olmak, hem de büyücülük gibi 3 niteliği 
kendilerinde taĢıyorlardı. 



 
Onun için firavun yönetimi altında zirvesini yaĢayan sihirbazlığın 

kendi iktidarına bir koltuk değneği olarak kullanılmasını istemiĢti. 
 
fec'al beynena ve beyneke mev'ıden lâ nuhlifühu nahnu ve lâ 

ente mekanen süva haydi Ģimdi bizimle senin arasında kamuya açık bir 
mekanda bizim de senin de caymayacağın bir buluĢma zamanı tayin et 
diye teklifte bulundu Hz. Musa‟ya. 

 
Meveyd hem mastar, hem ismi zaman, ismi mekan anlamlarına 

gelir. Yani söz ver, bir yer tayin et, bir zaman tayin et. Ama bir sonraki 
ayetten öyle anlaĢılıyor ki, zaman tayini kastedilmektedir. Firavunun Hz. 
Musa‟ya bunu söylemesinin temelinde Ģu yatıyor olsa gerek. Sen tayin et 
yerini zamanını ki daha sonra seni alt ettiğimizde, o kadar emin 
görünüyorlar ki seni alt ettiğimizde; Bak bak iĢte sizin yerinizde sizin 
otoriteniz altında oldu demeyesin. ġeklinde anlayabiliriz. 

 
 
59-) Kale mev'ıdüküm yevmüzziyneti ve en yuhĢerenNasu 

duha; 
 
(Musa) dedi ki: "Sizin buluĢma vaktiniz bayram günüdür... Ġnsanlar 

kuĢluk vakti toplansınlar." (A.Hulusi) 
 
059 - Size miad, dedi: ziynet günü ve nâsın toplanacağı kuĢluk 

vakti. (Elmalı) 
 
 
Kale Musa dedi ki; mev'ıdüküm yevmüzziyneti ve en 

yuhĢerenNasu duha buluĢma zamanınız bayram günü, tam da halkın 
toplandığı kuĢluk vakti olsun. 

 
 
60-) Fetevella fir'avnü feceme'a keydehu sümme eta; 
 
Firavun döndü (gitti) ve hilesini (büyücülerini) topladı, sonra geldi. 

(A.Hulusi) 
 
060 - Bunun üzerine Firavun tedbire giriĢti, bütün hîlesini derdi 

topladı da sonra geldi. (Elmalı) 
 
 
Fetevella fir'avnü feceme'a keydehu sümme eta hemen 

ardından firavun görüĢmeyi sona erdirdi ve tüm düzeneğini, hilesini, 
hurdasını tasarladıktan sonra buluĢma zamanı çıkageldi. 

 



A‟raf/111-114. ayetleri arasında anlatılan sihirbazları, yani resmi 
bilim adamlarını iktidarı için seferber eden firavun, onlara ulufe teklif 
ediyor. Onlar da zaten bize ne vereceksiniz diyor. A‟raf suresinin biraz 
önce söylediğim ilgili ayetlerinde. Yani resmi bilim adamları “putperest 
Amon kültünün din adamları” al gülüm ver gülüm iĢindeler. Yani maddi 
berdel karĢılığında hakikati satma teklifi ile karĢı karĢıya. Bir tarafta sahte 
dini otorite ve sahte ilmi otorite, öbür tarafta zalim ve sahte siyasi otorite. 
Bu ikisi arasında da danıĢıklı bir dövüĢ var. Yani sen beni destekle ben 
de seni destekleyeyim. Sen sende olandan bana ver, ben de bende 
olandan sana vereyim. Tarih boyunca tüm zalim ve despot yönetimlerin 
uyguladığı bir yöntem. Firavunca da uygulanıyor orada. 

 
 
61-) Kale lehüm Musa veyleküm lâ tefteru alAllâhi keziben 

feyüshıteküm Bi azâb* ve kad habe meniftera; 
 
Musa onlara dedi ki: "Yazıklar olsun size... Allâh üzerine yalan 

uydurmayın! Bundan dolayı azap ile kökünüzü keser... Ġftira eden 
hakikaten kaybetmiĢtir." (A.Hulusi) 

 
061 - Musâ onlara veyl sizlere, dedi: Allaha yalanı iftira etmeyin 

sonra bir azâb ile kökünüzü keser, filhakika iftira eden hâib oldu. (Elmalı) 
 
 
Kale lehüm Musa veyleküm Musa onlara dedi ki; “size yazıklar 

olsun.” lâ tefteru alAllâhi keziben feyüshıteküm Bi azâbin Allah‟a karĢı 
yalan uydurmayın, böyle yaparsanız o size kökünüzü kurutacak bir ceza 
verir. ve kad habe meniftera zaten O‟na iftira eden daha baĢtan 
kaybetmiĢ, daha baĢtan yitirmiĢtir. 

 
 
62-) Fetenazeu emrehüm beynehüm ve eserrunnecva; 
 
(Sihirbazlar) iĢlerini aralarında tartıĢtılar... Aralarında fısıldaĢtılar. 

(A.Hulusi) 
 
062 -  ġöyle ki: aralarında iĢlerine kavraĢtılar ve gizli fısıldaĢtılar. 

(Elmalı) 
 
 
Fetenazeu emrehüm beynehüm ve eserrunnecva derken 

Firavun ve yandaĢları aralarında tartıĢarak planlarını yaptılar, fakat bunu 
gizlediler.ve eserrunnecva Necva zaten kulis anlamına da gelir. Yani 
gizli gizli bir Ģeyler konuĢmak, tartıĢmak, karara bağlamak. Yani 
muhalifler ve muhataplar için bir oyun tezgahlamak anlamında. 

 



Hz. Musa‟nın sihirbaz olmadığı  konusunda demek ki tereddütleri 
var. Yani gerçekte olabilir. Gerçekten farklı bir güç taĢıyor. Farklı bir 
desteğe sahip diye de düĢünüyor olabilirler ki, kendi aralarında bunca 
telaĢa düĢmüĢ olmalı. Tuzak kurmak için kendi aralarında ciddi bir 
istiĢare mekanizması geliĢtirmiĢ olmalılar. 

 
 
63-) Kalu in hazâni lesahırani yüriydani en yuhricaküm min 

Ardıküm Bi sihrihima ve yezheba Bi tariykatikümül müslâ; 
 
(Firavunun sihirbazları) dediler ki: "ġu ikisi, iki büyücüden baĢka bir 

Ģey değildir... Sihirleri ile sizi arzınızdan çıkarmak ve sizin örnek yaĢam 
tarzınızı yok etmeyi diliyorlar." (A.Hulusi) 

 
063 - Her halde dediler: bunlar iki sihirbaz, sizi yerinizden çıkarmak 

ve nümunei imtisal olan tariukatınızı gidermek istiyorlar. (Elmalı) 
 
 
Kalu in hazâni lesahırani yüriydani en yuhricaküm min 

Ardıküm Bi sihrihima ve yezheba Bi tariykatikümül müslâ 
 
Ġn hazâni, daha sonradan belirlenen Arapçanın kurallarına göre Ġn 

hazeyni Ģeklinde de okunmuĢsa da bize kadar gelen ünlü ve kabul 
görmüĢ kıraat budur ve Arap lehçeleri içerisinde yine amel ettirmeyen bu 
okuma biçimi de bulunmaktadır. 

 
Ve diyorlar ki; Bu ikisi, sizi sihirleri ile yurdunuzdan sürüp çıkarmak 

ve sizin oluĢturduğunuz ideal yaĢam tarzınıza son vermek isteyen 
büyücülerden baĢkası değil. 

 
Dikkat buyurun lütfen.ve yezheba Bi tariykatikümül müslâ yani 

ideal hayat tarzınızı yok etmek, ortadan kaldırmak. Hayat tarzı; sahte 
ilahlık kamçı ve zulüm üzerine oturuyor. Firavunun hayat tarzı bu ve bu 
hayat tazını ideal hayat tarzı olarak görüyorlar. Problem de buradan 
kaynaklanıyor. Sahte ilahlık, zulüm ve kamçı üzerine oturmuĢ olan. Yani 
imaj ve zorbalık üzerine oturmuĢ olan bu hayat tarzını ideal olarak 
görünce geriye ne kalıyor?  

 
Onun dıĢındaki tüm hayat tarzlarına korkunç bir düĢmanlık ilan 

etmek ve saldırmak. Kendi hayat tarzınızı, diğer hayat tarzlarının 
tümünün en üstünde görüyorsunuz, bununla da kalmıyorsunuz, tamam 
bu anlaĢılabilir bir Ģey. Zaten öyle görmeseniz hayat tarzı olarak 
seçmezsiniz. Fakat elinizde ki devlet gücünü, iktidar gücünü kullanarak 
diğer tüm hayat tarzlarını yok etmeye kalkıĢıyorsunuz, bunu da zorbalıkla 
yapıyorsunuz. ĠĢte firavun bunu yapmıĢtı. Ama kendi saadetlerini bütün 



bir toplumun felaketi üzerine bina etmiĢlerdi. Hayat tarzlarının en ideal 
olması hakikate dayanmasından kaynaklanmıyordu.  

 
Peki hayat tarzları arasında gerçekten en iyisini tespit etmek için 

nasıl bir sınav yapılabilir? EĢit zemine koyarsınız. Yani güç ve iktidarı 
birine verip de öbürüne zulüm ve baskı uygulayarak hangi hayat tarzının 
daha çok insanı cezp ettiğini anlayamazsınız. Ġktidara eĢit derecede 
uzaklaĢtırın, gücü herhangi birine peĢinen vermeyin baskı uygulamayın, 
ondan sonra sunun insanlara. Bakın bakalım hangi hayat tarzı kendisine 
kimleri çekiyor. Toplumun en pespaye, en rezil, en kepaze, en aĢağı ve 
en günahkar, en soysuz, en haramzade kesimlerini kendisine çeken 
hayat tarzı hangisi, toplumun en ahlaklı, en iyi, en mazlum, en 
yardımsever, en dürüst kesimlerini kendisine çeken hayat tarzı hangisi. 

 
ĠĢte firavunun tezinde hayat tarzını eĢitsiz bir Ģekilde yarıĢmaya 

sokuyor. Yani iktidarın peĢin gücünü kendi hayat tarzına destek olarak 
kullanıyor ve ondan sonrada diğer hayat tarzını yok etmeye giriĢiyor. 

 
 
64-) Feecmiu keydeküm sümme'tu saffa ve kad eflehal yevme 

menista'lâ; 
 
"Bu sebeple bütün hilelerinizi toplayın, sonra saf hâlinde gelin... 

Bugün kim üstün gelir ise o kurtuluĢa ermiĢtir." (A.Hulusi) 
 
064 - siz de bütün hîlenize ittifak edin, sonra da saf halinde gelin, 

bu gün üstün gelen, muhakkak felâhı buldu. (Elmalı) 
 
 
Feecmiu keydeküm sümme'tu saffa iĢte bu nedenle tüm hile ve 

tuzaklarınızı bir araya getirerek tek saf halinde üzerlerine gidin. Firavun 
devam ediyor, yani haksız olduklarını kendisi bile itiraf ediyor kendi 
içlerinde hile ve tuzak olduğunu biliyor iktidarının temelinin. Onun içinde 
göz bağcılara ve göz bağcılığa güveniyor. Birlik olun diyor. 

 
ve kad eflehal yevme menista'lâ zira bugün galip gelen taraf 

kesin bir baĢarı kazanmıĢ olacaktır. Yani safları sıklaĢtırın diyor dikkat 
buyurun.sümme'tu saffa yani birlik olun, safları sıklaĢtırın. Resmi 
söylem devam ediyor, Firavunun resmi söylemi. Hakikat karĢısında 
ahlaksız gücün, hile ile birlikte birleĢince hakikati alt edeceğini düĢünüyor 
olmalı firavun. 

 
 
65-) Kalu ya Musa imma en tülkıye ve imma en nekûne evvele 

men elka; 
 



Dediler ki: "Yâ Musa! Ya sen at ya da ilk atan biz olalım." (A.Hulusi) 
 
065 - Ya Musâ! Dediler: ya at, yahut ilk atan biz olalım. (Elmalı) 
 
 
Kalu ya Musa imma en tülkıye ve imma en nekûne evvele men 

elka sihirbazlar Ey Musa dediler, sen mi atarsın, yoksa ilk atan biz mi 
olalım. 

 
 
66-) Kale bel elku* feizâ hıbalühüm ve 'ısıyyühüm yuhayyelü 

ileyhi min sıhrihim enneha tes'a; 
 
(Musa) dedi ki: "Hayır, siz atın"... Bir de ne görsün! Onların ipleri ve 

değnekleri, sihirlerinden ötürü, kendisine, koĢuyorlarmıĢ gibi geldi 
(hayal). (A.Hulusi) 

 
066 - Haydin siz atın dedi, ne baksın onların ipleri ve sopaları 

sihirlerinden ona öyle tahyil olunuyor ki cidden bunlar koĢuyorlar. (Elmalı) 
 
 
Kale bel elku Musa hayır dedi, önce siz atın. feizâ hıbalühüm ve 

'ısıyyühüm yuhayyelü ileyhi min sıhrihim enneha tes'a bunu yapar 
yapmaz onların ipleri ve sopaları yaptıkları sihirlerden dolayı ona 
akıyormuĢ gibi göründü. 

 
yuhayyelü ileyhi min sıhrihim sihirlerinden dolayı öyle tahayyül 

ettiler. Bu ibareyi aynen böyle çevirebiliriz. Öyle göründü, öyle tahayyül 
ettiler. Sihrin aldatıcı tabiatına bundan daha güzel atıf olmaz. A‟raf/116. 
ayetinde halkın gözünü boyadılar diyor. aynı olayın anlatıldığı bir baĢka 
suresinde. Orada da farklı bir ifade geliyor. Halkın gözünü boyadılar. 
Firavunun zulüm iktidarının kof bir imaja ve vitrine dayalı olduğu 
gerçeğini hatırlatıyor bu ifade. 

 
Bilimin ve bilim adamlarının zalim ve despot yönetimlere koltuk 

değnekliği örneğine en tipik bir misal teĢkil ediyor. Gerçekten de bilimi ve 
bilim adamlığını despot firavun yönetimi nasıl kendi zulüm iktidarına 
payanda kılıyor onu görüyoruz. Kur‟an ın bunu anlatmaktan amacı da 
tarihi bir hikaye anlatmak değil. Bundan zamanlar ve zeminler üstü öğüt 
çıkarmak, ibret almak ve tarih boyunca yaĢanmıĢ olan bu tip 
olumsuzlukların gelecekte olmaması için insan oğlunun tedbir almasını 
sağlamak. 

 
 
67-) Feevcese fiy nefsihi hıyfeten Musa; 
 



Musa içinde korkuyu hissetti! (A.Hulusi) 
 
067 - Birdenbire Musâ içinde bir nevi' korku duydu. (Elmalı) 
 
 
Feevcese fiy nefsihi hıyfeten Musa iĢte bu yüzden Musa, içinde 

bir ürperti hissetti. Görüntü, yani ayet onu gösteriyor ki görünen o 
manzara Hz. Musa‟yı bile tedirgin etmiĢ olmalı. Onun için içinde bir 
ürperti hissetti diyor. 

 
 
68-) Kulna lâ tehaf inneke entel a'lâ; 
 
"Korkma! Muhakkak ki sen, evet sen üstünsün" dedik. (A.Hulusi) 
 
068 - Korkma dedik: çünkü sensin üstün sen. (Elmalı) 
 
 
Kulna ki tarihin bize verdiği bilgilere ve o gün göz bağcılığın, 

illüzyonun nasıl yapıldığını anlatan bir takım tarihi kayıtlara göre Mısır‟lı 
sihirbazlar fizik ve kimyayı sihir için, halkın gözünü boyamak için 
kullanıyorlardı. Çünkü o gün bilim elitist bir tabiata sahipti. Bilim yapan 
sadece bir azınlık oluyordu. Onlarda  eĢyanın keĢfettikleri yasalarını halk 
bilmediği için, Örneğin hortum gibi esnek ve elastiki boruların içine cıva 
dolduruyorlar, bu cıva dolu yılan biçiminde yapılmıĢ, yılan Ģekli verilmiĢ 
elastiki heykelleri sıcak bir zemine koyuyorlar, o zemini alttan ateĢliyorlar, 
ısı veriyorlar cıva genleĢiyor, genleĢince baĢlıyordu cıva dolu yılan sureti 
verilmiĢ bu elastiki maddeler oynamaya, hareket etmeye ve civanın bu 
yasası, cıva maddesinin bu tabiatı halk tarafından bilinmediği için bu bir 
büyü olarak kabul ediliyordu ve halk bunu gerçekten korkunç bir güç 
olarak görüyor ve bu gücün önünde eğiliyordu.  

 
Halkın bu güce olan korkusu ve itimadı iktidar tarafından istismar 

ediliyordu. Yani sürüleĢtiriliyordu ve böyle iktidar götürülüyordu. Bir örnek 
bu. Onun için orada olup bitenler gerçekten iĢin iç yüzünü bilmeyen 
insanların gözünde korkunç Ģeylerdi. 

 
Kulna lâ tehaf inneke entel a'lâ ama iĢin iç yüzünü bilen biri vardı. 

O da Allah. Yarattığı eĢyanın yasalarını ve tabiatını bilen Allah Ģöyle 
buyuruyor. Korkma dedik Musa‟ya. ġüphe yok ki sen sonunda üstün 
gelen kiĢi olacaksın. Yani sonunda sen üstün geleceksin. Sen, neden 
korkuyorsun. 

 
 
69-) Ve elkı ma fiy yemiynike telkaf ma sane'û* innema sane'û 

keydü sahır* ve lâ yüflihus sahıru haysü eta; 



 
"Sağ elindekini bırak, onların ürettiklerini yutsun... (Onlar) sadece 

sihirbazın hilesini yapıp ürettiler... Sihirbaz nereye gitse kurtuluĢu olmaz." 
(A.Hulusi) 

 
069 - Ve elindekini bırakıver, o onların yaptıklarını yalar yutar, 

çünkü onların yaptıkları sırf sihirbaz hîlesidir, sihirbaz ise her nerede olsa 
felâh bulmaz. (Elmalı) 

 
 
Ve elkı ma fiy yemiynike telkaf ma sane'û Ģimdi sağ elinde ki 

asayı at. Onların yaptıklarını silip süpürecektir. innema sane'û keydü 
sahır çünkü onların yaptığı sihirbazlıkların, göz bağcılıklarından baĢka 
bir Ģey değil. ve lâ yüflihus sahıru haysü eta kaldı ki bir sihirbazne 
amaç güderse gütsün asla kalıcı bir baĢarı elde edemez. 

 
Evet, imaja ve vitrine dayalı her tür güç gösterisinin hakikat 

karĢısında ki konumu, karın güneĢ karĢısında ki konumudur. GüneĢ 
görmüĢ kar gibi erir, hakikat görmüĢ yalan. Onun içindir ki burada da bir 
fiskelik canı olduğu imaja yönelik iktidarın aslında altının ve içinin boĢ 
olduğu imajını yırtınca, yüzünün maskesini çekip atınca arkadan kof bir 
Ģey göründüğü, yani gerçekte korkulacak bir Ģeyin olmadığı böyle ima 
edilmiĢ oluyor. 

 
 
70-) Feulkıyes seharetü sücceden kalu amenna Bi Rabbi 

Harune ve Musa; 
 
Bu sebeple sihirbazlar, önünde yere kapandılar... "Harun ve 

Musa'nın Rabbine (B iĢareti kapsamında) iman ettik" dediler. (A.Hulusi) 
 
070 - Bin netice bütün sihirbazlar secdeye kapandılar, Harun ile 

Musâ‟nın rabbine iman ettik dediler. (Elmalı) 
 
 
Feulkıyes seharetü sücceden kalu amenna Bi Rabbi Harune ve 

Musa evet, orada bir Ģey oldu.Feulkıyes seharetü sücceden nihayet 
sihirbazlar bu olayın hemen arkasından. Oradaki “fa” takibiye fa sı olsa 
gerek. Yani bu olayın hemen arkasından secdeye kapanarak dediler ki 
amenna Bi Rabbi Harune ve Musa biz Harun ve Musa‟nın rabbine 
gönülden inandık. 

 
Pazarlıksız iman, saf iman. Ġnsanlık tarihinde görülen bu en büyük 

iman inkılabı, veya inkılaplarından biri. Bilgiye dayalı tahkiki iman nasıl 
olur. Bunu da gösteriyor. Unutmayınız bu insanlar birer bilgin, birer bilim 
adamı. Onun için yalanın gerçekten nasıl ayrılabileceğini biliyorlar. Yani 



göz bağcılığa illüzyona dayalı bir takım eĢya ile, bir takım fizik ya da 
kimyasal oluĢumlarla hazırlanmıĢ sihirle ilahi mucizeyi birbirinden ayırt 
edecek kadar bilgiye sahip olan insanlar bunlar.  

 
Onun için bize aslında bu ayetin verdiği bir gerçekte Ģu; Tahkiki 

imanla taklidi iman arasındaki fark. Bilgiye dayalı imanla cahil iman 
arasındaki fark. Bu insanlar bildikleri için gördüklerini çok iyi ayırt 
edebiliyorlar. Yani neyin sahte, neyin gerçek olduğunu çok iyi ayırt 
edebiliyorlar. Onun içinde anlık muhteĢem bire değiĢim geçiriyorlar. 
Onun için iman onlarda böylesine kısa bir zamanda böylesine muhteĢem 
bir dönüĢüme meydan veriyor. 

 
Parmağı görüp aya bakıyorlar. Cama bakmıyorlar, camdan 

bakıyorlar. Olayın iç yüzünü bildikleri için kısa zamanda imanın zirvesine 
ulaĢıyorlar. 

 
 
71-) Kale amentüm lehu kable en azene leküm* innehu le 

kebiyrukümülleziy allemekümüssıhr* fele ükattıanne eydiyeküm ve 
ercüleküm min hılafin ve le usallibenneküm fiy cüzû'ınnahl* ve 
leta'lemünne eyyüna eĢeddü azâben ve ebka; 

 
(Firavun) dedi ki: "Ben size izin vermeden Ona iman ettiniz ha! 

