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Ġslamoğlu Tef. Ders. ENBĠYA SURESĠ (001-036)(101) 
 
 

"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) 
 
Allah‟a hamd olsun. Bize vahyi gönderen, bizimle muhatap olan, 

bize tenezzül buyuran ve nüzul eden vahyi. Bir gök sofrası gibi 
yüreğimizin önüne, zihnimizin önüne, aklımızın önüne onu açan, bizi 
onunla merzuk eden Allah‟a hamd olsun. Bu vahyi bize taĢıyan, risalet 
görevini gereği gibi yerine getiren onun sevgili nebisi, bizim sevgili 
önderimiz Muhammed Mustafa‟ya selâm olsun. 

 
Rabbim, göğsüme geniĢlik ver. KolaylaĢtır iĢimi, çöz düğümü 

dilimden, ki anlasınlar beni. Diyerek Hz. Musa‟nın dilinden dökülen bu 
ebedi duayı yineleyerek bugünkü dersime girmek istiyorum. 

 
Bugün Kur‟an ülkesinin yepyeni bir sitesiyle daha karĢı karĢıyayız. 

Bu siteyi gezmenin, oradan ebedi hakikatlerin meyvesini devĢirmenin, 
oradan bu gök sofrası, bu ebedi ziyafetten istifade etmek için bu sofranın 
baĢında, bu sofranın farklı lezzetlerini tatmanın heyecanını siz de 
benimle birlikte umarım yaĢıyorsunuzdur. 

 
Bu site Enbiya suresi. Elimizdeki Mushaf sıralamasında 21. sure 

olan enbiya suresi, adını içeriğinden alır. Çünkü bu sure adeta 
peygamberlerin geçit yaptığı bir suredir. BaĢta Hz. Ġbrahim, Eb-ul Enbiya, 
peygamberlerin atası ismiyle maruf olan Hz. Ġbrahim olmak üzere bir çok 
peygambere bu surede yer verilir. Fakat bu suredeki anlatılan, aktarılan 
peygamberlere bir vurgu yapılarak yer verilir. O vurguda Allah‟ın yardımı, 
Allah‟ın desteği sayesinde görevlerini baĢarıyla yaptıkları vurgusudur. 
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Yani enbiya suresinde geçit resmi yapan bu peygamberlerle muhataba 
verilmek istenen ders Ģudur; 

 
“Allah‟tan bağımsız bir baĢarı planlaması yapılamaz. Allah‟tan 

bağımsız bir kariyer planlaması yapılamaz.”  
 
Sure bu içerikle, yani peygamberlerden söz eden bu içeriği ile ilk 

muhatabı olan sevgili efendimizin Ģahsiyetini inĢayı amaçlar. Aslında 
vahiy ilahi bir inĢa projesi olarak, muhatabının hayatını, tasavvurunu, 
aklını, kiĢiliğini inĢa eder. Çünkü vahiy yer yüzünde yaratılıĢ gayesine 
uygun bir hayatı inĢa etmek için ustalık yapacak olan insanı inĢa eden 
tek öğretidir. Onun için vahiy insan inĢa eder, insan hayat inĢa eder. 
Vahyin inĢa ettiği insan eliyle inĢa edilen bir hayattan ümit var olabiliriz. 
Çünkü böyle bir hayat yapısına ve yaratılıĢına uygun, yaratılıĢ amacına 
uygun bir hayat olur. 

 
Vahiy insanı Ģu 4 unsuru ile inĢa eder. 
 
1 – Kavramlarıyla, terimleriyle insanın tasavvurunu inĢa eder. Yani 

hayatımızı üzerine kurduğumuz; Hayat – ölüm. Kâr – zarar. Ġyi – kötü. 
Hakk – batıl. Doğru – yanlıĢ. Güzel – çirkin. Kalıcı – geçici, Büyük – 
küçük, Değerli – değersiz. Kıymetli – kıymetsiz. Dünya – ahiret. Hayat – 
ölüm. Ruh – ceset. Akıl – duygu, düĢünce. Eylem – iman gibi hayatımızı 
üzerine inĢa ettiğimiz bu temel kavramların içini doldurur. Çünkü insanlar 
bu temel kavramlarla düĢünürler. Onun için bu kavramların neĢ‟et ettiği 
insan tasavvurunu inĢa eder vahiy bu kavramlarla. Kavramların içini 
doldurarak. 

 
2 – Vahiy insanın aklını inĢa eder. Önermeleriyle, hükümleriyle. 

Mesela der ki; Zalimlerden baĢkası için düĢmanlık yoktur. Siz bu 
önermeden Ģu sonuca varırsınız. Benim düĢmanım zalimler olmalıdır. 
Dolayısıyla mazlumlar da dostumdur. Zulmün tanımını yapar önce. 
Zalimi ve mazlumu tanımlar, ondan sonra da bu önermeyle sizin aklınızı 
inĢa eder. 

 
Yine vahiy Hayatın geçici olduğunu söyler. Onun bu hayatın geçici 

olduğu önermesiyle sizde bir akıl inĢa eder ve siz geçiciye kalıcı gibi 
bakmazsınız. 

 
Yine vahiy etrafında ki varlıkların insanın emrine amade kılındığını 

söyler ve bunun da bir emanet olduğunu söyler. Siz ele geçirdiğiniz her 
bir değeri, baĢta servet, hayat, sıhhat olmak üzere her bir değeri bir 
emanet olarak görmeye baĢlarsınız. Bu, Ģu sonucu getirir; Emanete 



ihanet ederseniz hain, emanete sadakat gösterirseniz sadık olarak 
yargılanırsınız. 

 
3 – Vahyin inĢa ettiği 3. unsur insanın Ģahsiyetidir. KiĢiliğidir yani. 

Vahiy insan kiĢiliğini iĢte bugün tefsirine baĢlayacağımız Enbiya suresi 
gibi içerisinde peygamberlerin, yani örnek insanların hayatının anlatıldığı 
ayetlerle yapar. Yani Kur‟an da ki peygamber kıssaları muhatabın 
Ģahsiyetini inĢa etmek içindir. Yani numune- i intisaldir. Örnek olarak 
sunulmuĢtur. Ey muhatap, bak ve örnek al denilmektedir. ĠĢte bu surede 
de peygamberler geçidi yapılırken bunun amacı muhatabın Ģahsiyetini 
inĢadır. 

 
Sure Mekke döneminin muhtemelen ortalarında nazil olmuĢtur. Ki 

Meryem suresinde ki bazı ayetlerle, mesela 91-92-93. ayetlerle bu 
surenin bazı ayetleri arasında çok doğrudan bir benzerlik görüyoruz. 
Ġbrahim ve Müminun sureleri aransa yerleĢtirmiĢ ilk kronoloji sahipleri 
enbiya suresini. 

 
Sure ortak iyinin tek kökten neĢ‟et ettiğini anlatır nihai tahlilde. 

Bütün sıraladığı, saydığı peygamberleri en sonunda ortak bir iyi kökene 
bağlar. Yani Ģunu söyler; Ġyinin kökü zaman değiĢmekle, mekan 
değiĢmekle değiĢmez. Ġyi aynı kökten neĢ‟et eder. Aynı gözeden neĢ‟et 
eder. Aynı kaynaktan fıĢkırır. O da Allah‟ın rahmet kaynağıdır. O nedenle 
Allah‟tan bağımsız bir iyi tasarımı ve iyi tanımı yapılamaz. 

 
ĠĢte bunun bir sonucu olarak 92. ayetinde bu surenin iyinin tek bir 

köke irca edilmesinin arkasından inanan insanların, kendisini vahyin inĢa 
ettiği insanların da tek bir kaynaktan beslenmenin doğal sonucu olarak 
hedef birliği, eylem birliği duygu birliği ve düĢünce birliği içinde olmasını 
öngörür ve der ki;  

 
Ġnne hazihi ümmetüküm ümmeten vahıdete(92) iĢte sizin bu 

ümmetiniz tek bir ümmettir. Der. 
 
Yani bu vahyin inĢa ettiği insanlar hedefte, duyguda, düĢünce de 

ve eylemde birlik oluĢturmalıdırlar. Mesajını verir. Çünkü aynı kaynaktan 
beslenenler doğal olarak aynı hedefe yönelirler. Eğer aynı hedefe 
yönelmiyorlar fakat aynı kaymaktan beslendiklerini iddia ediyorlarsa bu 
beslenmede bir bozukluk var, beslenme bozukluğu var demektir. yani 
onlar aslında aynı kaynaktan beslenmiyorlar demektir.  

 
ĠĢte Kur‟an kaynağına yanmıĢ olan dilimizi ve damağımızı 

yaslamamızın, dayamamızın gerekli oluĢunun temel nedeni de budur. 



Bugün eğer Kur‟an a iman eden 1.5 milyarlık kitle birbiriyle zıt davranıĢlar 
sergileyebiliyor, aynı hedefe doğru koĢamıyor, duygu ve düĢünce 
birliğine ulaĢamıyor, dolayısıyla birlik ve beraberlik sağlayamıyorsa 
bunun temelini aynı kaynaktan beslenememe olarak söyleyebiliriz. 

 
Yine sure 108. ayetinde, tıpkı 92. ayette nasıl ki ümmetin sosyal 

birliği olan vahdet dile getiriliyorsa, 108. ayetinde de Allah‟ın birliği aynı 
formla dile getiriliyor; 

 
..ennema Ġlahüküm ilâhun vahıd (108) 
 
Çok ilginç ..ümmetüküm ümmeten vahıde, Ġlahüküm ilâhun 

vahıd aynı form. Allah‟ın birliği hangi formla dile getiriliyorsa ümmet 
birliği de o formla dile getiriliyor. Yani Ģu denilmek isteniyor; Akide de 
tevhid eğer sizde bir iman haline gelirse, sosyal birlik olan vahdette 
zorunlu olarak ortaya çıkar. Yani onun doğal bir sonucu olur. Onun için 
tevhidin doğal sonucu vahdettir. Allah‟ı birlemenin, Allah‟ın bir oluĢuna 
inanmanın sosyal yansıması ümmetin birliğidir. Der Kur‟an. Bu mesajı 
verir. 

 
Biz bunu Ģöyle de çevirebiliriz: Sosyal birlik, yani vahdet aslında 

sosyal bir tevhittir. Allah‟ın birliği olan tevhid ise akidevi bir vahdettir. 
Birbirinin yerine böyle koyabiliriz. O nedenle Allah‟ın birliğine iman edipte 
hedef birliğini sağlayamamıĢ olmak, bu imanda kusurlu davranmak 
anlamına gelse gerektir. 

 
ġimdi bu giriĢten sonra, daha doğrusu surenin bu iki anahtarını 

verdikten sonra enbiya (Nebiler) suresinin tefsirine geçebiliriz. 
 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
1-) Ikterabe linNasi hısabuhüm ve hüm fiy ğafletin mu'ridun; 
 
Ġnsanlara yaptıklarının sonucunu görme süreci yaklaĢmıĢtır! Onlar 

ise kozaları içinde aldırmaz bir hâldeler! (A.Hulusi) 
 
001 - YaklaĢtı nâsa hesapları onlar ise hâlâ gaflette 

aldırmıyorlar.(Elmalı) 
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Ikterabe linNasi hısabuhüm ve hüm fiy ğafletin mu'ridun 
insanlar için yaptıklarının hesabını verme vakti iyice yaklaĢtı. ve hüm fiy 
ğafletin mu'ridun fakat onlar hala gaflet içinde aldırmazlık ve aymazlık 
içinde bu gerçeğe sırt çeviriyorlar. 

 
Ġnsan soyuna, insanlığa yönelik bir uyarıyla söze girdi sure.linNas 

dedi, insanlık için bir uyarı. Sabahı Adem‟le baĢlayan insanlık 
yürüyüĢünün kuĢluğu, öğlesi Ġbrahim ve ikindisi Muhammed‟le geçti. 
Hepsine salâtı selâm olsun. Allah ruhlarını ta‟zizyz etsin, yüceltsin. ġimdi 
Vel 'asri („Asr/1) dediği gibi Kur‟an ın, ikindisindeyiz yeryüzünün ve bize 
sadece vahyin haber vereceği bir gerçeği haber veriyor enbiya suresinin 
1. ayeti. YaklaĢtı diyor, insanlar fark etmese de o çok yaklaĢtı. Ġnsanlar 
onu görmezden gelse de o yaklaĢtı. 

 
Tabii ki o, her yaratılanın bir sonu olduğu yasası gereği bu içinde 

yaĢadığımız yaratılmıĢlar dünyasının sonu olan kıyamettir, saattir. 
 
Bu anlamda vahiy insana gerçek istikbali hakkında baĢka hiçbir 

kaynağın veremeyeceği bir bilgiyi veriyor. Vahiy insana öyle hitap ediyor 
ki hiçbir hitap bu kadar kapsayıcı ve bu kadar kuĢatıcı olamaz. Size 
sonsuz geleceğinizden söz ediyor. Size var oluĢ probleminizin çözümünü 
sunuyor. Nereye gidiyorum ben kimim, nereden geliyorum niçin varım 
gibi varlık sorularına zaten Allah‟tan baĢka kim doğru cevap verebilir ki. 
Onun için yarattığını bilen Allah, insana da nereye doğru gittiğini bu 
yürüyüĢünün nasıl bir Ģekilde sonlanacağını haber veriyor. 

 
 
2-) Ma ye'tiyhim min zikrin min Rabbihim muhdesin 

illesteme'uhu ve hüm yel'abun; 
 
Rablerinden gelen her yeni uyarıyı, alaya alarak dinliyorlar! 

(A.Hulusi) 
 
002 - Rablerinden kendilerine gelen her yeni ihtarı mutlak 

eğlenerek dinliyorlar. (Elmalı) 
 
 
Ma ye'tiyhim min zikrin min Rabbihim muhdesin illesteme'uhu 

ve hüm yel'abun rablerinden kendilerine ne zaman yeni bir mesaj, yeni 
bir uyarı, yeni bir vahiy gelse, onu da alaya alarak dinliyorlar. 

 
Tabii ki, surenin giriĢinde bir ilahi inĢa projesi olan vahyin insanı 

nasıl inĢa ettiğini anlatırken Tasavvur inĢasından söz etmiĢtik. 



Kavramları ile tasavvuru inĢa eder demiĢtik. Tabii ki istikbal deyince Ģu 
kısacık fani hayat aklına gelen biri, ebedi istikbali düĢünemez. 
DüĢünemeyince de ebedi istikbal üzerine bir hazırlık yapamaz.  

 
ĠĢte vahiy kavramların içini böyle doldurur. Sizin istikbal dediğinize 

vahiy yalan diyor. Sizin hiç görmediğinize, hiç hesaba katmadığınıza 
istikbal diyor. Yani geçici olan cesedinizin geleceğini değil, kalıcı olan 
ruhunuzun geleceğini öne alıyor. Sizi siz yapan, sizi beĢer olmaktan 
çıkarıp insan kılan değerin istikbalini göz önüne alıyor.  

 
Onun için de bilinci ters yüz olmuĢ, geçiciyi kalıcı, kalıcıyı geçici. 

ġimdiyi istikbal zanneden, istikbali ise yok zanneden, gelmeyecek 
zanneden bilinci alt üst olmuĢ birine hitap ediyor ve onların tarih boyunca 
davranıĢ tarzlarının kendilerine gelen mesaja sırt dönmek, ona kulak 
vermemek ya da onu dinleyince, ona kulak verince onu alaya almak, yani 
ciddiye almamak olduğunu söylüyor.  

 
Ġlahi mesajı ciddiye almamak gerçekte insanın kendisini ciddiye 

almamasıdır. Hayatı ciddiye almamasıdır. Kendisini ve hayatı ciddiye 
almayan birinin durumunu bakın nasıl tarif ediyor müteakip ayet: 

 
 
3-) Lahiyeten kulubühüm* ve eserrun necva 

elleziyne(necvelleziyne) zalemu* hel hazâ illâ beĢerun mislüküm* 
efete'tunes sıhra ve entüm tubsırun; 

 
Akılları fikirleri oyun eğlencede! O, nefslerine zulmedenler, 

aralarında fısıldaĢıyorlar: "Sizden farklı bir beĢer mi sanki! Ne olduğunu 
görüp dururken, sihirli sözlerine mi kapılıyorsunuz?" (A.Hulusi) 

 
003 - Kalpleri hep oyunda hem onlar o zalimler Ģu gizli fısıltıyı 

sırlaĢtılar: bu sırf sizin gibi, bir beĢer artık göre göre sihere mi 
gidiyorsunuz? (Elmalı) 

 
 
Lahiyeten kulubühüm onların aklı fikri oyunda oynaĢtadır. Yani 

oyun çocuğu yaĢını aĢamamıĢtır akılları. Ham bir akıl, hayata laubali ve 
ciddiyetsiz yaklaĢım. Akıl yaĢları oyun çocuğu yaĢı. Onun için de akılları 
fikirleri oyunda oynaĢtadır. Henüz büyümemiĢlerdir. Belki yaĢı 50 dir, 40 
tır, 30 dur, 60 tır, 70 tir, 80 dir ama akıl yaĢı itibarıyla oyun çocuğu kadar 
biganedir gerçeğe. Gerçeği kavramaktan uzaktır. Onun içinde aklı fikri 
oyunda, oynaĢtadır. 

 



ve eserrun necva elleziyne (necvelleziyne) zalemu üstelik bu 
haddini bilmezler el altından Ģöyle fiskos yapıyorlar. Elleziyne zalemu‟yu 
necvelleziyne zalemu, bu haddini bilmezler Ģöyle fiskos yapıyorlar diye 
çevirdim. Aslında zulüm kelime manası bir Ģeyi yerinden etmektir. Tersi 
hikmettir, bir Ģeyi yerine koymak. Allah için kullanıldığında hikmet; Bir 
Ģeyi yerli yerince yaratmak, kul için kullanıldığında bir Ģeyi Allah‟ın 
yarattığı yere koymaktır. Zulümde bir Ģeyi Allah‟ın yarattığı yerden 
etmektir. 

 
Zalemu, elleziyne zalemu, zalimiyn, zalimun gibi formlarda gelen 

sözcükler ve kalıplar bir tümleç taĢımadıklarında da zalemu en fusehüm 
(3/117) gibi anlaĢılırlar, yani kendilerine zulmedenler. Kendi kendilerine 
kıyanlar. Eğer kelimenin kök anlamından gelirsek kendini Allah‟ın koydu 
yerden alıp baĢka yere oyanlar. Allah‟ın verdiği rolü, Allah‟ın kendileri için 
sevdiği rolü benimsemeyenler. Kendilerine baĢka roller alanlar. Allah‟ın 
kendilerini yarattığı amacı gerçekleĢtirmeyenler.  

 
ĠĢte bu, onun için böyle bir insanın zihni, alt üst olmuĢ bir zihindir. 

Yani yerinden olmuĢ bir zihin. Yerinden olmuĢ bir zihin; amuda kalkmıĢ 
bir insanın haline benzer. Eğer bir insan yere kafasını, havaya da 
ayaklarını kaldırmıĢsa ve böyle bakıyorsa etrafına bu insan gördüğü her 
Ģeyi ters görür. Fakat duruĢunu doğru olarak zannettiğinde, doğru 
gördüğünü iddia eder.  Yani her Ģey ters duruyor zanneder ve bunda da 
ısrar eder. Çünkü yamukluğu baktığında aramaktadır, bakıĢında değil. 
Eğer bu insana gördüğünü düzeltecek bir ekip bir güç, bir iktidar 
verseniz, bu sefer ters baktığını unutarak kendi tersliğini 
kabullenmeksizin gördüğü her Ģeyi ters çevirmeye baĢlar, çevirtmeye 
baĢlar ve bunu da doğrusunu yapıyorum diye yapar.  