Muhakkak ki O, size sihri öğreten büyüğünüzdür... Andolsun ki, sizin 
ellerinizi ve sizin ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve elbette sizi 
hurma dallarından asacağım... Hangimizin azapça daha Ģiddetli ve daha 
kalıcı olduğunu elbette bileceksiniz!" (A.Hulusi) 

 
071 - Ya! Dedi: ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha? O her 

halde size sihri öğreten büyüğünüz, o halde ahdim olsun ben ve elbet 
sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve elbette sizleri 
hurma dallarına asacağım, ve her halde bileceksiniz ki hangimiz azapça 
daha Ģiddetli ve daha bakalı? (Elmalı) 

 
 
Kale amentüm lehu kable en azene leküm Firavun; Demek siz 

benden izin almadan ona inandınız ha? Dedi. innehu le 
kebiyrukümülleziy allemekümüssıhr öyle anlaĢılıyor ki size sihri 
öğreten ustanız, en büyüğünüz bu olsa gerek. fele ükattıanne 
eydiyeküm ve ercüleküm min hılafin ve le usallibenneküm fiy 
cüzû'ınnahl fakat, mutlaka dönekliğinizden dolayı ellerinizi ve 
ayaklarınızı keseceğim ve topunuzu götürüp hurma kütüklerine 
asacağım. 

 
Burada ki Min hilafin i dönekliğinizden dolayı diye çevirmek 

bağlamada sözcüğün etimolojik kökenine de çok daha uygun. Ama 



genelde çaprazlama keseceğim biçiminde anlaĢılmıĢ. Fakat 
muhalefetimizden dolayı bana olan muhalefetinizden dolayı, ya da 
dönekliğinizden dolayı diye çevirmek hadisenin yapısına da uygun 
görünüyor. 

 
ve leta'lemünne eyyüna eĢeddü azâben ve ebka Firavun‟un 

tehditleri devam ediyor. Böylece hangimizin cezasının daha Ģiddetli ve 
kalıcı olduğunu iyice anlamıĢ olacaksınız. Hangimiz dediği; Allah‟ın mı 
benim mi. ġuna bakınız. ĠĢte FiravunlaĢmak bu. Allah ile boy ölçüĢmeye 
kalkmak. Allah‟la ayaklaĢmaya kalkmak, haddini bilmemek..! 

 
Ġnanca karĢı tüm zamanlarda despot ve zorbaların tek silahı bu 

olmuĢ. Tehdit, baskı, iĢkence ve ortadan kaldırma. Firavun da bunu 
yapıyor. Aslında Firavun bir çizginin sözcülüğünü üstlenmiĢ durumda 
burada. Kur‟an da bu olayı farklı farklı surelerde aktarmakla tarih 
boyunca devam eden despot ve zorba bir çizgiyi deĢifre ediyor. 

 
Ġzinli ve izinsiz iman görüyoruz. Ve diyor ki firavun benden izin 

almadan inandınız ha? Çok ilginç gerçekten. Yani benim izin verdiğim 
kadar inanın anlamını da içeriyor bu. Ġzin alın öyle inanın. Ġzinli iman diye 
bir kavramla karĢılaĢıyoruz burada. Tabii izinsiz iman. Firavununuzdan 
izin alacaksınız ve öyle inanacaksınız. Yani öyle diyor firavun. 
Firavununuzdan izin alacaksınız, öyle inanacaksınız. Firavununuz izin 
vermiyorsa inanmayacaksınız.  

 
Peki izin vermediği halde inanırsanız? O zaman imajınızı bozarım. 

Yani ben birini öldürmeyi gözüme koyduğum zaman ona Ģu derim, ona, 
iĢte burada söylüyor; Vatanımızdan çıkarmak istiyor bu vatan hainleri 
diyor. Ona terörist adını veririm diyor. Hz. Musa‟ya Firavun terörist 
muamelesi yapıyor burada. Çünkü ülkemizden bizi çıkarmak istiyor, 
iktidarımıza karĢı ayaklanmıĢ durumda diyor. onun içinde imajınızı 
bozarım, bir köpeği öldürmeyi kafasına koymuĢ olan bir zalim köpeği 
öldürmeye kalksa etraftan tepki görecektir fakat kuduz olduğuna 
inandırdıktan sonra öldürse teĢekkür alacaktır. Bu imaj bozmadır.  

 
Onun için Firavun imaj bozmaya kalkıyor ve izin almadan inandınız 

ha diyor. Benden izin almadan inandınız. Kendisi gibi düĢünmeyene 
hayat hakkı tanımıyor. Firavunca bir tavır tabii ki ve Allah ile ayaklaĢıyor. 
Allah‟a karĢı savaĢ açıyor. 

 
 
72-) Kalu len nü'sireke alâ ma caena minel beyyinati velleziy 

fetarena fakdı ma ente kad* innema takdiy hazihil hayated dünya; 
 



Dediler ki: "Bize gelen apaçık mucizelerden sonra, bizi yaratan 
üstüne seni asla tercih etmeyeceğiz... Ne hükmedeceksen hükmet! Sen 
sadece Ģu dünya hayatına hükmedersin." (A.Hulusi) 

 
072 - Ġhtimali yok dediler: bize gelen bu açık mucizelere ve bizi 

yaratana karĢı seni tercih edemeyiz, artık neye hükmün geçer, ne 
yapabilirsen yap, senin olsa olsa bu Dünya hayata hükmün geçer. 
(Elmalı) 

 
 
Kalu len nü'sireke alâ ma caena minel beyyinati velleziy 

fetarena onlar Ģöyle cevap verdiler senin tehditlerine kapılıp ta asla bize 
gelen hakikatin apaçık delillerine ve bizi yaratana sırt dönmeyeceğiz. 
fakdı ma ente kad nr karar verirsen ver umurumuzda değil. Kim 
söylüyor bunu? Yeni mümin, eski sihirbazlar. Firavunun kendilerine 
iktidar umudu bağladığı eski sihirbazlar yeni müminler iĢte böyle bir imani 
Ģuura eriyorlar. Ne karar verirsen ver umurumuzda bile değil, innema 
takdiy hazihil hayated dünya nasıl olsa senin kararın sadece bu fani 
dünya hayatında geçerlidir. ĠĢte pazarlıksız iman dediğim Ģey bu. 

 
ġimdi manzarayı gözünüzün önüne getiriniz lütfen. Hakikati 

gördüklerini biliyoruz biz eski sihirbazların. Firavunun sihirbazları hakikati 
gördüler. Ama en azından hakikati görünce tedbir almak adına Ģöyle 
davranabilirlerdi. Musa‟nın kulağına eğilip; Tamam biz gerçeği gördük 
iman edeceğiz ama senin elinde bu gücü yaratan senin rabbin bizi de 
korur mu? Bu zalimin zulmüne karĢı bize bir garanti verebilir misin 
diyebilirlerdi. 

 
Bunu demiyorlar. Hz. Musa‟nın gözüne bakmıyorlar, hatta Firavun; 

sizin ellerinizi ayaklarınızı keseceğim dönekliğinizden dolayı dediğinde 
ona karĢı cevapları; Bizi Musa kurtarır da olmuyor. Musa‟nın gözüne 
bakmakta olmuyor. Sadece ve sadece Allah‟a güvendiklerini, kendisinin 
dünyada sadece zulmedebileceğini ve ahirete yönelik hiçbir hükümde 
bulunamayacağını, kendilerininse ebedi mutluluğa talip olduklarını dile 
getiriyorlar. Kısa zamanda imanın zirvesine çıkıĢları çok ilginç. ĠĢte bu 
taklidi değil, bilgiye dayalı tahkiki iman oluĢundan kaynaklanıyor. 

 
 
73-) Ġnna amenna Bi Rabbina li yağfire lena hatayana ve ma 

ekrehtena aleyhi mines sıhr* vAllâhu hayrun ve ebka; 
 
"Gerçekten Rabbimize iman ettik ki bizim için hatalarımızı ve 

sihirbazlığımızı mağfiret etsin... Allâh daha hayırlı ve bâkîdir." (A.Hulusi) 
 



073 - Doğrusu biz günahlarımıza ve bizi zorladığın sihre karĢı bize 
mağrifet etsin diye rabbimize iman ettik, Allah, hem daha hayırlı hem 
daha bekalıdır. (Elmalı) 

 
 
Ġnna amenna Bi Rabbina li yağfire lena hatayana ve ma 

ekrehtena aleyhi mines sıhr Ģu kesin ki diyorlar biz hatalarımızı ve 
senin bizi icra etmeye zorladığın sihir türü Ģeyleri bağıĢlaması için 
gönülden inanıp güvenmiĢiz Allah‟a. Yani biz hatalarımızı bağıĢlaması 
için senin bizi zorladığın sihirden dolayı da bizi affetmesi için Allah‟a 
güvendik. Yani gidiyoruz, O‟nun huzuruna hesap vermeye gidiyoruz. ĠĢte 
bu sorumluluk bilinci. Artık öyle bir bilinçle kuĢanmıĢlar ki görür gibi 
inandıkları ahiretin endiĢesini yaĢıyorlar. Dünyanın değil.  

 
Hayata iliĢkin bir endiĢe taĢımıyorlar. Umurumuzda bile değil 

dediler. Umurlarında olan tek Ģey var Allah. Firavun umurlarında değil. 
Dünya umurlarında değil, Umurlarında olan bire Ģey var Ahiret. Halk ne 
der, Firavun ne der demiyorlar, Firavunum ne der demiyorlar. Allah‟ım ne 
der. Umurlarında olan bir Ģey var. Ebedi hayat. Geçici hayat umurlarında 
değil. ĠĢte bu imanın anında inĢa ettiği muhteĢem bir tasavvur. 

 
vAllâhu hayrun ve ebka zira Allah güven duyulanların en hayırlısı 

ve en kalıcısıdır. 
 
 
74-) Ġnnehu men ye'ti Rabbehu mücrimen feinne lehu 

cehennem* lâ yemutü fiyha ve lâ yahyâ; 
 
Gerçek Ģu ki: Kim Rabbine karĢı suçlu olarak gelirse iĢte 

cehennem onun içindir... Orada ne ölür (kurtulur), ne de diriliği yaĢar! 
(A.Hulusi) 

 
074 - Her kim rabbine mücrim olarak varırsa Ģüphesiz ki ona 

Cehennem var onda ne ölür ne dirilir. (Elmalı) 
 
 
Ġnnehu men ye'ti Rabbehu mücrimen feinne lehu cehennem 

Buraya kadar kıssa anlatıldı. Gerçekten Tarihte görülen ender imani 
inkılaplardan birinin gerçekleĢtiği bu sahne gözlerimizi önüne serildi. 
Tabii ki bir hikaye olarak değil. Pazarlıksız iman nasıl olur. Bilgiye dayalı 
tahkiki imanın, bilgisizce cehalete dayalı taklidi imandan nasıl farklı 
olduğu ve sahibini nasıl yüksek bir bilince Ģuura eriĢtirdiği anlatıldıktan 
sonra Ģimdi onlarla, onların izini izleyenler için Allah‟ın hazırladığı ebedi 
mutluluk diyarından bir takım unsurlar gözümüzün önüne seriliyor. 

 



Ġnnehu men ye'ti Rabbehu mücrimen feinne lehu cehennem 
Önce günahkarlar, önce sapkınlar, önce zalimlerin akıbeti konusunda bir 
ayet. ġüphe yok ki kim rabbine günahkar olarak kavuĢursa, kendisini 
cehennemin beklediğini unutmasın. lâ yemutü fiyha ve lâ Yahyâ orada 
ne ölebilir ne yaĢayabilir. 

 
 
75-) Ve men ye'tihi mu'minen kad amiles salihati feülaike 

lehümüd derecatül 'ula; 
 
Kim de O'na iman ederek, imanın gereği uygulamalarla gelirse, iĢte 

onlar için en yüce dereceler vardır. (A.Hulusi) 
 
075 - Her kim de ona mümin olarak Salih ameller iĢlemiĢ bir halde 

varırsa iĢte onlara en yüksek dereceler var. (Elmalı) 
 
 
Ve men ye'tihi mu'minen kad amiles salihat iĢte burada da o 

iman inkılabının büyük kahramanları olan eski sihirbaz, yeni müminler ve 
onların izini izleyenleri akıbeti geldi gündeme. Ama kimde sahibine 
erdemli iĢler yaptıran bir iman ile Allah‟a kavuĢursa feülaike lehümüd 
derecatül 'ula iĢte en yüce makamlar onların olacaktır. 

 
Ġmanın etkisinin eylemde ortaya çıkacağını ifade eden bir ayet.. 

Yani imanın ispatı ameldir diyen bir ayet. Nasıl ki hayatın ispatı büyümek 
ve çoğalmaksa, nasıl ki canın ispatı hareketse, nasıl ki ağacın ispatı 
meyve ise, imanın ispatı da amel diyor bu ayet. 

 
 
76-) Cennatu Adnin tecriy min tahtihel enharu halidiyne fiyha* 

ve zâlike cezaü men tezekkâ; 
 
Altlarından nehirler akan ADN cennetleri... Onda sonsuz yaĢarlar... 

Arınıp tezkiye olanın karĢılığı iĢte budur. 
(A.Hulusi) 
 
076 - Adin Cennetleri altından nehirler akar, onlarda muhalled 

olarak kalacaklar, ve o iĢte temizlenen kimsenin mükâfatı. (Elmalı) 
 
 
Cennatu Adnin tecriy min tahtihel enharu halidiyne fiyha 

Mutluluğun üretildiği içerisinden ırmakların çağıldadığı, girenin bir daha 
çıkmadığı cennetler. Cennetu adnin; Mutluluğun üretildiği diye çevirdim, 
bu etimolojik kökene dayalı bir çeviridir. Çünkü adn, madenle aynı kökten 
gelir. Maden ise bir Ģeyin üretildiği merkez demektir. Bir Ģeyin üretildiği 



ve kaynaklandığı merkez. Cennet mutluluğun üretildiği merkezlerdir. 
Mutluluğun madeni oradan çıkar yani. 

 
[Atlanan cümle; ve zâlike cezaü men tezekkâ 
 
ve o iĢte temizlenen kimsenin mükâfatı. (Elmalı)] 
 
 
77-) Ve lekad evhayna ila Musa en esri Bi ıbadĠY fadrib lehüm 

tariykan fiyl bahri yebesa* lâ tehafü dereken ve lâ tahĢâ; 
 
Andolsun ki, Musa'ya (Ģunu) vahyettik: "Kullarımı geceleyin yürüt... 

Onlar için denizde asanla vurarak kuru bir yol aç! YetiĢilmekten 
korkmaksızın ve (denizde boğulmaktan) dehĢet duymaksızın 
(yürüsünler)!" (A.Hulusi) 

 
077 - Ve filhakika Musâ‟ya Ģöyle vahy ettik: kullarımla geceleyin 

yürü de onlara denizde kuru bir yol aç, yetiĢilmekten korkmazsın ve 
perva etmezsin, (Elmalı) 

 
 
Ve lekad evhayna ila Musa ve doğrusu biz Musa‟ya Ģöyle 

vahyetmiĢtik. en esri Bi ıbadĠY fadrib lehüm tariykan fiyl bahri yebesa 
kullarımla birlikte geceleyin yola koyul. Onları denizin ortasında kuru bir 
yola vur.  

 
En esri Bi ibadĠY Hz. Musanın Ġsrası. Aslında Hz. Peygamberin 

tasavvurunu inĢa amaçlı olan bu kıssa Hicrete de bir ima taĢıyor. Aslında 
hicrete yavaĢ yavaĢ hazırlan imasıdır bu. Yani her firavunun bir  Musa‟sı, 
her Musa‟nın bir hicreti, isrası, her hicretin bir Medine‟si vardır. Ya 
Muhammed sen de bunu aklına koy ve hiç çıkarma ki, Firavunun ne 
kadar zalim ve güçlü olursa olsun Allah onu bir gün cezalandırır. Ne 
kadar ağır acılarla sınanırsan sınan, bir gün kurtuluĢ mukadder olur ve 
Medine‟ni kurarsın. Tıpkı Musa gibi. Mesaj bu.  

 
lâ tehafü dereken ve lâ tahĢâ arkanızdan yetiĢirler diye endiĢe 

etme, hepsinden öte Allah‟tan gayrı kimseden korkma. Çünkü böyle 
çevirdim. Tırman içinde bir metnin zipli açılması aslında bu haĢyet ve 
havf arasında ki fark daha önce defaatle vurgulamıĢtım burada iki kelime 
de aynı cümlede kullanılıyor. Havf korkanın küçüklüğünden kaynaklanan 
korku, HaĢyet korkulanın büyüklüğünden kaynaklanan korku. Onun için 
de gözünde büyütme ey Musa diyor bu ayet. Gözünde büyütme, eğer 
çekinilecek biri varsa o da sadece ve sadece Allah‟tır. O‟na karĢı duyman 
gereken ürpertiyi bir baĢkası için duyma mesajıdır bu. 

 



Buradaki ırmak veya su, deniz; Kızıl deniz diye geçmiĢ bazı tarihi 
kayıtlarda. Bazıları da Nil diye geçmiĢ, bazılarında ise Akdeniz olarak. 
Bunun neresi olduğunu Kur‟an bize haber vermiyor. Fakat bir su kütlesi 
olduğu açık. Hatta bugün Potsaid‟in hemen kıyısından, Mısır‟ın Potsaid 
kentinin hemen kıyısından baĢlayıp Nil‟in Dimyat ağzı, ki Nil‟in iki ağzı 
var döküldüğü. Biri Ġskenderiye ağzı, biri Dimyat ağzı. Dimyat ağzına 
kadar denizin ortasından, Akdeniz‟in ortasından bir otobanlık yol gider. 
Ġçi de deniz dıĢı da deniz. Denizin içinde. Böyle bir yer kabuğu oluĢumu 
var orada.  

 
Çok ilginç. Ve Mısır‟da sadece orada yok, Nil deltasının daha alt 

ucunda da bu tip yerler var. Çünkü Nil deltası dediğimiz o büyük üçgen. 
Hemen hemen Kahire‟de baĢlayıp on binlerce dönüm araziyi kaplayan o 
büyük üçgen Nil‟in getirdiği alüvyonlarla dolmuĢtur. Denizden 
kazanılmıĢtır adeta. Denizden kazanılmıĢ topraklardır. Onun içinde 
neresi deniz, neresi kara çok fazla belli olmaz. O bölgelerden birinden bir 
geçit, ilahi bir yardımla bir geçit açılmıĢ ve Hz. Musa toplumunu ilahi 
yardımın eseri olarak geçirmiĢ ve arkadan onları takip eden Firavun ve 
askerleri bildiğimiz akıbetle boğulmuĢlar. 

 
Aslında bu Ģöyle de tanımlanabilir. Ġradeli Müslümanların baĢı 

sıkıĢınca, Ġradesiz Müslüman olan toprak, su, ırmak, deniz yardıma 
koĢmuĢlar. Çünkü ikisinin de rabbi aynı. Birinin baĢı daralınca öbürü 
yardıma koĢar. Nihayetinde eĢya ya bilerek Allah‟a itaat eder irade ile 
varlık, ya da iradesiz biçimde. Ġradesi olmayan varlıklar zaten Allah‟a 
itaat etmiĢlerdir. GüneĢ, ay, dünya, dağlar, denizler Müslüman‟dırlar. 
Ġradesiz Müslüman‟dırlar. Allah onlara gelin demiĢtir itaate gelin, onlarda 
isteyerek itaat etmiĢlerdir. Kur‟an da ifade buyrulduğu gibi. 

 
..fekale leha ve lil Ardı'tiya tav'an ev kerha.* kaleta eteyna 

tai'ıyn (Fussilet/11) onlarda biz kayıtsız Ģartsız itaat ettik demiĢlerdir. 
 
Bu mecazi bir diyalogdur tabii ki bu ayette geçen. Fakat iradeli 

varlık olan insan ise iradesi ile çağrılmıĢtır ve sadece insan itaat etme 
gücüne sahip olduğu için ve isyan etme gücüne sahip olduğu için isyanı 
cezalandırılmıĢ, itaati de ödüllendirilmiĢtir. 

 
 
78-) Feetbeahüm fir'avnu Bi cünudihi fe ğaĢiyehüm minel 

yemmi ma ğaĢiyehüm; 
 
Firavun, ordusu ile onları izledi de kendilerini deniz kaplayıp içine 

aldı, boğdu. (A.Hulusi) 
 
078 - Derken Firavun ordularıyla onları takip etti, kendilerini de 

deryadan saran sarıverdi. (Elmalı) 



 
 
Feetbeahüm fir'avnu Bi cünudih derken Firavun‟da askerleri ile 

birlikte onların peĢine düĢtü. fe ğaĢiyehüm minel yemmi ma 
ğaĢiyehüm onları boğacak olan su görevini yapıp onları içine alıverdi. 

 
 
79-) Ve edalle fir'avnu kavmehu ve ma heda; 
 
Firavun, halkını saptırdı, doğru yola kılavuzlamadı. (A.Hulusi) 
 
079 - Velhasıl Firavun kavmini dalâlete sürükledi, hidayete 

götürmedi. (Elmalı) 
 
 
Ve edalle fir'avnu kavmehu ve ma heda zira Firavun halkını 

saptırmıĢ ve  onlara doğru yolu göstermemiĢti. 
 
 
80-) Ya beniy israiyle kad enceynaküm min adüvviküm ve 

vaadnaküm canibetTuril Eymene ve nezzelna aleykümülMenne 
vesSelva; 

 
Ey Ġsrailoğulları! Gerçekten biz sizi düĢmanınızdan kurtardık ve 

Tur'un (Sina Dağı) sağ yanında size vadettik... Sizin üzerinize kudret 
helvası ve bıldırcın kuĢu tenzîl ettik. (A.Hulusi) 

 
080 - Ey Benî Ġsraîl! Sizi düĢmanınızdan kurtardık ve size Tûrun 

sağ tarafına vaat verdik ve üzerinize kudret helvası ve bıldırcın indirdik. 
(Elmalı) 

 
 
Ya beniy israiyle kad enceynaküm min adüvviküm ve 

vaadnaküm canibetTuril Eymen siz ey Ġsrail oğulları doğrusu sizi 
düĢmanlarınızdan kurtarmıĢ ve Sina dağının sağ yamacında sizden söz 
almıĢtık. 

 
Bakara/63.ve 83. ayetlerinde geçen Ve iz ehaznâ miysakaküm.. 

(Bakara/63) hani sizden söz almıĢtık ey Ġsrail oğulları diye baĢlayan ayet. 
O söz 83. de Ģöyle geçiyor; ..lâ ta'büdûne illAllâh.(Bakara/83) Allah‟tan 
baĢkasına kulluk etmeyin diye. Tevhid ve adaleti ikame sözüydü bu. o 
hatırlatılıyor. 

 
ve nezzelna aleykümülMenne vesSelva üstelik bir de size kudret 

helvası ve Bıldırcın indirmiĢtik.  
 



Men; lütuf ve nimet anlamına gelir aslında. Seherde Tevrat‟ta 
nakledildiğine göre seher vakti çölün yüzeyi üzerine yağlı olarak yağan 
kiĢniĢ tohumuna benzer bir yiyecek diyor Tevrat. Ġsrail oğulları bu kırağı 
gibi yağan bu yiyeceği toplarlar yağı da Ģekeri de her Ģeyi, katığı içinde 
olan bu Ģeyden dilerlerse ekmek yaparlar, dilerlerse yemek yaparlar, 
dilerlerse öyle yerlerdi.  

 
Selva ise insanı teselli eden Ģey anlamına gelir kelime olarak, 

kelime anlamı budur ki Bakara/57. ayetinde biz bu terimleri açıkça izah 
etmiĢtik ayrıntılı bir biçimde. Ama bıldırcın kuĢu diye hep anılagelmiĢ. 
Müfessirlerimiz hep böyle anlamıĢlar. Yani biz Ģöyle anlayabiliriz bunu 
zahmetsizce elde ettiğiniz nimetler. Allah sizi beslemek için hiçbir 
zahmete koyulmadan size bir takım nimetler verdi çölde. Zaten; “El 
kem‟atu minel men.” buyurmuĢtu efendimiz Kem‟e yani mantar; “men” 
den dir. 

 
Biz buradan Ģunu anlıyoruz. Demek ki bunlar belli yiyeceklerle 

sınırlandırılamazlar. Yani cins isimler bunlar aslında özel isimler değil. 
Mantar; “men” dendir diyor. Neden çünkü mantar ekilmez, kendiliğinden 
oluĢur. Hatta tohumu da olmaz. Suyu bir yere dökülse orada oluĢur. 
Onun için kendiliğinden biten Ģeyler verilmiĢti onlara, zahmetsizce elde 
edecekleri. 

 
 
81-) Külu min tayyibati ma razaknaküm ve lâ tetğav fiyhi 

feyehılle aleyküm ğadabĠY* ve men yahlil aleyhi ğadabĠY fekad 
heva; 

 
Sizi beslemekte olduğumuz yaĢam gıdalarının temiz olanlarından 

yeyin ve onda aĢırı gitmeyin... Yoksa üzerinizde (yaptıklarınızın sonucu 
olarak) gazabım açığa çıkar. Kimin üzerinde gazabım açığa çıkarsa 
hakikaten o derin düĢüĢtedir. (A.Hulusi) 

 
081 - Size verdiğimiz rızkların en hoĢlarından yiyin ve hakkında 

tuğyan etmeyin ki sonra üzerinize gadabım iner, her kim üzerine de 
gadabım inerse o uçuruma gider. (Elmalı) 

 
 
Külu min tayyibati ma razaknaküm ve lâ tetğav fiyh ve demiĢtik 

ki size verdiğimiz rızklarla beslenin fakat bu hususta sınırı aĢmayın. Yani 
Ģükre vesile kılmak yerine küstahça Ģımarmayın deniliyor burada. ġükür 
vesilesi bilin bunları. Zahmetsizce rızk elde etmeyi, Allah‟ın yakınları 
seçilmiĢ kavmi olmaya gerekçe kılmayın. Adeta daha sonradan 
YahudileĢen Ġsrail oğullarının Yahudice akıllarına birer istikamet açısı 
veriyor ayet ama yine de YahudileĢiyorlar. 

 



feyehılle aleyküm ğadabĠY aksi halde gazabımı hak etmiĢ 
olursunuz. ve men yahlil aleyhi ğadabĠY fekad heva kim de benim 
gazabımı hak ederse iĢte o artık tepe takla gitmiĢ olur. 

 
 
82-) Ve inniy le Ğaffarun limen tabe ve amene ve amile salihan 

sümmehteda; 
 
Muhakkak ki ben, tövbe eden (hakikatine yakıĢmayan 

davranıĢlarını fark edip piĢmanlıkla dönen), iman eden ve imanın 
gereklerini uygulayan, sonra da doğru yolu bulan kimseye elbette 
Ğaffar'ım. (A.Hulusi) 

 
082 - Bununla beraber Ģüphe yok ki ben, tevbe eden ve iman edip 

Salih amel yapan, sonra da doğru giden kimse için gaffarım. (Elmalı) 
 
 
Ve inniy le Ğaffarun limen tabe ve amene ve amile salihan 

sümmehteda ama Ģu da var ki ben af dileyip samimiyetle bana yönelen, 
iman eden ve erdemli davranan, salih amel iĢleyen nihayet doğru yolda 
olan herkesi fazlasıyla bağıĢlayan biriyim. 

 
Ġmanın ispatı ameldir demiĢtim biraz önce. ĠĢte burada da geldi 

aynı ayet. Onun için imanı tek baĢına ele almıyor Kur‟an. Meyvesiyle 
birlikte ele alıyor. Kökü marifet, gövdesi tasdik, dalları ikrar, meyvesi 
amel olan bir ağaçtır ki kökü insanın kalbine ekilmiĢtir. Meyvesiz ağaç ne 
ise amelsiz iman da o olur. 

 
 
83-) Ve ma a'celeke an kavmike ya Musa; 
 
"Seni halkından acele ile uzaklaĢtıran nedir, yâ Musa?" (A.Hulusi) 
 
083 - Hem seni acele ile kavminden geçiren, ne ya Musâ? 
 
 
Ve ma a'celeke an kavmike ya Musa ve yeni bir pasajla konuya 

devam ediyor sure; Ve Allah Ģöyle dedi; Ey Musa seni halkını terk etme 
pahasına böylesine tez canlı kılan nedir? 

 
Bakara/51. ayetinde A‟raf/142. ayetinde de geçiyor. Vahiy almak 

için Hz. Musa Tûr dağına, daha doğrusu Sina dağına -ki Tûr yüce dağ 
demek zaten- Sina dağına çıkmıĢtı. Burada ifade buyrulan hakikat Ģu 
olsa gerek; Toplumsal dönüĢümün bu kadar kısa olacağını mı 
sanıyorsun ey Musa. Senin toplumunla henüz ilgilenmeden, onların 
dönüĢümünü tamamlamadan bu acele niye. Neden hemen acele ettin de 



çıkıverdin. Yani onların dönüĢümünün bir süreç, uzun bir süreç, uzun bir 
çaba istediğini göz ardı ettin. 

 
Adeta burada bir uyarı var Hz. Musa‟ya. Neden toplumunu, halkını 

terk etme pahasına geldin böylesine tez canlılık yapıyorsun vahiy almak 
için. Yani önceki verilen vahiyleri bir sindirin, toplumunu buna bir hazırla, 
zeminini hazırla, öyle yeni vahiylerle donan ey Musa dercesine. 

 
 
84-) Kale hüm ülai alâ eseriy ve aciltü ileyke Rabbi literda; 
 
(Musa) dedi ki: "Rabbim, acelemin sebebi rızanı kazanmaktır. 

Onlar benim izimdeler..." (A.Hulusi) 
 
084 - Onlar, dedi, benim izim üzerindeler ve ben sana acele ettim ki 

rabbim hoĢnut olasın. (Elmalı) 
 
 
Kale hüm ülai alâ eseriy ve aciltü ileyke Rabbi literda Musa 

Ģöyle cevap verdi; Onlar beni izlemeyiĢ sürdürüyorlar. Tabii Hz. Musa 
yanılmıĢtı. Yani yanıldığını biraz sonra anlayacaktı. Onlar onu 
izlemiyorlardı, onlar sapıtmıĢlardı ve sapıtmaya çok hazır duruyorlardı. 
Fakat Hz. Musa  onlar hakkında hüsnü zan besliyordu. Onların kendisini 
izleyeceklerini düĢünüyordu. Fakat düĢündüğü gibi olmadı.  

 
Ben ise ey rabbim sana ulaĢan yolda senin rızanı kazanmak için 

acele ettim. Sırf bunun için acele ettim. 
 
Doğru rabbinin rızasını kazanmak için acele ediyordu fakat onlar 

hakkındaki kanaatlerinde isabetli çıkmamıĢtı. Onlar sapıtmıĢtılar. Tabii ki 
bu sapıklıkların ardından çölde Hz. Musa 40 yıl onları dolandırdı Tih 
çölünde. Üstelik Kur‟an ın verdiği bilgiye göre bire ya da ikiye, iki kiĢi 
kalana dek eski nesilden. Yeni bir nesil doğmuĢ onları sil baĢtan, 
sıfırdan, çekirdekten yetiĢtirmiĢti Hz. Musa. Vahiyle terbiye etmiĢti. Bu 
yaralı neslin ölmesini beklemiĢti. Yani birilerinin doğmasından çok, 
birilerinin ölmesini beklemiĢti adeta. ĠĢte ona bir ima var burada. 

 
 
85-) Kale feinna kad fetenna kavmeke min ba'dike ve 

edallehümüs Samiriyy; 
 
(Rabbi) dedi ki: "Doğrusu biz senden sonra kavmini, anlayıĢ 

seviyelerini görsünler diye denedik... Onları Samirî (Firavun sarayından 
kaçıp aralarına katılan Mısırlı istidraç sahibi birisi) saptırdı!" (A.Hulusi) 

 



085 - Amma dedi: biz senin ardından kavmini fitneye düĢürdük, 
Sâmirî onları ĢaĢırttı. (Elmalı) 

 
 
Kale feinna kad fetenna kavmeke min ba'dike ve edallehümüs 

Samiriyy Allah; o halde haberin olsun ki dedi, senin ardından biz kavmini 
sınadık ve Samiriyy onları yoldan çıkardı. 

 
Samiriyy kim: sonundaki “ye” nispet “ye” si olduğuna göre ya 

Samiriyye isimli bir kavim, ya da bir Ģehre bir ülkeye nispet. Ġsmi değil 
yani. Ġsmini bilmiyoruz. Dolayısıyla bu bir ülke, ya bir kavme nispettir. 
Bunun Mısır yerlisi olma ihtimali zayıf. Çünkü Mısır yerlisi olsaydı eğer ki 
Mısır yerlilerinden iman edenler de Hz. Musa‟nın arkasına takılmıĢtılar. 
Mısırdan çıkıĢta ve çok büyük sayıdaydılar. Onlar gibi olsaydı biraz ilerde 
Hz. Musa gibi düĢünmediğini, onun inancından bir parçayı kaldırıp 
attığını söyleyecekti 96. ayette. Ben onlar gibi düĢünmedim, sana 
inananlar gibi bakmıyorum, onların bakıĢ açısıyla bakmıyorum olaya 
demiĢti. Bu itirafından anlıyoruz ki farklı biri. 

 
Mısır yerlisi olmadığına iliĢkin Ģöyle bir delil de ileri sürebiliriz; 

Mısırlılar Apis kültüne tapıyorlardı, öküze tapıyorlardı. Fakat tabii apis 
kültünün bir türeviydi inekte Hotor tanrısı 9 tanrıdan biriydi hayvan 
biçimli. Ama asıl inek Hintlilerin, Hinduların tanrısıydı. Tapındıkları bir 
nesneydi. Yani inek heykeli. Dolayısıyla Portekizce‟de Hindu prenslerine 
ve Hindu halkına samiriyy adı verildiğini öğreniyoruz. Ġlginçtir Nil 
sözcüğünün Hinduca‟da su manasına geldiğini öğreniyoruz. Yine eski 
Hint lisanlarında Mısır, Mısr Mısrji. Ġsminin çok sık kullanıldığını 
görüyoruz. Onun içinde eski Mısır‟da tapınılan bu kültün eski Hindistan 
dan geldiğini söylemek çok mümkün. Belki bu kiĢi ve bunun gibiler de 
Mısır‟da yerleĢmiĢ eski Hintli bir koloniyi oluĢturan Hint kökenli 
vatandaĢları idi Mısır‟ın. Onun için biz Samiriyy in farklı bir kiĢilik 
olduğunu buradan çıkarabiliriz. 

 
 
86-) Feracea Musa ila kavmihi ğadbane esifa* kale ya kavmi 

elem ye'ıdküm Rabbüküm va'den hasena* efetale aleykümül ahdü 
em eradtüm en yehılle aleyküm ğadabün min Rabbiküm feahleftüm 
mev'ıdiy; 

 
Musa, kızgın ve üzgün olarak kavmine döndü... Dedi ki: "Ey 

halkım... Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamıĢ mıydı? Bu söz süreci 
size uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizin gazabının üzerinizde açığa 
çıkmasını dilediniz de bu yüzden mi sözünüzü tutmadınız?" (A.Hulusi) 

 
086 - Derhal Musâ kavmine gadabnâk esefnâk olarak döndü, ey 

kavmim dedi: rabbiniz size güzel bir vaat, vaat etmedi mi? Zaman mı 



uzadı? Yoksa üzerinize rabbinizden bir gadab inmesini arzu ettiniz de mi 
bana olan vaadinize hulf ettiniz. (Elmalı) 

 
 
Feracea Musa ila kavmihi ğadbane esifa Bunun üzerine Musa 

hüzünle karıĢık bir kızgınlıkla toplumuna döndü. kale ya kavmi elem 
ye'ıdküm Rabbüküm va'den hasena Ey kavmim dedi. Rabbiniz size 
güzel bir vaatte bulunmamıĢ mıydı efetale aleykümül ahd yoksa bu 
sözün vadesi size çok uzun bedeli çok ağır mı geldi. Yani bedelsiz ödül 
mü arıyorsunuz ey YahudileĢen Ġsrail oğulları.  

 
Müslüman idiler Ġsrail oğulları da bizim gibi. Sonradan 

YahudileĢtiler. Rantçı bir yaklaĢıma kapılmıĢlardı. Onun için manevi 
tefecilik anlamına geliyordu bu. Bedeli ödemeden ödül mü hak etmeye 
kalktınız. Allah‟ın size vaat ettiği o ödülü almak için bir bedel ödemeniz 
gerekmiyor muydu. 

 
em eradtüm en yehılle aleyküm ğadabün min Rabbiküm ya da 

rabbinizin gazabını üzerinize çekmeye can mı atıyorsunuz. feahleftüm 
mev'ıdiy iĢte sonuçta bana verdiğiniz sözden de dönmüĢ oldunuz. 

 
 
87-) Kalu ma ahlefna mev'ıdeke Bi melkina ve lakinna 

hümmilna evzaren min ziynetil kavmi fekazefnaha fekezâlike elkas 
Samiriyy; 

 
Dediler ki: "Biz kasıtlı olarak sana muhalefet etmedik... Fakat biz 

halkımızın zinetinden ağırlıklar yüklenmiĢtik de onları kaldırıp (Samirî'nin 
ateĢine) attık... Samirî de iĢte böylece atmıĢtı (biz onu taklit ettik)." 
(A.Hulusi) 

 
087 - Biz dediler, senin vaadine kendiliğimizden hulfetmedik ve 

lâkin o kavmin ziynetinden bir takım ağırlıklar yüklenmiĢ idik, onları ateĢe 
attık, kezalik Sâmirî de bıraktı. (Elmalı) 

 
 
Kalu ma ahlefna mev'ıdeke Bi melkina onlar kendilerini Ģöyle 

savundular. Biz sana verdiğimiz sözü keyfimizden çiğnemedik ve 
lakinna hümmilna evzaren min ziynetil kavm fakat Mısır halkının 
ziynet eĢyalarına haksız yere konmuĢtuk. Arka planda verilen bilgilere 
göre ki bunu, bu ayeti doğrulamakta bu bilgiler, onlar Mısır‟dan çıkmadan 
önce olayın geleceğini bildikleri için, planı bildikleri için komĢuları olan 
Mısır‟lılardan kendilerinin mesleğinin de kuyumculuk olması hasebiyle 
ziynet eĢyalarını toplamıĢlardı. Ya da kendi iĢyerlerine sipariĢ verilen 
ziynet eĢyalarının tamamını da almıĢlardı, getirmiĢlerdi. Yani haksız yere 
Mısır‟lıların ziynet eĢyalarına, altınlarına konmuĢlardı. 



 
Vicdan azabı duymuĢ olacaklar ki bu ziynet eĢyalarını taĢıyor 

olmaktan dolayı, fekazefnaha biz onları kaldırıp attık. fekezâlike elkas 
Samiriyy bunun üzerine Samiriyy‟de onları aldı eritmek ve put yapmak 
için, heykel yapmak için ateĢle attı. 

 
Bu onların atıĢıyla, Samiriyy‟in atıĢı farklı kelimelerle ifade ediliyor. 

Biri kazefe; kaldırıp atmak. Bir daha almamak için atmak. Öbürü ise 
elka; bırakmak, içine koymak biçiminde atmak olarak. Onun için vicdan 
azabı ile attıkları o takıları samiriyy alıp, apis kültünün bir türevi olan inek 
yavrusu yapmaya kalktı. Onları eritti ve bir buzağı, inek yavrusu heykeli 
döktü. 

 
 
88-) Feahrece lehüm 'ıclen ceseden lehu huvarün fekalu hazâ 

ilâhuküm ve ilâhu Musa fenesiy; 
 
(Samirî) onlar için böğürebilen bir buzağı heykeli oluĢturdu... Bunun 

üzerine dediler ki: "ĠĢte bu hem sizin tanrınız ve hem de Musa'nın 
tanrısıdır; fakat Musa unuttu!" (A.Hulusi) 

 
088 - Derken onlara bir dana, böğürmesi var bir ceset çıkardı, 

bunun üzerine dediler ki iĢte bu sizin ilâhınız ve Musâ‟nın ilâhı fakat 
unuttu. (Elmalı) 

 
 
Feahrece lehüm 'ıclen ceseden lehu huvar Derken o onların 

önüne böğürme sesi çıkaran bir dana heykeli koydu. Böğürme sesini de 
Ģöyle çıkardığı zikredilir tarihsel kaynaklarda; esen rüzgarın önüne ağzı 
ile arkası arasına bir özel düzenek yapmıĢ esen rüzgara doğru 
koyduğunda rüzgar içinden geçerken ses çıkarıp sanki böğürüyormuĢ, 
dana sesi çıkarıyormuĢ, buzağı sesi çıkarıyormuĢ gibi bir düzenek 
kurmuĢ. fekalu hazâ ilâhuküm ve ilâhu Musa fenesiye daha sonra 
birbirlerine iĢte sizin de Musa‟nın da ilahı buydu. Fakat o unuttu dedi 
Samiriyy onlara. 

 
DüĢmanına aĢık olmak iĢte bu. DüĢmanının putuna tapmak, prestiĢ 

etmek. Kur‟an da bu; 
 
..lehum kûnû kıradeten hasiiyn. (Bakara/65) aĢağılık maymunlar 

oldunuz biçiminde geçiyor. AĢağılık maymunlara döndünüz. Yani 
tabiatınız maymunlaĢtı. O kadar taklitte ileri gittiniz ki düĢmanınıza aĢık 
oldunuz. 

 
Meriç ustanın o ölümsüz ifadesi ile; “Kendisini kirleten zorbanın 

bevlini Ģifa niyetine içen aptal uĢak rolü oynamak.” Diyor. ĠĢte bu. 



Dolayısıyla biz YahudileĢen Ġsrail oğullarının böyle bir sapmaya kurban 
gittiklerini görüyoruz. Onlar aynı zamanda..! Samiriyy bunu söylerken 
aynı zamanda Hz. Musa‟nın sarayda yetiĢmiĢ bir prens olduğuna da bir 
gönderme yapıyor. Yani onun da tanrısıydı ama o unuttu. Demeye 
getiriyor. 

 
 
89-) Efela yeravne ella yerci'u ileyhim kavlen ve lâ yemlikü 

lehüm darren ve lâ nef'a; 
 
Görmüyorlar mı ki o (buzağı) onların hitabına cevap vermez, onlara 

ne bir zarar ne de yarar sağlar! (A.Hulusi) 
 
089 - ġu hakikati görmüyorlar mı idi ki o onlara bir söz iade 

edemiyor ve kendilerine ne bir zarar ne de bir menfaat eriĢtirmeğe malik 
olamıyordu. (Elmalı) 

 
 
Efela yeravne ella yerci'u ileyhim kavle Fakat onlar görmüyorlar 

mı ki bu heykel kendilerine tek kelime cevap veremez. ve lâ yemlikü 
lehüm darren ve lâ nef'a dahası kendilerine ne zararı verebilir, ne de 
yarar sağlayabilir. Heykele prestiĢ etmek, insan aklına hakarettir. ĠĢte bu 
ayet aslında onu ima ediyor. Kur‟an mitostan logosa çağırıyor. Yani 
mitolojiden akla çağırıyor. Fakat her putperestlik insanın akıldan 
efsaneye çağırıyor. ĠĢte insanın insanlığına bir hakarettir her putperestlik. 
Burada da onu gösteriyor. Çünkü düĢünebiliyor musunuz insan 
kendisinden aĢağı bir yaratığa kul oluyor. EĢyaya kul oluyor. Aslında 
bunun sembolik karĢılığı, ifadesi budur. 