 
Dolayısıyla gücü ne kadar artarsa tahribi de o kadar yükselir. 

Ġktidarı ne kadar büyürse, çevreye verdiği, insana verdiği, kendine verdiği 
zarar da o kadar büyür. Onun için burada ki elleziyne zalemu‟yu haddini 
bilmezler diye çevirdim. Haddini bilmez, iĢte haddini aĢar. Sınırını bilmez. 
ġöyle de çevirmek mümkün; Bilinci tersyüz olmuĢlar. Bilinci alabora 
olmuĢ kiĢiler. Demekte mümkün. 

 
hel hazâ illâ beĢerun mislüküm ve onlar Ģöyle derler, yani 

fısıldarlar, fiskos yaparlar. Bu da sizin gibi ölümlü bir insan değil mi? 
Beklentileri nedir? Ölümsüz bir Melek. Yani bunlar kendilerine bir 
meleğin peygamber olarak gönderilmesini istiyorlar. Bir insanın değil. 
Peki bir Melek peygamber olarak gönderilse gerçekten samimi olarak 
iman ederler miydi? Hiç sanmıyorum. Neden böyle bir bahaneyle 
kaçıyorlar? ġöyle düĢünüyorlar; gelen peygamber insan olduğu için, 



onları davet ettiği Ģeyi kendisi de yaĢıyor. Yani kendi hayatına aldığı bir 
Ģeye davet ediyor. Ama bir melek onları davet etseydi bu kez bu 
davetten sıvıĢmak için çok kolay bir bahane bulacaklardı; 

 
- O melek biz insanız, farklı düzlemlerin varlıklarıyız. Dolayısıyla biz 

nasıl Meleğin arkasına takılıp ta Meleğin izini sürelim. Diyeceklerdi. Yani 
bu “bir tür kurnazlık”, bir tür olumsuz kurnazlık, kötü kurnazlık. 

 
efete'tunes sıhra ve entüm tubsırun Ģu halde siz.. Onlar devam 

ediyorlar muhataplarına, akıllılar ya..! Bakınız yani ters durunca, baĢları 
üstüne dönünce akılsız oldukları halde kendilerini alemin akıllısı 
görmelerinin en tipik örneği; ġu halde siz göz göre göre büyüye kapılıp 
gidecek birileri misiniz. Yani bir büyünün arkasına ı düĢeceksiniz diyorlar. 

 
Tabii bilinci ters dönmüĢ birinin tarif ettiği her Ģey yanlıĢtır. Onlar 

hakikati büyü gibi gördüklerine göre, büyüyü de gerçek gibi anlıyorlar 
olsa gerektir. Ki gerçekten tarihsel olarak hayatlarına baktığımızda böyle 
görüyorlar. Kahinlerin, kahin koltuğunda, Ģaman koltuğunda oturan 
Ģairlerin, arrafların (Falcı, kahin. Müneccim), hikayecilerin, masalcıların 
arkasına ciddi ciddi düĢen, kendini akıllı sanan bu insanlar, 
peygamberlere ilk karĢı gelenler oluyor. Bunu amuda kalkmak olarak 
değil de nasıl nitelersiniz.  

 
ĠĢte gerçeğe ters yaklaĢmak, yani insan tahterevalli gibidir bir ucu 

kalktığında diğer ucu iniyor. Mutlaka hakka batıl gibi baktığında, batıla da 
hak gibi bakıyor. Dostunu düĢman olarak bellediğinde, düĢmanını da 
dost olarak görüyor. Allah‟la arası açıldığında, Ģeytanla arası kapanıyor, 
yaklaĢıyor. Hakikate karĢı yabancılaĢtığında kendisine karĢı da 
yabancılaĢıyor ve tabii batıla yaklaĢıyor. Onun için insan zihin olarak bir 
tür tahterevalli gibidir. Batıldan uzaklaĢan doğal olarak hakka yaklaĢır. 
Allah‟tan uzaklaĢan doğal olarak Ģeytana yaklaĢacaktır. 

 
 
4-) Kale Rabbiy ya'lemul kavle fiys Semai vel' Ard* ve HUves 

Semiy'ul 'Aliym; 
 
(Hz. Rasûlullâh): "Benim Rabbim semâda ve arzda konuĢulanı 

bilir... O, Semi'dir, Aliym'dir" dedi. (A.Hulusi) 
 
004 - Dedi: rabbim söyleneni bilir: Gökte de Yerde de ve o öyle 

semî, öyle alîmdir. (Elmalı) 
 
 



Kale Rabbiy ya'lemul kavle fiys Semai vel' Ard de ki; Rabbim, 
gökte ve yerde söylenen her sözü, her düĢünceyi çok iyi bilmektedir. ve 
HUves Semiy'ul 'Aliym o her Ģeyi iĢitendir, her Ģeyi bilendir. 

 
 
5-) Bel kalu adğâsü ahlâmin belifterahu bel huve Ģa'ır* 

felye'tina Bi ayetin kema ursilel evvelun; 
 
ġöyle de dediler: "KonuĢtukları kuruntulardan oluĢan rüyalarıdır! 

Muhtemelen uyduruyor... Hayır, O bir Ģairdir! (Eğer böyle değilse) 
geçmiĢte yaĢamıĢ Rasûllerdeki gibi mucizesini göstersin!" (A.Hulusi) 

 
005 - Dediler: adgâsü ahlâm, yok onu uydurdu, yok o bir Ģâir, 

yoksa bize evvelkilerin gönderildikleri gibi bir âyet getirsin. (Elmalı) 
 
 
Bel kalu adğâsü ahlâmin hayır dediler bunlar karma karıĢık 

düĢlerdir. Bunlar iĢte, ne dediğini bilmeyenlerin ağzından çıkan Ģeylerdir. 
Bunlar haddi zatında öyle üzerinde durmaya  değmeyen karma karıĢık 
rüyalardır, hayallerdir, belki halüsinasyonlardır demeye getirdiler. Ne için 
diyorlar? Vahiy için diyorlar. Kendilerinin ebedi istikbalini kurtaracak olan 
ve Allah‟ın insanoğluna tenezzül buyurup ta önüne açtığı gök sofrası için 
diyorlar. Ġnsan kendi elleriyle kendi istikbalini nasıl mahvederin resmidir 
bu aslında. Allah‟ın rahmetine nasıl sırt döner, Allah‟ın kendisine olan 
sevgi ve Ģefkatini elinin tersiyle nasıl iterin cevabıdır iĢte bu. 

 
belifterahu akıl karıĢırsa ağızdan çıkanı kulakları duymaz. ĠĢte bu 

ayette onların ağzından çıkanı kulaklarının duymadığı böyle resmediliyor. 
Yok, tok,. Onu kendisi uydurdu diyorlar. Diyorlar ama buna kendileri de 
inanmamıĢ olacaklar ki devam ediyorlar; bel huve Ģa'ırun bu da değilse 
o bir Ģair olmalı. Evet, yani aslında hiçbir Ģey demiyorlar gördüğünüz gibi. 
Çünkü her Ģeyi deme iddiasında olanlar hiçbir Ģey dememiĢ olurlar. 
Bunların hepsi birden olamaz. Sihir diyorlar, ondan sonra karmakarıĢık 
düĢler diyorlar, ondan sonra kendisi uydurmuĢ olmalı diyorlar, bu kez de 
o da olmadı, bakıyorlar hiç birisi yakıĢmıyor, Ģairdir diyorlar. O da 
yakıĢmıyor, onunda yakıĢmadığını biliyorlar, çünkü ömründe hiçbir Ģiir 
yazmadığını kendileri de çok iyi biliyor Resulallah‟ın. 

 
felye'tina Bi ayetin kema ursilel evvelun bu kez de diyorlar ki, 

tabii bu kez de baĢka bir Ģey diyorlar. O da ikna etmiyor çünkü Ģair değil, 
hiç Ģiir yazmamıĢ, Ģiir okumamıĢ, Ģairler arasında sayılmamıĢ adı. 
GeçmiĢ hayatında böyle bir Ģey görülmemiĢ ondan; Ġyi ama diyorlar bu 



kez de önceden gönderilen peygamberler gibi bize bir mucize getirseydi 
ya.  

 
Evet, söylediklerine kendilerinin de inanmadığı ne kadar açık. 

Aslında Ģair derken bir yanlıĢ anlamanın önüne geçmek için birkaç cümle 
ile izah etmek isterim; 

 
Kur‟an Ģiiri reddediyor değil o günün Ģairi, bu günün Ģairi gibi 

değildi. O gün Ģair Ģaman koltuğundaydı. Kahinlerin bir çoğu aynı 
zamanda Ģair idiler. Dolayısıyla Ģiirlerini dizip koĢarken cinlerle iliĢki 
kurduklarına inandırırlardı insanları ve gerçekten de dizip koĢtukları 
Ģiirler anlamdan çok etkiye dayanırdı. Onun içinde sözleri bir büyü gibi 
kullanırlardı ve gerçekten de büyü idi. Hatta halk dilinde iki söz bir büyü 
deyimini bilirsiniz. Onların sözleri muhatabı büyülemek için kullanırlardı.  

 
Dolayısıyla vahiy Ģairi Ģaman koltuğundan indirdi, gerçek yerine 

koydu ve tabii ki gerçek yerine geçen Ģairin sırtına da peygamber 
hırkasını giydirdi. Ka‟b bin. Züheyr‟in sırtına giydirdiği hırka gibi. Aslında 
Resulallah‟ın Banet Suat kasidesini söyleyen Ģair Ka‟b bin Züheyr‟in 
sırtına geçirdiği, sırtından o anda çıkarıp ta sırtına geçirdiği hırka ka‟b a 
verdiği bir ödül değil, Ģiire verdiği bir ödüldü. Belki insanlık tarihinde Ģiirin 
alabileceği en yüksek ödüldü bu. 

 
 
6-) Ma amenet kablehüm min karyetin ehleknaha* efehüm 

yu'minun; 
 
Bunlardan önce helâk ettiğimiz hiçbir Ģehir halkı da iman 

etmemiĢti... Onlar mı iman edecekler? (A.Hulusi) 
 
006 - Onlardan evvel Ġhlâk ettiğimiz hiç bir karye iman etmedi Ģimdi 

onlar mı iman edecekler? (Elmalı) 
 
 
Ma amenet kablehüm min karyetin ehleknaha* efehüm 

yu'minun onlardan önce kendilerini inkarda ısrarlarından dolayı helak 
ettiğimiz nice kentler, nice yurtlar, nice medeniyetler iman etmemiĢlerdi. 
ġimdi bunlar mı iman edecekler. Evet, öyle diyor Kur‟an. ġimdi bunlar mı 
iman edecekler. Yani burada tarihin yasasını hatırlatıyor gibidir bu ayet. 
Böyle çalıĢan bir zihin, böyle bakan bir tasavvur sahibini zorunlu olarak 
helake götürür. Böyle bir sapma açısını takip ederek yürüyen birinin varıp 
duracağı durak, helak durağıdır. Bunu söylemek istiyor. Çünkü tarih 
ortada. Ġnsanın geçmiĢi ortada. Eğer hakikate böylesine ters bir mantıkla 



yaklaĢıyorsa bu insan sonuna kadar hakikate zıt gidecektir. Yürüdükçe 
uzaklaĢacaktır. Yol aldıkça aslında hakikatten uzaklaĢacaktır. Onun için 
bu yasayı hatırlatıyor olsa gerektir bu ayet.  

 
ġimdi bunlar mı iman edecekler. Yani onlardan önce kendilerini 

inkarda ısrarlarından dolayı helak ettiğimiz nice uygarlıklar iman 
etmediler ki, ki bunlar da onların yolunda. Bunlar mı iman edecekler. 
Onlarda böyle baĢlamıĢlardı. Onların helaki de bu süreçte geliĢmiĢti. Onu 
haber veriyor. 

 
 
7-) Ve ma erselna kableke illâ ricalen nuhiy 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) 

 
007 - Senden evvel de baĢka değil ancak kendilerine vahiy 

gönderdiğimiz bir takım ricâl gönderdik, haydin zikir ehline sorun 
bilmiyorsanız. (Elmalı) 

 
 
Ve ma erselna kableke illâ ricalen nuhiy ileyhim biz senden 

önce de kendilerine mesajlarımızı ilettiğimiz ölümlü insanlardan baĢka 
birilerini peygamber olarak göndermedik. fes'elu ehlez zikri in küntüm 
lâ ta'lemun hem eğer bu konuda bir Ģey bilmiyorsanız geçmiĢ vahiylerin 
mensuplarına sorun. 

 
illâ ricalen erkekler manasına gelir harfiyen, lafzen. Fakat bu 

surenin yukarıda mealini ve tefsirini verdiğimiz 3. ayeti, yine 7. ayet ve 8. 
ayetlerden anlaĢılan, bu ayetlerin münkir, inkarcı muhatapları, 
peygamberlerin cinsiyetlerine iliĢkin bir itirazda bulunmuyorlar ki, yani 
ortada peygamberlerinin cinsiyetlerinin tartıĢılması diye bir Ģey söz 
konusu değil. Onun için bu ayetten yola çıkarak peygamberlerin erkek ya 
da bayan olduğunu söylemek, ya da Ģu cinsten olmak zorundalar, bu 
cinsten olmamak durumundalar demenin bu ayetle bir alakası yok. 
Çünkü ayet bağlamı itibarıyla, hem iç bağlam, hem tarihi bağlamı 
itibarıyla cinsiyetle alakalı değil. Ġnsan olmakla alakalı, beĢeriyetle 
alakalı. Çünkü muhataplar peygamberin insanlığına itiraz ediyorlar, 
cinsiyetine değil. 

 



Hatta; bilmiyorsanız geçmiĢ vahyin mensuplarına sorun diye bitiyor 
bu ayet. GeçmiĢ vahyin mensuplarının kitabına baktığımızda Tevrat‟a, 
Tevrat‟ta baĢta Deborah peygamber olmak üzere bir çok kadın 
peygamberin hayatının anlatıldığını görüyoruz. Yani bu pasajın anlatmak 
istediği Ģey peygamberin cinsiyeti değil. Ġnkarcı muhataplar Melek 
peygamber istiyorlar ve Allah‟ta tüm insanlık tarihi boyunca hep insan 
peygamber gönderdiğini ifade buyuruyor. 

 
 
8-) Ve ma cealnahüm ceseden lâ ye'külunet ta'ame ve ma kânu 

halidiyn; 
 
Onları (Nebi/Rasûlleri), yemeğe ihtiyacı olmayan bedenli olarak 

meydana getirmedik! (Onlar dünyada) ebedî kalıcılar da değillerdi. 
(A.Hulusi) 

 
008 - Biz onları hem yemek yemez bir ceset yapmadık hem de 

mühalled değildiler. (Elmalı) 
 
 
Ve ma cealnahüm ceseden lâ ye'külunet ta'ame ve ma kânu 

halidiyn biz onları yemeğe bile ihtiyaç duymayan varlıklar olarak 
göndermedik. ĠĢte yine bağlam devam ediyor. Dahası onlar ölümsüz de 
değildiler. Melek peygamber talebine bir cevap bu ayet. Yani onlar Ģöyle 
diyorlardı Kur‟an ın bir yerinde; 

 
..mali hazer Rasûli ye'külüt taame ve yemĢi fiyl esvak. 

(Furkan/7) bu ne biçim peygamber diyorlardı. Yemek yiyor, üstelik bir de 
çarĢıda pazarda dolaĢıyor. Yani onlar kendileri gibi yiyen, içen, yaĢayan, 
hastalanan ve ölen birinin peygamberliğini kabul etmemekte 
direniyorlardı.  

 
Bu haddi zatında biraz önce de söylediğim gibi uyanıkça bir 

sıvıĢmanın yöntemi idi. Vahyi izlemek istemiyorlardı. Vahyi hayatlarına 
koymak istemiyorlardı. Yani vahyin kılavuzluğuna uymamak için böyle bir 
bahanenin arkasına sığınıyorlardı. Eğer Melek bir peygamber 
gönderilmiĢ olsaydı ki bu zaten mümkün değil, Allah‟ın yasasına aykırı, 
Çünkü siz melek misiniz ki size melek peygamber göndereyim diyordu 
vahiy. Kendi cinsinizden olmak zorundaydı peygamber. Çünkü 
peygamberler izlenmek için vardır. Ġz bırakan izlenir. Ġzi olmayan nasıl 
izlenir. Peygamberler iz bırakırlar. Yürürler çünkü. Ġzleri kalır yer yüzünde 
ve onların izini takip ederek gidenler onların yolunu tutmuĢ olurlar. 

 



 
9-) Sümme sadaknahümül va'de feenceynahüm ve men neĢau 

ve ehleknel müsrifiyn; 
 
Sonra Onlara bildirimimizi gerçekleĢtirdik; Onları ve dilediğimiz 

kimseleri kurtarıp, müsrifleri helâk ettik. (A.Hulusi) 
 
009 - Sonra onlara olan vaade sadık olduk da kendilerini ve 

dilediklerimizi necata çıkarıp müsrifleri helâk ettik. (Elmalı) 
 
 
Sümme sadaknahümül va'd neticede biz onlara da verdiğimiz 

sözü tuttuk. feenceynahüm ve men neĢau ve ehleknel müsrifiyn 
bunun sonucunda onları ve dilediklerimizi kurtarıp Hayatlarını amaçsızca 
harcayanları da helak ettik. 

 
Müsrifiyn; burada hayatını bozuk para gibi harcayanlar. Hani bir 

baĢka ayette; 
 
Kul ya 'ıbadiyelleziyne esrefu alâ enfüsihim.. (Zümer/53) 

buyrulur ya. De ki ey kendilerini boĢuna harcayan, israf eden kullarım. lâ 
taknetu min rahmetillâh. Allah‟ın rahmetinden umut kesmeyin diye 
devam eder ya ayet. ĠĢte o ayette olduğu gibi esrefu alâ enfüsihim 
kendi kendilerini harcayanlar, insanın hayatta yapabileceği en büyük 
savurganlık, en büyük israf kendini harcamak olmalı. Çünkü insanın 
sahip olabileceği en büyük sermaye kendisidir. ĠĢte bu ayette ima edilen 
hakikatte budur. 

 
 
10-) Lekad enzelna ileyküm Kitaben fiyhi zikruküm* efela 

ta'kılun; 
 
Yemin olsun ki, size, içinde zikriniz olan (hakikatinizi HATIRLATAN) 

BĠLGĠ inzâl ettik! Aklınız almıyor mu? (A.Hulusi) 
 
010 - ġanım hakkı için size bir kitap indirdik ki bütün Ģanımız onda? 

hâlâ akıllanmayacak mısınız? (Elmalı) 
 
 
Lekad enzelna ileyküm Kitaben fiyhi zikruküm doğrusu biz size 

içinde zihninizi inĢayı amaçlayan uyarılar olan bir mesaj indirmiĢ 
bulunuyoruz. 

 



Evet; zikrikum diyor. Zikr; tüm vahiylerin ortak sıfatıdır, tüm 
vahiylerin. Sadece Kur‟an a has değil. Aslında Kur‟an ın sıfatı değildir, 
vahyin sıfatıdır zikr. Neden zikr, ve neden bu kadar sık. Hatırlamak ve 
hatırlatmak anlamına gelen bu sözcük elbette ki unutulan bir Ģey için 
kullanılıyor. Haddi zatında Ragıp El Isfahani‟nin Muhalled eserinde bu 
sözcüğe çok güzel bir tahlil getirmiĢ, diyor ki; Ya hafızaya kayıt, ya da 
önceden kayıtlı olan bir bilgiyi hatırlama anlamına gelir. Yani ya kayıtlı 
olmayan bir Ģeyi kaydetmek, sıfırdan kaydetmek için, ya da önceden 
kaydedilmiĢ ama altta kalmıĢ, üzerine perde çekilmiĢ küfür, örtmek 
demektir. ÖrtülmüĢ bir bilgiyi yeniden üste çıkarmak için. 