 
 
90-) Ve lekad kale lehüm Harunu min kablü ya kavmi innema 

fütintüm Bih* ve inne RabbekümürRahmânu fettebi'uniy ve etıy'u 
emriy; 

 
Andolsun ki, daha önce Harun onlara Ģöyle dedi: "Ey halkım... Siz 

onunla sadece sınandınız... Muhakkak ki sizin Rabbiniz Rahmân'dır... 
Öyle ise bana tâbi olun ve emrime itaat edin!" (A.Hulusi) 

 
090 - Kasem olsun ki önceden Hârun onlara: Ey kavmin siz 

bununla sırf bir fitneye tutuldunuz ve doğrusu sizin rabbiniz ancak 
Rahmandır, gelin bana tâbi' olun ve emrime itaat edin demiĢti. (Elmalı) 

 
 
Ve lekad kale lehüm Harunu min kablü ya kavmi innema 

fütintüm Bih Üstelik Musa dönmeden önce Harun onlara ey kavmim 
demiĢti. Fena halde tongaya düĢürüldünüz. ve inne 



RabbekümürRahmânu fettebi'uniy ve etıy'u emriy zira unutmayın ki 
sizin rabbiniz O, sınırsız rahmet kaynağıdır.  O halde artık beni izleyin ve 
benim talimatlarıma uyun. 

 
Tevrat‟ın çıkıĢ bölümünün 32. babının 1 – 5. pasajları Hz. Harun‟un 

buzağı heykelini yapıp ona tapan kiĢi olduğunu söyler. Bir peygambere 
yapılmıĢ bu ağır iftirayı Kur‟an iĢte bu ayetlerle reddeder. Tevrat Hz. 
Harun‟u buzağı heykelini yaptıran ve ona ilk tapan olarak takdim 
ederken, Kur‟an ona yapılmıĢ bu iftirayı reddederek Hz. Harun‟u buna 
karĢı çıkan bir kiĢi olarak sunar. 

 
 
91-) Kalu len nebraha aleyhi akifiyne hatta yerci'a ileyna Musa; 
 
Dediler ki: "Musa bize geri dönene kadar, ona (buzağıya) tapınıp 

durmaya devam edeceğiz." (A.Hulusi) 
 
091 - Biz dediler: bunun baĢına devam edip durmaktan asla 

ayrılmayız tâ dönünceye kadar bize Musa. (Elmalı) 
 
 
Kalu len nebraha aleyhi akifiyne hatta yerci'a ileyna Musa onlar 

dediler ki Musa bize dönüp gelinceye kadar asla ona tapmaktan geri 
durmayacağız. Hz. Harun‟un bu uyarısına, bu karĢı çıkıĢına rağmen 
onlar Hz. Harun‟a böyle çıkıĢtılar. 

 
Evet, abidiyn yerine akifiyn kullanılması çok ilginçtir bu ayette. 

Doğrudan tapınmadıklarını, altın buzağı heykeline tazim, saygı ve 
perestij gösterdikleri için vahiy bunu bir tapınma olarak takdim ediyor. 
Yoksa mesela akifiyne kelimesi yerine abidiyn kullanabilirdi ve ibadet 
ettiklerini söyleyebilirdi. Ama farklı, dolaylı bir kelime kullanarak onların, 
ona gösterdiği saygıyı vahiy tapınma olarak takdim ediyor. 

 
 
92-) Kale ya Harunu ma meneake iz raeytehüm dallu; 
 

(Musa) dedi: "Ey Harun! Bunların sapıttığını gördüğünde niye onları 
engellemedin?" (A.Hulusi) 

 
092 - Ey Hârun, dedi, sana ne mani' oldu da bunların dalâlete 

düĢtüklerini gördüğün vakit. (Elmalı) 
 
 
Kale ya Harunu ma meneake iz raeytehüm dallu Musa dönünce 

ey Harun dedi onların sapıttıklarını gördüğün halde neden engel 
olmadın. 



 
 
93-) Ella tettebi'an* efe'asayte emriy; 
 
"Bana tâbi olarak (onlara doğruyu göstermedin)? Emrime isyan mı 

ettin?" (A.Hulusi) 
 
093 - Benim ardımca gelmedin, emrime isyan mı ettin. (Elmalı) 
 
 
Ella tettebi'ani bana uyman gerekmiyor muydu efe'asayte emriy 

Ģimdi sen emrime karĢı gelmiĢ olmadın mı. 
 
A‟raf/142. ayetinde (Hz. Harun‟a) görevimi sen üstlen demiĢti Hz. 

Musa bırakıp vahiy almaya giderken. Düzeni sağla, sakın bozgunculara 
meydan verme, fırsat verme demiĢti, böyle uyarmıĢtı. Bu ayette o 
hatırlatılıyor. 

 
 
94-) Kale yebneümme lâ te'hüz Bi lıhyetiy ve lâ Bi re'siy* inniy 

haĢiytü en tekule ferrakte beyne beniy israiyle ve lem terkub kavliy; 
 
(Harun) dedi ki: "Ey anamın oğlu! Saçıma, sakalıma yapıĢıp durma! 

Muhakkak ki ben: 'Ġsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın, sözümü 
tutmadın' demenden korktum." (A.Hulusi) 

 
094 - Ey anamın oğlu dedi, sakalımı baĢımı tutma, emîn ol ki 

dediğime bakmadın da Benî Ġsraîl arasına tefrika düĢürdün dersin diye 
korktum. (Elmalı) 

 
 
Kale yebneümme lâ te'hüz Bi lıhyetiy ve lâ Bi re'siy ey anamın 

oğlu dedi Hz. Harun sakalımı saçımı çekiĢtirip durma inniy haĢiytü en 
tekule ferrakte beyne beniy israiyle ve lem terkub kavliy inanki senin 
bana Ġsrail oğulları arasına ayrılık tohumları saçtın, nasihatimi dinlemedin 
demenden çekindim. 

 
A‟raf/150. ayetindeki savunmasında Hz. Harun Ġsrail oğullarının bu 

sapma sırasında kendisini öldürmeye bile kalkıĢtıklarını söyleyecektir. 
Hayati tehlike atlattığını söyleyecektir. Ki ora ile irtibatlı bu ayetler. 

 
 
95-) Kale fema hatbüke ya Samiriyy; 
 
(Musa) dedi ki: "Senin amacın nedir, yâ Samirî?" (A.Hulusi) 
 



095 - Ya ey Sâmirî, senin derdin ne? (Elmalı) 
 
 
Kale fema hatbüke ya Samiriyy Musa; Peki ey Samiriyy ya senin 

derdin neydi dedi. 
 
 
96-) Kale besurtu Bi ma lem yebsuru Bihi fekabadtu kabdaten 

min eserir Rasûli fenebeztüha ve kezâlike sevvelet liy nefsiy; 
 
(Samirî) dedi ki: "Onların algılayamadıklarını ben fark ettim! 

Rasûlün eserinden (bildirdiği B sırrı kuvvesini kullanarak) birazcık aldım 
da onu (altınların eridiği karıĢıma) attım... ĠĢte böylece nefsim, 
(hakikatimden gelen kuvveyi) açığa çıkarmaya teĢvik etti." (A.Hulusi) 

 
096 - Ben dedi, onların görmediklerini gördüm de Resulün izinden 

bir avuç avuçladım da onu attım, ve bana nefsim böyle hoĢ gösterdi. 
(Elmalı) 

 
 
Kale besurtu Bi ma lem yebsuru Bih O dedi ki; Ben bu iĢe 

onların göremedikleri bir noktadan bakıyorum. 
 
Bu ayet çerçevesinde klasik tefsirlerde yer alan ve hiç biri de 

Kur‟an ve sünnet tarafından desteklenmeyen delillere dayalı anlama 
biçimini bir tarafa bırakmak lazım. Çünkü onlar Ġsraili rivayetlere 
dayanıyor. Eğer onu bir tarafa bırakırsak büyük müfessir Ebu Müslüm 
Isfahani‟nin ayeti en doğru olarak yorumladığını ve onun da Razi 
tarafından hem de 4 delille desteklendiğini esas alarak bendeniz Ebu 
Müslüm el Isfahani‟nin bu ayeti anlama biçiminin doğru anlama olduğunu 
tasdik ederek onu tercih ettim.  

 
Onun için de Burada ki; Kale besurtu Bi ma lem yebsuru Bih 

dedi ki ben bu iĢe onların göremedikleri bir noktadan bakıyorum 
Ģeklindeki anlamı tercih ettim. Yoksa Ģöyle de bir anlam verilmiĢ; Ben 
onların görmediğini gördüm. Tabii bunun arka planında yer alan ve 
desteği olmayan hikayelere göre Cebrail‟in atının ayağını bastığı yerle 
ilgili bir mucize keĢfettim ve oradan bir avuç toprak aldım fekabadtu 
kabdaten min eserir Rasûli fenebeztüha ve oradan bir avuç toprak 
alarak resulün izinden oraya bıraktım. Yani yaptığım altın heykelin içine 
bıraktım Ģeklinde anlamıĢlar fakat bu hikayeyi bir tarafa bırakırsak Ģöyle 
anlaĢılabilir; 

 
Bu nedenle de elçinin yani Hz. Musa‟nın inanç sisteminden etkili bir 

parçayı çekip aldım ve kaldırıp attım. Doğrusu da budur. ve kezâlike 
sevvelet liy nefsiy zira güdülerim beni böyle yapmaya sevk etti. 



 
ĠĢte burada Ebu Müslim ve Ġ. Razi‟ye göre dinden bir parça eser, 

dinden bir parça olarak anlaĢılmalı. Eğer tasavvurunu hakikat yerine 
güdüler inĢa ederse insanın, insan eĢyaya böyle kul olur. Belki burada bu 
ayette verilen en güzel derste budur. 

 
 
97-) Kale fezheb feinne leke fiyl hayati en tekule lâ misas* ve 

inne leke mev'ıden len tuhlefeh* venzur ila ilâhikelleziy zalte aleyhi 
akifa* le nuharrikannehu sümme lenensifennehu fiyl yemmi nesfa; 

 
(Musa) dedi ki: "Git! Muhakkak ki hayatın boyunca insanları 'bana 

dokunmayın' diyerek yanına yaklaĢtırmamalısın... Ayrıca senin için, 
kendisine asla karĢı çıkamayacağın kesin bir son var... Tapınıp durduğun 
tanrına bir bak! Kesinlikle onu yakacağız, sonra onu un ufak edip, denize 
savuracağız." (A.Hulusi) 

 
097 - Haydi, dedi, defol, çünkü sana hayatta Ģöyle demek var, 

temas yok, hem sana bir vaat var ki ona aslâ hulfedilmiyeceksin, o baĢını 
bekleyip durduğun ilâhına da bak, her halde biz onu yakacağız da 
yakacağız, sonra da kül edip onu muhakkak deryaya dökeceğiz. (Elmalı) 

 
 
Kale fezheb feinne leke fiyl hayati en tekule lâ misas Musa ona, 

Samiriyy‟e defol git dedi. Ama iyi bil ki bundan böyle senin hayatın bana 
dokunmayın demekten ibaret olacaktır. Yani tecrit edileceksin, toplumda 
yalnız kalacaksın. ve inne leke mev'ıden len tuhlifeh bir Ģeyi daha 
unutma ki seni öte dünyada asla atlatamayacağın bir buluĢma daha 
beklemektedir. venzur ila ilâhikelleziy zalte aleyhi akifen Ģimdi 
kendisine tapınmakta bunca ısrar ettiğin tanrına dön de bir bak bakalım 
diyor, Hz. Musa devam ediyor le nuharrikannehu sümme 
lenensifennehu fiyl yemmi nesefa onu cayır cayır yakacak ardından da 
suya savuracağız.  

 
 
98-) Ġnnema ilâhukümullâhulleziy lâ ilâhe illâ HU* vesi'a külle 

Ģey'in ılma; 
 
Ulûhiyet sahibiniz sadece Allâh'tır... Tanrı yoktur sadece "HÛ"! 

Ġlmiyle her Ģeyi (her yönden) kuĢatandır! 
 
098 - Sizin ilâhınız ancak o Allah dır ki ondan baĢka ilâh yok, o ilmi 

ile her Ģey'i kuĢatmıĢtır. (Elmalı) 
 
 



Ġnnema ilâhukümullâhulleziy lâ ilâhe illâ HU Ģu gerçeği hiç 
unutmayın ey bu vahyin tüm okuyucuları Ey Musa‟ya, Ġsa‟ya, 
Muhammed‟e, tüm resullere Nebilere inen vahiyleri takip eden tüm 
insanlık. ġu gerçeği hiç unutmayın; Ġlahınız yalnızca kendisinden baĢka 
tanrı olmayan Allah‟tır. vesi'a külle Ģey'in ılma onun bilgisi her Ģeyi 
kuĢatmıĢtır. Yalnız onun bilgisi her Ģeyi kuĢatmıĢtır. Onun içinde Allah‟ı 
bırakıp ta daha aĢağı varlıklara kulluk etmeyin. Kula kul olmayın, eĢyaya 
hiç kul olmayın. EĢya sizin için yaratılmıĢtır. Siz eĢya için değil. EĢyaya 
kul olan aslında Ģunu iyi bilsin ki kendi Ģahsiyet ve Ģerefini, insanlık 
değerini beĢ paralık etmiĢ olur. Çünkü senin merkebin olarak yaratılmıĢ 
olan eĢyayı, sen sırtına bindirmiĢ onun merkebi olmuĢ olursun.  

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



 Ġslamoğlu Tef. Ders. TÂHÂ SURESĠ (099-135)(100) 
 
 
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları bugün Kur‟an derslerimiz için müstesna bir 

gün. Bu ders Kur‟an derslerimiz arasında müstesna bir ders. Çünkü 
bugün, bu uzun maratonda 100. dersimize gelmiĢ bulunuyoruz. 
Rabbimize hamd ediyoruz, Ģükrediyoruz. Bizi Kur‟an la yaĢatsın, bizi 
Kur‟an la huzuruna alsın. Kur‟an a mutabık bir hayatı bize zimmetlesin ve 
emanete ihanet etmeyenlerden kılsın. Yarın diriliĢ gününde peygamberin 
kendisini Allah‟a Ģikayet ettiği; “Ya rabbi, bunlar senin kelamını metruk 
bıraktı, mahzun bıraktı, öksüz bıraktı.” Dediklerinden kılmasın inĢallah. 

 
En büyük niyazım, en büyük arzum Ģuydu; Kur‟an ın 1400 yıllık 

rivayet zincirinde mütevazi bir halka olmak. Bu zincirin mütevazi bir 
halkası olmak için Kur‟an ı anlama ve anlatma gibi çok zor, çok 
sorumluluk isteyen ağır bir yükün altına girdik.  

 
100. ders demek 50 ay demek. Yani 4 yılı aĢkın bir zaman. Günde 

bazen 16 saate kadar varan, ama ortalama 12 saati bulan yorucu bir 
çalıĢma emek, zahmet. 100 kadar tefsir, ulum-ül Kur‟an ve dil kaynağının 
arasında gömülüp sizlere; Allah insanla konuĢurken ne diyor, ne demek 
istiyor. Allah u teala insandan ne istiyor sorusunu sormak ve doğru 
cevabını aramak için iĢte böylesine yorucu bir çabanın altına girmek. 

 
Bu dersler bu fakir için bu anlama geliyor. Umarım bu çabalarımız 

Allah tarafından verimli kılınır, umarım biz sırtında kitap taĢıyan 
merkeplerden olmayız. Bizi dinleyenler, bizi izleyenler ve Kur‟an ın ne 
demek istediğini öğrenmek isteyenler, yaĢamak isteyenler, hayatına 
koymak isteyenler de umarım aradıklarını bu yorucu çabada bulurlar. 

 
Değerli Kur‟an dostları, 100. dersimizi idrak ettiğimiz gerçekten 

yorucu bir maratonun ortasını geçtiğimiz ve daha 3 yılı aĢkın bir zaman 
sürecek olan bu koĢuda birlikte olmanın sanırım sevincini siz de 
yaĢadınız, yaĢıyorsunuz. Bu birlikteliğimiz sırasında aramızdaki bağ 
Kur‟an idi. Ġrtibat Kur‟an idi. Kur‟an hem sizinle bizi birbirimize bağlayan 
bağdı, hem de hepimizi Allah‟a bağlayan bağ oldu. 

 
Kur‟an ı anlama hususunda benim tefsirimin özellikleri vardı. Bu 

özellikleri bu tefsiri baĢından beri takip eden siz değerli Kur‟an dostları da 
fark etmiĢsinizdir umarım. Bunları baĢtan sona saymak ve 
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ayrıntılandırmanın yeri burası olmasa gerek. Ama yinede bir hatırlatma 
babından bundan sonraki tefsir derslerini daha istifadeli bir biçimde takip 
etmeniz için bir hatırlatma babından Ģu maddeleri sıralayabilirim 
tefsirimin özellikleri cümlesinden: 

 
1 – Lafız mana ve maksadı gözeterek tefsir yapmaya çalıĢtık. Ġlk 

ikisini son birine hakem yaptık. Lafza aykırı bir manadan sakınmaya, 
maksada aykırı bir lafız ve manadan sakınmaya gayret ettik. Hepsinden 
öte Kur‟an ın bir amacı olduğunu hiç göz ardı etmeden ayetleri tek tek 
Kur‟an ın parçalarını, Kur‟an ın bütününe vurduk, onun onayını aldık. 
Kur‟a ın nihai amacından sapan bir yorum doğru bir yorum olamazdı. 
Onun içinde hep nihai amacına uygun olup olmadığını kontrol ettik. 

 
2 – Kur‟an a hem müfessir, hem de müfesser bir metin olarak 

yaklaĢtık. Yani Kur‟an hem varlığı ve hakikati tefsir eden bir kitap, hem 
de tefsire konu olan tefsir edilen bir kitaptı. Hem tefsirin öznesi, hem de 
nesnesi idi. Biz bu kurala uygun olarak tefsirimizi inĢa etmeye çalıĢtık. 

 
3 – Her ayeti Kur‟an ın bütünü, Kur‟anın bütününü de bir tek ayet 

gibi gördük ve bu ilke çerçevesinde tefsirimizi yapmaya gayret ettik. 
 
4 - Ġnsan Kainat ve hadisat kitaplarını, Kelâm-ı kadiym ile birlikte, 

ilahi kelâm ile birlikte mütalaa ettik. Ġlahi mesajı insan kitabından, kâinat 
kitabından, hadisat, yani olaylar ve tarih kitabından bağımsız görmedik. 
Çünkü Kur‟an bize bu bilinci zaten peĢinen veriyordu.  

 
Ve fiyl Ardı ayatun lilmukıniyn. (Zariyat/20) 
 
Ve fiy enfüsiküm* efela tubsırun (21) 
 
Diye Kur‟an Allah‟ın yer yüzünde ayetleri var. Tabii ki gören bir 

göze sahip olan, düĢünen bir akla sahip olan inanan ve kani olan bir 
yüreğe sahip olan kimseler için. Ve aynı zamanda kendi öz benliğinizde 
de Allah‟ın ayetleri var. Yani siz de bir kitapsınız diyen Kur‟an idi. 

 
5 – Kur‟an ı tefsir ederken tefsir geleneğimizden bağımsız bir tefsir 

yürütmemeye çalıĢtık. 1400 yıllık bu muhteĢem geleneği yok saymadık. 
Bu muhteĢem gelenek içerisinde ayetlerin nasıl yorumlandığına, bizden 
önceki müfessirlerin neler söylediğine, onların yaklaĢımlarına hep önem 
verdik. Fakat bu hiçbir zaman körü körüne bir taklit ve geçmiĢin 
otoritesine körü körüne bir sığınma anlamına gelmedi. 

 
6 – Muradı ilahiyi hep merak ettik ve önde tutarak Ģu soruyu 

sorduk; Allah ne diyor dan da öte, Allah ne demek istiyor. ĠĢte ne demek 
istediğine dair yorumlarımızı hep müdellel bir biçimde mutlaka delil 
getirerek dilden, Kur‟an dan, sünnet‟ten ve tefsir geleneğimizin 



büyüklerinden delil getirerek mutlaka bir kaynağa yaslamaya çalıĢtık ve 
Allah ne demek istiyor sorusunu doğru cevaplamak için alın teri, zihin 
teri, yürek teri döktük. Bazen bu soruyu doğru cevaplamak amacıyla bir 
ayete 3 gün, tam 3 gün ayırdık.  

 
Bazen bir tek kelimeye bir tam gün ayırdık. Sabahtan akĢama dek 

kitapların arasında o kelimenin o ana kadar verilen anlamının bizi ikna 
etmediğini gördüğümüzde ikna edecek anlamını aramaya, araĢtırmaya 
koyulduk. Ama sonunda hala ikna edememiĢ, hala ikna olamamıĢsak 
bunu da bu tefsirin sadık talebeleriyle paylaĢtık. 

 
7 – Son ve yedinci olarak Kur‟an ın ebedi mesajını Akif‟imizin, 

Kur‟an Ģairi olan iki ayaklı çağdaĢ bir Kur‟an olan Mehmet Afif‟imizin 
ifadesi ile asrın idrakine söyletmeye çalıĢtık. Bunun içinde yeni bir din dili 
geliĢtirme konusunda gayret gösterdik.  

 
Hep inandık ki reforma Ġslam‟ın ve Kur‟an ın hiçbir ihtiyacı 

olmamıĢtır. Ama dilin ihtiyacı olmuĢtur. Dili yenilemeye çalıĢtık. Onun 
içinde yeni bir din dili ile Kur‟an ın ebedi mesajını, Kur‟an ın son 
muhatapları olan sizlere aktarmaya çalıĢtık. Bunu yaparken anlaĢılır bir 
dil kullanmaya gayret ettik. Fakat anlaĢılsın diye dilin düzeyini 
düĢürmedik, düĢürmek istemedik. Muhatabın düzeyini yüksek bir dil 
düzeyine yükseltmenin çabasını gösterdik. Onun içinde hep baĢından 
beri Kur‟an ı anlama konusunda gayret sarf edenler, sarf ettiği gayret 
kadar Kur‟an ı anladılar. 