 
O da 2 ye ayrılır kendi içinde diyor üstad; 
 
1 – unutmadan dolayı hatırlatmak,  
 
2 – Kalıcı olsun diye, unutmadığı halde hatırlatmak. 
 
Ġkisi de inĢadır aslında değil mi. 2.si de inĢadır. Vahiy ilahi bir inĢa 

projesidir derken iĢte bunu kastediyoruz ve burada da zikrükum ibaresini 
zihninizi inĢayı amaçlayan biçiminde çevirdim. Çünkü zikr; fıtratta, 
yaratılıĢtan fıtrata yerleĢtirilmiĢ olanın ortaya çıkarılmasıdır. Yani alt 
yapının ortaya çıkarılıp üst yapıyla birleĢmesidir. Alt yapıyı cıvata üst 
yapıyı somun kabul edin. Eğer üst yapı alt yapıya uygun olmazsa inĢa, 
kontrüktif olan inĢa. Kognitif olan, önceden verilmiĢ olan o alt yapıya, 
fıtrata uygun olmazsa hem somun yalama olur, hem de cıvata. Yani 
fıtratı da bozar, onu da mahveder. Onun için vahiy üst yapı inĢa eder 
insanda. Fıtrat ise alt yapı. Alt yapı ilahi formattır, peĢinen verilmiĢtir, 
peĢinen inĢa edilmiĢtir.  

 
Yapılandırmadır. Ġlahi yapılandırma. O ilahi alt yapı üstüne doğru 

bir üst yapı kurduğunuzda ebedi mutluluk sağlanır ve insan kendisi ile 
barıĢık olur. Tabii ki çevresi ile tabiatla, diğerinsanlarla ve Allah ile de 
barıĢık olur. ĠĢte vahiy insanın zaten ilahi olan alt yapısı üzerine bir üst 
yapı, ona uygun bir üst yapı inĢa etmek için gönderilmiĢtir. Hatırlatma da 
bunun içindir. Yani senin özün fıtrattır. Allah‟ın sana verdiği saf ve temiz 
tabiat, pırıl pırıl bir zemin. Bu zeminin üzerine doğru bir inĢa 
gerçekleĢtirmek için doğru bir plan, doğru bir proje olması lazım. ĠĢte 
vahiy bu projenin ta kendisidir. 

 
efela ta'kılun Ģu halde hala aklınızı baĢınıza toplamayacak 

mısınız. Almayacak mısınız. Yani vahye göre bir üst yapı kurmayacak 
mısınız. Yani hayatınızı vahye değil de baĢkalarına mı inĢa 
ettireceksiniz, yani Allah‟ın çaktığı o çiviyi çıkarmak için, ya da tahrif 



etmek yalama etmek için hoyratların eline mi bırakacaksınız kendinizi. 
Akıllanmayacak mısınız diyor. 

 
 
11-) Ve kem kasamna min karyetin kânet zâlimeten ve enĢe'na 

ba'deha kavmen aharin; 
 
Zâlim olan nice bölgeyi kırıp geçirdik ve onlardan sonra baĢka 

halklar inĢa ettik. (A.Hulusi) 
 
011 - Halbuki biz zulmetmekte olan nice memleket kırdık geçirdik, 

ve arkasından diğerlerini baĢka bir kavim olarak neĢet ettirdik. (Elmalı) 
 
 
Ve kem kasamna min karyetin kânet zâlimeten üstelik biz 

zulümde ısrarcı olan nice beldeleri kırıp geçirdik. ve enĢe'na ba'deha 
kavmen aharin ve bunun ardından onların yerine baĢka bir toplum 
ikame ettik. 

 
Dokunulmaz toplum yok diyor bu ayet. Dokunulmaz toplum olma 

iddialarının tümünü çöpe atıyor. ĠĢte biz atalarımızdan dolayı 
dokunulmayız, 3 kıtada at koĢturduk, bu bizim defterimize yazılmıĢ, artık 
kimsenin alamayacağı bir beratır. Onun için biz peĢinen 1 – 0 galibiz. Ne 
yaparsak yapalım, ihanetimiz hangi boyutlarda olursa olsun Ġslam‟a 
hizmet ettik, dokunulmayız diyorsa böyle bir anlayıĢ, YahudileĢen Ġsrail 
oğullarının anlayıĢına dönüĢür. Onun için bu tip anlayıĢların tümünü 
reddediyor.  

 
Bu tarihin yasasıdır aslında  ..men yertedde minküm an diynihı 

fesevfe ye'tillâhu Bi kavmin..(maide/54) diyordu ya bir baĢka ayette 
Kur‟an, kim onun hayat nizamına sırt çevirirse, Allah onun yerine, o 
toplumun yerine bir baĢka toplumu getirir. Evet, ..yuhıbbuhüm ve 
yuhıbbuneH.. onlar Allah‟ı severler, Allah‟ta onları sever. Devamı böyle 
devam ediyor. 

 
Yine bir baĢka ayet; in yeĢe' yüzhibküm ve ye'ti Bi halkın 

cediyd. (Ġbrahim/19)eğer isterse sizi insan soyu olarak, eğer Allah‟ın size 
açtığı krediyi çarçur eder tüketirseniz, bitirirseniz ve size beslenen 
umudu yok ederseniz sizi siler süpürür, kökünüzü kazır, yüzhibküm ve 
ye'ti Bi halkın cediyd. Yerinize yepyeni bir cins, yepyeni bir varlık getirir, 
yaratılıĢ getirir. 

 



Evet, Allah‟ın yardımı sabık olanın değildir dostlar, sadık olanındır. 
Yani kıdemli olanın değil, sadık olanındır. Sadık olursanız Allah‟ın 
yardımını hak edersiniz. 

 
 
12-) Felemma ehassu be'sena izâ hüm minha yerküdun; 
 
ġiddetimizi hissettiklerinde bir de bakarsın, oradan kaçıyorlar! 

(A.Hulusi) 
 
012 - Be'simizi hissettikleri vakit, hemen oradan üzengi tepiyorlardı, 

(Elmalı) 
 
 
Felemma ehassu be'sena izâ hüm minha yerküdun ve onlar ne 

zaman ki bizim ezici gücümüzü hissettiler, iĢte o vakit hemen oradan 
kaçmaya, oradan sıvıĢmaya yeltendiler. Yani belanın ucunu görür 
görmez hemen o beladan kaçıp kurtulmak için tedbir düĢünmeye 
baĢladılar. 

 
 
13-) Lâ terküdu verci'u ila ma ütriftüm fiyhi ve mesakiniküm 

lealleküm tüs'elun; 
 
"Kaçmayın; bolluktan Ģımardığınız yere, meskenlerinize dönün ki 

sorgulanasınız." (A.Hulusi) 
 
013 - Yok, dedik: tepinmeyin, dönün o içinde Ģımartıldığınız Ģeylere 

ve meskenlerinize, ki sorguya çekileceksiniz. (Elmalı) 
 
 
Lâ terküdu verci'u ila ma ütriftüm fiyhi ve mesakiniküm durun, 

durun kaçmayın. Haydi sizi küstahça Ģımartan konforlu yaĢantınıza ve o 
konforlu konaklarınıza geri dönün bakalım. Niye kaçıyorsunuz. Ebedi 
istikbaliniz için onları kısa bir süreliğine terk etmiyordunuz hani. ġimdi 
niye kaçıyorsunuz. 

 
Evet, azim çeliĢkiyi nasıl yakalamıĢ vahit görüyorsunuz. 

Ġnsanoğlunun o dehĢet çeliĢkisini. Ebedi istikbali için bir Ģeyler 
yapmayanlar geçici hayatlarının tehlikeye düĢtüğünü görünce bir ömür 
kazandıkları ve uğruna ömürlerini tükettikleri konforlarını nasıl terk edipte 
kaçıyorlar. ĠĢte onu söylüyor.   

 



lealleküm tüs'elun her halde hesaba çekilecektiniz ne 
sanıyordunuz, hesaba çekilemeyeceğinizi mi sanıyordunuz. Diyor. 
Demek istiyor daha doğrusu. 

 
Hayatı sorumsuzca yaĢayanların sorumluluk bilinciyle hesap 

vermekten kaçınacaklarını ima ediyor Kur‟an. Yani neden ahirete 
inanmadıklarını bazılarının. Onun arkasında yatan temel psikolojiyi 
çözüyor. O da hayatı sorumsuzca yaĢamıĢ. Nasıl hesap vermeye 
yanaĢır. Hesap verecek bir hayat yaĢamamıĢ ki hesap vermeye inansın. 
Ahirete iman, hesap vermeye imandır. Beyimizse hesabı verilecek bir 
hayat yaĢamamıĢ. Onun içinde tabii ki hesaba inanmamayı tercih 
edecektir. DünyevileĢmiĢ akıl hesabı sevmiyor yani. Bunu öğreniyoruz. 

 
 
14-) Kalu ya veylena inna künna zâlimiyn; 
 
Dediler ki: "Yazıklar olsun bize! Gerçekte zulmedenlerden 

olmuĢuz!" (A.Hulusi) 
 
014 - Vay bizlere: bizler cidden zalimler idik dediler. (Elmalı) 
 
 
Kalu ya veylena inna künna zâlimiyn onlar vah bize, diyecekler 

ġu kesin ki bizler hep zulümde ısrar ettik. 
 
 
15-) Fema zalet tilke da'vahüm hatta cealnahüm hasıyden 

hamidiyn; 
 
Onların bu iddiaları sürüp gitti... Tâ ki biz onları biçilmiĢ ekin ve 

sönmüĢ ateĢe döndürene kadar. (A.Hulusi) 
 
015 - Artık bütün davaları bu oldu kaldı, nihayet onları öyle yaptık ki 

biçildiler, söndüler. (Elmalı) 
 
 
Fema zalet tilke da'vahüm hatta cealnahüm hasıyden hamidiyn 

ve onların bu yazıklanmaları biz kendilerini kökten biçilmiĢ ekin haline 
getirip ocaklarını söndürünceye kadar devam edip gidecek. 

 
 
16-) Ve ma halaknes Semae vel Arda ve ma beynehüma 

lâ'ıbiyn; 



 
Semâyı, arzı ve aralarındakileri oyuncak olarak halketmedik (çok 

büyük iĢlevleri vardır)! (A.Hulusi) 
 
016 - Biz o Göğü ve Yeri oyunculuk etmek üzere yaratmadık. 

(Elmalı) 
 
 
Ve ma halaknes Semae vel Arda ve ma beynehüma lâ'ıbiyn 

bakın ey insanlar biz göğü yeri ve bunların arasındakileri bir oyun olsun 
diye yaratmadık. YaratılmıĢlar evreninin amaçlılığına ve anlamlılığına 
muhteĢem bir atıf. Niçin yarattık sorusunun cevabını da yine Kur‟an da 
buluyoruz. Duhan/39. ayetinde; 

 
Ma hâlâknahüma illâ Bil Hakk.. (duhan/39) Evet açık, mutlak 

gerçeğe bir atıf olsun diye yarattık gökleri ve yeri. Tabii etrafımızdaki her 
Ģeyi. Mutlak hakikate bir atıf olsun diye. Yani kendi baĢlarına değil. Bir 
parmaktırlar onlar. Parmak ayı gösterirken parmağa değil aya bakarlar. 
Camdırlar onlar, cama değil camdan baksınlar diye konulmuĢtur. 
Camdan bakarsanız gerçeği görürsünüz. Onlar sanattırlar, sanatkara 
iĢaret ederler. Onlar eserdirler, müessirine iĢaret ederler. Hani diyordu ya 
Kur‟an A.Ġmran/191. ayetinde; 

 
..ve yetefekkerune fiy halkıs Semavati vel Ard. (A.Ġmran/191) 

onlar ki göklerin ve yerin yaratılıĢı üzerinde düĢünürler. Derin derin 
tefekkür ederler. Rabbenâ mâ halakte hazâ batılâ en sonunda Ģunu 
söylerler; Ey rabbimiz sen bunları boĢuna amaçsız olarak, anlamsız 
olarak yaratmadın. Bunların bir amacı var, bir anlamı var. ĠĢaret ettikleri 
bir hakikat var. Derler. 

 
 
17-) Lev eradna en nettehıze lehven lettehaznahu min ledünna* 

in künna fa'ıliyn; 
 
Eğer bir oyun - eğlence oluĢturmak dileseydik, elbette onu kendi 

ledünnümüzden edinirdik! Biz bunları yapmayız! (A.Hulusi) 
 
017 - Eğer bir eğlence ittihaz etmiĢ olsa idik onu kendi 

ledünlümüzden ittihaz ederdik, yapacak olsa idik öyle yapardık. (Elmalı) 
 
 



Lev eradna en nettehıze lehven lettehaznahu min ledünna eğer 
biz bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi katımızdan edinirdik. in 
künna fa'ıliyn ne ki bunu asla yapacak değiliz. 

 
Buradaki “in” Ģartıyye manası verilerek te okunabilir. Fakat Ferra 

bize kadar tam tefsiri gelmiĢ ilk müfessir olan Yani hicri 150 de vefat 
ettiğini düĢünürseniz Mukatil ve büyük Müfessirimiz Taberi buradaki “in” i 
olumsuzluk ma sı biçiminde, yani değiliz manasına okudukları için 
bendeniz de çeviride bunu esas aldım. 

 
 
18-) Bel nakzifü Bil Hakkı alel bâtıli feyedmeğuhu feizâ huve 

zahikun, ve lekümül veylü mimma tasıfun; 
 
Bilakis biz, Hakk'ı (hakikati) bâtılın (vehme dayalı fikirlerin) üzerine 

indiririz de, onun düĢünce sistemini paramparça eder... Bir de bakarsın ki 
o can çekiĢerek yok olup gider... Tanımlamalarınızdan dolayı yazıklar 
olsun size! (A.Hulusi) 

 
018 - Hayır biz hakkı bâtılın tepesine fırlatırız da beynini parçalar, 

bir de bakarsın o anda mahvolmuĢtur, vay sizlere de o ettiğiniz 
vasıflardan. (Elmalı) 

 
 
Bel nakzifü Bil Hakkı alel bâtıli feyedmeğuhu feizâ huve zahik 

aksine biz mutlak hakikate atıf olan amaçlı yaratılıĢ gerçeğini, malum 
anlamsızlığın ve amaçsızlığın baĢına çalarız da o berikinin belini kırar 
diğeri de yok olup gider. 

 
Evet, El Hakk burada ayette; mutlak anlamlılık ve amaçlılık. El batıl 

ise malum anlamsızlık ve amaçsızlık diye çevirdim o “el” takısından 
dolayı.  

 
Yani yaratılmıĢlar dünyasına, hayal dünyası, bir yanılsama, aslında 

yok ama varmıĢ gibi görüyorsunuz. Aslında siz bu içinde yaĢadığınız 
hayatta yaĢamıyorsunuz, böyle bir Ģey yok. Bunlar “mıĢ” gibi 
görünüyorlar diyen tüm düĢünceleri reddeden bir ayet bu.  

 
Yani bir gerçeğe mebni olarak yarattık, kendi iç gerçeği vardır bu 

varlığın. YaratılmıĢların da kendi iç gerçeği vardır ve Allah onları bir oyun 
olsun diye yaratmadı. Onlar bir atıftırlar. Yalandan atıf olur mu? “mıĢ” 
gibiden atıf olur mu? Onun için bu; “iĢte bir hayal, bir köpük, bir 
yanılsama, iĢte bir enerji vs. gibi bu varlığa yaratılmıĢlara bakan tüm 



kadim mirastan bu günlere gelen özellikle hermetik ve agnostik 
düĢüncelerin eseri olan bu gibi yaklaĢımların tamamını reddeden bir ayet 
bu. 

 
ve lekümül veylü mimma tasıfuniĢte yaratan ve yaratılan 

konusundaki bu tür tanımlamalarınızdan dolayı yazıklar olsun size. 
Yaratıcıyı tanımlamaya kalkıyorsunuz çünkü. Tanımaya değil 
tanımlamaya. O‟na rol biçmeye kalkıyorsunuz. Haddinizi aĢıyorsunuz. 

 
Allah‟a rol biçmeye kalkmak..! Bu ne korkunç bir had aĢmaktır. Bu 

ne korkunç bir haddini bilmezliktir düĢünebiliyor musunuz. Tanımak ve 
tanımaya çalıĢmak yerine, tanımlamaya çalıĢmak. Aslında bununla 
insanoğlu Ģu dehĢet zulmü iĢlemiĢ oluyor. Kendi özne, tanımladığı ise 
nesne. Çünkü özneler tanımlarlar. Nesneler de tanımlanırlar. Aslında 
tanımlamak bir Ģeyi yerini belirlemektir. Yani onun üzerinde tasarruf 
yapmaktır. HaĢa, Allah‟mı sizin üzerinizde tasarruf yapacak ve sizi 
tanımlayacak, yoksa siz mi onu. Rolleri tersine düĢünmek. ĠĢte bu 
insanın düĢebileceği en büyük haddini bilmezliktir. 

 
 
19-) Ve leHU men fiys Semavati vel Ard* ve men 'ındeHU lâ 

yestekbirune an ıbadetiHĠ ve lâ yestahsirun; 
 
Semâlarda ve arzda kim varsa O'nun (El Esmâ mânâlarının açığa 

çıkması) içindir! "HÛ"nun indînde olanlar, O'nun kulluğunu ne benliklerini 
katarak büyüklenmiĢ olurlar ne de bezginlik duyarlar! (A.Hulusi) 

 
019 - Halbuki Göklerde Yerde kim varsa onundur, ve onun 

huzurundakiler ona ibâdetten ne çekinirler ne de yorgunluk duyarlar. 
(Elmalı) 

 
 
Ve leHU men fiys Semavati vel Ard zira göklerde ve yerde ne 

varsa hepsi O‟na aittir. Yani göklerin ve yerin sahibini mi tanımlamaya 
kalkıyorsunuz, O‟na mı rol biçmeye kalkıyorsunuz. Yani siz ne biçim bir 
haddi aĢkınlık yapıyorsunuz. Göklerin ve yerin sahibine bunu nasıl 
becerirsiniz, nasıl yapmaya kalkarsınız. Nasıl güç yetirirsiniz, yeter mi 
gücünüz. Bu alemi bu evreni yaratanı tanımlamaya, O‟na rol biçmeye 
O‟nu Ģuradan alıp buraya koymaya yeter mi gücünüz. 
Beceremeyeceğiniz bir Ģeye soyunuyorsunuz. ĠĢte zulmün en büyüğü 
budur. Ġnsanın kendi kendisine zulmü, haddini bilmezliği. 

 



ve men 'ındeHU lâ yestekbirune an ıbadetiHĠ ve lâ yestahsirun 
nitekim O‟nun tarafında yer alanlar, O‟na kulluk etmede ne kibre 
kapılırlar, ne de bıkıp usanırlar. 

 
Burada hem Melekler ima edilmiĢ olmalı, ki bu ayetin ve bu 

ayetlerin muhatapları Melekleri böyle bir paye ile anarlardı. Yani adeta bir 
takım kadim hermetik düĢüncede, inanıĢta olduğu gibi alt katmanlarda ki 
yarı ilahlar gibi. ĠĢte böyle bir düĢünceyi ret içeriyor bu ayetler. ĠĢte yarı 
ilahlık yakıĢtırılanlar. Uzak bir tanrı inancına sahiplerdi bu ayetin ilk 
muhatapları, inkarcılar. Ve o uzak tanrı ile kendi aralarında ki aracılığı da 
ara tanrılar, aracı tanrılar,i yarı tanrılara rol biçerlerdi. Bu telakkiye 
dayanan bir inançları vardı. Bu burada Meleklerinde, vahiy getiren 
peygamberlerin de Allah‟a muti, kulluk etmekten çekinmeyen birer kul 
oldukları vurgulanıyor. 