 
Bu giriĢin ardından değerli dostlar Ģimdi geçen ders kaldığımız 

Tâhâ suresinin 99. ayeti ile dersimize devam ediyoruz. 
 
 
99-) Kezâlike nekussu aleyke min enbai ma kad sebeka ve kad 

ateynake min ledünna zikra; 
 
ĠĢte böylece öne geçmiĢ olanların haberlerinden bazısını sana 

hikâye ediyoruz... Gerçek ki, sana ledünnümüzden bir zikir (hatırlatıcı) 
verdik. (A.Hulusi) 

 
099 - ĠĢte sana böyle - ya Muhammed - geçmiĢin mühim 

haberlerinden kıssa naklediyoruz, Ģüphe yok ki sana ledünlümüzden bir 
zikir verdik. (Elmalı) 

 
 
Kezâlike nekussu aleyke min enbai ma kad sebek iĢte bu 

Ģekilde geçmiĢte yaĢanmıĢ bire takım olayların özüne iliĢkin anlatımı 
sana sunmuĢ oluyoruz. 

 



Tabii bu ayeti kerimede söylenen Ģey belli. 99. ayete kadar 
anlatılan Hz. Musa ve Firavuna karĢı verdiği mücadele, bir yandan da 
Ġsrail oğullarının sapmasına karĢı verdiği mücadele dile getirilmiĢti. Hem 
de ayrıntılı olarak. Yani çift yönlü bir mücadeleydi Hz. Musa„nınki. Çünkü 
hem içerden düĢmanı vardı, hem dıĢardan. Çünkü sadece muhalifi dıĢ 
çevrelerden değildi. Aynı zamanda kendisine inanmıĢ gibi duran insanlar 
arasından da muhalifleri vardı. O nedenle buraya kadar ayrıntılı bir 
biçimde kıssası anlatılan Hz. Musa‟nın verdiği bu mücadele, öncelikle 
vahyin ilk muhatabı olan Resulallah‟a örnek gösteriliyordu, model 
gösteriliyordu. 

 
Vahyin geçmiĢten verdiği tüm örnek Ģahsiyetler aslında vahyin ilk 

muhatabı olan Resulallah‟ın Ģahsiyetini inĢa amaçlıdır. Dolayısıyla 
vahyin tüm  muhataplarının Ģahsiyetini inĢa amaçlıdır. Yani Kur‟an da 
eğer bir Adem, bir Nuh, bir Ġbrahim, bir Musa, bir Ġsa ve diğer tüm örnek 
insanlar, örnek peygamberler kıssalarla anlatılıyorsa bunun amacı 
muhatabında bir Ģahsiyet inĢa etmektir. Örneklik müessesesi budur iĢte. 
Onun için tabii ki ilk inĢa etmek istediği Ģahsiyet sevgili peygamberimizin 
Ģahsiyetiydi. 

 
Kur‟an ın anlattığı olumlu tipler numune-i Ġntisaldir. Yani iyi 

örnektirler. Olumsuz tiplerse ibret-i alemdir. ĠĢte Firavun, iĢte Nemrut, iĢte 
diğerleri. Onun için Kur‟an olumsuz tipleri de ibret-i alem için anlatır ve; 
Ey insanoğlu ibret al, yolunu tercih et, belirle. Zaman içinde akacağın 
yatağın hangi yatak olduğunu tespit et. Birinden kir, diğerinden Nur akan 
bu iki yataktan hangisini tercih ediyorsun ve sen kimin izinde yürüyorsun. 
Bu tercihi muhataba sunmaktır Kur‟an ın gayesi. 

 
ve kad ateynake min ledünna zikra zira sana katımızdan 

hatırlatıcı bir mesaj vermiĢ bulunuyoruz. 
 
Burada ayet zikra diye bitti. Ben bunu hatırlatıcı bir mesaj olarak 

çevirmeyi uygun buldum. Çünkü zikr, sanıldığı gibi Kur‟an a has bir 
niteleme değildir, vahye has bir nitelemedir. Yani tüm vahiylerin 
özelliğidir zikr. Ġncil vahyi, Tevrat vahyi, ondan önceki peygamberlere 
gelen tüm vahiyler ve tabii ki vahiylerin zirvesi olan Kur‟an vahyinin de bir 
niteliğidir zikr. Yani hatırlatma.  

 
Neden? Unutulan bir Ģeyin olmadığı yerde hatırlatmadan söz 

edilebilir mi? Unutulan bir Ģey var. Vahiy bir hatırlatmadır. Evet, unutulan 
bir Ģey var ki hatırlatıyor. Demek ki vahiy aslında insanda sıfırdan yeni bir 
Ģey inĢa etmiyor. Zaten olan bir Ģeyin üstünü açıyor. ĠĢte bu çok önemli. 
Yani vahiy insanı özüne döndürüyor. Zaten küfür de insanın temeline 
yerleĢtirilmiĢ olan o statik vahyin üstünün örtülmesi değil midir.  

 



Sabit vahiy yani format. Allah insanı daha ilk yaratılıĢta vahyin 
formatıyla formatladı, yapılandırdı. Alt yapısı fıtrat budur iĢte. Yani insan 
özü itibarıyla iyi bir varlıktır., Olumlu bir varlıktır. Sapma sonradandır, 
arızidir. Onun içinde vahiy sonradan olanı, yani sonradan olan sapmayı 
düzeltip, insanı özüne davet eder. Bu nedenle vahiy insanı bir baĢka 
yere değil, kendine yönlendirir. Ġnsanın kendisine karĢı 
yabancılaĢmasının önüne geçer. Kendisi ile kavgalı olmasının önüne 
geçer. Vahyin en büyük niteliklerinden biri bunun için zikr dir, 
hatırlatmadır. 

 
 
100-) Men a'reda anhü feinnehu yahmilu yevmel kıyameti vizra; 
 
Kim Ondan (hatırlatılan hakikatten) yüz çevirirse, muhakkak ki o 

kıyamet sürecinde ağır bir suç yüklenecektir! (A.Hulusi) 
 
100 - Her kim ondan yüz çevirirse Ģüphesiz o, Kıyamet günü bir 

vebal yüklenecek. (Elmalı) 
 
 
Men a'reda anhü feinnehu yahmilu yevmel kıyameti vizra her 

kim bu ilahi mesajdan yüz çevirirse, iyi bilsin ki o kıyamet günü 
zorlanacağı bir sorumluluğun altına girmiĢ olacaktır. 

 
Evet, vizr, yük, aslında sorumluluk. Yani maddi yük için daha çok 

himl kullanılır. Ki bir sonraki ayette o  kullanılacak. Ama vizr manevi 
sorumluluk, sorumluluğun insanın omuzlarına ağır bir yük gibi oturması. 
Ve vada'nâ 'anke vizrek (ĠnĢirah/2) senin yükünü kaldırmadık mı Elem 
neĢrah leke sadrek (1) daralan göğsünü, bunalan göğsünü, adeta 
kalbini bir serçe gibi sıkan göğsünü geniĢletmedik mi, ferahlatmadık mı, 
içini ferahlatmadık mı. Elem neĢrah leke sadrek(1), Ve vada'nâ 'anke 
vizrek(2) , Ve refa'nâ leke zikrek (4) adını yüceltmedik mi ve sırtından 
yükünü almadık mı. Elleziy enkada zahrek (3) o yük ki ne kadar ağır 
olduğunu düĢünün. Belini iki büklüm etmiĢElleziy enkada zahrek sırtını 
adeta yere yapıĢtırmıĢtı. Öyle bir ağır yük.  

 
Onun için iĢte orada ki yük. Ağır sorumluluk, Ġnsan yükü ağır yük 

dostlar. Bunu insan yükü taĢıyanlar bilirler. Ġnsan yükü her yükten ağır. 
Çünkü insan ağır. ..Ya eyyühessekalân (Rahman/31) diye Ģuna mı diyor 
Kur‟an insanlar ve cinler için ey ağır varlık, ağır varlık, ağır ve değerli. 
Gerçekten insan yükü dağlardan da ağır. Onun için peygamberler 
dağlardan ağır yüklerin altına girerler. Onun için “inni nebiyyül ahzan” 
derdi sevgili nebi, ben hüzünlerin peygamberiyim. Onun için “ġey‟e 
bebniy suretuhu” demiĢti. Benim saçlarımı Hud suresi ve onun gibi 
omzuma yük yükleyen,bana sorumluluğumun ağırlığını hatırlatan sureler, 



ayetler ağarttı demiĢti. O nedenle bu ağırlığın en çok farkına varanlar 
nebilerdir. 

 
 
101-) Halidine fiyh* ve sae lehüm yevmel kıyameti hımla; 
 
O suçlarının sonucunu yaĢamaları sonsuza dektir! Kıyamet süreci 

o (suç), onlar için ne kötü bir yüktür! (A.Hulusi) 
 
101 - Ebediyen onun altında kalacaklar ki onlar içir Kıyamet günü o 

ne fena yüktür. (Elmalı) 
 
 
Halidine fiyh o sorumluluğun altından bir daha da asla 

kalkamayacaklardır. Yani çok ağır bir sorumluluğun altına girecekler ve 
bir daha da çıkamayacaklar. ve sae lehüm yevmel kıyameti hımla 
üstelik o kıyamet günü onlar için çok berbat bir yük olacaktır. 

 
Çok ilginçtir, Kur‟an ın bir Ģifresini hatırlatmak isterim; Dünyada 

manevi olan tüm iyilikler ve kötülükler, hastalıklar ve ödüller ahirette fiziki 
olana dönüĢecek. Dünyada insanın ahlakı eğer maymun vari bir 
taklitçiliğe sapmıĢsa ahlaken orada bu fiziki bir biçim alacak. Dünyada 
insanın içinde gerçekten curuf bir fosseptik çukur akar olmuĢsa orada bu 
koku fiili ve fiziki bir kokuya dönüĢecek. Onun için Kur‟an hep yer 
yüzünde manevi iyi ve kötünün insana arız olmuĢ, insana yapıĢmıĢ 
manevi iyi ve kötü ahirete gelince ortaya çıkacak ve fiili ve fiziki bir durum 
alacak. Onun içinde burada fiziki yük anlamına gelen Hımla, yukarıdaki 
vizra diye biterken, burada himla diye bitmekte. 

 
 
102-) Yevme yünfehu fiysSuri ve nahĢurul mücrimiyne 

yevmeizin zurka; 
 
O süreçte Sur'a nefholunur! O gün suçluları gözleri dönmüĢ bir 

hâlde haĢrederiz. (A.Hulusi) 
 
102 - O gün ki sur üfürülecek ve mücrimler o gün göm gök mahĢeri 

toplayacağız. (Elmalı) 
 
 
Yevme yünfehu fiysSuri ve nahĢurul mücrimiyne yevmeizin 

zurka o gün kalk borusu çalacak Yevme yünfehu fiysSur o gün kalk 
borusu çalacak ve biz de o günahı hayat tarzı haline getirmiĢ olanları, 
korku ve dehĢetten mosmor kesilmiĢ bir halde bir araya toplayacağız.  

 



Evet, el mücrimyn günahı hayat tarzı haline getirenler diye 
çevirmeyi uygun buluyorum. Bir kez günah iĢleyene mücrim denmez. 
Yani günahkarlığı ad olarak, isim olarak alabilmek için onu hayat tarzı 
haline getirmek. Ona boğazına kadar batmak ve onu artık normal 
görmek, günahı artık içselleĢtirmek, günaha karĢı rahatsızlık duymamak 
halidir. Mücriym odur. Onun için günahı hayat tarzı haline getirenler diye 
çevirdim, çünkü buradaki söylenen muhataba ahiretteki durumu 
anlatılıyor. Günahı dünyada hayat tarzı haline getirmiĢ, ahirete o nasıl bir 
akıbete uğrayacak iĢte onu görüyoruz. 

 
Burada ki anlatılan gerçek Kur‟an dan baĢka hiçbir kaynağın bize 

haber veremeyeceği bir gerçek. Ġnsanın ezeli mazisi ve ebedi istikbali 
konusunda Allah‟tan baĢka kim bilgi verebilir ki. Kim bilir ki versin. 
Ruhunuzun tarihi konusunda size kim bilgi verebilir. Kimin malumatı var 
ki. Ve ruhunuzun mazisi konusunda size kim bilgi verebilir. Ġstikbali 
hakkında size kim bilgi verebilir ki. ĠĢte Allah bilgi verebilir ve o bilgiyi de 
burada veriyor. Hesap gününün dehĢeti karĢısında insanın içine 
düĢeceği o korku ve acziyeti sergileyen mecazi bir ibare bu. 

 
Zürka, aslında burada göze atfedilerek ki metinde böyle bir göz 

yok, ama gözü mavileĢir, mosmor olur Ģeklinde anlamıĢ bazı müfessirler 
fakat buna gerek yok insanın kanı dondu denilir. Kanı dondu. Mosmor 
kesildi. Bu kan dolaĢımının ani durumlar karĢısında yavaĢlayarak tende 
ki rengin değiĢmesi. Bu bir sebebe dayalı olarak gerçekleĢir. O da nedir 
dehĢet hali. Aslında burada söylenen ahirette insanın karĢılaĢacağı o 
dehĢet durumdur. 

 
 
103-) Yetehafetune beynehüm in lebistüm illâ 'aĢra; 
 
Kendi aralarında Ģöyle fısıldaĢırlar: "(Dünya'da) sadece on (saat) 

kaldınız." (A.Hulusi) 
 
103 - «Ondan fazla durmadınız» diye aralarında gizli gizli 

konuĢacaklar. (Elmalı) 
 
 
Yetehafetune beynehüm in lebistüm illâ 'aĢra dehĢetten kısılmıĢ 

bir sesle birbirlerine; “dünyada ne kadar kaldınız ki, hepsi hepsi 10 gün 
iĢte.” Diye fısıldaĢacaklar. 

 
Evet, insanın zaman algısındaki izafiliğe, göreceliliğe bir atıf var. 

Ġnsan dünyada da böyle. Aslında zamanı algılayıĢ biçimi insanın çok 
farklı. Diyeceksiniz ki gün 24 saat, hafta 7 gün. Yıl 365 gün. Değil, nasıl 
yaĢadığınıza bağlı olarak zaman değiĢiyor. Zamanı hovardaca 
harcayanlar, zamanı israf edenler, zamanın altından girip üstünden 



çıkanlar, zamanı saçıp savuranlar için aslında gün 24 saat değil, hafta 7 
gün değil, yıl 365 gün değil. Ömür 1 gün. Çünkü hiçbir Ģey yapmadı. 

 
Zamanı değerlendirenler, zamanın birimi olarak nefesi görüp her 

nefesinden hesaba çekileceğini hep hatırlayanlar ve bu hesabı 
verebilecek bir ömür yaĢayanlar. Yani zamanı sünnetleyenler, 
tabaklardan önce, yemeklerden önce, Allah‟ın kendilerine verdiği en 
büyük değer olan zamanı sünnetleyenler; onlar böyle demeyecekler. 
Çünkü onlar gerçekten hayatın hakkını vermiĢ olmanın huzurunu 
yaĢayacaklar. 

 
Kur‟an da ahirette ki bir enstantane olarak, bir manzara olarak 

zamanın, hayatın ne kadar kısa geçtiğini ifade eden ayetler hep ahirette 
hayattan piĢman olan, hayatını kötü yaĢayan kimselerin diline yerleĢtirilir. 
Demek ki hayatı iyi yaĢayanlar doğru zaman algısına sahip olanlar 
olacaklar. O nedenle insanın zaman algısındaki izafiliğe atıf yapıyor. Ki 
bakara/259 i, Ġsra/52, Kehf/19. ayeti de buna benzer atıflar içerir. 

 
10 sayısı Arapça da azlıktan kinaye olarak kullanıldığı için burada 

birkaç gün biçiminde anlaĢılabilir. Tabii burada bahsedilen Ģey biraz da 
hayatı amaçsız ve hovardaca harcamanın sonucunda insanın hayal 
kırıklığını düĢ kırıklığını ifade ediyor. K, 127. Ayette hayatını israf 
edenlere bir atıf var. Gelecek o ayet. O ayetle birlikte okunmalı bu ayet. 

 
 
104-) Nahnu a'lemu Bima yekulune iz yekulu emselühüm 

tariykaten in lebistüm illâ yevma; 
 
Onların ne dediklerini biz (hakikatleri olarak) daha iyi biliriz; en çok 

bileni "Sadece bir gün kaldınız" dediğinde. (A.Hulusi) 
 
104 - GidiĢçe en beri benzerleri «bir günden fazla durmadınız» 

deyince ne diyeceklerini biz biliriz. (Elmalı) 
 
 
Nahnu a'lemu Bima yekulune iz yekulu emselühüm tariykaten 

in lebistüm illâ yevma bakın dahası da varmıĢ. Yol açısından onların en 
akılda nesinin yani en önde giden zincirlilerin biri; hayır diyecek asla bir 
günden fazla kalmadınız. Dediği zaman onların kendi içlerinde neler 
neler diyeceklerini ve yine en iyi biz biliriz. 

 
Evet, akılda nelerinden biri veya en akıllısı diyecek ki diyor. Demek 

ki onların en akıllısı aslında en önde geleni. Hayır 1 gün, 10 gün de değil, 
1 gün. Demek ki o daha da hovardaca tüketmiĢ. Yani burada ince bir 
ironi var. Ġnce bir alay var. en akıllısı hesapta. Demek ki onun için 1 gün 
bile değil. Onu söylüyor Kur‟an. Hayatı böylesine yamuk 



değerlendirmememiz için zamanın hakkını verin, nefesin hakkını verin 
günün hakkını verin, ömrün hakkını verin. Unutmayın ki hayat Allah 
tarafından size bahĢedilmiĢ bir sermayedir ve bir daha verilmeyecek olan 
sermayedir. Bu sermayeyi hovardaca tüketenler Allah‟ın verdiği 
sermayeye ihanet etmiĢ olurlar. 

 
 
105-) Ve yes'eluneke anil cibali fekul yensifüha Rabbiy nesfa; 
 
Sana dağlardan sorarlar... De ki: "Rabbim onları ufalayıp 

savuracak." (A.Hulusi) 
 
105 - Bir de sana dağlardan soruyorlar, binaenaleyh de ki: rabbim 

onları un ufak edip savuracak da. (Elmalı) 
 
 
Ve yes'eluneke anil cibal ve sana o gün dağların durumu 

hakkında soracaklar, yani kıyamet günü, kozmik kıyametin kopacağı gün 
dağlar ne olacak diye soracaklar fekul yensifüha Rabbiy nesfa bu 
takdirde onlara Ģöyle de; Rabbim onları un ufak edip tümünü savuracak. 

 
Belki burada ki sorudan kasıt Ģu; Yani dağlar güçlü ya, dağ gibi 

derler onun için. TeĢbih olarak kullanılır. Yani bizi savuracak haydi, bizi 
savuran rüzgarlar getirebilir de dağları da savurabilir mi. Allah‟ı takdir 
edememek tabii bu soru. Birazda oradan kaynaklanıyor. Dağları bile 
savuracak, sizin kıymetiniz ne. ĠĢte o günün dehĢeti mosmor eder insanı. 
O günün dehĢeti bu. 

 
 
106-) Feyezeruha ka'an safsafâ; 
 
"Onların yerlerini boĢ, dümdüz hâlde bırakır." (A.Hulusi) 
 
106 - Yerlerini düpedüz bomboĢ bırakacak. (Elmalı) 
 
 
Feyezeruha ka'an safsafâ ve arzı çırılçıplak, kupkuru bir düzlük 

olarak bırakacak. 
 
 
107-) Lâ tera fiyha 'ıvecen ve lâ emta; 
 
"Orada ne çukur ne de tümsek görmezsin." (A.Hulusi) 
 
107 - Onda ne bir eğrilik ne bir yumruluk göremeyeceksin. (Elmalı) 
 



 
Lâ tera fiyha 'ıvecen ve lâ emta orada ne bir çukur, ne de bir 

tümsek göreceksin. 
 
Mutlak bir yok oluĢ değil Kur‟an da kıyamet. Ġbrahim/48. ayetinde 

açıkça ifade edildiği gibi yeniden oluĢ. Yani Allah‟ın yasası gereği bir 
kevn ve fesad, bir ölüĢ ve oluĢ. Bu yasa böyle devam edip gidecek. 
Onun için burada aslında anlatılan gerçek Ģu; Ey insanoğlu senin ve 
etrafında gördüğün her Ģeyin bir ömrü var, bir süresi var, bir sonu var. 
Dolayısıyla cansız bile gördüklerinin bile, amaçsız gördüklerinin bile, -ki 
cansızsa amaçsız gibi görünmeye çok yakıĢtırılır-  senin gibi yaratıklar 
zirvesinde olan YaratılmıĢların en tepesine oturmuĢ olan akıllı ve iradeli 
bir varlığın amacı olmasın mı. Onların bile bir sonu varsa seninde 
ömrünün nihayeti olmasın mı? 

 
Hatta belki burada Ģu var mecazen. Dikkat buyurursanız son ayette 

ne bir çukur, ne bir tümsek. Çukur tümseğin zıddıdır. Adeta Ģu 
söylenmeye çalıĢılıyor. ġuur verilmemiĢ varlıklar içinde bile en sonunda 
adalet sağlanacak. En sonunda bir adalet sağlanacak, çukur tümseğe, 
tümsek çukura karĢı adil hale getirilecek. ġuur verilmeyen dağlara 
tepelere dahi böyle bir adalet tecelli edecekse ey insanoğlu bilinçli olarak 
yaptığın eylemlerden dolayı sorumluluk taĢımayacak mısın. Senden bir 
hesap sorulmayacak mı. Yani çukur ve tümsek dahi bir gün elden 
geçirilecekse, testiyi kıranla suyu getiren nasıl aynı görülecek Allah 
tarafından, böyle bir Ģey bekleme. 