 
 
20-) Yüsebbihunelleyle vennehare lâ yeftürun; 
 
Gece ve gündüz (yaratılıĢ amaçlarındaki iĢlevlerine devam 

suretiyle) tespih ederler; Hiç kesintisiz! (A.Hulusi) 
 
020 - Gece gündüz ona tesbih ederler, fütur getirmezler. (Elmalı) 
 
 
Yüsebbihunelleyle vennehare lâ yeftürun onlar gece gündüz 

demeden aralıksız O‟nun aĢkın ve yüce olan Zatını anarlar. Yani onlar, 
sizin yarı ilahlık yakıĢtırdıklarınız bile Allah‟a rol biçmeye kalkmazlar. Siz 
ne yaptığınızı sanıyorsunuz. Bu ne çeliĢki demeye getiriyor ayet. 

 
 
21-) Emittehazû aliheten minel Ardı hüm yünĢirun; 
 
Yoksa onlar yeryüzünde, kabirdeki ölüleri (bedenlerdeki Ģuurundan 

gâfil bilinçleri) dirilten (hakikatlerini hatırlatıp yaĢatan) tanrılar mı 
edindiler? (A.Hulusi) 

 
021 - Yoksa bir takım ilâhlar edindiler de Arzdan neĢri onlar mı 

yapacaklar? (Elmalı) 
 
 
Emittehazû aliheten minel Ardı hüm yünĢirun yoksa onlar gök 

yüzü yerine kendileri o cansız nesneler tarafından canlandırılsınlar diye 
mi yer yüzünden tanrı ediniyorlar. Yani yukarıdakiler gök yüzünden tanrı 



ediniyorlardı. ĠĢte kadim grosnikler gibi kadim bir takım yıldızlara, gök 
cisimlerine, aya, güneĢe tapan inanç sitemlerinde  olduğu gibi yukarıdaki 
ayette ifade edilenler gök cisimlerini tanrılaĢtırıyorlardı. Bu ayette ise 
tanrılarını yer yüzü cisimlerinden seçenlere hitap ediliyor ve sizin 
yeryüzünden tanrı ittihaz etmeniz, onlar size can versin diye mi.  

 
hüm yünĢirun bu ibarenin nasıl anlaĢılması konusu tefsirlerde 

baya problem oluĢturmuĢ. Hatta ZemahĢeri bu ibare üzerine kendi içinde 
hayli düĢünce sarf etmiĢ ama net bir sonuca ulaĢamamıĢ gibi. Onun için 
bendeniz bu ibare üzerinde de hayli durdum ve bağlama uygun olarak en 
doğru Ģekilde anlaĢılmasının; kendilerine can versin. Yoksa ahirete 
inanmadıkları için onları yeniden diriltsin diye mi Ģeklinde çeviremeyiz bir 
çok müfessirin anladığı gibi. Çünkü onlar zaten ahirete inanmıyorlar, 
yeniden diriliĢe inanmıyorlar. Onun için burada söylenen yeniden diriliĢ 
değil, bu hayat. Kendilerine hayat versin. Bu can versin, bu canı 
kendilerine bahĢetsin diye mi yeryüzünden ilah seçiyorlar Ģeklindeki 
mana daha doğru olur. 

 
Gökleri ve yeri kim yarattı sorusuna onlar ..le yekulünnAllâh. 

(Ankebut/61) elbette Allah yarattı diye cevap veren insanlar 
unutmayalım. Onlar Allah‟a onun için inanıyorlar, göğü ve yeri yaratan 
Allah olarak inanıyorlar. O nedenle yer yüzünden niye tanrı seçsinler? 
ĠĢte uzak bir Allah inancına inandıkları için. 

 
 
22-) Lev kâne fiyhima alihetün ilAllâhu lefesedeta* 

fesubhanAllâhi Rabbil ArĢi amma yesıfun; 
 
Eğer o ikisinde (semâlar ve arz) Allâh'tan baĢka tanrılar olsaydı, 

elbette o ikisi de düzenini yitirirdi! ArĢ'ın Rabbi Allâh, onların 
vasıflamalarından münezzehtir. (A.Hulusi) 

 
022 - Yerde Gökte Allahtan baĢka ilâhlar olsa idi ikisi de fasit olmuĢ 

gitmiĢti, rabbin o arĢın rabbi Allah münezzeh sübhandır onların isnat 
ettikleri vasıflardan. (Elmalı) 

 
 
Lev kâne fiyhima alihetün ilAllâhu lefesedeta eğer göklerde ve 

yerde Allah‟tan baĢka tanrılar olsaydı gökler ve yer kaos içinde 
kalıverirdi. 

 
Kozmos, aslında vahdetin Ģahididir. Kozmos‟un zıddı kaostur 

biliyorsunuz. Yani düzen ve düzensizlik. Burada Kur‟an analoji yapıyor. 



Yani kıyas yapıyor. Eğer iki ilah olsaydı düĢünsenize ey insanlar, ey 
inkarcılar, alem fesada giderdi. Biri yağmur yağdırmak, diğeri 
yağdırmamak isterdi. Biri soğuk diğeri sıcak isterdi. Yani buradan yola 
çıkarak dahi alemi yaratanın tek bir ilah olduğunu bilirsiniz. 

 
fesubhanAllâhi Rabbil ArĢi amma yesıfun iĢte bu nedenle O 

yüceler yücesi olan Allah, O mutlak otorite sahibi, onların yakıĢtırdığı her 
Ģeyin ötesindedir. Her Ģeyden beridir. 

 
 
23-) Lâ yüs'elu amma yef'alu ve hüm yüs'elun; 
 
Yaptığından soru sorulmaz! Onlar sorgulanır (yaptıklarının sonucu 

yaĢatılır)! (A.Hulusi) 
 
023 - O yaptığından mesul olmaz onlar ise mesuldürler. (Elmalı) 
 
 
Lâ yüs'elu amma yef'alu ve hüm yüs'elun o yaptıklarından dolayı 

hesaba çekilmeyecektir, çekilemeyecektir daha doğrusu. O‟nu kim 
hesaba çekebilir ki. Fakat kendileri mutlaka hesap vereceklerdir. 
Hesaptan kaçıĢa iĢaret, yani kendileri hesap vermezken, kendileri güç 
yetirmez, zayıf,muhtaç, her Ģeylerini baĢkalarına muhtaç kul iken hesap 
vermekten kaçıyorlarken. Dönüp Allah‟a hesap sormaya, O‟na bir yer 
biçmeye kalkmaları ne kadar komik duruma düĢtüklerinin göstergesi 
değil mi. ĠĢte bize bu açmazı, bu aziym çeliĢkiyi gösteriyor bu ayet. 

 
 
24-) Emittehazû min dûnihi aliheten, kul hatu burhaneküm 

hazâ zikru men me'ıye ve zikru men kabliy* bel ekseruhüm lâ 
ya'lemunelHakka fehüm mu'ridun; 

 
Yoksa O'nun dûnunda tanrılar mı edindiler? De ki: "Kanıtınızı 

getirin hadi! Bu (lâ ilâhe illAllâh) benimle beraber olan kimsenin de 
zikridir (hatırladığı hakikattir); benden önce olan kimsenin de zikridir 
(hatırladığı hakikattir)"... Hayır, onların çoğunluğu Hakk'ı bilmiyorlar... 
Bundan ötürü yüz çeviricilerdir. (A.Hulusi) 

 
024 - Yoksa ondan baĢka ilâhlar mı edindiler? De ki: haydi getirin 

bürhanınızı, iĢte benimle beraber olanların zikri ve benden evvelkilerin 
zikri, fakat çokları hakkı bilmezler de onun için ibraz ederler. (Elmalı) 

 
 



Emittehazû min dûnihi alihe Yoksa onlar bu gerçeğe rağmen 
O‟nun dıĢında tanrılar edinmekte ısrar mı edecekler. Yani min dûnihi; 
hem makam olarak en aĢağı ıdemektir, hem dıĢında demektir. Yani 
Allah‟ın dıĢında ve Allah‟ın makamının altında tanrılar. 

 
kul hatu burhaneküm de ki haydi sizde kendi delilinizi getirin eğer 

bunda ısrarcıysanız. hazâ zikru men me'ıye ve zikru men kabliy iĢte 
bu hem benimle birlikte olanların, hem de benden öncekilerin dile 
getirdikleri ortak mesajdır. bel ekseruhüm lâ ya'lemunelHakka fehüm 
mu'ridun ama hayır onların çoğu bu açık gerçeği bilmiyorlar. Bu nedenle 
de ondan yüz çeviriyorlar. 

 
 
25-) Ve ma erselna min kablike min Rasûlin illâ nuhıy ileyhi 

ennehu lâ ilâhe illâ ENE fa'budun; 
 
Senden önce bir Rasûl irsâl etmedik ki Ona: "Tanrı yoktur, sadece 

Ben! O hâlde bana kullukta olduğunuzu fark edin" diye vahyetmiĢ 
olmayalım. (A.Hulusi) 

 
025 - Senden evvel hiç bir Resul göndermedik ki ona Ģöyle vahiy 

etmiĢ olmayalım: hakikat bu: benden baĢka ilâh yoktur, onun için hep 
bana ibadet edin. (Elmalı) 

 
 
Ve ma erselna min kablike min Rasûlin illâ nuhıy ileyhi ennehu 

lâ ilâhe illâ ENE fa'budun halbuki biz senden önce gönderdiğimiz 
peygamberlere sadece Ģunu iyi bilin ki benden baĢka tanrı yok. O halde 
yalnızca bana kulluk edin diye vahy ettik. 

 
Burada ayet açıkça tevhidin tüm, bütün bir oluĢ evrenini doğru 

kavramanın yegane anahtarı olduğuna dikkat çekiyor. Yani röpor 
noktası. Röpor noktasını doğru tespit ederseniz, diğer tüm arazi 
ölçümlerini doğru tespit edersiniz. Çünkü hepsini de o noktaya göre 
ölçeceksiniz. Eğer o nokta yanlıĢsa tüm ölçümleriniz yanlıĢ olacaktır. ĠĢte 
tevhid röpor noktasıdır. 

 
 
26-) Ve kalüttehazer Rahmânu veleden subhaneHU, bel 'ıbadun 

mükramun; 
 



"Rahmân çocuk edindi" dediler! Subhan'dır O! Bilakis, ikrama nail 
olmuĢ kullardır (Ġsa ve Allâh'ın kızları diye vehmedilen melekler). 
(A.Hulusi) 

 
026 - Böyle iken dediler ki: Rahman velet ittihaz etti, tenzih o 

sübhana, doğrusu onlar ikram olunmuĢ kullardır. (Elmalı) 
 
 
Ve kalüttehazer Rahmânu veleden subhaneH ama yine de 

rahman çocuk edindi dediler o Ģanı yüce olan, ölümlülere has olan bu tür 
vasıflardan berîdir. Yani nasıl böyle derler, çünkü çocuk edinmek ölümlü 
insanlara varlıklara has bir vasıf. Ölümlüler için kullanılabilecek bir Ģey 
ölümsüz olan, ebedi olan, yüceler yücesi olan Allah için kullanan 
mantığın aslında temel problemi nedir? Temel problemi ters dönmüĢ 
olmasıdır. Yani eĢyayı tanrılaĢtırınca, tanrıyı da insanlaĢtırmaya 
kalkacaktır. ĠĢte ters dönüĢ. ĠĢte zulüm. Özellikle Hz. Ġsa‟nın 
müntesiplerine bir ima var gibi burada. Meryem/91-92. Ayetleriyle 
benzerliği de ortada. Bu örnekten yola çıkarak melekleri Allah‟ın kızları 
olarak gören müĢriklere de bir ima var gibi.  

 
bel 'ıbadun mükramun Aksine Allah‟ın soyundan geldiğini iddia 

ettikleri o kimseler ilahi ikrama mazhar olan kullardır. Hz. Ġsa gibi. Ġlahi 
ikrama mazhar olmuĢ, Allah‟ın soyundan geldiğini iddia ediyorlar. Aksine 
onlar kul olduklarını itiraf eden güzel birer kuldurlar. 

 
 
27-) Lâ yesbikuneHU Bil kavli ve hüm Bi emriHĠ ya'melun; 
 
Sözleri, O'nun hükmü önüne geçmez! Onlar, O'nun hükmünü 

uygular. (A.Hulusi) 
 
027 - Onun sözünün önüne geçmezler hep onun emriyle hareket 

ederler. (Elmalı) 
 
 
Lâ yesbikuneHU Bil kavl onlar kendi sözlerini O‟nun sözünün 

önüne geçirmezler, yani aynı zamanda Allah‟a muti kullardır. Veya 
peygamberler için düĢündüğümüzde Allah kendilerine vahy etmeden 
onlar insanlara bir Ģeyler söylemezler. ve hüm Bi emriHĠ ya'melun 
sadece O‟nun talimatıyla hareket ederler. 

 
 



28-) Ya'lemu ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm ve lâ 
yeĢfe'une illâ limenirteda ve hüm min haĢyetiHĠ müĢfikun; 

 
Onların önlerindekini de, arkalarındakini de bilir... Onlar, ancak 

rızasını kazanmıĢ kiĢilere Ģefaat ederler... Onlar, O'nun haĢyetinden 
titrerler. (A.Hulusi) 

 
028 - O onların önlerindekini arkalarındakini bilir ve onlar onun rıza 

verdiği kimselerden baĢkasına Ģefaat etmezler, ve hepsi onun 
haĢyetinden titrerler. (Elmalı) 

 
 
Ya'lemu ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm O onların 

bildiklerini de, bilmediklerini de bilir. ve lâ yeĢfe'une illâ limenirteda ki 
onlar zaten O‟nun hoĢnut oldukları dıĢında kalan hiç kimseye Ģefaat 
edemezler. Yani onlar; O‟nun razı ve hoĢnut oldukları dıĢında birini 
kayıramazlar. Ona arka çıkamazlar, ona Ģefaat edemezler.  

 
Kur‟an ın Ģefaat anlayıĢını açık ve net biçimde ortaya seren bir ayet 

bu. Ödül tevdii ve takdimini güzel bir biçimde izah ediyor bakınız. 
Takdimci ödülün sahibi değildir. Ödülü takdim eden aslında 
ödüllendirilmiĢtir. Ona da böylece onur verilmiĢtir. Ödülün sahibi Allah‟tır. 
Yani kayıran arka çıkan Ģefaat eden Allah‟tır. Dolayısıyla Allah 
kayırdığına, ödül vereceğine bu ödülü falancaya sen verir misin, takdim 
eder misin, sen iletir misin diyorsa birine, aslında ödülü o veriyor 
anlamına gelmez. Ödülü ondan isteyen de yanlıĢ yapmıĢ olur. Çünkü o 
da ödüle muhtaç. 

 
ĠĢte burada anlatılan hakikat bu. Onun içinde ödülü tevdi eden 

kimsenin ödül üzerinde tasarrufu yok ki. Çünkü o da böylece 
ödüllendiriliyor. Allah birine ödül vererek, birine de ödül verdirerek 
ödüllendiriyor. ġimdi ödülü verdirdiğinden ödül isteyen insan kimden neyi 
isteyeceğini ĢaĢırmıĢ bir insan değil midir. ĠĢte burada söylediği de ayetin 
bu. 

 
ve hüm min haĢyetiHĠ müĢfikun zira onlar O‟nun yüceliği 

karĢısında derin bir ürpertiyle titrerler. 
 
 
29-) Ve men yekul minhüm inniy ilâhun min dûniHĠ fezâlike 

necziyhi cehennem* kezâlike necziz zâlimiyn; 
 



Onlardan kim: "Ben, O'nun dûnunda bir tanrıyım" derse; ona, 
bunun sonucunu cehennem olarak yaĢatırız! ĠĢte zalimlere sonucunu 
böyle yaĢatırız. (A.Hulusi) 

 
029 - Ve içlerinden her kim ben ondan baĢka bir ilâhım derse biz 

ona Cehennemi ceza veririz, zalimleri biz böyle cezalandırırız. (Elmalı) 
 
 
Ve men yekul minhüm inniy ilâhun min dûniHĠ fezâlike 

necziyhi cehennem ve onlardan biri onunla birlikte ben de onlardan 
biriyim, ben de ilahım demiĢ olsaydı bu takdirde onu cehennemle 
cezalandırırdık. Yani sizin ilahlaĢtırdıklarınız aslında ben ilahım 
dememiĢlerdir. Hz. Ġsa mı demiĢtir, Hz. Üzeyir mi demiĢtir. Veya sizin 
ilahlık yakıĢtırdığınız melekler mi demiĢtir. Kim demiĢtir. kezâlike necziz 
zâlimiyn çünkü haddini bilmeyenleri biz böyle cezalandırırız. 

 
 
30-) Evelem yeralleziyne keferu ennes Semavati vel Arda 

kâneta retkan fefetaknahüma* ve ce'alna minelMai külle Ģey'in hayy* 
efela yu'minun; 

 
O hakikat bilgisini inkâr edenler görmediler mi ki (atom altı 

boyutuyla) semâlar ve arz birleĢik idi de biz onları (algılayıcı kuvvelerin 
yoğunlaĢmasıyla) yarıp ayırdık! Her diri Ģeyi sudan (H2O) oluĢturduk... 
Hâlâ iman etmiyorlar mı? (A.Hulusi) 

 
030 - Ya o küfredenler görmediler demi ki Semavât-ü Arz bitiĢik 

idiler de biz onları ayırdık, hayatı olan her Ģey'i sudan yaptık, hâlâ 
inanmıyorlar mı? (Elmalı) 

 
 
Evelem yeralleziyne keferu ennes Semavati vel Arda kâneta 

retkan fefetaknahüma Küfürde direnen o kimseler, gökler ve yer 
baĢlangıçta bitiĢikken bizim onları ayırdığımızı, ve ce'alna minelMai 
külle Ģey'in hayy ve hareket edebilen her canlı varlığı sudan 
yarattığımızı görmezler mi. 

 
Evet, bir ilkemiz var değerli dostlar. Bilimin değiĢken teorileri ve 

tezlerine Kur‟an ı bazen zorlayarak doğrulatmak doğru bir Ģey değildir. 
Bu ilkedir. Tefsirin temel ilkesi bu olmalıdır. Yani bilimsel buluĢların 
değiĢkenliğine akılda tutarak bir takım bilimsel tezlere Kur‟an ı 
doğrulatmak istemek hiçte doğru bir Ģey değildir. Fakat adeta bir keĢif ve 
yasa hükmünde olan ilmi gerçeklerden biri de evrenin önceden birleĢik 



bir gaz bulutu olduğu halde daha sonradan bazı noktalarda yoğunlaĢıp 
nebule, galaksi, güneĢ sistemleri, gezegenler ve uyduların oluĢtuğu 
gerçeğidir. Ki bu gerçeğe Kur‟an ın daha o zamandan bu netlikte dikkat 
çekmiĢ olması gerçekten de manidardır. 

 
Evrenin astrofizik birliğinden söz ediyor bu ayet. Hemen bir sonraki 

cümle ise her canlı varlığı sudan yarattık. Bu da ilmi bir yasa zaten. Canlı 
varlıkların prototipi ilk kez sularda ortaya çıkmıĢtır. Hayatın belireceği tek 
ortam olan protoplazma hemen tamamıyla sudan müteĢekkildir. Onun 
için bu ibarede canlı varlıkların elemen ter birliği. Bir önceki ibarede astro 
fiziğin fiziki birliği burada da canlı hayatın elemek ter birliğine dikkat 
çekiliyor. Neden? Yaratıcının birliğine dikkat çekilmek için.  

 
efela yu'minun hala inanmayacaklar mı..! Yani kökenine doğru 

gittikçe kesretten vahdete doğru ulaĢıyorsunuz ve bir kaynaktan geldiğini 
anlıyorsunuz. Onun için hala bunları yaratanın birliğine inanmayacak 
mısınız. 

 
 
31-) Ve cealna fiyl'Ardı ravasiye en temiyde Bihim ve ce'alna 

fiyha ficacen sübülen leallehüm yehtedun; 
 
Arzda, kendilerini sallayıp sarsmasın diye sâbit dağlar (vücutta 

organlar) oluĢturduk... Dağlar arasında geniĢ yollar oluĢturduk ki doğru 
yolu bulsunlar. (A.Hulusi) 

 
031 - Arzda da onları çalkalar diye baskılar oturttuk, hem onda bol 

bol açıklıklar yaptık ki doğru gidebilsinler. (Elmalı) 
 
 
Ve cealna fiyl'Ardı ravasiye en temiyde Bihim ve yer yüzünde 

kendilerini sarsmasın diye kalkmaz kımıldamaz dağlar var ettik. ve 
ce'alna fiyha ficacen sübülen leallehüm yehtedun ve onların 
aralarında yollarını bulabilsinler diye vadiler açtık. 

 
 
32-) Ve cealnesSemae sakfen mahfuza* ve hüm 'an âyâtiha 

mu'ridun; 
 
Semâyı da korunmuĢ bir tavan kıldık... Onlar onun iĢaretlerine 

aldırmıyorlar. (A.Hulusi) 
 



032 - Semayı da mahfuz bir sakıf yaptık, onlar ise onun 
âyetlerinden yüz çeviriyorlar. (Elmalı) 

 
 
Ve cealnesSemae sakfen mahfuza ve göğü, güvenlikli kubbe 

olarak tepelerine diktik. ve hüm 'an âyâtiha mu'ridun ama onlar bu tür 
göstergelerle iĢaret ettiğimiz hakikatlere sırt çevirmekte direniyorlar. Hala 
ısrar ediyorlar. Görmek istemiyorlar. BaĢlarını çevirseler göğü görecekler 
fakat gördüklerinin neye iĢaret ettiği üzerinde hiç düĢünmüyorlar. 

 
 
33-) Ve "HU"velleziy halekalleyle vennehare veĢġemse 

velKamer* küllün fiy felekin yesbehun; 
 
"HÛ" ki, geceyi, gündüzü, GüneĢ'i ve Ay'ı yaratmıĢtır. Her biri 

yörüngesinde (enerji - dalga okyanusunda) yüzmektedir! (A.Hulusi) 
 
033 - Halbuki o, o hâlik ki geceyi, gündüzü ve ġems-ü Kameri 

yaratmıĢ, bütün o ecram her biri birer felekte yüzüyorlar. (Elmalı) 
 
 
Ve "HU"velleziy halekalleyle vennehare veĢġemse velKamer 

oysa ki geceyi ve gündüzü, güneĢi ve ayı yaratanda odur. küllün fiy 
felekin yesbehun Ama hepside kendileri için tespit edilen bir yörüngede 
akıp durmaktadırlar. Yani felek; dairevi çembere benzer her Ģeye denilir 
Arap dilinde. 

 
Ey insanoğlu Ģu cansız gibi duran varlıkların bile bir yörüngesi var 

ve Allah onlara bir yol tayin etmiĢ. Seni baĢıboĢ bıraktığını mı 
sanıyorsun. Senin için bir yörünge, bir yol haritası çizmemiĢ mi olsun. 
ĠĢte bu soruyu sorduruyor Kur‟an. 

 
 
34-) Ve ma ce'alna li beĢerin min kablikel huld* efein mitte 

fehümül halidun; 
 
Senden önce hiçbir beĢere sonsuz yaĢam oluĢturmadık! Sen 

öleceksin de, onlar ebedî midir? (A.Hulusi) 
 
034 - Bir de biz senden evvel hiç biri beĢer için huld nasip etmedik, 

Ģimdi ser ölürsen onlar mühalled mi kalacaklar? (Elmalı) 
 
 



Ve ma ce'alna li beĢerin min kablikel huld ey peygamber biz 
senden evvel yaĢamıĢ hiçbir insana ölümsüzlük bahĢetmedik. 

 
Vahyi bir ilkedir bu ayet. Onun içinde ilahi bir yasadır. Hz. Ġsa‟dan 

tutunda kehf suresinde ki bir kula varıncaya kadar herkesin üzerinde 
yapılan spekülasyonlarda nihai sözü iĢte bu vahyin ilkesi söylemelidir. 

 
efein mitte fehümül halidun hem, sanki sen öleceksin de onlar 

ebediyen yaĢayacaklar mı. 
 
 
35-) Küllü nefsin zâikatülmevt* ve nebluküm BiĢĢerri velhayri 

fitneten ve ileyna turce'un; 
 
Her nefs (bilinç) ölümü TADACAKTIR! Biz kuvvelerinizi 

keĢfedesiniz diye sizi Ģerr ve hayır ile deneriz... Bize döndürülürsünüz. 
(A.Hulusi) 

 
035 - Her nefis ölümü tadacak ve sizi bir imtihan olarak Ģer ve hayır 

ile müptela kılacağız, hepiniz de nihayet bize irca' olunacaksınız. (Elmalı) 
 
 
Küllü nefsin zâikatülmevt her can ölümü tadacaktır. ve 

nebluküm BiĢĢerri velhayri fitne her can ölümü tadacaktır, Ģu da var ki 
biz seçip ayırmak için sizi hayatın iyi ve kötü olaylarıyla sınayıp 
duracağız. ve ileyna turce'un zaten sonunda bize döneceksiniz. 

 
[Ek bilgi; “ÖLÜM tadıldığı anda kiĢi bir süre çevresindeki dünyayı 

algılamaya devam eder... Çevresinde olup bitenleri, yapılan konuĢmaları, 
üzüntü ve feryatları aynen biyolojik bedenle yaĢıyormuĢcasına algılar. 

 
Bu devrede âdeta bitkisel hayattaki bir insan gibidir... DıĢarıda tüm 

olup bitenleri algılıyor, fakat dıĢarıya hiçbir mesaj veremiyor... 
 
ĠĢte bu anda sıra cenazenin yıkanmasına gelir... 

Cenaze niçin yıkanıyor? 
 

Cenazenin yıkanmasının bilebildiğimiz kadarıyla hikmeti, henüz 
hücresel canlılığı devam eden biyolojik bedenin sudan ozmos yoluyla 
biyoelektriksel takviye almasıdır... Böylece kiĢi, kısa bir süre daha beden 
aracılığıyla yaĢamıĢ olduğu dünya ile iletiĢimini tek yanlı da olsa 
sürdürebilecektir. 

 



ÖLÜMÜN TADILDIĞI andan itibaren baĢlayıp, mahĢere kadar 
devam edecek olan yaĢam boyutuna BERZAH âlemi denilir... (A.Hulusi) 
Kaynak: http://www.ahmedhulusi.org/yazi/olum-nedir-olumun-
icyuzu.htm#ixzz20aGARjey] 

 
[Ek bilgi; "Ölüm" denen bedeninin kullanılmaz hâle gelmesi 

dolayısıyla, artık bedenini kullanamama ve Dünya ile iletiĢiminin kopması 
hâlini her bilinç yaĢayacaktır... Bilinci en sağlıklı zamanındaki gibi, Ģuuru 
yerinde olarak. Tattıktan sonra da, gene aynı Ģekilde Ģuuru yerinde, 
bilinçli olarak yaĢamına devam edecektir kabir boyutunda. 
 

"Âhiret", Dünya‟daki bedenli yaĢam sonrası, devam ede giden ve 
sonraki tüm boyutlara uzanan yaĢamın genel adıdır; anlamıyla olaya 
yaklaĢırsak.. (A.Hulusi Ġnsan ve din)] 
 
 

 
36-) Ve izâ reakelleziyne keferu in yettehızûneke illâ hüzüva* 

ehazelleziy yezküru aliheteküm* ve hüm Bi zikrirRahmâni hüm 
kafirun; 

 
Hakikat bilgisini inkâr edenler seni gördüklerinde, "Bu mu 

tanrılarınız hakkında konuĢan!" diyerek seni küçümsemekten baĢka bir 
Ģey yapmazlar... Oysa Hakikatleri olan Rahmâniyet hatırlatılınca, onu 
inkâr etmekteler! (A.Hulusi) 

 
036 - O küfredenler seni gördükleri vakit da seni alaya tutuyorlar, 

bu mu ilâhlarınızı anıp duran diyorlar, halbuki onlar hep rahmânın zikrine 
küfrediyorlar. (Elmalı) 

 
 
Ve izâ reakelleziyne keferu in yettehızûneke illâ hüzüva ve o 

küfre saplanmıĢ olanlar ne zaman seni görseler sadece alaya almak 
amacıyla bumuymuĢ sizin tanrılarınızı diline dolayan diye dudak 
bükerler. Ve derler ki ehazelleziy yezküru aliheteküm bumuymuĢ sizin 
tanrılarınızı diline dolayan kiĢi diye dalga geçerler alay ederler. ve hüm 
Bi zikrirRahmâni hüm kafirun ama iĢ rahman adının anılmasına 
gelince onu ısrarla tanımazlıktan gelen de yine onlar olur. 

 
Ra‟d/30 ayetine bir atıf yapmak lazım burada onlar rahmanı inkar 

ediyorlar der. Fakat müĢriklerin Allah‟ı inkar etmedikleri bir gerçek. O 
halde burada söylenen farklı bir Ģey. O da Ģu. Allah‟ın rahman sıfatını ve 
o sıfatın içeriğini reddediyorlar. Çünkü bu sıfat Allah‟ı hayata doğrudan 
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müdahil kılıyor. Dolayısıyla aracı kılınan putlar iĢlevsiz kalıyor. OPnlar ise 
hayatlarına karıĢan bir Allah istemiyorlar. Böyle bir tanrı inancını 
reddediyorlar. ĠĢte bu nedenle rahman sıfatını inkar ettikleri için bu ayet 
buna bir atıf olsa gerektir. 

 
Rahman, yani rahmetiyle insanın hayatına müdahale eden. Biz 

rabbimizin rahman sıfatının hayatımızın her anında tecelli ettirmesini 
niyaz ediyor ve o sıfatın rahmetinden ömrümüzün tamamının Ģerefyap 
olmasını, nasip tar olmasını ve o rahmete gark olmuĢ bir hayata bizi 
zimmetlemesini niyaz ediyoruz. 

 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ġslamoğlu Tef. Ders. ENBĠYA SURESĠ (037-077)(102) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 

 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
 
Değerli Kur‟an dostları geçen dersimizde Enbiya suresinin 36. 

ayetine kadar tefsir etmiĢtik. Bu ders aynı surenin 37. ayeti ile devam 
ediyoruz. 

 
Geçen dersimizde iĢlediğimiz son ayet vahyi inkar edenlerin nasıl 

bir mantığa, nasıl bir akla sahip olduğunu beyan ediyordu. Bu ders yine 
geçen dersimizde iĢlediğimiz ayetlere bir atıf olarak küfrün vahyi inkar 
eden, Allah‟ın hayatı inĢasını inkar eden, daha doğrusu kutsaldan kopan 

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


aklın nasıl bir zavallılık içine düĢeceğini beyan eden ayetlerle giriyoruz 
derse. 

 
 
37-) Hulikal Ġnsanu min acel* seüriyküm âyâtiy fela testa'cilun; 
 
Ġnsan, hemen oluĢturmak isteyen (aceleci) olarak yaratılmıĢtır! 

ĠĢaretlerimi (ne demek olduğunu) size yakında göstereceğim... (Onların 
oluĢmasında) acele etmeyin! (A.Hulusi) 

 
037 - Ġnsan aceleden yaratıldı, yarın ben onlara âyetlerimi 

göstereceğim Ģimdi siz acele etmeyin. (Elmalı) 
 
 
Hulikal Ġnsanu min acel insanoğlu aceleci bir yaratılıĢa sahiptir.  
 
Ġnsana iliĢkin genel bir tespit bu. Ġnsanın yaratılıĢına, yapısına 

iliĢkin bir tespit. Aslında ayetin lafzi çevirisi Ģöyle; insan aceleden 
yaratılmıĢtır. Tabii ki bu mecazi bir ifadedir. Yani insan aceleden 
yaratılmaz. Ġnsan aceleci bir yaratılıĢa sahiptir anlamına gelir. Haddi 
zatında biz bu mecaz formunu sünnette de buluyoruz. Efendimizin 
meĢhur hadis derlemelerinde nakledilen bir haber vardır.  

 
- Hulikatil mer‟etu minet delea‟  
 
Kadın kürek kemiğinden yaratılmıĢtır. 
 
Tıpkı iĢte bunun gibi. Mecazi hakikatten ayıramayanlar bu ibareyi 

kadın sanki kürek kemiğinden oluĢturulmuĢtur gibi anlamıĢlar. Oysa ki bu 
ayette Enbiya/37. ayetinde ki; Hulikal Ġnsanu min acel insan aceleden 
yaratıldı ne demek istiyorsa, nasıl bir formsa dil açısından, belegat 
açısından Resulallah‟ın bu hadisi de odur. Yani insanın yaratılıĢ 
hammaddesi değil, insanda ki bir eğilim, bir temayül.ç Ġnsan yapısına 
iliĢkin bir hususiyet, nitelik anlatılıyor. Kadının nazik, nazenin, hassas, 
ince ruhlu olduğu ifade ediliyor Resulallah‟ın hadisinde. Kaldı ki zaten 
aynı hadis bir baĢka biçimde yine aynı kaynaklarda baĢta Buhari olmak 
üzere “Kürek kemiği gibidir” Ģeklinde de nakledilir.  

 
Demek ki aslında böyle anlaĢılması gerekirken yanlıĢ 

anlaĢılabiliyor. Çünkü mecaz hakikate hamledilince yanlıĢ anlaĢılır. 
Hakikatte mecaza hamledilince yanlıĢ anlaĢılır. Dil sadece hakikatten, 
yada sadece mecazdan oluĢmaz. Dilin imkanıdır bunlar. Dilin tüm 
imkanlarını Kur‟an kullanır. Çünkü Kur‟an da insanoğlunun konuĢtuğu 



dillerden biri olan Arapça ile inmiĢtir. Onun içinde Kullandığı dilin tüm 
imkanlarını bünyesinde barındırır vahiy. Bu sebeple burada da mecazi 
bir ifade görüyoruz bu ifade insanın eğilimlerinden birinin acelecilik 
olduğunu söylüyor.  

 
[Ek bilgi; Adem ve Havva‟nın yaratılıĢı. 

 
Adem‟in bedeni ortaya çıktığında cinsel arzu yoktu. Halbuki Allah 

ilminde bu dünya hayatında üreme, çoğalma ve cinsel iliĢkinin olacağı 
takdir edilmiĢti. Bu dünyada cinsel iliĢki, türün varlığını sürdürmesi içindir. 
Bu nedenle Allah Adem‟in sol kaburgasından Havva‟yı çıkarmıĢtır. Allah 
Tealanın “Erkeklerin kadınlar üzerinde bir derecesi vardır.” 
(Bakara/228) Buyurduğu gibi kadın bu nedenle erkekten bir derece 
eksiktir. O halde kadınlar hiçbir zaman erkeklere katılamaz. 
 

Havva, kaburgada ki eğiklik (ve de düĢkünlük) nedeniyle 
kaburgadan meydana gelmiĢtir. Bu edenle çocuğuna ve kocasına 
muhabbet besler. Bu meyanda erkeğin kadına düĢkünlüğü, gerçekte 
kendisine düĢkünlüğüdür. Çünkü kadın erkeğin bir parçasıdır. Kadının 
erkeğe düĢkünlüğü ise kaburgadan yaratılmıĢ olmasından kaynaklanır. 
Erkekte kaburga sevgi ve düĢkünlük demektir. 

 
Allah Havva‟nın kendisinden çıktığı Adem‟de ki yeri Havva‟ya arzu 

ile doldurmuĢtur. Çünkü varlıkta boĢluk kalamaz. Allah o boĢluğu arzu ile 
doldurduğunda Adem kendisine özlem duyar gibi Havva‟ya özlem 
duymuĢtur. Çünkü Havva kendisinin bir parçasıydı. Havva‟da 
kendisinden geldiği vatanı olduğu için Adem‟e sevgi duydu. ġu halde 
Havva‟nın sevgisi vatan sevgisi, Adem‟in sevgisi kendisini sevmesidir. Bu 
nedenle erkek kendisinin aynı olduğu için kadına sevgi gösterebilirken, 
kadın ise erkekleri sevmede hayâ diye ifade edilen güç verilmiĢtir. 
Böylelikle gizleme gücü artmıĢtır. Çünkü Adem‟in kadınla birleĢtiği tarzda 
vatan ile birleĢemez. 

 
Allah o kaburgada Adem‟in bedeninde biçimlendirdiği ve yarattığı 

her Ģeyi ĢekillendirmiĢtir. Allah‟ın kendi suretinde Adem‟in bedenini 
yaratması, çömlekçinin toprak ve taĢta meydana getirdiği Ģeye benzer. 
Havva‟nın bedeninin yaratılıĢı ise marangozun ahĢapta yonttuğu 
Ģekillere benzer. Allah onu kaburgada biçimlendirip ve ona suretini 
yerleĢtirdiğinde vce onu düzenleyip dengeye kavuĢturduğunda ona 
ruhundan üflemiĢtir. Böylelikle Havva diri, düĢünen ve türemeden ibaret 
olan doğumun meydana gelmesi için ekin ve ziraat mahalli olarak var 
olmuĢtur. Adem onsa o da Adem‟de dinginlik buldu Böylece Havva Adem 



için bir elbise olduğu gibi Adem de onun için bir elbise olmuĢtur. Allah 
Ģöyle buyurur; 

 
“Kadınlar sizin için siz de kadınlar için bir elbisesiniz.” 

(Bakara/187) (Ġbn. Arabî- F.Mekkiyye C/1-360)] 
 
Tez canlılık ve acelenin en kötüsü belada acele etmektir. Belasını 

istemesidir insanın ve burada da zaten ima edilen acele olumsuz 
aceledir. Ki zaten acele Kur‟an da genellikle olumsuz anlamda kullanılır. 
Arap dilinde olumlu çabukluk sürat kelimesiyle kullanılır. Olumsuz 
çabukluk ise acele kelimesi ile kullanılır. Onun için “vAllâhu seriy'ul 
hisab” (Nûr/39)Allah için olumlu acelecilik sürat kelimesi ile ifade edilir. O 
nedenle acele değil ama süratli, yani seri, yani ara vermeksizin, 
duraksamaksızın, ama hakkını vererek. 

 
ġairin dediğini hatırlayalım;  
 
EriĢir menzili maksuduna aheste giden.  
Tizi reftar olanın pâyine damen dolaĢır.  
    Hatemi Ġbrahim bey. 
 
Yani hakkını vererek giden yolcu mutlaka menziline, varacağı yere 

ulaĢır. Fakat acele edenin ayağına eteği dolaĢır diyor. 
 
seüriyküm âyâtiy fela testa'cilun zamanı gelince size 

mesajlarımın gerçek olduğunu göstereceğim. Dolayısıylafela testa'cilun 
acele etmenize hiç gerek yok. Zamanını bekleyin. 