 
 
108-) Yevmeizin yettebiuned daıye lâ 'ıvece lehu, ve haĢeatil 

asvatu lirRahmâni fela tesme'u illâ hemsa; 
 
O süreçte zorunlu uyulacak davetçiye tâbi olurlar... Rahmân 

korkusuyla sesler kesilir... Derinden gelen iniltiden baĢka bir Ģey 
iĢitmezsin. (A.Hulusi) 

 
108 - O gün davetçiye ı'vicasız(zorunlu) tebe'ıyyet 

(uymak)edecekler öyle ki Rahmanın heybetinden sesler kısılmıĢtır, artık 
bir hıĢıltıdan baĢka bir Ģey iĢitmezsin. (Elmalı) 

 
 
Yevmeizin yettebiuned daıye lâ 'ıvece leh o gün onların tümü 

yamukluk yapamayacakları bir davetçiye tabi olmak zorunda kalacaklar. 
Evet, ben biraz argoya mı kaçar acaba diye düĢündüm ama lâ „ıvece 
leh, aynen böyledir. Yamukluk yapamayacakları. Çünkü „ıvec; yamuk, 
eğri demektir. Onun için kendisine dünyada yamukluk yapıyorlar 
gönderilen davetçilere. Fakat ahirette onu da yapamayacaklar. 



Kaçınılmaz bir biçimde o davete uyacaklar, fakat ahirette uymuĢ olmanın 
hiçbir getirisi olmayacak. 

 
ve haĢeatil asvatu lirRahmâni fela tesme'u illâ hemsa artık 

bütün sesler O sınırsız Rahmet kaynağının geçit verdiği, O sınırsız 
rahmet kaynağının azametinden dolayı iyice kısılmıĢtır. Artık bitmiĢtir 
insan. O sınırsız, yani rahman olan Allah karĢısında kimin sesi çıkar ki 
demek istiyor. KısılmıĢtır, öyle ki; Ġllâ hemsa boğuk bir uğultu dıĢında 
hiçbir ses iĢitilmeyecek.  

 
MahĢeri anlatıyor. Ġçinizde bana mahĢeri anlat diyen var mı? 

Bakınız Allah mahĢeri anlatıyor. MahĢeri O‟ndan baĢka kimse 
anlatamaz. Derinden gelen bir uğultu. Sanki gerçekten ölüm uğultusu 
gibi. Ġnsanların canhıraĢ uğultusu. Ses çıkaracak mecalleri yok ama bir 
inilti denizi gibi uğulduyor. Böyle uğulduyor. 

 
 
109-) Yevmeizin lâ tenfeuĢ Ģefa'atü illâ men ezine lehür 

Rahmânu ve radıye lehu kavla; 
 
O gün Ģefaat fayda vermez... Sadece Rahmân'ın izin verdiği ve 

sözüne (illâ Allâh diyen) razı olduğu kimse müstesna! (A.Hulusi) 
 
109 - O gün Ģefaat fayda vermez, ancak Rahmânın izin verdiği ve 

sözüne razı olduğu kimse müstesnâ. (Elmalı) 
 
 
Yevmeizin lâ tenfeuĢ Ģefa'atü illâ men ezine lehür Rahmânu ve 

radıye lehu kavla o gün kendisine o rahmet kaynağının izin verdiği ve 
sözünden razı olduğu kimselerden baĢkasına kayırma ve arka çıkmanın 
hiçbir faydası, hiçbir yararı olmayacak. Yani O rahman olan Allah‟ın 
kendisine izin verdiği, geçit verdiği ve sözünden razı olduğu La ilahe 
illallah belki de o sözün en kısa Ģifresi. Sözünden razı olduğu kimselere 
kayırma fayda vermeyecek. Hiç kimsenin kayırması onları 
kurtarmayacak. 

 
Ahirette adam kayırmanın olmayacağı yolunda Kur‟an da 25 e 

yakın ayet var. Bunların 23. menfi cümle olarak gelir. Nefyederek gelir. 
Süpürerek gelir. Yok diyerek gelir. Ġlginçtir. Yani böyle bir Ģey varsa 
kafanızda ben orada da bulurum bir kayırıcı diyen varsa kafanızdan silin 
bunu dercesine yok diyerek gelir. Allah‟ın razı olduğu kelime i Tevhide, 
yani tevhide uygun bir hayat yaĢayana Allah ödül verecektir. 
Unutmayalım razı olduğu söz tevhid sözüdür. Oysa ki birilerinin 
kayıracağına inanmak, tevhidi zedeleyen bir yaklaĢım. Ġllallah. Bu O‟ndan 
baĢka bir kayırıcının olmayacağına da inanmaktır. Çünkü Allah tek 



otoritedir. O‟nu tek otorite bilmek, ahiretin tek otoritesi bilmek, ahirete 
imanın bir parçasıdır. 

 
 
110-) Ya'lemu ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm ve lâ 

yuhıytune Bihi ılma; 
 
Onların önlerindekini de, arkalarındakini de (geçmiĢ ve 

geleceklerini) bilir... O'nun ilmini ihâta edemezler. (A.Hulusi) 
 
110 - O onların önlerindekini ve arkalarındakini bilir, onlar ise onu 

ilmen ihata edemezler. (Elmalı) 
 
 
Ya'lemu ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm O; onların 

bildiklerini de bilmediklerini de biliyor. Belki burada ima edilen Ģey, ki 
lafzen bu önündekileri de arkasındakileri de biliyor manasına gelir ama, 
bildiklerini ve bilmediklerini bir açılım olarak geçmiĢlerini ve geleceklerini 
biliyor manasına da gelir. 

 
ve lâ yuhıytune Bihi ılma fakat insan bilgisinin sınırlılığı sebebi ile 

bunu asla kavrayamayabilir. Yani insan Allah‟ın geçmiĢi ve geleceği nasıl 
bildiğini, insanın gizli ve açığını nasıl bildiğini kavrayamaya bilir. Zaten 
kavrayamaz. Allah‟ın mutlak ilmini nasıl kavrasın, sınırlı olan, sonsuz 
olanı nasıl kavrasın. Bu eĢyanın tabiatına aykırı. Bu ibare çok yakın bir 
biçimde Bakara/255. ayetinde ki Ayete el kürsi olarak bilinir. Enbiya/28., 
Hac/28. geçer. Ki bir anlamı Ģöyle; Allah‟ın zatını kavrayamaz anlamına 
gelebilir. 2. si O‟nun bilgisini kavrayamaz. Ama biz 2. anlamın daha 
uygun olduğunu düĢünüyoruz. 

 
 
111-) Ve 'anetilvucuhu lil HayyilKayyûm* ve kad habe men 

hamele zulma; 
 
Vechler (yüzler), Hayy ve Kayyum'a zillet ile boyun eğmiĢtir... Bir 

zulüm yüklenen (halife oluĢunu fark edemeden vefat eden) kimse 
hakikaten kaybetmiĢtir. (A.Hulusi) 

 
111 - Ve bütün yüzler o hayyü kayyuma baĢ eğmiĢ ve bir zulüm 

yüklenen cidden hâib olmuĢtur. (Elmalı) 
 
 
Ve 'anetilvucuhu lil HayyilKayyûm her Ģeyi ayakta tutan mutlak 

dirinin huzurunda yüzler yere eğilmiĢtir. ve kad habe men hamele 
zulma ve sırtına zulüm yükünü yüklenen kimsenin iĢi bitmiĢtir. Tabii ki 
ahirette. 



 
Zulüm yükü, aslında zulüm yerini bilmemekti dostlar. Zulmün 

etimolojik manası dilsel anlamı yerinden etmektir bir Ģeyi. KiĢi kendisini 
yerinden ederse Allah‟ın koyduğu yerde durmazsa kendisine 
yapabileceği en büyük zulüm budur iĢte. Kendisine yaptığı zulmü 
sırtlanan, bu zulümden nasıl kurtulacak. Kendisine zulmetmek, yani 
kendi kendine kıymaktan söz ediyor ayet ve düĢünüyor musunuz dostlar 
Allah sizi size karĢı savunuyor. Sizi sizin Ģerrinizden koruyor.  

 
Allah böyledir iĢte ve bunu sadece Allah yapar. Allah insanı 

kendisinin Ģerrinden korur. Allah insana kendisine dahi kötülük 
yapamayacağını emreder. Ben benim değil mi diyemez insan, çünkü sen 
senin değilsin. Bu koskoca bir yalan olur. Sen kendi bedelini ödeyerek 
hak etmiĢ değilsin, kendi kendini yaratmıĢ değilsin, tercihini sonucunda 
var olmuĢ değilsin, var olduğunda tercih yapacak zaten bir akla bile sahip 
değildin. Var olduğunu bile bilmeden var oldun. Ama biri biliyordu. Ġki 
gözünü, iki kulağını, iki elini iki ayağını, bir yüreğini bir beynini hiçbir 
bedel ödemeden aldın, borç aldın. Asana borç veren de Allah‟tı. Yani 
beynin var, beynin varsa dinin olmak zorundadır. Borcun varsa dini 
olmak zorundadır. Onun için din borçluluk duygusudur Allah‟a.  

 
 
112-) Ve men ya'mel mines salihati ve huve mu'minün fela 

yehafü zulmen ve lâ hadmâ; 
 
Kim imanlı olarak doğru fiiller ortaya koyarsa, o, bir haksızlığa 

uğramaktan ve hakkının çiğnenmesinden korkmaz. (A.Hulusi) 
 
112 - Her kim de mümin olarak Salih amellerden iĢlerse o vakit o, 

ne bir zulümden korkar, ne çiğnenmeden. (Elmalı) 
 
 
Ve men ya'mel mines salihati ve huve mu'minün fela yehafü 

zulmen ve lâ hadmâ Fakat kimde mümin olduğu halde erdemli 
davranırsa artık o ne haksızlığa uğramaktan, ya da hak ettiğinden 
mahrum bırakılmaktan korksun. 

 
Nahl/96. ayetinde yaptıklarının en iyisiyle ödüllendirilecek diyordu 

ya Kur‟an. Korkmasın o. Yani ne haksızlığa uğratılacak ne de hak ettiği 
bir Ģey elinden alınacak. Yaptıklarının en iyisiyle ödüllendirilecek diyor 
Kur‟an. 

 
 
113-) Ve kezâlike enzelnahu Kurânen Arabiyyen ve sarrefna 

fiyhi minel va'ıydi leallehüm yettekune ev yuhdisü lehüm zikra; 
 



ĠĢte böylece O'nu Arapça bir Kur'ân olarak inzâl ettik; Onun içinde 
tehditkâr haberleri, sonları, türlü türlü açıkladık... Umulur ki korunurlar 
(arınırlar) yahut (Kur'ân) onlara bir öğüt olur. (A.Hulusi) 

 
113 - Ve iĢte onu böyle Arabî bir Kur'an olarak indirdik ve bunda 

vaîydden(tehditten) türlü Ģekilde tekrar yaptık, ki belki korunur takvâ 
yolunu tutarlar, yahut da o, onlara bir zikir ihdas eyler. (Elmalı) 

 
 
Ve kezâlike enzelnahu Kurânen Arabiyye ve böylece biz bu 

vahyi Arapça bir hitap olarak indirdik. ve sarrefna fiyhi minel va'ıyd ve 
ondaki tüm uyarıları bütün boyutlarıyla ortaya serdik. Yani her türlü 
örneği vererek, insan yeter ki ibret alsın, yola gelsin diye verilebilecek her 
türlü  örneği, kullanılabilecek her türlü dil imkanını kullanarak insanı 
uyardık.  

 
Neden? Bahanesi olmasın diye. Ya rabbi Ģöyle olsaydı belki 

uyanırdım demesin diye. Hem korkutarak, hem sevindirerek, hem 
müjdeleyerek, hem uyararak, hem tehdit ederek, yani hangi üslup 
kullanılacaksa tüm üslupları kullandık ki, bundan almazsa Ģundan alır, 
ondan almazsa ondan alır diye. Ne demeye hakkı var insanın? 

 
leallehüm yettekune ev yuhdisü lehüm zikra belki sorumluluk 

duyarlar da bu mesaj onların fıtratlarında zaten var olanı hatırlama 
yoluyla yeniden ortaya çıkarır diye. 

 
Ne kadar da uzun bir çeviri oldu değil mi. Kısacık metin uzunca 

çeviri.ev yuhdisü lehüm zikra var ya, o üç kelime, iĢte odur uzatan 
bunu. Çünkü ahdese; bir Ģeyi yeniden ortaya çıkardı manasına gelir. Bir 
Ģeyi yeniden icat et, yeniden meydana getirdi. Zikr ise yukarda da 
değindim unutulan bir Ģeyi hatırlamak manasına gelir. yuhdisü lehüm 
zikra cümleciği birlikte ifade edildiği zaman anlamı Ģudur; Fıtrat, ilahi 
format olan alt yapıydı. Üzeri küfürle örtülürse eğer alt yapı ile üst yapı 
arasında iliĢki kalmaz. Yani temelle bina arası kopar.  

 
Küfür bir kopuĢtur zaten, bir kırılmadır. Hiçbir kopuĢ makbul 

değildir. Ġnsanın özünden kopuĢudur Ģirk, küfür. Dolayısıyla vahiy bu 
temelleri ortaya çıkarıp üzerine hayat binasını inĢa etmek için 
gönderilmiĢ ilahi bir projedir. Yani alt yapıya uygun bir üst yapı projesi. 

 
Peki alt yapıya uygun bir üst yapı olmaz, yani Allah‟ın temele 

yerleĢtirdiği fıtrata uygun bir hayat yaĢanmazsa ne olur? Ġki ayrı malzeme 
kullanıldığında en ufak sarsıntıda gider. Mühendisliğin en bilinen 
gerçeğidir. Betonla ahĢap, iki ayrı malzeme iç içe kullanılmaz. Çünkü 
birbirine geçmeyen malzemelerdir. Eğer siz alt katı beton, orta katı 
ahĢap, bir üstünü daha beton yaparsanız bu birbirini tutmayan malzeme 



olur. Onun içinde iki ayrı malzemeden yapılan hayat binası yıkılır. Daha 
doğrusu alt yapıya uygun bir üst yapı olmamıĢ olur. Fıtrata uygun bir üst 
yapının projesini vahiy verir. ĠĢte vahiy hayat binanızın yıkılmaması için 
ahirette ki o büyük deprem ve sarsılıp ta yere geçmemesi için sizi 
peĢinen uyarır. Dikkat edin hayat binanızı doğru yapın. ġu mühendislik 
esasları ve Ģu statik hesapları üzerine kurun diye vahiy insanı uyarır. 

 
 
114-) Fete'âllellahul Melikül Hakk* ve lâ ta'cel Bil Kur'âni min 

kabli en yukda ileyke vahyuhu ve kul Rabbi zidniy 'ılma; 
 
Melik ve Hak olan Allâh ne yücedir! O'nun vahyi sana bitmeden 

önce Kurân'ı (tekrara) acele etme ve: "Rabbim ilmimi arttır" de. (A.Hulusi) 
 
114 - Demek ki Allah o hak Ģehin Ģah yüksek, çok yüksek, mamafih 

sana vahyi tamam edilmeden evvel Kur'an ı acele etme ve de ki «rabbim 
artır beni ilimce».(Elmalı) 

 
 
Fete'âllellahul Melikül Hakk sonuçta aĢkın olan Allah, mutlak 

otoritenin sahibi olarak, mutlak hakikatin de kaynağıdır. Evet, yine kısa 
bir metin uzun bir çeviri. Fete'âllellahul Melikül Hakk hepsi de uzun 
uzun tanımlanmayı gerektiren sıfatlar.  

 
El Melik; Mülkün mutlak sahibi Allah‟ın sıfatı olarak ebedi otorite, 

sahici iktidar demektir. 
 
El Hakk; YaratılmıĢların aksine değiĢmez mutlak gerçek. Allah için 

sıfat olarak kullanıldığında değiĢmez gerçeğin kaynağı anlamına gelir. 
Mahza hakikat yani. Onun içinde burada Allah‟ın ebedi hakikati, 
insanınsa geçici tabiatına bir atıf yapılıyor. O nedenle de kalıcı olan 
Allah‟tan bağımsız bir kalıcılık mı düĢünüyorsun ey insanoğlu. ġeytan da 
Adem‟i böyle aldatmıĢtı. Allah‟tan bağımsız bir mutluluk mu 
düĢünüyorsun ey insanoğlu. Allah‟tan bağımsız bir kariyer planlaması mı 
yapıyorsun ey insanoğlu. YanlıĢ yapıyorsun. Aklını baĢına al uyarısı. 

 
ve lâ ta'cel Bil Kur'âni min kabli en yukda ileyke vahyuh ġu 

halde O‟nun vahyi sana tamamıyla ulaĢtırılmadan önce Kur‟an hakkında 
tez canlı davranma. Çok önemli bir uyarı. Adeta tefsir usulünün, Kur‟an ı 
anlamanın temel ilkelerinden biri bu ayet.  

 
Ne diyor? Kur‟an ın bütünü gözetilmeden, bütününü 

gözetmeden parçası üzerinden yola çıkarak bir hükme varma diyor. 
Özeti bu. Tabii öncelikle Resulallah‟a söylüyor gibi ama hayır, hepimize 
söylüyor. Bütünü bilmeden parça üzerinden yola çıkarak kendince Ģeyler 
çıkarma ortaya. Hükümler çıkarma. Çünkü parçadan yola çıkarak 



vardığın hükümler bütüne aykırı olabilir. Kur‟an ı anlamanın çok temel bir 
esasıdır bu aslında ve tarihimiz boyunca Kur‟an ı yanlıĢ anlamanın en 
büyük nedenlerinden biri diyeceğim ama hayır, en büyük nedeni Kur‟an 
ın bütününü göz ardı ederek, maksadını göz ardı ederek, amacını göz 
ardı ederek parçalarından yola çıkıp ta hüküm vermek olmuĢtur.  

 
ĠĢte bu ayette bu muhteĢem uyarı yapılıyor ki Kur‟an a yamuk 

yaklaĢılmasın. Yani biraz önce de tefsirimizin ilkesini dile getirirken 
söyledik; Kur‟an ın tümüne bir ayet, her ayete de Kur‟an ın bütünü gibi 
bak, maksadı gözet, amacı gözet. Amacı göz ardı ederek doğru hükme 
varamazsın. 

 
ve kul Rabbi zidniy 'ılmafakat, rabbim ilmimi artır de. Yani en 

sonunda da bunu söyle. Çünkü ne yaparsan yap nihayetinde anlamın 
imkanını tüketemezsin. Vahyin imkanını tüketemezsin. Vahyin imkanı 
devam edecek. Vahyin lafzı bir kez nazil oldu, ama anlamı sonsuza 
kadar nazil olacak. 

 
Benim ilmimi artır; Ġlim; Malumat, veri, bilgi değil dostlar. Buradaki 

ilim var ya Rabbi zidniy „ilme ayetindeki ilim data değil, veri değil, 
malumat değil. Yani salt bilgi kırıntıları değil. Nedir bu? Ġsterseniz büyük 
lügatçı Mekayyıs sahibi Ġbn. Faris versin bunun anlamını; El „ılmi diyor; 
Yedıllu alâ eserin bisĢey‟i yetemeyyezü bihi an ğayri. Bundan daha 
Ģahane bir ilim tarifi olamaz. Bir izdir diyor,  

 
„ılm; bir izdir. Ki onu izleyerek, onu takip ederek bir Ģeyi 

diğerinden, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden, doğruyu yanlıĢtan Hakkı 
batıldan ayırmaya yarar. 

 
Buyurun, ilim buymuĢ, ilim izmiĢ, ilin alamet kökünden mastarından 

türetilir  onun için. ĠĢaret demektir. eser diye tanımlaması da boĢuna 
değil dilcimizin. Nedir Ġz; Ġzler izlenir. Yani ilim amaç değil araçtır. Bir 
Ģeyin ilim olabilmesi için insanı, El Hakk olan Allah‟a götürmesi lazım. O 
yolda bir iĢaret taĢı olması lazım. O nedenle dostlar ilin mutlak hakikate 
bir atıf olduğu zaman ilim olur.  

 
Hikmet; veriyi, bilgi kırıntısını datayı ilme dönüĢtürme 

becerisidir. Hikmet diye buna denir ve vahiy insanda bilgi verilerini ilme 
dönüĢtüren istasyon kuran, dönüĢüm, çevrim istasyonu kuran bir 
müessesedir. Vahiy; Çevrim istasyonu kurar insanın aklında, insanın 
yüreğinde. Neye yarar bu çevrim istasyonu? Sıradan malumatı, veriyi, 
datayı, ilme çevirir. Bilmem anlatabildim mi. ĠĢte vahiy bu istasyonun 
kurulum projesidir, inĢa projesidir. 

 
 



115-) Ve lekad ahıdna ila Ademe min kablü fenesiye ve lem 
necid lehu 'azma; 

 
Bundan önce Âdem'i bilgilendirmiĢtik... (Fakat) O unuttu... Onu 

(uyarıyı uygulamada) azîmli bulmadık. (A.Hulusi) 
 
115 - Filhakika bundan evvel Âdeme ahit verdik de unuttu ve biz 

onda bir azim bulmadık. (Elmalı) 
 
 
Ve lekad ahıdna ila Ademe min kabl ve doğrusu, -Kur‟an yeni bir 

pasaja girdi. Ama yukarısı ile  tabii ki bağlantılı olarak.- biz Adem‟e her 
Ģeyden önce talimatımıza uygun bir fıtratı nakĢetmiĢtik. Öyle söyleyelim. 