 
Bu ayetin çağrıĢımını Nahl/1. ayetiyle karĢılaĢtırdığınızda çok daha 

güzel anlaĢılıyor. Kur‟an da birkaç yerde küfürle örtülmüĢ mantığın 
Allah‟a meydan okuması dile getirilir. Bu meydan okuma da; Hadi 
bakalım tehdit ettiğin azabı getirsene. Hadi bakalım kıyameti getirsene, 
hesabı getirsene, mahĢeri getirsene Ģeklindeki bir meydan okuma. 
Ġnsanoğlunun haddini aĢınca yapacağı bir Ģey. Onun için burada ki acele 
de böylesine olumsuz, yani belada acele etmek anlamında. 

 
 
38-) Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn; 
 
"Eğer doğru söyleyenler iseniz Ģu vadedilen ne zamandır?" derler. 

(A.Hulusi) 
 
038 - Bir de bu vaat ne zaman? Doğru iseniz, diyorlar. (Elmalı) 



 
 
Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn buna rağmen 

onlar diyorlar ki; Eğer doğru söylüyorsanız cevap verin bakalım bu tehdit 
ne zaman gerçekleĢecek? 

 
Tabii ki küfreden bir akıl, Allah‟tan uzaklaĢmıĢ bir akıl, kutsaldan 

ilgisini koparmıĢ bir akıl, kutsalla bağını kesmiĢ bir akıl anlatılıyor burada. 
Yani diyorlar ki eğer doğru söylüyorsanız hadi cevap verin bu tehdit ne 
zaman gelecek? Peygambere söylüyorlar. Meydan okuyorlar akıllarınca.  

 
Neden? Bir peygambere veya onun getirdiği ilahi vahye karĢı insan 

bu tavrı nasıl alır..! Bunun mantığı nedir. Yerinde bir soru bu. Bunun 
mantığı Ģu; Gündelik yaĢıyorlar. Yevmiye yaĢıyorlar. DüĢüncelerinin ufku 
24 saat ertesi gün mü? Yok. Ya da istikbal deyince sadece dünyalığın 
geleceğini hatırlıyorlar. Ondan ötesine gidemiyorlar. Onun içinde tek 
dünyalılar. Tek dünyalı bir akılla düĢünüyorlar. Çift dünyalı 
düĢünemiyorlar. Her Ģeyin hemen Ģimdi ve burada olmasını istiyorlar. 
Çünkü kendileri tüm çabalarını hemen Ģimdi ve burada ya 
yoğunlaĢtırmıĢlar. O nedenle de hemen kazanmak istiyorlar.  

 
Hemen kazanmak isteyenlerin olduğu yerde rant olur. KöĢe 

dönmecilik, soygun, hırsızlık, hemen kazanmak isteyenlerin bol olduğu 
yerlerde bol olur. Çünkü onlar gündelik yaĢarlar. Bu akıl hemen Ģimdi ve 
burada ister. Oysa ki Allah vaat eder. Cennet hemen Ģimdi ve burada 
değildir. Mutluluk, süresiz mutluluk, sonsuz saadet; hemen Ģimdi ve 
burada değildir. Çünkü bedel ödenmesi gerekmektedir. Hemen Ģimdi ve 
burada istemek seküler bir mantığın eseridir. Yani sadece dünya ile 
bağlantılı bir mantık. Dünyayı aĢamayan bu geçici hayatın hazlarını 
aĢamayan bir mantık. O nedenle hemen Ģimdi ve burada isteyenler 
hazlarının kulu olurlar. Geçici içgüdülerinin kulu olurlar. Zevklerinin ve 
neĢelerinin kulu olurlar.  

 
Hemen Ģimdi ve burada isteyen akıl günaha ayarlı bir akıldır. 

Çünkü günah hemen Ģimdi ve burada iĢlenebilir. O nedenle bu soruyu 
soran aklın oturduğu zemin nedir diyorsanız eğer iĢte cevabım budur. 
Hemen Ģimdi ve burada isteyen akıl. 

 
O Allah rızası içini anlayamaz. Onun için de ibadetin mantığını 

kavrayamaz. Bir müminin tavır ve davranıĢını çözemez. Anlayamaz, 
çünkü kendisi tek dünyalıdır. Ġki dünyalıların yaptığını anlayamaz.  

 



Burada da bu tek dünyalı aklın sahibini görüyoruz. Boyuna posuna 
bakmadan kendi haddini bilmeden Allah‟a meydan okuyan mantık. Zaten 
hemen Ģimdi ve burada ya çalıĢan bir mantığın geleceği olur mu. 

 
 
39-) Lev ya'lemülleziyne keferu hıyne lâ yeküffune 'an 

vucuhihimünnare ve lâ an zuhurihim ve lâ hüm yünsarun; 
 
Hakikat bilgisini inkâr edenler, ne vechlerinden (iç dünyalarından) 

ne de sırtlarından (dıĢtan) yakanı önleyemeyecekleri; kendilerine yardım 
da olunmayacağı zamanı bir bilselerdi! (A.Hulusi) 

 
039 - Bilseler o küfredenler ne yüzlerinden ne arkalarından ateĢi 

men edemeyecekleri, ve hiç bir taraftan yardım olunmayacakları o demi. 
(Elmalı) 

 
 
Lev ya'lemülleziyne keferu hıyne lâ yeküffune 'an 

vucuhihimünnare ve lâ an zuhurihim ve lâ hüm yünsarun ĠĢte hemen 
Ģimdi ve burada cı, seküler mantığa vahyin verdiği tokat gibi cevap. Hem 
de ne cevap. Hem Ģefkat dolu, rahmet ve merhamet dolu hem de uyarıcı 
bir cevap. Ġnkarda ısrar eden bu kafirler yüzlerini ve sırtlarını ateĢten 
koruyamayacakları, dahası; hiçbir yardım da alamayacakları anın 
dehĢetini keĢke bir bilselerdi. Kendilerini o yakıcı vicdan, akıl, ruh ve 
tasavvurlarını yakıp kavuran o ateĢten koruyamayacakları anın dehĢetini 
bir bilselerdi. 

 
Peki, bu nasıl bilinir? Bir Ģeyi bilmek; 
 
1 – Ya onu gözlemlemekle olur, denemekle olur 
2 – Ya da inanmakla olur. Bu denenemez. Bir kez deneyeyim 

hoĢuma gitmezse vazgeçerim diyeceğiniz bir Ģey değil. Çünkü ölüm 
denenemez. HoĢuma gitmezse bir daha ölmem diyemezsiniz. Onun 
içinde tek Ģık kalıyor. Ġman. Bu imanın temeli de Allah‟a güvenirseniz 
olur. Allah bunu böyle söyledi, ben de Allah‟a inanıyorum, O doğru 
söyler. Sadakalla hul aziym. Aziym olan yüce olan Allah doğru söyler.  

 
O zaman bu sözü de bu vaadi de, bu haberi de doğrudur Çünkü 

ben böyle bir haberi Allah dıĢında bir kaynaktan alamam ki. Bu haberi 
bana hangi muhabir getirebilir ki. Hangi muhabirin haber kaynakları 
böylesine varlığı aĢan YaratılmıĢ dünyayı aĢan, sizin ömrünüzü aĢan 
gayba giren, algı mekanizmalarınızın ta ötesine ağan bir dünyadan haber 
getirebilir ki. Hangi muhabir. Hangi haber ekibi, hangi haber sistemi size 



ahiretten doğru haber getirebilir. Allah‟ın peygamberleri ve vahyi dıĢlında. 
Onun için iĢte bu, büyük haber bu aslında. Olay haber bu, Ģok haber bu, 
nebeün aziym diyor ya Kur‟an; Büyük haber, Ģok haber, olay haber.  

 
Nasıl baktığınız önemli Yani sizin için Ģok edici haber hangisi, 

hangi haberlere büyük haber olarak bakıyorsunuz. 24 saat yaĢayan, ufku 
24 saatlik olan, gündelik yaĢayan bir adamın Ģok haberi gazete 
manĢetleridir. Gazete manĢetinden Ģok haberi olan adam nasıl ebedi 
istikbaline yönelik Ģok haberi anlasın ki.  

 
ĠĢte bu modern uygarlığın insanı nasıl gündelik yaĢamaya mahkum 

ettiği ve böylece insanın geleceğini nasıl mahvettiği de ortaya çıkmıyor 
mu ve vahiy, sadece vahiy size ebedi istikbalinizle ilgili Ģok haberleri 
verir. Tabii geleceğini düĢünen akıllı insanlara. Geleceğini, istikbalini 
merak etmeyen, ebedi hayatını merak etmeyenler elbette bu haberi 
dinlemek  istemeyecekler, duymayacaklar ki, zaten bu ayetlerde 
onlardan söz ediyor.  

 
 
40-) Bel te'tiyhim bağteten fetebhetühüm fela yestetıy'une 

raddeha ve lâ hüm yünzarun; 
 
Bilakis (vadolunanı yaĢatacak vefat {bedenin hayatiyetini 

yitirmesiyle meydana gelen kopuĢ}) onlara ansızın gelir de, kendilerini 
ĢaĢkına çevirir! Artık onu ne geri çevirmeye güçleri yeter ve ne de 
kendilerine mühlet verilir. (A.Hulusi) 

 
040 - Doğrusu o onları bağdeten gelecek de kendilerini dondura 

kalacak, artık ne reddini güçleri yetecek ne de kendilerine mühlet 
verilecek. (Elmalı) 

 
 
Bel te'tiyhim bağteten fetebhetühüm ama hayır, o an birden bire 

gelecek ve onları ĢaĢkına çevirecektir. Birdenbire gelecek 
fetebhetühüm, onları hayrette bırakacak, dehĢette bırakacaktır. 
DehĢetle karıĢık ĢaĢkınlık demektir beht. 

 
..febühitelleziy kefer. (Bakara/258) firavun için Hz. Musa; “benim 

rabbim güneĢi doğudan doğdurur, batıdan batırır. Haydi bakalım, eğer 
sen de rabliğinde samimi isen tersini yap deyince ..febühitelleziy kefer 
kafir dehĢetten ve ĢaĢkınlıktan donakaldı. Diyor. Yapacak bir Ģey yok. 
Oradaki kelime ile buy kelime aynı kökenden. 

 



fela yestetıy'une raddeha ve lâ hüm yünzarun artık onlar ne onu 
geri çevirebilecekler, ne de kendilerine zaman tanınacaktır. Gündelik 
yaĢayan her tek dünyalı ölüme ansızın yakalanır. Bu ayetin verdiği ders 
bu. 

 
Evet, onlar ne onu geri çevirebilecekler, ne de kendilerine zaman 

tanınacak, ansızın yakalanacaklar. Gündelik yaĢayanlar ölüme ansızın 
yakalanırlar. Ġster bela, ister iptila, ister felaket, ister helak suretinde 
olsun. Ölüm onları hangi surette bulursa bulsun ama hep ansızın bulur.  

 
Neden? Çünkü ölüm hiç gündemlerinde yoktur. Çünkü ölümü 

uzaklaĢtırdıklarını sanmıĢlardır. Ölümü öldürdüklerini sanmıĢlardır. Onun 
içinde unutmakla ölümün öleceğini zannetmiĢlerdir. Mezarlıkları 
Ģehirlerin dıĢına atmıĢlardır. Ölülerle ilgili hiçbir haberi duymak 
istememiĢlerdir. Onu çok kısa anlara mahkum etmiĢlerdir. Ölümü salt 
kötü bir Ģey olarak algılamıĢlardır.  

 
Bu çok önemli. Hiç öldünüz mü? Ölüm bizatihi niçin kötü olsun. Hiç 

ölmediğinize göre ölüm hakkında ki bu sui zannınız neden? Neden kötü 
düĢünüyorsunuz. Zaten ölüm hakkında Hüsnü zan etmek müminin iĢidir. 
Çünkü o ölmeden evvel ölümüm sırrını yakalamıĢtır. Onun içinde 
öldükten sonra yaĢamanın sırrını yakalamıĢtır. Çünkü o ölümü koynunda 
gezdirmeyi bilmiĢtir. Çünkü o ölümü bir eĢik bilmiĢtir. Ġki dünya arasındaki 
bir eĢik. Çünkü o ölüme yok oluĢ anlamı yüklememiĢtir. Onun için ölüm 
bir dünyadan bir baĢka dünyaya, geçici bir dünyadan kalıcı bir dünyaya 
geçiĢ eĢiğidir. Onun içinde bir mümin için ölüm; kendisinden korkulacak 
değil, kendisine hazırlıklı olunacak bir olaydır. 

 
 
41-) Ve lekadistühzie Bi Rusulin min kablike fehaka Billeziyne 

sehıru minhüm ma kânu Bihi yestehziun; 
 
Andolsun, senden önceki Rasûllerle de alay edildi de; 

küçümsedikleri Ģey, alay edenleri her yönden kuĢattı. 
 
041 - Kasem olsun ki senden evvel bir çok Peygamberlerle istihzâ 

edildi de içlerinden alay edenleri o istihzâ ettikleri Ģey kuĢatıverdi. 
(Elmalı) 

 
 
Ve lekadistühzie Bi Rusulin min kablik doğrusu ey Muhammed 

senden önceki elçilerle de alay edilmiĢti. fehaka Billeziyne sehıru 
minhüm ma kânu Bihi yestehziun fakat alay eden kimseleri bizzat alay 



ede geldikleri Ģey mahvu periĢan etti. Alay ettikleri Ģey baĢlarına geldi ve 
kendileri alay konusu oldular. 

 
Sevgili dostlar hatırlayın bu surenin 2. ve 3. ayetler; ve hüm 

yel'abun diye bitiyordu 2. ayet. Onlar dalga geçiyorlar, onlar oyun 
oynuyorlar ve hemen arkasında ki ayette; Lahiyeten kulubühüm onların 
aklı fikri oyunda oynaĢtadır diyordu değil mi. ĠĢte bu akıl. Lütfen dikkat 
buyurunuz ve kendinizi bu kategoriler içinde nereye  yerleĢtirdiğinize 
bakınız, hayatı nasıl algıladığınıza bakınız. Hayatı bir oyun, dünyayı bir 
lunapark, kendisini de bir oyun çocuğu olarak gören kiĢi burada dile 
getiriliyor. Yani ciddi değil hayata karĢı. Onun içinde hayatı ciddiye 
almıyor. Hayatın sahibi ona ciddi ol diyor lütfen ciddi olur musun. 

 
Buyurun. Vahyin amacı bu. Vahyin amacı ciddiyete davet etmektir 

insanoğlunu. Hayatla dalga geçen, hayatı bir oyun olarak algılayan, 
yeryüzünü bir lunapark olarak algılayan, kendisi de oyun çocuğu yaĢını 
aĢamayan bir insan nasıl vahyin ebedi çağrısını algılayabilecek. O 
nedenle bir uyarıdır, bir uykudan uyandırıcıdır vahiy bu manada. Sadece 
görülenin ciddi olması yetmez, görenin de ciddi olması lazım. YaĢananın 
ciddi olması yetmez, yaĢayanın da ciddi olması lazım. Ortamın ciddi 
olması yetmez, o ortamda bulunanın da ciddi olması lazım. Baktığınızın 
ciddi olması yetmezi bakıĢınızın da ciddi olması lazım. Algıladığınızın 
ciddi olması yetmez, algılayanın da ciddi olması lazım.  

 
Onun için algılanan ne kadar ciddi olursa olsun eğer algılayan ciddi 

bakmıyorsa onun için Ģaka gelecektir ve iĢte burada gördüğünüz Ģey 
alay eden kimseleri, alay ettikleri Ģey periĢan etti diyor ayet. Bu bir ters 
yüz olmuĢ akıldır. Alabora olmuĢ akıldır. Akıl ters yüz olunca hakikati tam 
zıddı ile algılar. Yani ciddi olanı Ģaka, Ģaka olanı ciddi. Geçici olanı kalıcı, 
kalıcı olanı geçici. Yüce olanı alçak, alçak olanı yüce. Değerli olanı 
değersiz, değersiz olanı değerli. Siz uzatıp gidin bu örnekleri böyle 
algılar. Çünkü ters dönmüĢtür, alabora olmuĢtur. ĠĢte buna zalim der 
Kur‟an. Ters dönmüĢ akıl, ters dönmüĢ bilinç. 

 
 
42-) Kul men yekleüküm Bil leyli ven nehari miner Rahmân* bel 

hüm an zikri Rabbihim mu'ridun; 
 
De ki: "Gece ve gündüzünüzde, Rahmân'dan (özündeki Rahmânî 

hakikatin gereklerini yaĢayamamanın sonucu olan azap hâlinden) sizi 
kim korur?"... Hayır, onlar Rablerinin zikrinden yüz çeviricilerdir! 
(A.Hulusi) 

 



042 - De ki sizi: gece ve gündüz o rahmandan kim koruyabilir? 
Fakat onlar rablerinin zikrinden sarfı nazar etmiĢlerdir. (Elmalı) 

 
 
Kul men yekleüküm Bil leyli ven nehari miner Rahmân De ki 

sizi o sınırsız rahmet kaynağına, o rahmana karĢı gece ya da gündüz 
kim koruyacak. 

 
Özellikle rahman ismi kullanılıyor. Rahmetin kaynağından gazaba 

talip olmak ne büyük talihsizlik. Böyle bir ima hissediyorum. Rahman 
sıfatıyla öne çıkarıyor rabbimiz. O rahmetin sınırsız kaynağı iken, siz bu 
kaynaktan gazaba talip oluyorsunuz. Bu nasıl akıl, bu nasıl ahmaklık 
dercesine. Yani bunu nasıl beceriyorsunuz. Rahmetin kaynağından 
rahmete talip olunur. Siz ise rahmetin varlık içinde ki mutlak kaynağından 
gazaba talip oluyorsunuz. Yani bunun için epeydir bir çaba 
gösteriyorsunuz.  

 
Bu gerçekten dehĢet bir Ģey olsa gerek. O varlığa, yarattıklarına ve 

bu yarattıklarının zirvesinde yerleĢtirdiği insana rahmet etmek için tüm 
fırsatları değerlendiriyor, rahmet etmek için kendisine bahane vermenizi 
istiyor yasası gereği. Ama siz bütün bu çağrılara , bütün bu yol 
göstermelere sırt dönerek nasıl beceriyorsanız yine de o rahmet 
kaynağından gazap devĢiriyorsunuz. ĠĢte dehĢet çeliĢki bu. Ġnsan 
oğlunun içine düĢebileceği en büyük çeliĢki. 

 
bel hüm an zikri Rabbihim mu'ridun ama hayır onlar rablerinin 

uyarılarından yüz çeviriyorlar. Yukarıda rahman sıfatı, burada rab sıfatı 
öncelendi. Zaten onların rahman olan Allah‟ın rahmetinden bir pay almak 
için çabalamamalarının temelinde Allah‟ın rububiyetine teslim olmamak 
yatıyor. Yani terbiyesine teslim olmamak. Çünkü onlar terbiye edilmemiĢ 
bir akıl, terbiye edilmemiĢ bir bilinç, terbiye edilmemiĢ bir Ģahsiyet, 
terbiye edilmemiĢ bir tasavvur sahibi.  

 
Onun içinde vahiy bir inĢa projesidir. Ġlahi bir inĢa projesidir. 

Maksadı da insan yontmaktır. Önce insanın tasavvurunu sonra aklını 
sonra Ģahsiyetini sonra hayatını inĢa eder. ĠnĢa edilmemiĢ bir akıl imha 
edilmiĢ demektir. ĠnĢa edilmemiĢ bir tasavvur, imha edilmiĢ, inĢa 
edilmemiĢ bir insan imha edilmiĢ demektir.  