 
Ġlginç değil mi, yukarıda ki tefsirimizi, yorumlarımızı hatırlayınız 

lütfen ve burada anlatılana eklemleyiniz. Adem‟e biz diyor ayet her 
Ģeyden önce talimatımıza uygun bir fıtratı nakĢetmiĢtik ahıdna‟yı böyle 
çevirdim. Yani ahd, söz demektir aslında, söz almıĢtık. Ama burada ki 
Adem, aslında insan soyunu temsilen kullanılan bir sembol burada. Yani 
Adem insan soyunun mümessili olarak gündeme taĢınıyor burada. Ġnsan 
oğlunun fıtrat sözleĢmesine bir atıf dile getiriliyor. Çünkü Adem‟in insan 
soyunu temsil ettiğine dair bir yorumum temelsiz bir yorum değil; 
A‟raf/11. ayetine dayanıyor. O ayette; 

 
Ve lekad hâlâknaküm.. (A‟raf/11) biz sizi yarattık ..sümme 

savvernaküm.. sonra size suret verdik, ..sümme kulna lil 
melaiketiscüdu liAdem.. sonra meleklere dedik ki Adem‟e secde edin. 
Sizi yarattık, size suret verdik, sonra meleklere Adem‟e secde edin dedik. 
Siz-Adem. Adem-siz. ĠĢte bu. Onun için A‟raf/11. ayetinde aslında Hz. 
Adem‟in insanoğlunu temsilen, temsil eden bir prototip olduğunu 
anlıyoruz. Dolayısıyla burada sözleĢmeden maksatta Allah‟ın; Ġnsanın 
temeline yerleĢtirdiği fıtrattır. Fıtrat sözleĢmesi. O sabit bir sözleĢme. 
Onun için çevirimizin gerekçesi buydu. 

 
Ademe üflenen ruh; iradenin veriliĢini temsil ediyordu aslında. 

Kur‟an ın değiĢik ayetlerinde ruhun üfleniĢi dile getirilir. Ahd ve Misak 
olarak ta anılır bu. sözleĢme yapılmıĢtı. Allah – insan arasında ki bu 
sözleĢme, aslında insanın Allah‟a kulluğunu temsil ediyordu. Yani Ya 
rabbi, kul olduğumu unutmayacağım. Hiç haddimi aĢmayacağım 
demekti. Fakat, devam edelim; 

 
Fenesiye ama insanoğlu bunu unuttu. ve lem necid lehu 'azma 

fakat o buna yabancılaĢtı. Unuttu. Dolayısıyla biz onu bu hususta 
kararlılık sahibi bulamadık diyor Rabbimiz. Yani Adem Allah ile sözleĢme 
yapmıĢtı fakat unuttu. 

 



Unutmak yabancılaĢmaktır aslında, önemsememektir, aldırmazlıktır 
bir yerde. Onun için unutmanın nihai anlamında bir yabancılaĢma olduğu 
belli. 

 
 
116-) Ve iz kulna lil Melaiketiscüdu liAdeme fesecedu illâ 

ibliys* eba; 
 
Hani biz meleklere (arz kuvvelerine) "Secde edin Âdem'e (Ģuur 

varlığa)" demiĢtik de, Ġblis hariç, (hepsi) hemen secde ettiler... (Ġblis) 
kaçınmıĢtı! (A.Hulusi) 

 
116 - Ve düĢün o vaktı ki: Melâikeye «Âdem için secde edin» 

dedik, hemen secde ettiler, ancak Ġblîs dayattı. (Elmalı) 
 
 
Ve iz kulna lil Melaiketiscüdu liAdeme fesecedu illâ ibliys* eba 

hani meleklere Adem‟e hürmet ve itaat edin dediğimiz zaman onların 
tümü hemen hürmet ve itaat etmiĢti. Fakat sadece iblis yüz çevirmiĢti.  

 
6 yerde Kur‟an da Adem Ġblis kıssası anlatılır. Aslında bu kıssanın 

anlatıldığı yerde Ģöyle bir ima görüyorum gibi. Babalar da yanılır. Çünkü 
peygamberlere ve son peygamber Resulallah AS. a karĢı  çıkan 
inkarcıların karĢı çıkıĢ gerekçelerinin baĢında biz babalarımızı böyle 
bulduk, bu yolda bulduk, biz onları takip ediyoruz diyorlardı. Zımnen 
Adem kıssasının Kur‟an da bu kadar çok gelmesi, geldiği her yerde 
hemen hemen böyle bir imayı içerir. Babalar da yanılır, atalar da yanılır. 
Yani Adem gibi büyük bir atanız, Adem gibi Allah‟ın kendisine gerçekten 
özel muamele yaptığı bir atanız yanıldığına göre ey insanoğlu sen 
kendini yanılmaz mı zannediyorsun. Atanın yolunda olmakla 
övünüyorsun. ĠĢte böyle bir imayı içerir. Ataların mutlak hakikatin 
referansı olamayacağı ilkesi hatırlatılıyor. Ġnsanoğlunun sonradan nasıl 
kendine kıyıcı ve cahilleĢtiği izah edilir ki; 

 
innehu kâne zalumen cehula. (Ahzap(72) emanet ayetini 

hatırlayalım. Biz emaneti göklere, yerlere dağlara sunduk kabul etmedi, 
fakat insan kabul etti. Ama kabul etti de daha sonra insanda cahil olup, 
zalim olup çıktı, yani bunu bilmezden geldi, kabul ettiği yükün altına 
girmemeye kalktı. Ya da önce kabul etti, sonra kabul ettiği Ģeyi 
görmezden geldi. Zulmetti kendisine ayetini hatırlayalım. 

 
 
117-) Fekulna ya Ademu inne hazâ adüvvün leke ve li zevcike 

fela yuhricenneküma minel cenneti fe teĢka; 
 



Dedik ki: "Ey Âdem, kesinlikle Ģu (iblis, vehmini tahrik eden kendini 
beden kabul etme fikri) senin ve eĢin (bedenin) için bir düĢmandır! Sakın 
sizi (kendinizi Ģuur {melekî yapı - kuvve} olarak yaĢadığınız) cennetten 
(bedenselliğe - bilinç yaĢamı boyutuna) çıkarmasın; sonra Ģakî (kendini 
beden sınırlamasının mutsuzluğu içinde bulan ve bunun sonuçlarını 
yaĢayarak yanan) olursun!" 

 
Not: Burada anlatılmak istenen, müĢahedemizdekine göre özetle 

Ģudur: Âdem ismiyle iĢaret edilen, yokken, Allâh Esmâ'sının ihtiva ettiği 
ruh {mânâlar bütünü} üflenerek, bir "Ģuur varlık" hâlinde beyinde yani 
madde bedenden açığa çıkarılmıĢtır. Beyin bu açığa çıkarılıĢı kabul 
edecek Ģekilde 'tesviye' edildikten sonra, açığa çıkan bu El Esmâ ruhu - 
data olan Ģuur varlık, melekî bir yapı - boyut olarak cinsiyetsizdir.  

 
Ne var ki beyinin oluĢum sürecinde karındaki ikinci beyin denen 

nöronlar topluluğunun ve diğer organların yolladığı verilerin beyinde 
oluĢturduğu "ben bu bedenim" düĢüncesi, iblis tarafından da kullanılarak, 
Âdem'i, kendini beden kabul noktasına düĢürmüĢtür. Ġblis diye 
tanımlanan cin türünün, {göze göre görünmez} ıĢınsal bedenli varlığın, 
beyine yolladığı impulse ile tahrik ettiği kendini beden olarak kabullenme 
fikriyle, Ģuurun hakikati örtülmüĢ; kendisini, eĢi diye tanımlanmıĢ olan 
beden kabulü noktasına indirmiĢtir.  

 
Beyin, yapısı itibarıyla, veri tabanını oluĢturan genetik bilgiler, 

Ģartlanmalar, değer yargıları ve bunun getirisi duygular ile çeĢitli fikirler 
doğrultusunda açığa çıkan bilincin, akıl kuvvesini değerlendirmesiyle 
kendi DÜNYASI ĠÇĠNDE YAġAR! Bilincin yani oluĢmuĢ benliğin, Ģuur 
boyutunu oluĢturan Allâh Esmâ'sına 'Ġman' etmesi ve "orijin BEN"deki 
özelliklerle yaĢayarak farkında olmadığı meleki denen kuvvelere ermesi 
istenir. Ona bu hatırlatılmak üzere BĠLGĠ {KĠTAP} yollanır! ĠĢin 
doğrusunun bu olduğu 'hatırlatılmaktadır'. ġuur ise bu bağlardan öte, 
hakikati Allâh ilmine uzanan melekî kuvve - nûrdur. ġuur, kalp veya daha 
deriniyle hakikati aksettirmesi itibarıyla 'fuad' (Esmâ mânâ özelliklerini 
beyine yansıtıcılar - kalp nöronları) diye anlatılır. Fuad adıyla iĢaret 
edilen hakikati kavrama özelliği ana rahminde 120. günde ya beyne 
aksettirilir o takdirde kiĢi "said" olarak nitelendirilir; ya da aksettirilemez 
ve beyinde bu açılım olmaz, bu defa da o kiĢi "Ģaki" diye tanımlanır.  

 
Bundan sonra o nöronların iĢlevi kopyalandığı beyinden devam 

eder. "Ayna nöronlar" konusunun bir kapsamı da bu olaydır tespitimize 
göre! ġuurun, eĢi olarak kendisine geçici süre verilmiĢ olan beden ise, 
kâh maddeden meydana gelmesi itibarıyla 'arzın dabbesi', kâh 
bedendeki hayvanlarla ortak özellikler dolayısıyla 'en'am', kâh da Ģuurun 
melekî vasfını sınırlaması veya örtmesi fikrini beyinde tetiklemesi 
itibarıyla 'Ģeytan' diye tanımlanmıĢtır. "Ġnsan" diye tanımlanmıĢ "Ģuur", 



kendi orijin yapısını, bedende gözünü açması dolayısıyla da unutmuĢ, 
'hatırlamaz' olduğu için 'zikir - hatırlatıcı' gönderilmiĢtir.  

 
Kur'ân bilgisi, 'zikir' yani 'hatırlatıcı'dır. Ġnsana hakikatini hatırlatmak 

içindir. Beyin - beden kabulünün getirisi sınırlı - kayıtlı cehennemî 
bedensel yaĢam; Ģuur boyutundaki melekî boyuttaki seyir ise cennet 
yaĢamı olarak tanımlanmaktadır. Bütün bu olaylar ve cennet - cehennem 
tasvirleri bir kısım âyetlerde vurgulandığı üzere, tamamıyla misal yollu 
benzetme ve iĢaret yollu anlatımdır. Cennet Ģuur yaĢamı ve Ģuurdan, El 
Esmâ özelliklerinin açığa çıktığı bir yaĢam olduğu içindir ki; biyolojik - 
hayvansı beden var olmadığı ve dahi söz konusu olmadığı içindir ki; 
buna dair oluĢlar da o boyutta yer almaz. Onun için cennetin gerçekte, 
çok algı dıĢı bir yaĢam boyutu olduğuna iĢaret edilmiĢtir. Konunun 
detayları ayrı bir kitap mevzuudur. Ancak Kurân'daki iĢaretlerin yerli 
yerinde değerlendirilip anlaĢılması için bu kadar bir özet anlayıĢımızı 
buraya eklemeyi uygun gördüm. Eksik veya yanlıĢ müĢahedem 
oluĢmuĢsa bağıĢlanma dilerim. Hakikatini bilen Allâh'tır. (A.H.) 

 
(Bu NOT konusunda A.H. nin bir süre önce arkadaĢlarına yaptığı 

bir açıklamayı burayı tıklayarak dinleyebilirsiniz.) (A.Hulusi) 
 
117 - Bunun üzerine biz de ya Âdem dedik: haberin olsun bu sana 

ve zevcene düĢmandır, sakın sizi Cennetten çıkarmasın ki sonra 
bedbaht olursun. (Elmalı) 

 
 
Fekulna ya Adem inne hazâ adüvvün leke ve li zevcik bunun 

üzerine biz de ey Adem demiĢtik iĢte bu sana ve eĢine tarifsiz bir 
düĢmanlık beslemektedir. Yani Ģeytan sana ve eĢine tarifsiz bir 
düĢmanlık –ki, adüvvün ibaresinin nekira, belirsiz gelmesinden dolayı 
tarifsiz bir düĢmanlık diye çevirmemiz uygun olur.-  

 
fela yuhricenneküma minel cenneti fe teĢka dolayısıyla onun sizi 

bu bahçeden çıkarma giriĢimine karĢı çok dikkatli olun. Fe teĢka. 
Yoksa..! yoksa bedbaht olursunuz. 

 
 
118-) Ġnne leke ella tecû'a fiyha ve lâ ta'râ; 
 
"Oysa senin için onda (biyolojik - hayvansı - madde beden olmadığı 

için) ne acıkma (hissi) var ne de çıplak kalma!" (A.Hulusi) 
 
118 - Çünkü senin acıkmaman, çıplak kalmaman oradadır. (Elmalı) 
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Ġnne leke ella tecû'a fiyha ve lâ ta'râ zira aklından çıkarma ki 
burada aç değilsin, açık değilsin.  

 
 
119-) Ve enneke lâ tazmeü fiyha ve lâ tadhâ; 
 
"Kesinlikle sen onda (yeni madde - biyolojik bedensiz yaratılıĢın 

dolayısıyla) ne susarsın ne de güneĢten yanarsın!" (A.Hulusi) 
 
119- Ve sen orada susamazsın ve GüneĢte yanmazsın. (Elmalı) 
 
 
Ve enneke lâ tazmeü fiyha ve lâ tadhâ yine unutma ki burada ne 

susuzluk çekersin, ne de sıcağa maruz kalırsın. 
 
 
120-) Fevesvese ileyhiĢĢeytanu kale ya Ademu hel edüllüke alâ 

Ģeceretil huldi ve mülkin lâ yebla; 
 
(Sonunda) ġeytan ona vesvese verip: "Ey Âdem, sana ölümsüzlük 

ağacını ve eskiyip yok olmaz mülkü bildireyim mi?" dedi. (A.Hulusi) 
 
120 - Derken ġeytan ona vesvese verdi: ey Âdem! sana kılâvuzluk 

edeyim mi Huld ağacına ve çürümez mülke? Dedi. (Elmalı) 
 
 
Fevesvese ileyhiĢĢeytanu kale ya Ademu hel edüllüke alâ 

Ģeceretil huldi ve mülkin lâ yebla hal böyle iken, yani Adem ve eĢi o 
durum içinde sonsuz bir mutluluk ve nimet içinde yüzerken Ģeytan onu 
vehimlere sürükleyerek gizlice içinden fısıldayarak fıs fıs fıs ederek –ki 
vesvese doğal bir kelimedir.- fısıldayarak ey adem dedi. sana sonsuzluk 
ağacını ve sonu gelmez bir saltanatın yolunu göstereyim mi? ġaĢanın 
debdebenin yolunu göstereyim mi? 

 
ĠĢte insanın içine düĢtüğü tuzak. ĠĢte insanın var olduğu her yerde 

sürekli önüne çıkan tuzak. Nedir? MükemmelleĢme ve ebedileĢme 
tuzağı. Ġnsan çoğu zaman bu tuzaklarda kaybolur. Ġnsanın önüne hepte 
bu tuzakları kurarlar insana düĢman olanlar. Ve nedense bunlar gene de 
hep insan olur. Ġnsan cinsinden çıkarlar. Ġnsanı kendilerine kul köle 
etmeye çalıĢanlar da insanları bunlarla tuzağa düĢürürler. 

 
EbedileĢme, mükemmelleĢme ve müreffeh bir hayat, sorunsuz bir 

hayat. Dünyada cennet vaadi. Hep böyle düĢünürler. Ki Kur‟an da bir 
baĢka ayeti kerimede Hz. Adem ve eĢinin tuzağa düĢürülüĢ Ģekli Ģöyle 
anlatılır. 

 



..en teküna melekeyni ev teküna minel halidiyn (A‟raf/20) Ġki 
melek olmak istemez misiniz, ya da ebedileĢmek. Yani melekleĢmek 
istemez misiniz. Kim istemez. Ama insanın melekleĢmek istemesi büyük 
bir hatadır. Çünkü mükemmellik insana göre değildir. Nerede 
mükemmellikten söz ediliyor o Allah‟a aittir. Allah dıĢında mükemmel mi 
vardır ki. Belki Adem‟in kendisini aldatmaya çalıĢan Ģeytana söyleyeceği 
söz, söylemesi gereken Ģey de buydu. 

 
[Ek bilgi; Ġnsanlarda akıl, fikir, idrak, vehim, Ģekillendirme, hayâl 

dediğimiz özellikler Ģartlanma ve tabiat istikametinde vehim hükmü 
altında kullanılır!Normal olarak bütün insanlardaki kullanım, bu özellikleri 
“vehim” hükmü altında olarak ve Ģartlanmalar istikametindedir. Çevre 
neyi “değerli” diye empoze etmiĢse, o değerli dediği Ģeyi elde etmek için 
çaba sarf eder ve bunu elde etmediği takdirde büyük zarar göreceğini 
düĢünür insan! (A.Hulusi-Ġnsan ve sırları-1)] 

 
 
121-) Feekela minha febedet lehüma sev'atühüma ve tafika 

yahsıfani aleyhima min varakıl cenneti, ve 'asa Ademu Rabbehu 
feğavâ; 

 
Ġkisi de (Ģuur ve bilinç {beden}) ondan (ağacın, bedenselliğin 

meyvesinden) yediler! SEVAT'ları (bedenleri) hissedilir oldu da Cennet 
yaprağından (bedensellik duygusunu bilinçteki hissediĢleriyle) örtmeye 
çalıĢtılar! Âdem, Rabbine âsi oldu da yaĢayıĢı bozuldu. (A.Hulusi) 

 
121 - Bunun üzerine ikisi de ondan yediler, derhal kendilerine kötü 

yerleri açılıverdi ve üzerlerine Cennet yaprağından yamamağa baĢladılar 
ve Âdem rabbine asî oldu da ĢaĢkın düĢtü. (Elmalı) 

 
 
Feekela minha bunun üzerine o ikisi ondan yediler. febedet 

lehüma sev'atühüma ve tafika yahsıfani aleyhima min varakıl cenne 
ve hemen ardından kendi cinselliklerinin farkına vardılar ve baĢladılar 
has bahçenin yapraklarından topladıkları ile üzerlerini örtmeye. 

 
Burada cinselliğin keĢfedilmesi sembolik bir dille anlatılıyor. Belki 

Ģöyle bile yaklaĢmak mümkün Adem ve Havva çifti insanlığın prototipi 
arge tipi olarak büyüdüler, bluğ çağına erdiler ve ilk defa cinsellik diye bir 
Ģeyi keĢfettiler. Böyle de anlamakta bir sakınca yok. Böylece insanoğlu 
ilk defa Allah‟ın bünyesine yerleĢtirdiği bir Ģeyi keĢfetti. O keĢfediĢ 
burada sembolik bir lisanla, dile getiriliyor. 

 
[Ek bilgi; A`râf Sûresi`nin 20-22. âyetlerinde ise olayın seks kökenli 

bir geliĢme gösterdiğine Ģöyle iĢaret ediliyor:  
 



"Derken Ģeytan ayıp yerlerini kendilerine göstermek için ikisine de 
vesvese verdi ve dedi ki: -Rabbim sizi baĢka bir Ģey için değil, sadece iki 
melek veya ölümsüzlerden olmanızı önlemek için yasaklamıĢtır.(A‟raf/20) 

 
 Ve doğrusu ben size öğüt verenlerdenim. (A‟rad/21) 
 
ġeytan onları aldatarak aĢağı sarkıttı. Ağaçtan tadınca ayıp yerleri 

kendilerine göründü. Cennet yapraklarını üst üste yamayıp ayıp yerlerini 
örtmeye baĢladılar." (A‟raf/22) Deniyor. 

 
Cennet yaĢamı içinde iken Cenâb-ı Hak, O`nun yanında Havva`yı 

meydana getiriyor...Âdem ile Havva kendilerindeki bu ilâhi isimlerin 
mânâsını tam hakkıyla Cennet denilen bir hâl içinde, Cennet yaĢamı 
denilen bir hâl içinde yaĢarken, ġeytan onları aldatarak aĢağı sarkıttı.  

 
Yâni, onlara seksi empoze etti... AĢağı sarkıtmasının, anlamı; 

sekse- dolayısıyla, beĢeriyete, yâni bedenle yaĢamaya yöneltilmesi idi. 
 
Adem ve Havva, beden kavramı olmadan evvel, kendilerini bir 

beden olarak kabullenme sınırlamasına girmedikleri için, özgürce her 
düĢündüğünü tahakkuk ettirebiliyorlardı. Bahsi geçen "Yasak ağaç", bize 
göre, seks kavramı idi!... Ağacın gövdesinden dallar ve meyveler 
oluĢtuğu gibi; seksten de çocuklar, torunlar oluĢuyordu.. Seksin 
getireceği üreme, yasak ağaç Ģeklinde sembolize edilmiĢti!.. (A.Hulusi-
Bilincin arınıĢı)] 

 
ve 'asa Ademu Rabbehu feğavâ sonuçta Adem rabbine karĢı 

gelmiĢ ve düzenini bozmuĢ oldu. 
 
Aslında ğava; batıl inançtan kaynaklanan cehalet ve cesaret 

manasına gelir. Hatta Ragıp el Isfahani bunu çok anlamı yanında fesede 
„ay Ģuhu anlamı olduğunu yani hayat düzenini bozdu anlamına geldiğini 
de söylediği için bendeniz onu tercih ediyorum. Hayat düzenini bozdu. 
Tabii bu aslında kendileri için belki de zorunlu bir yoldu. Neden zorunlu? 
Çünkü zaten insanın bünyesine yerleĢtirilmiĢ olunan Ģehvet güdüsü bir 
gün gelip ortaya çıkacaktı. Yani insanlaĢacaklardı. Sürekli tüketici olarak 
kalmayacaklardı o has bahçede. O nedenle de zorunlu bir süreçti bu. 

 
 
122-) Sümmectebahu Rabbuhu fetabe aleyhi ve heda; 
 
Sonra Rabbi Onu seçti, arındırdı, Onun tövbesini gerçekleĢtirdi ve 

hakikatine erdirdi! (A.Hulusi) 
 
122 - Sonra rabbi onu ıstıfa etti de tevbe sini kabul buyurdu ve yol 

gösterdi. (Elmalı) 



 
 
Sümmectebahu Rabbuhu Nihayet rabbi onu seçip arındırdı. Bu 

Ġctebahu; onu arındırdı, onu saflaĢtırdı, onu seçti, hatta onu ayıkladı 
manasına gelir. Nihayetinde Allah onu bırakmadı. Bütün bu baĢına 
gelenler insan olmanın belki de kaçınılmaz sonuçlarıydı. fetabe aleyhi 
ve heda hem tevbesini kabul etti, hem de ona doğru yolu gösterdi. 