 
ĠnĢa edilmiĢ bir insan melekleri aĢabilen bir ulvi varlık olurken, inĢa 

edilmeyip imha edilmiĢ bir insan ise Ģeytanların bile yanına besmele 
çekerek yaklaĢtığı çok çukur bir varlık olabilir. Ki Kur‟an ..kel en'ami 



belhüm edal (A‟raf/179). Hayvanlar gibi diyor, daha da aĢağı. Onun için 
burada ilahi inĢaya bir çağrı da seziyoruz. 

 
 
43-) Em lehüm alihetün temne'uhüm min duniNA* lâ 

yestetıy'une nasre enfüsihim ve lâ hüm minna yushabun; 
 
Yoksa onların, kendilerini koruyacak bizim dûnumuzda ilâhları mı 

var? (Oysa) onlar (vehmettikleri tanrılar), ne kendi nefslerini kurtaracak 
güce sahip olurlar; ne de tarafımızdan destek görürler. (A.Hulusi) 

 
043 - Yoksa onlar için kendilerini önümüzden men edecek ilâhlar 

mı var? Onlar kendi nefislerini bile kurtaramayacakları gibi bizden 
sahabet de olunmazlar. (Elmalı) 

 
 
Em lehüm alihetün temne'uhüm min duniNA yoksa onların bizim 

dıĢımızda kendilerini savunacak bir takım tanrıları mı var. lâ 
yestetıy'une nasre enfüsihim ve lâ hüm minna yushabun o sahte 
tanrılar, o düzmece ilahlar, o kurgu eseri tanrılar kendilerine dahi yardım 
edecek güçten yoksunlar. Üstelik onlara katımızdan hiçbir himaye, hiçbir 
koruma da ulaĢmayacak. Yani kendilerine dahi bir yardımları 
dokunmayan bu sahte tanrıların size herhangi bir yardım edeceğini mi 
düĢünüyorsunuz. 

 
Hakikaten tipik bir çeliĢki. Akıllı geçinen Ġnsanoğlunun kutsaldan 

bağlarını koparıp, Allahsız bir hayat inĢa etmeye kalktığında nasıl komik 
bir duruma düĢüp, elleriyle kendisine düzmece tanrılar icat ettiğini 
görmek için kadim tarihe, insanoğlunun geçmiĢte ki totem ve putlara 
inandığı tarihe gitmenize hiç gerek yok ki. Aklının geliĢtiğini 
düĢündüğümüz, insanoğlunun ileri gittiğini düĢündüğümüz, yada iddia 
edildiği böylesi bir zamanda insanın icat ettiği sahte tanrılara bakınız. 
Hala aynı Ģey devam ediyor ve hala insan bu aziym çeliĢkiyi yaĢıyor. 
Fakat eskiden tanrılar belki bu kadar cıcılı bıcılı, bu kadar imajlı değildi. 
ġimdi sahte tanrıların imajını değiĢtirdiler.Aslında içerik yine aynı, çeliĢki 
yine aynı, zavallılık yine aynı. Ġnsan Allah‟a kul olmayınca kul olacak bir 
Ģeyler mutlaka buluyor.  

 
 
44-) Bel metta'na haülai ve abaehüm hatta tale aleyhimül 

'umür* efela yeravne enna ne'til Arda nenkusuha min atrafiha* 
efehümül ğalibun; 

 



Hayır, biz bunları ve atalarını (dünya nimetlerinden) yararlandırdık. 
O kadar ki, onlara ömür çok uzun geldi (bitmeyecekmiĢ gibi)! 
Görmüyorlar mı ki biz arza (fiziksel bedene) geliyoruz, onun etrafından 
onu noksanlaĢtırıyoruz (tâ ki yaĢlanır ve ölümü tadar)... Galipler onlar 
mı? (A.Hulusi) 

 
044 - Doğrusu biz, onları ve atalarını yaĢattık hattâ o ömür onlara 

uzun geldi, fakat Ģimdi görmüyorlar mı o Arzı etrafından eksiltip 
duruyoruz, o halde galip onlar mı? (Elmalı) 

 
 
Bel metta'na haülai ve abaehüm hatta tale aleyhimül 'umür 

hayır, biz onları ve atalarını geçici zevklere daldırdık, geçici zevklerin 
içine yuvarladık. Onlarla oyalattık Ta ki ömrün kendileri için böyle uzayıp 
gideceği zehabına kapıldılar. Yani bu hayat hep böyle cicim cicim gider 
zannettiler. Kutsaldan ve aĢkından koparılmıĢ bir hayat sahte bir ebedilik 
duygusu verir.  

 
ĠĢte bu. Eğer hayatı kutsaldan arındırırsanız, eğer hayatı ilahi 

olandan uzaklaĢtırırsanız, sahibine sahte bir ebedilik duygusu sunar. 
Zaten Ģeytanında en büyük kandırma aracı bu değil miydi? Ġnsanoğlunun 
ilk atasını böyle aldatrmaya çalıĢmadı mı. ..en teküna melekeyni ev 
teküna minel halidiyn. (A‟raf/20) Ģeytanın Adem‟e söylediği Ģey buydu. 
EbedileĢmek istemez misiniz. Ya da melek olmak, melekleĢmek, yani 
mükemmelleĢmek ve ebedileĢmek. 

 
Buyurun insanın bu zaafı Ģeytana yarıyor. Onun için insan bu zaafı 

dolayısıyla daima kutsalla iliĢkisini kesiyor. Burada da o vurgulanıyor. 
 
efela yeravne enna ne'til Arda nenkusuha min atrafiha iyi ama 

onlar görmüyorlar mı ki biz yer yüzünü ve yer yüzüne müdahil olup ona 
ait değerleri her bir tarafından sürekli eksiltiyoruz. 

 
nenkusuha min atrafiha her tarafından eksiltmek anlamına gelen 

bu deyimsel ibareyi, biz değerleri eksiltiyoruz biçiminde çevirdik. 
Çevirimiz bu eksiliĢin bir değer eksilmesi olduğu yönünde. Yer yüzünün 
uzatılıp yayılması, medetnehe ibaresi de baĢka ayetlerde gelir ki, Rad/3. 
ayeti mesela, baĢka surelerde de var. Bu birbiri ile zıtlık oluĢturur. 
Eksiltilmesi yer yüzünün ve uzatılması. 

 
ġimdi bir takım değerler, nedir bunlar vahiy, medeniyet inĢa, ilim, 

irfan, ihsan, ahlak, onur, Ģeref, haysiyet, kiĢilik gibi bireysel ve toplumsal 
bir takım değerler bazı coğrafyalardan alınıp, bazı toplumlardan 



iĢledikleri günahlar yüzünden, ya da hakikate karĢı duruĢları yüzünden 
alınıp baĢka bazı coğrafyalara, toplumlara verildiğini yine biz Kur‟an dan 
öğreniyoruz. Mesela;  

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

kavm..(Maide/54) kim onun hayat sistemine karĢı sırt çevirirse, sizin 
içinizden kim böyle yaparsa, Allah onların yerine yepyeni bir toplum 
getirir diyor. Yine bir baĢka ayet; 

 
Ġn yeĢe' yüzhibküm ve ye'ti Bi halkın cediyd. 

(Ġbrahim/19)(Fatır/16) eğer siz Allah‟a kulluk etmezseniz, eğer siz 
kendinize yabancılaĢırsanız, eğer siz umutsuz bir vakaya dönüĢürde 
iblisleĢirseniz ki iblisin bir anlamı da budur, o zaman Allah sizin kökünüzü 
kazır yerinize yepyeni bir cins getirir. Bunun gibi Kur‟an da ayetler var. 
Bir çok ayet var ve bu ayetlerle yukarıda ki ibareleri yan yana 
düĢündüğümüzde yer yüzünü uzatmak ya da eksiltmek, değer 
eksiltilmesi veya değer eklenmesi, değer yüklenmesi anlamı vermek 
gayet mümkündür. Onun için biz burada ki nenkusuha min atrafiha 
ibaresine de değer eksiltilmesi biçiminde. Eğer Allah‟a sırt çevirirseniz, 
eğer kutsalla iliĢkinizi keserseniz, eğer vahye kendinizi inĢa ettirmezseniz 
Allah sizin değerlerinizi eksiltir manasında anlamamız gayet doğru 
olacaktır. 

 
efehümül ğalibun böylesi bir durumda kalkıp bir de 

kazanacaklarını umuyorlar öyle mi? Diyor. Yani bunu nasıl umabiliyorlar. 
Hem Allah‟a sırt çevirecekler, hem vahye kulak tıkayacaklar, hem 
kendilerine yabancılaĢacaklar, hem fıtrat alt yapılarının üstünü örtüp 
küfre dalacaklar hem de en sonunda kazanan kendileri olacak, ne 
mümkün. 

 
 
45-) Kul innema ünziruküm Bil vahyi, ve lâ 

yesme'ussummüddu'âe izâ ma yünzerun; 
 
De ki: "Ben sizi sadece vahiy ile uyarıyorum"... (Ne var ki) sağırlar 

uyarıldıklarında çağrıyı iĢitmezler! (A.Hulusi) 
 
045 - De ki ben sizi ancak vahiy ile inzar ediyorum, amma ne kadar 

inzar edilseler sağırlar daveti iĢitmezler. (Elmalı) 
 
 
Kul innema ünziruküm Bil vahy Ey Muhammed ben sizi sadece 

vahiyle uyarıyorum de. Evet, Resulallah‟a; muhataplarına söylemesi 



gereken bir söz talim ediliyor. Ben sizi sadece vahiyle uyarıyorum. Yani 
ben kendiliğimden bir Ģey katmıyorum. Ya da kiĢisel endiĢelerimle yola 
çıkmıĢ değilim. Benim endiĢelerim rabbimin bana verdiği talimatlarla 
oluĢuyor. Onun için aslında sizi uyaran Allah‟tır. Dolayısıyla ben sadece 
bir aracıyım. Allah‟tan aldıklarımı size getiriyorum. O nedenle bu uyarıya 
kulak verirseniz bana kulak vermiĢ olmayacaksınız, Allah‟a kulak vermiĢ 
olacaksınız. 

 
Tabii ki tersi de geçerli. Eğer sırt çevirirseniz bana asi olmuĢ 

olmayacaksınız, Allah‟a isyan etmiĢ, dolayısıyla ona sırt çevirmiĢ 
olacaksınız ve sonuçta Allahsız bir hayat istediğiniz ortaya çıkacak. Ama 
bu mümkün değil. Sırt çevirdiğiniz Allah‟a varlığınızı borçlusunuz. Bu 
büyük ihanettir ve bunun cezası mutlaka vardır. 

 
ve lâ yesme'ussummüddu'âe izâ ma yünzerun ama ne kadar 

uyarılsalar da kalbi sağır olanlar bu çağrıyı iĢitmeyecekler, hiç 
duymayacaklar. 

 
ĠĢte dostlar Kur‟an kavramlarıyla yepyeni bir tasavvur inĢa ediyor, 

bakınız bu ayete; sağır kim, kör kim, dilsiz kim, akılsız kim, akıllı kim, 
gören kim, duyan kim. ĠĢte sağır iĢitme özürlü olan değil bu ayete göre. 
Asıl sağır; Hakikati duymamakta ısrar edendir. Bu kalbin felç olma halidir. 
Yani inanan ve inkar eden, seven ve nefret eden o merkez olan insan 
yüreğinin felç olma halidir. Eğer bedeniniz felç olursa tabii ki doktora 
gider, aldığınız reçeteyle de eczaneye gider ve Ģifa ararsınız. Ya 
yüreğiniz felç olursa kime gidersiniz. ĠĢte Kur‟an eczanesi insanın manevi 
organlarının hastalıklarına birer devadır. 

 
ĠĢin kötüsü var ya, onlar kendilerini sağlam zannederler. Çünkü 

fiziki hastalıklar gibi görünmez. Peki ne zaman ortaya çıkar? Kalplerinin 
özünü gören Allah onları ortaya çıkarır. Ġçin dıĢa döndüğü gün ortaya 
çıkar. O gün gelmeden evvel tedavi olurlarsa kendileri için olmuĢ 
olacaklardır. 

 
 
46-) Ve lein messethüm nefhatün min azâbi Rabbike le 

yekulünne ya veylena inna künna zâlimiyn; 
 
Yemin olsun, eğer onlara Rabbinin azabından bir esinti dokunsa 

elbette: "Yazık bize! Doğrusu biz zâlimlermiĢiz" derler. (A.Hulusi) 
 



046 - Mamafih kasem olsun rabbinin azâbından onlara bir nefha 
dokunursa muhakkak diyeceklerdir ki vay bizlere! Bizler cidden zâlimler 
idik. (Elmalı) 

 
 
Ve lein messethüm nefhatün min azâbi Rabbike le yekulünne 

ya veylena inna künna zâlimiyn fakat, rabbinin azap rüzgarından 
onlara bir efilti dokunsa hemen; Yazıklar olsun bize derler. Meğerse biz 
boğazımıza kadar zulme gömülüp gitmiĢtik. Diye itiraf ederler. Aslında 
yanan; vicdanın üzerine örtülen kalın küfür örtüsüdür. O yanınca gerçeği 
görürler ve itiraf ederler. Ama bu itirafın hiçbir yararı olmaz. Vicdanlarının 
üzerine örtülmüĢ o kalın küfür perdesi yanınca itiraf etseler de bu itirafın 
bir değeri olmaz. 

 
 
47-) Ve neda'ulmevaziynelkısta liyevmil kıyameti fela tuzlemu 

nefsün Ģey'a* ve in kâne miskale habbetin min hardelin eteyna 
Biha* ve kefa Bina hasibiyn; 

 
Kıyamet sürecinde ulûhiyet hükümlerine göre ölçütler koyarız! 

Hiçbir nefs (benlik - bilinç) en küçük bir zulme uğramaz. Bir hardal tanesi 
ağırlığınca olsa dahi onu getiririz. Hesap görücüler olarak biz 
(hakikatlerindeki Hasiyb özelliği) kâfiyiz. (A.Hulusi) 

 
047 - Biz ise Kıyamet günü için mizanlara adâleti koruz da hiç bir 

nefis, zerrece zulüm edilmez, bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu 
getirir koruz, hesapçı da biz yeteriz. (Elmalı) 

 
 
Ve neda'ulmevaziynelkısta liyevmil kıyameti fela tuzlemu 

nefsün Ģey'a ve biz kıyamet günü dosdoğru tartan teraziler kurarız da 
hiçbir kiĢi en küçük bir haksızlığa bile uğratılmaz. ve in kâne miskale 
habbetin min hardelin eteyna Biha hatta hardal tanesi ağırlığında bir 
Ģey olsa onu dahi ortaya getiririz, gündeme getiririz. 

 
Bu ayet zil zal suresinin 7. ve 8. son ayetlerini daha kolay 

anlamamıza yardım ediyor. 
 
Femen ya'mel miskale zerretin hayren yerah. (Zilzal/7) 
 
Ve men ya'mel miskale zerretin Ģerren yerah. (Zilzal/8) 
 



Kim zerre miktarı hayır iĢlerse onu görür, kimde, zerre miktarı Ģer 
iĢler, kötülük iĢlerse onu görür. Burada ki görmenin aslında gündeme 
getirme, yani kaybetmeme olduğunu anlıyoruz. Yoksa Allah‟ın rahmeti, 
mağfireti, affı, bağıĢlayıcılığı elbette sadece bırakın zerre miktarı Ģerri, 
çok büyük günahların üzerini dahi kapatıp onları silebilir. Sileceğini zaten 
Kur‟an da da müjdeliyor. Ama hiç biri üstünden görünmezden gelinip te 
geçilmeyecek, gündeme getirilecek. Fakat gündeme getirilip; Bu nasıl 
kitap ah dediğimi de yazmıĢ, kaydetmiĢ, of dediğimiz de kaydetmiĢ 
dediği gibi vahyin (Kehf/49) böyle bir film, böyle bir kamera, böyle bir 
kayıt sistemi, sicil sistemi. 

 
ĠĢte bu sicil sisteminin hiçbir Ģeyi atlamadığını ifade ediyor bu ayet. 

Fakat af ondan sonra, mağfiret ondan sonra gündeme gelecek ve sen 
rabbim sen hiçbir Ģeyi atlamadığını gözlerimle gördüm dedikten sonra 
rabbin, eğer affı hak etmiĢsen, mağfireti hak etmiĢsen mağfiretine elbette 
ki kavuĢacaksın. 

 
ve kefa Bina hasibiyn biz hesap görücü olarak yeterde artarız 

bile. Yani bir baĢka hesap görücü, bir baĢka muhasip, bir baĢka hesapçı 
istemeyin, biz hesabını çok iyi görürüz. 

 
 
48-) Ve lekad ateyna Musa ve HarunelFurkane ve Dıyâen ve 

Zikran lil müttekıyn; 
 
Andolsun ki biz Musa ve Harun'a Furkan'ı (Hak ile bâtılı ayırt 

edeni), korunmak isteyenler için bir ıĢık ve bir hatırlatıcı olarak verdik. 
(A.Hulusi) 

 
048 - Celâlim hakkı için biz Musâ ile Harûn‟a Furkan ve bir zıya ve 

bir zikir vermiĢtik, muttakiler için. (Elmalı) 
 
 
Ve lekad ateyna Musa ve HarunelFurkane ve Dıyâen ve Zikran 

lil müttekıyn Yepyeni bir pasaja girdik. Tabii ki yukarısı ile bağlantılı 
olarak. Musa ve Harun peygambere gönderilen vahye getirdi sözü 
Kur‟an. Öncelikle Resulallah‟ın ilk muhatap olan sevgili efendimizin 
tasavvurunu inĢa ediyor ve onu aynı zamanda teselli de ediyor bu 
pasajla. Doğrusu biz Musa ve Harun‟a sorumluluk bilincine sahip 
olanlara iletmeleri için hakkı batıldan ayıran Furkan, hakkı batıldan 
ayıran, karanlıkları aydınlığa çıkaran dıyae‟ ve yabancılaĢtıkları özlerini 
kendilerine hatırlatan zikr bir mesaj vermiĢizdir. Hz. Musa ve Hz. Harun‟a 



peygamberlik ve vahiy veriliĢinin ayrıntısını bu sureden önce iĢlediğimiz 
Tâhâ suresinde ayetler eĢliğinde dile getirmiĢtik.  

 
Burada ki Furkan; vahiylerin ortak niteliğidir. Sadece Kur‟an 

vahyinin değil tüm vahiylerin vasfıdır, sıfatıdır ve hem vahyin sıfatı, hem 
de o vahiyle inĢa olunan insanın sıfatı haline gelir. Nedir? Hakkı batıldan 
ayırabilecek bir ölçü. Vahiyde bu ölçü zaten vardır. Vahiyle aklını inĢa 
eden müminde de bu ölçü oluĢur. Onun için sevgili efendimiz Hz. Ömer‟e 
Faruk lakabını takmıĢlar. Faruk adını vermiĢlerdi. Yani hakkı batıldan 
ayıran bir ölçüye sahip olan bir akıl.  

 
Kur‟an la zihni inĢa olmuĢ olan bu zat, öyle bir ölçü geliĢtirmiĢti ki, 

hakkı batıldan ayırabilen bir ölçü. Dolayısıyla zihnini Kur‟an ın inĢa ettiği 
insanda böyle bir ölçü geliĢir. Bu ölçü geliĢtikten sonra, bu ölçü 
oluĢtuktan sonra o insan artık baktığı, duyduğu, gördüğü ve bildiği 
Ģeylerin  içerisinden seçme, temyiz gücünü kullanarak kötüyü iyiden 
seçer. Madenin hasını hamından, posasından ayırır ve dolayısıyla geçek 
bilgiyi sahte bilgiden ayırır. Onun içinde Furkan hem vahyin niteliğidir. 
Hem de vahiyle inĢa olmuĢ aklın niteliğidir. 