 
Ademle Ģeytanı birbirinden ayıran Ģey; Birinin günah iĢleyip 

diğerinin iĢlememesi değil. Çünkü ikisi de hata etti. Ġkisi de asi oldu. 
Ademle Ģeytanı birbirinden ayıran Ģey Ademin hatasını itiraf edip 
dönmesi, Ģeytanın ise hatasında ısrar etmesidir. ĠĢte temel fark bu. Onun 
için insanı insan eden melekleĢme değildir, günah iĢlememesi değildir. 
Günahtan dönmemesi, ona aldırmaması ona alıĢmasıdır. ĠĢte insanı 
ĢeytanlaĢtıracak olanda budur. 

 
 
123-) Kalehbita minha cemiy'an ba'duküm liba'din adüvv* 

feimma ye'tiyenneküm minniy hüden femenittebe'a hüdaye fela 
yedıllu ve lâ yeĢka; 

 
(Rabbi) dedi ki: "Birlikte (Ģuur ve daha sonra terk edilecek beden 

eĢi) inin aĢağı ondan! Bir kısmınız bir kısmınıza düĢman olarak! Benden 
size bir Hüda (hakikatinizi hatırlatıcı) geldiğinde, kim benim Hüdama 
(hatırlattığım hakikatine) tâbi olur ise, iĢte o sapmaz ve Ģakî olmaz!" 
(A.Hulusi) 

 
123 - Buyurdu ki: inimiz ikiniz de oradan hepiniz, bazınız bazınıza 

düĢman olarak, sonra ne zaman size benden bir hidayetçi gelir de her 
kim hidayetçime uyarsa iĢte o dalâlete düĢmez ve bedbaht olmaz. 
(Elmalı) 

 
 
Kalehbita minha cemiy'an ba'duküm liba'din adüvvun dedi ki o 

makamdan hep birlikte birbirinize düĢman olarak inin. feimma 
ye'tiyenneküm minniy hüden bundan böyle de benim katımdan size 
doğru yol bilgisi gelmeye devam edecektir. Yani insanoğluna Allah 
peygamberleriyle, vahiyleriyle uyarmayı sürdürecektir. 

 
femenittebe'a hüdaye fela yedıllu ve lâ yeĢka artık kim benim 

gösterdiğim yolu izlerse iĢte o ne sapacak ne de kendini yitirecektir. 
 
 
124-) Ve men a'reda an zikrĠY feinne lehu me'ıyĢeten danken 

ve nahĢuruhu yevmel kıyameti a'ma; 
 



"Kim zikrimden (hatırlattığım hakikatinden) yüz çevirir ise, 
muhakkak ki onun için (beden - bilinç kayıtlarıyla) çok sınırlı yaĢam alanı 
vardır ve onu kıyamet sürecinde kör olarak haĢrederiz." (A.Hulusi) 

 
124- Her kim de zikrimden yüz çevirirse ona dar bir maiĢet vardır 

ve onu Kıyamet günü kör olarak haĢr ederiz. (Elmalı) 
 
 
Ve men a'reda an zikrĠY fakat kimde benim uyarıcı 

mesajlarımdan, benim vahyimden, benim davetimden yüz çevirirse 
feinne lehu me'ıyĢeten danken iyi bilsin ki onun hayat alanı daraldıkça 
daralacaktır. Burada sadece geçimi falan değil, rızkı değil, yani sadece 
maddi Ģeylere indirgeme konusunda böyle bir tarihsel zaafımız var. 
Hayat alanı, Taberi‟nin de dediği gibi zaman olarak, mekan olarak ve 
hayatın her alanı olarak hayat alanı daralacak.  

 
Neden? Allah‟ı hesaba katmamıĢ bir hayat anlamsız bir hayattır. 

Yani kısaca söylemek gerekirse Allahsız bir hayat, anlamsız bir hayattır. 
Böyle bir hayatın alanı daralmaz da ne olur. DüĢünün kutsaldan 
arındırılmıĢ bir hayatın basitliğini ve sığlığını. Kutsaldan arındırılmıĢ, 
ötelerle iliĢki kurulmamıĢ, Allah ile iliĢki kurulmamıĢ bir hayatın hangi 
derinliği olabilir ki. 

 
ve nahĢuruhu yevmel kıyameti a'ma ve kıyamet günü biz o 

kimseyi kör olarak kaldıracağız. Dünyada, biraz önce de söylemiĢtim 
tefsir ederken gerçeğe gözlerini kapamıĢtı. Ahiret manevi arıza ve 
hastalık ve çirkinliklerin nitelik olmaktan çıkıp niceliğe büründüğü yerdir 
demiĢtim. Onun için burada da geldi. Dünyada manevi kördü ahirette bu 
fiziki olarak ortaya çıkacak. 

 
 
125-) Kale Rabbi lime haĢerteniy a'ma ve kad küntü basıyra; 
 
(O vakit) dedi ki: "Rabbim, niçin beni kör olarak haĢrettin, 

(dünyadayken) gözlerim görüyordu? (A.Hulusi)" 
 
125 - Rabbim beni niçin kör olarak haĢr ettin, halbuki ben gözlü 

idim der. (Elmalı) 
 
 
Kale Rabbi lime haĢerteniy a'ma ve kad küntü basıyra O 

kimse4; Rabbim diyecek, niçin beni kör olarak kaldırdın, oysaki ben 
dünya hayatımda gören biriydim. 

 
 



126-) Kale kezâlike etetke ayatuna fenesiyteha* ve kezâlikel 
yevme tünsa; 

 
(Rabbi) dedi ki: "ĠĢte böyle... Delillerimiz sana geldi de sen onları 

(değerlendirmeyi) unuttun. Bunun sonucu olarak bu süreçte unutulursun 
(mahrum kalırsın unutup hatırlamadıklarından)!" (A.Hulusi) 

 
126 - Buyurur ki: öyle, sana âyetlerimiz geldi de onları unuttun, 

bugün de böyle bırakılacaksın. (Elmalı) 
 
 
Kale kezâlike etetke ayatuna fenesiyteha Allah böyle 

gerekiyordu diyecek sana bizim ayetlerimiz ulaĢmıĢtı fakat sen onları 
unutmuĢtun ve kezâlikel yevme tünsa sonuçta bugünde sen 
unutulacaksın. Yani Allah‟ın mesajına karĢı vurdumduymazlık yapmıĢtın, 
unutmuĢtun. Allah‟ı unutma olarak değerlendiriliyor Allah‟ın mesajını 
unutma. Mesajına karĢı tavrınız, Allah‟a karĢı tavrınızdır. Bu ayet bunu 
gösteriyor. 

 
nesullahe fenesiyehüm. (Tevbe/67) diyordu ya Kur‟an;  
 
Onlar Allah‟ı unuttular, Allah‟ta onları unuttu. Onlar Allah‟a 

aldırmadılar, Allah‟ta onlara aldırmadı. Bu sayede baĢından beri 
unutmanın, önemsememenin, vurdumduymazlığın, insanın baĢına açtığı 
belaların ne kadar büyük bela olduğu burada anlatılıyor. Ki bu ayetle 
115. ayet, yine 52. ayet karĢılaĢtırılmalı 

 
 
127-) Ve kezâlike necziy men esrefe ve lem yu'min Bi âyâti 

Rabbih* ve le azâbül ahireti eĢeddü ve ebka; 
 
(Halifelik istidadını açığa çıkarıcı ömrünü) israf etmiĢ ve Rabbinin 

hakikatindeki delillerine iman etmemiĢ kimse, sonuçlarını böylece yaĢar! 
Gelecek azabı ise daha Ģiddetli ve daha kalıcıdır. (A.Hulusi) 

 
127 - Ve iĢte rabbinin âyâtına iman etmeyip israf edeni biz böyle 

cezalandıracağız ve elbette o Âhiret azâbı daha Ģiddetli ve daha 
bekalıdır. (Elmalı) 

 
 
Ve kezâlike necziy men esrefe ve lem yu'min Bi âyâti Rabbih 

iĢte biz de amaçsızca bir hayat yaĢayan ve rabbinin ayetlerine güvenip 
inanmayan kimseleri böyle cezalandırırız. Men esrafe; israf eden, boĢa 
harcayan, hovardaca harcayan. Daha önce bu ayete atıf yapmıĢtım. 
Esseref insanın AĢırı gitmesi, haddi aĢması manasına gelir bu kelimenin 



kökeni olan esseref. Aslında burada Ģunu kıyaslamamız lazım ki o ayet 
Zümer/53. ayeti; 

 
Kul ya 'ıbadiyelleziyne esrefu alâ enfüsihim lâ taknetu min 

rahmetillâh. (Zümer/53)Ey kendi hayatını bozuk para gibi harcayan, 
israf eden kullarım. De ki onlara.  

 
Evet, Yani kendilerini harcamaktan söz ediyor ayet. Kendini 

harcayan. ĠĢte burada da o. Hayatını harcayan aslında kendini harcamıĢ 
olur. BaĢka izahı var mı? 

 
ve le azâbül ahireti eĢeddü ve ebka hele bir de ahiret azabı var ki 

o çok daha Ģiddetli ve çok daha kalıcıdır. 
 
 
128-) Efelem yehdi lehüm kem ehlekna kablehüm minel kuruni 

yemĢune fiy mesakinihim* inne fiy zâlike le âyâtin liülinNüha; 
 
Helâk olmuĢ nice toplumun meskenleri üzerinde dolaĢtıkları hâlde, 

bu onlara gerçeği göstermedi mi? Muhakkak ki bunda ibret alacak kadar 
aklı olanlara nice delil vardır. (A.Hulusi) 

 
128 - Daha onları Ģu irĢat etmedi mi? Ki kendilerinden evvel nice 

kurûn helâk etmiĢiz, onların meskenlerinde yürüyüp duruyorlar, her halde 
bunda ibret alacak aklı olanlar için çok âyetler var. (Elmalı) 

 
 
Efelem yehdi lehüm kem ehlekna kablehüm minel kuruni 

yemĢune fiy mesakinihim Ģimdi yurtlarında gezip tozdukları, 
kendilerinden önce yaĢayıp gitmiĢ olan nesillerden bir nicesini 
cezalandırmıĢ olmamız, helak etmiĢ olmamız onların aklını baĢına hala 
getirmedi mi. 

 
Helak oluĢ kıssaları Hud, Hicr, Zariyat ve daha baĢka surelerde 

anlatılan Ad kavmi, Lut kavmi, semud kavmi, hicr ve eyke ahalileri 
hatırlatılıyor burada. Ki bu ayetlerin ilk gönderildiği Mekke toplumunun 
kervan yolları o kavimlerin helak olduğu yerlerden geçiyordu. Onun için 
de Hicr/75. ayetinde böyle bir ima daha var. Onlara bu hatırlatılıyor. 

 
inne fiy zâlike le âyâtin liülinNüha Ģüphesiz bunda sahibini 

kötülükten koruyan bir akla sahip olanlar için alınacak derin dersler 
vardır. 

 
 
129-) Ve levla kelimetün sebekat min Rabbike le kâne lizamen 

ve ecelün müsemma; 



 
Eğer Rabbinden, önceden verilmiĢ bir hüküm ve tayin edilmiĢ bir 

ömür olmasaydı, azap (vefat derhâl) kaçınılmaz olurdu! (A.Hulusi) 
 
129 - Rabbinden bir kelime sebk etmiĢ olmasa idi her halde azâb 

lizam olurdu fakat müsemmâ bir ecel var. (Elmalı) 
 
 
Ve levla kelimetün sebekat min Rabbike le kâne lizamen ve 

ecelün müsemma ve eğer rabbin tarafından belirli bir süreye kadar 
fırsat tanınacağına dair baĢlangıçta konulmuĢ bir yasa olmamıĢ olsaydı 
günahkarları hemen cezalandırmak kaçınılmaz olurdu. 

 
Evet, yani Allah bir elçi göndermedikçe bir topluma azap 

etmeyeceğine dair vaadini hatırlatıyor ki, Kur‟an da Ġsra/15. ayetinde 
böyle bir ayet var. Yani; ve ma künna muazzibiyne hatta neb'ase 
Rasûla. (Ġsra/15) biz elçi göndermedikçe bir topluma azap etmeyiz. O 
hatırlatılıyor. Eğer böyle olmamıĢ olsaydı azap kaçınılmaz olurdu. Ama 
Allah‟ın yasası öyle değil. Onlara dönecek, tevbe edecek zaman vermek. 

 
 
130-) Fasbir alâ ma yekulune ve sebbıh Bi Hamdi Rabbike 

kable tulu'ıĢġemsi ve kable ğurubiha* ve min anailleyli fesebbih ve 
atrafen nehari lealleke terda; 

 
Onların dediklerine sabret... GüneĢ'in doğuĢundan önce de, 

batıĢından önce de Rabbinin Hamdi olarak (sende Hamd'i açığa çıkaranı 
hissederek) tespih et! Gecenin bir kısmında (yatsı) ve gündüzün 
ortasında (öğle) da tespih et (hakikatinin yaĢanması iĢlevini açığa 
çıkararak) ki; rıza (seyir) hâlini yaĢayasın. (A.Hulusi) 

 
130 - O halde dediklerine sabret de rabbine hamd ile tesbih eyle: 

GüneĢ doğmadan evvel: gece saatlerinde de tesbih et gündüzün etrafın 
da ki rızaya irebilesin. (Elmalı) 

 
 
Fasbir alâ ma yekulune ve sebbıh Bi Hamdi Rabbike kable 

tulu'ıĢġemsi ve kable ğurubiha öyleyse artık onların söylediklerine 
karĢı sabırlı ol ve güneĢin doğumu ve batımından önce rabbinin aĢkın 
olan yüce zatını an. ve min anailleyli fesebbih ve atrafen nehari 
lealleke terda yine gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün belli 
zamanlarında O‟nun yüce zatını an ki O‟ndan razı olduğun belli olsun. 

 
Evet çok ilginç. Lealleke terda. Türda diye okunmuĢ ama hayır 

terda doğru okuyuĢ bu. O‟ndan razı olduğu belli olsun. Yani Allah‟tan razı 



ol ki Allah‟ta senden razı olsun. Allah razı olsun demeden önce Allah‟tan 
razı ol sen. Allah‟tan razı değilsen Allah senden neden razı olsun. 

 
Sure 5. yıla ait. Bunu hatırlatırım. Muhtemelen Namaz konusunda 

ki vakitlerle ilgili ilk ayrıntılı ayette bu. 5 vakit namaza iĢaret ettiği açık. 
Ancak Resulallah‟ta ameli ve mütevatir sünnetiyle bu ayetin 5 vakit 
namaza iĢaret ettiğini hayatında yaĢayarak bize nakletmiĢtir. 

 
 
131-) Ve lâ temüddenne ayneyke ila ma metta'na Bihi ezvacen 

minhüm zehretel hayatid dünya lineftinehüm fiyh* ve rizku Rabbike 
hayrun ve ebka; 

 
Sakın gözlerini kaydırma, onlardan bir kısmına, kendilerini sınamak 

için dünya hayatının süsü olarak (verilmiĢ) geçici fâni zenginliğe! 
Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha bâkîdir. (A.Hulusi) 

 
131 - Ve sakın öyle Ģey'e gözlerini uzatma ki biz onun hakkında 

kâfirleri fitneye düĢürmek için onunla bir kaç çiftini Dünya hayatın cici 
bicisinden zevkıyab etmiĢizdir, halbuki rabbinin rızkı hem daha hayırlı, 
hem daha bekalıdır. (Elmalı) 

 
 
Ve lâ temüddenne ayneyke ila ma metta'na Bihi ezvacen 

minhüm zehretel hayatid dünya lineftinehüm fiyh ve onlardan kimi 
çiftlere, kendilerini sınamak için verdiğimiz bu dünya hayatının aldatıcı 
parlaklığına gözlerini dikme. ve rizku Rabbike hayrun ve ebka zira 
senin rabbinin sana verdiği nimet çok daha yararlı ve çok daha kalıcıdır. 
Yani mecazen imrenme diyor. Onlara bakıp imrenme çünkü herkesin 
sana imrenmesi lazım sana Allah‟ın verdiği bu manevi nimetler, 
baĢkalarına verdiği maddi nimetlerden çok çok daha fazla. 

 
 
132-) Ve'mur ehleke Bis Salâti vastâbir aleyha* lâ nes'elüke 

rizka* nahnu nerzükuke, vel 'akıbetü littakva; 
 
Yakınlarına salâtı (rabbine yöneliĢi) yaĢamalarını emret; kendin de 

onda devamlı ol! Senden bir yaĢam gıdası istemiyoruz; (aksine) senin 
yaĢam gıdan bizden! Gelecek korunanındır. (A.Hulusi) 

 
132 - Hem ehline de namaz ile emret hem de kendin ona sabır ile 

devam eyle, biz senden bir rızk istemiyoruz. Biz seni merzuk ederiz ve 
âkıbet takvânındır. (Elmalı) 

 
 



Ve'mur ehleke Bis Salâti vastâbir aleyha öyleyse yakınlarına 
salâtı emret, namazı emret ve sen de bunun üzerinde kararlı ol. lâ 
nes'elüke rizka* nahnu nerzükuk biz senden rızk istemiyoruz. Seni biz 
doyuruyoruz. Zariyat/57. ayeti bağlamında düĢünüldüğünde biz senden 
kendimiz için rızk istemiyoruz manasına gelir ki doğrusu da budur. vel 
'akıbetü littakva ve mutlu son kiĢinin sorumluluk bilincine bağlıdır. Yani 
ne kadar sorumluysanız sonunda mutluluğunuz da ona bağlı olarak 
gelecektir. 

 
 
133-) Ve kalu levla ye'tiyna Bi ayetin min Rabbih* evelem 

te'tihim beyyinetü ma fiyssuhufil'ula; 
 
Dediler ki: "Rabbinden bir mucize bize getirseydi ya!"... Ġlk 

bilgilerdeki açık deliller onlara ulaĢmadı mı? (A.Hulusi) 
 
133 - Birde rabbinden bir âyet getirse ya! Dediler, yâ kendilerine 

evvelki kitaplardakinin beyyinesi gelmedi mi ki? (Elmalı) 
 
 
Ve kalu levla ye'tiyna Bi ayetin min Rabbih bir de dediler ki o 

bize rabbinden bir mucize getirmeli değil miydi evelem te'tihim 
beyyinetü ma fiyssuhufil'ula oysa ki daha önceki vahiylerin içeriğinde 
yer alan açık deliller kendilerine ulaĢmamıĢ mıydı. Burada ima edilen Ģey 
Tevrat‟ta ve Ġncil‟de Resulallah‟ın geleceğine dair haberler. 

 
 
134-) Ve lev enna ehleknahüm Bi azâbin min kablihi lekalu 

Rabbena levla erselte ileyna Rasûlen fenettebi'a âyâtike min kabli 
en nezille ve nahzâ; 

 
Eğer onlara daha önce azabı yaĢatarak helâk etseydik, elbette 

Ģöyle derlerdi: "Rabbimiz; bir Rasûl irsâl etseydin de zillete düĢüp rezil 
olmadan önce senin iĢaretlerine tâbi olsaydık." (A.Hulusi) 

 
134 - Eğer biz onları bundan evvel âzâb ile ihlâk etmiĢ olsa idik 

derlerdi ki o rabbimiz! Ne olurdu bize bir Resul gönderseydin de biz zelil 
ve rüsva olmadan evvel âyetlerine ittiba etseydik. (Elmalı) 

 
 
Ve lev enna ehleknahüm Bi azâbin min kablih ve eğer biz onları 

elçi göndermeden önce bir helake uğratarak cezalandırmıĢ olsaydık 
lekalu Rabbena levla erselte ileyna Rasûlen fenettebi'a âyâtike min 
kabli en nezille ve nahzâ bu kez de ey rabbimiz eğer sen Ģu zillet verici 
ve onur kırıcı duruma düĢmeden önce bize bir elçi göndermiĢ olsaydın 
ona hemen uyardık diyecekleri kesindir. Yani eğer biz uyarmamıĢ 



olsaydık bu kez de böyle bir bahane bulacaklardı. Ki 129. ayetle birlikte 
anlaĢılmalı bu. 

 
 
135-) Kul küllün müterabbisun feterebbesu* feseta'lemune 

men ashabus sıratıs seviyyi ve menihteda; 
 
De ki: "Herkes bekleyip gözetlemekte; siz de gözetleyin! Düpedüz 

yolun ehli kimmiĢ, hakikate eren kimmiĢ yakında bileceksiniz!" (A.Hulusi) 
 
135 - De ki hep beklemekte, bekleyin bakalım çünkü yakında 

bileceksiniz: doğru yol sahipleri kimler? ve doğru giden kim? (Elmalı) 
 
 
Kul küllün müterabbisun feterebbesu de ki; Herkes hak ettiği 

akıbeti beklemektedir. O halde sizde bekleyiniz. feseta'lemune men 
ashabus sıratıs seviyyi ve menihteda nasıl olsa doğru dürüst bir yol 
seçenlerin kimler olduğunu ve bu tercih sonucunda Allah‟ın kimleri doğru 
yola yönelttiğini günü gelince öğreneceksiniz. 

 
Evet son cümle gerçekten çok ilginç feseta'lemune men ashabus 

sıratıs seviyyi ve menihteda Allah‟ın hidayetinin; insanın tercihine 
karĢılık bir ödül olduğu dile getiriliyor. Ġlk adımı ey insan sen atacaksın 
deniliyor. Hür iradenle attığın ilk adım Allah‟ın sana yardımını ve 
hidayetini getirecektir. Yani gerisi gelecektir. Ama sen iradeni doğru 
kullanırsan onun için Allah‟a Ģöyle bir bahanen hiç olmayacak;  

 
“Beni sen saptırdın.” Hayır sen sapmıĢ olursun. Eğer hidayete 

erersen de senin tercihine bakıp Allah hidayetini verecektir. Tercihi 
dosdoğru yol, dosdoğru bir hayat ve mutlu bir akıbet olanlardan kılması 
niyazıyla. 

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