 
Ġkincisi dıyae‟ Kur‟an da iki Ģey kullanılır ıĢık için “dav‟” ve “nûr”. 

Birbirinden ayrılan tarafları Ģudur; dav‟; ıĢığın kaynağı kendisinden olan 
Ģeyin verdiği ıĢıktır. Yani kaynağı kendisindendir. Nûr ise kendisinden 
olmak zorunda değildir. Bir baĢkasından yansıtsa da ona Nûr denir. 
Onun için güneĢin ıĢığı Kur‟an da dav‟ ile, ayın ıĢığı da Nûr ile ifade 
edilir. 

 
Tabii ki dıyae‟ diye ifade edilmesi bizatihi, içinde ıĢık vardır vahyin. 

Vahit bizatihi ıĢığın kaynağıdır demektir. Yani yansıtmaz sadece ıĢığın 
özüdür. 

 
Üçüncü kavram ise kullanılan zikr. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu da 

vahyin ortak sıfatı. Hatırlatıcı, uyarıcı. Yani insana unutturduğu öz 
benliğini unuttuğu alt yapısını, unuttuğu fıtratını hatırlatıcı bir özellik. Tüm 
vahiylerin bu 3 özelliği olduğu için Hz. Musa ve Harun‟a indirilen 
vahyinde bu özelliklere sahip olduğu dile getiriliyor. 

 
 
49-) Elleziyne yahĢevne Rabbehüm Bil ğaybi ve hüm 

minessa'ati müĢfikun; 
 
Onlar ki gaybları olarak Rablerinden haĢyet ederler... Onlar o 

Saat'ten de titrerler. (A.Hulusi) 



 
049 - O muttakiler için ki rablerine gıyap da haĢyet beslerler ve o 

saatten titrer dururlar. (Elmalı) 
 
 
Elleziyne yahĢevne Rabbehüm Bil ğayb onlar ki idrak sınırlarını 

aĢan bir hakikat olsa da rablerinden korkarlar. 
 
Allah‟a iman hem Ģahide, hem gaibe imandır dostlar. Bil ğayb‟ın 

açılımı budur. Ġmanı iman yapan güvendir. Ġdraki aĢan bir varlıktır Allah. 
Ġnsan idrakinin kavrayamayacağı bir hakikat. Dolayısıyla insan idrakinin 
kavrayamayacağı bir hakikat olsa da diyor rablerinden korkarlar. Yani 
bizzat görmüĢ gibi, bizzat tanımıĢ gibi korkarlar. 

 
Burada ki korku tabii ki insanın aslandan korkmasına, ya da zayıfın 

güçlüden korkmasına, ya da iĢçinin patrondan korkmasına, ya da 
vatandaĢın devletten korkmasına benzemez. Burada ki korku içinde 
saygı bulunan korku, sevgi bulunan korkudur. Onun için de HaĢyet 
kelimesi kullanılmıĢtır. Havf değil. Havf korkanın güçsüzlüğü, HaĢyet ise 
korkulanın büyüklüğünden dolayı duyulan ürpertidir. Yani Allah öyle 
büyüktür ki, O‟nun büyüklüğü, azameti, gücü ve O‟na ihtiyacınızın 
büyüklüğünü fark eder, O‟nun sevgisini yitirmekten dolayı korkarsınız, 
titrersiniz. 

 
ve hüm minessa'ati müĢfikun yine onlar görürcesine inandıkları 

son saatten dolayı tir tir titrerler.  
 
Tabii ki Yukarıda Allah bilinci, burada ahiret bilinci. DavranıĢlarının 

sorumluluğunu üstlenirler demektir bu son cümle. Ahiretten dolayı tir tir 
titriyorlarsa bu titreme hesap verme sorumluluğunu üstlenmedir. Yani 
yaptıklarımın hepsinin hesabını vereceğim. Bu sorumluluğumun 
farkındayım demektir bu aslında. 

 
Peki titremeyenler; fark etmeyenler? Hesap verecek bir ömür 

yaĢamayanlardır. Yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmeyenlerdir. 
Dolayısıyla hesap vereceklerine inanmayanlardır. 

 
 
50-) Ve hazâ zikrun mübarekün enzelnaHU, efeentüm lehu 

münkirun; 
 
Bu da inzâl ettiğimiz mübarek bir hatırlatmadır! Siz O'nu inkâr 

edenler misiniz? (A.Hulusi) 



 
050 - ĠĢte bu - Kur'an - da bizim indirdiğimiz mübarek zikirdir Ģimdi 

siz bunu mu inkâr ediyorsunuz. (Elmalı) 
 
 
Ve hazâ zikrun mübarekün enzelnaHU iĢte bu da kendisini bizim 

indirdiğimiz kutlu kılınmıĢ hatırlatıcı bir mesajdır. efeentüm lehu 
münkirun peki bu durumda siz O‟nu hala inkar mı edeceksiniz. 

 
Yeni bir pasaja daha giriyor: 
 
 
51-) Ve lekad ateyna Ġbrahiyme rüĢdehu min kablü ve künna 

Bihi 'Alimiyn; 
 
Andolsun ki biz Ġbrahim'e daha önceden rüĢdünü (olgunluk 

düĢüncesi - hanîflik) verdik... Biz Onu bilirdik. (A.Hulusi) 
 
051 - ġanım hakkı için bundan evvel de Ġbrahim‟e rüĢtünü 

vermiĢtik. (Elmalı) 
 
 
Ve lekad ateyna Ġbrahiyme rüĢdehu min kabl ve doğrusu biz 

Musa‟dan çok daha önce Ġbrahim‟e de doğru iĢleyen bir muhakeme 
vermiĢtik. RüĢdehu; doğru iĢleyen bir muhakeme. Haz. Ġbrahim‟in 
sanattan sanatkara, eserden müessire atlayan o akıl yürütmesini 
hatırlayınız. Daha ilk delikanlılık çağında yıldızdan, aydan, güneĢe ve 
oradan Allah‟a ulaĢan, yani parmağı görünce parmağa değil parmağın 
gösterdiği yere bakan bir muhakeme. ĠĢte bu rüĢt. Ki En‟am/74-79. 
ayetlerinde Hz. Ġbrahim‟in bu akıl yürütme serüveni ayrıntılı bir biçimde 
anlatılır.  

 
Onun için burada rabbimiz insanoğlunu aklını kullanmaya davet 

ediyor. Eğer aklını kullanırsa Allah‟ın varlığını ispat için sadece 
çevresinde bulunan eĢya kafi, ilave bir uyarıcıya gerek yok. Parmağı 
görsün, parmağın iĢaret ettiği yere baksın O‟nu görecektir, O‟nu 
bulacaktır. Çünkü varlık bir sanattır. Hangi sanat sanatkarsızdır ki. Varlık 
gibi muhteĢem bir sanatın sanatkarı olmasın. Varlık bir eserdir, hangi 
eserin müessiri olmaz ki. Varlık bir fiildir, hangi fiil failsizdir. Hangi eylem 
öznesizdir ki. Bir eylem varsa o eylemin bir de sahibi vardır demektir. 
Onun için burada iĢte ona dikkatimizi çekiyor Kur‟an. 

 



ve künna Bihi 'Alimiyn Ġbrahim‟in; bununla doğru yolu bulacağını 
daha baĢından biliyorduk. Yani insana verdiğimiz bu muhakeme gücünü 
insan doğru kullanırsa doğru yolu bulur. Ġbrahim bunun örneğini verdi ve 
biz de o örneği vahiyle ölümsüzleĢtirdik demeye getiriyor. 

 
 
52-) Ġz kale liebiyhi ve kavmihi ma hazihit temasiylülletiy entüm 

leha 'akifun; 
 
Hani (Ġbrahim) babasına ve halkına demiĢti ki: "Kendilerine 

tapındığınız bu heykeller de nedir?" (A.Hulusi) 
 
052 - O vakit ki babasına ve kavmine ne bu baĢına toplanıp 

durduğunuz temsîl dedi. (Elmalı) 
 
 
Ġz kale liebiyhi ve kavmihi ma hazihit temasiylülletiy entüm 

leha 'akifun hani o babasına ve kendi toplumuna sizin kendilerine 
tapınıp durduğunuz bu heykeller de neyin nesi dediği zaman; 

 
 
53-) Kalu vecedna abaena leha 'abidiyn; 
 
Dediler ki: "Atalarımızı bunlara tapanlar olarak gördük (biz de onları 

taklit ediyoruz iĢte)." (A.Hulusi) 
 
053 - Atalarımızı bunlara ibadet ediyor bulduk dediler. (Elmalı) 
 
 
Kalu vecedna abaena leha 'abidiyn onlar Ģöyle cevap verdiler. 

Atalarımızı onlara kulluk eder bulduk. ĠĢte bu kadar, tek cevap bu. BaĢka 
ne olabilir ki. Yani savunulacak hiçbir yeri olmayınca referansı atalarına 
veriyorlar. Çünkü savunulacak hiçbir akli boyutu yok. Ne diyecekler. 

 
Tüm putperestlikler böyledir, modern putperestlikler de böyledir. 

Atalarını onların üzerinde bulmuĢlardır. Hakikatin referansı atalar değildir 
ki. Hakikatin referansı kadim değildir ki. Sorgulayan bir akla çağrıdır 
Ġbrahim‟in çağrısı aslında. Yani kıdemli olan doğru olan değildir. Doğru 
olan kıdemine bakılmaz. Onun için hakikatin referansı atalarınız olamaz. 
Onlar atalarının ocağından közü değil külü aldılar. AteĢi değil külü aldılar 
ve külü kutsallaĢtırdılar. Onun içinde periĢan oldular. Bunun eylemin 
kendisi insanoğlunun kendi aklına yaptığı en büyük zulümdür aslında. 

 



 
54-) Kale lekad küntüm entüm ve abaüküm fiy dalalin mubiyn; 
 
(Ġbrahim) dedi ki: "Yemin ederim ki, sizin de atalarınızın da sapık bir 

düĢüncede olduğu apaçık ortada!" (A.Hulusi) 
 
054 - Kasem olsun ki dedi, siz de atalarınız da açık bir dalâl 

içindesiniz. (Elmalı) 
 
 
Kale lekad küntüm entüm ve abaüküm fiy dalalin mubiyn peki 

onların bu akla hakaret olan mantığına karĢı Hz. Ġbrahim‟in cevabı ne 
oluyordu? Dedi ki; doğrusu sizde, atalarınızda baĢından beri apaçık bir 
sapıklık içinde imiĢsiniz. 

 
 
55-) Kalu eci'tena Bil Hakkı em ente minel lâ'ıbiyn; 
 
Dediler ki: "Sen bize Hak olarak mı geldin yoksa sen oyun 

oynayanlardan mısın?" (A.Hulusi) 
 
055 - Dediler: ciddi mi söylüyorsun yoksa sen Ģakacılardan mısın. 

(Elmalı) 
 
 
Kalu eci'tena Bil Hakkı em ente minel lâ'ıbiyn bakınız Hz. 

Ġbrahim‟in bu haklı çıkıĢına karĢı ne cevap veriyorlar onlar? Dediler ki; 
Sen bunları söylerken gerçekten ciddi misin, yoksa bize Ģakacıktan bir 
oyun mu oynuyorsun.  

 
Tabii alttan alta tehdit ediyorlar. Yani kim bunları bize karĢı 

söyleme yiğitliğinde bulunabilir ki. Ciddi olamazsın sanırım saka 
yapıyorsun. Alttan alta bir tehdit yönlendiriyorlar. 

 
Bu cevap değildir aslında. Bu tehdittir. Cevap veremeyince tehdide 

yönelirler. Bakınız Tarih boyunca küfrün yaptığı iman karĢısında bu 
olmuĢtur. Bakınız Ġbrahim‟in karĢısında Nemrud‟un çocukları, Musa‟nın 
karĢısında firavun ve onun hempaları, Resulallah‟ın karĢısında Ebu 
Cehil‟in ve onun hempaları, yoldaĢlarının tavrı aynıdır. Çünkü orada aklı 
selim yoktur artık. Tüm peygamberler aklı selime, sağduyuya davet 
ederler. Ama onların karĢısındakiler de hep tehdit ederler. Hep alttan ya 
da üstten tehdit ederler. Burada da aynı Ģey geçerli. 

 



 
56-) Kale bel Rabbuküm Rabbüs Semavati vel Ardılleziy 

fetarehünne, ve ene alâ zâliküm mineĢ Ģahidiyn; 
 
(Ġbrahim) dedi ki: "Hayır (oyun değil bu)! Rabbiniz, semâların ve 

arzın Rabbidir ki, onları belli bir iĢlev ve sistemle yaratmıĢtır! Ben buna 
Ģahitlerdenim." (A.Hulusi) 

 
056 - Doğrusu, dedi: rabbiniz o Göklerin ve Yerin rabbidir ki onları 

yaratmıĢtır ve ben buna Ģahadet edenlerdenim. (Elmalı) 
 
 
Kale Ġbrahim ne demiĢ olmalı sizce? Bakın vahit onu da naklediyor; 

bel Rabbuküm Rabbüs Semavati vel Ardılleziy fetarehünn asla dedi. 
sizin rabbiniz göklerin ve yerin rabbidir ki onları o yaratmıĢtır. ve ene alâ 
zâliküm mineĢ Ģahidiyn ve ben de bu gerçeğe tanıklık etmek için size 
gönderilen biriyim. Yani sizin rabbiniz gökleri ve yeri yaratan Rabdir. 
Sizin rabbiniz, size bu hayatı inĢa eden rabdir. Sizin rabbiniz sizi görüp 
gözeten, sizi yedirip içiren, sizi doyuran, sizin içinizi ve dıĢınızı, 
geçmiĢinizi ve geleceğinizi bilen ve sizi var edip yaĢatan ve sonunda da 
sizden hesap soracak olandır. Dolayısıyla ne küçük rab seçiyorsunuz, ne 
adi tanrılara kulluk ediyorsunuz. 

 
Neden böyle yaptıklarını tabii cevap veremezler. Hz. Ġbrahim onları 

suçüstü yakalıyor. Çünkü onlar istediklerinde alt edebilecekleri bir tanrı 
istiyorlar. Evet, tüm problem bu. Ensesine tokat atabilecekleri bir tanrı, 
kendilerine hükmedecek, kendilerine yol gösterecek bir tanrı değil, çünkü 
yolda yürümek istemiyorlar. Çünkü kaytarmak istiyorlar. Çünkü hesap 
vermek istemiyorlar. 

 
 
57-) Ve tAllâhi le ekiydenne asnameküm ba'de en tüvellu 

müdbiriyn; 
 
"TAllâhi, arkanızı dönüp gittikten sonra, sizin putlarınıza mutlaka bir 

tuzak kuracağım." (A.Hulusi) 
 
057 - Ve tallahi siz dönüp gittikten sonra putlarınıza lâhüdd bir 

tedbir yapacağım. (Elmalı) 
 
 
Ve tAllâhi le ekiydenne asnameküm ba'de en tüvellu müdbiriyn 

derken Ġbrahim kendi içinden Ģu kararı aldı. Allah‟a yemin olsun ki siz 



dönüp gittikten sonra putlarınız için tasarladığım Ģeyi mutlaka 
gerçekleĢtireceğim dedi. 

 
 
58-) Fece'alehüm cüzâzen illâ kebiyren lehüm leallehüm ileyhi 

yerci'un; 
 
(Nihayet Ġbrahim) belki ona gidip sorarlar diye, en büyükleri dıĢında 

putları paramparça etti. (A.Hulusi) 
 
058 - Derken onları parça parça etti, ancak bir büyüklerini bıraktı ki 

belki ona müracaat ederler. (Elmalı) 
 
 
Fece'alehüm cüzâzen nihayet onların tümünü paramparça etti. illâ 

kebiyren lehüm leallehüm ileyhi yerci'un dönüp de kendilerine 
baĢvurabilsinler diye en büyük puta dokunmadı. 

 
 
59-) Kalu men feale hazâ Bi alihetina innehu le minez zâlimiyn; 
 
Dediler ki: "Bunu tanrılarımıza kim yaptı ise, muhakkak ki o 

zâlimlerdendir." (A.Hulusi) 
 
059 - Bunu bizim ilâhlarımıza kim yapmıĢ? Her halde o zalimlerden 

biri dediler. (Elmalı) 
 
 
Kalu men feale hazâ Bi alihetina innehu le minez zâlimiyn olan 

bitene onlar vakıf olunca birbirlerine dediler ki kim yaptı bunu 
ilahlarımıza, her kimse onun haddini bilmez biri olduğu apaçık. Zâlimiyn‟i 
öyle çevirdim. Çünkü etimolojik manası öyle. Bir Ģeyi yerinden eden 
demektir. Zalim; yerini bilmeyen, yani haddini bilmeyen. Tabii ki 
kendilerini üstün görüyorlar. Fakat gariptir, ilah diye taptıkları kendilerine 
muhtaç. Onun için kendilerini böylesine suçüstü yakalayan ve rezil eden 
insana karĢı cevap bulamayınca kaba kuvvete baĢvuruyorlar ve iĢte 
onun resmini izliyoruz burada. 

 
 
60-) Kalu semi'na feten yezküruhüm yukalu lehu Ġbrahiym; 
 
Dediler ki: "Bunlar hakkında konuĢan (geçersiz olduklarından söz 

eden) Ġbrahim diye bir genç iĢitmiĢtik." (A.Hulusi) 



 
060 - Bir delikanlı iĢittik bunları anıyor adına Ġbrahim deniyormuĢ 

dediler. (Elmalı) 
 
 
Kalu semi'na feten yezküruhüm yukalu lehu Ġbrahiym onlardan 

bazıları adına Ġbrahim denilen bir gencin, onları diline doladığı 
kulağımıza kadar geldi dediler. 

 
Ġbrahim, Sami di ailesine mensup bir kelime, bir isim. Ebun 

Rahimun kökünden geldiği söylenir. Ki Sami dil ailesinde, -Arapça, Sami 
dil ailesinden ana dillerinden, ana versiyonlarından biri.- onun için ebbe‟. 
Rahiym de Sami dil ailesindeki hemen bütün dillerde de benzer 
söyleyiĢle bulunan kelimeler. Yani Ģefkatli ata, Ģefkatli baba manasına 
gelir. 

 
 
61-) Kalu fe'tu Bihi alâ a'yüninNasi leallehüm yeĢhedun; 
 
Dediler ki: "Onu tutuklayıp halkın gözleri önüne getirin ki, herkes 

olaya Ģahit olsun." (A.Hulusi) 
 
061 - Haydin dediler: getirin onu nâsın gözleri önüne belki Ģahadet 

ederler. (Elmalı) 
 
Kalu fe'tu Bihi alâ a'yüninNasi leallehüm yeĢhedun diğerleri 

dediler ki; Onu insanların önüne çıkarın. Belki görgü tanıklığı yapacak 
birileri çıkar. 

 
 
62-) Kalu eente fealte hazâ Bi alihetina ya Ġbrahiym; 
 
Dediler ki: "Tanrılarımıza (heykellere - putlara) bunu sen mi yaptın, 

ey Ġbrahim?" (A.Hulusi) 
 
062 - Dediler: sen mi yaptın bunu ilâhlarımıza ya Ġbrahim. (Elmalı) 
 
 
Kalu eente fealte hazâ Bi alihetina ya Ġbrahiym onu tabii 

getirdiler. (Aralar atlanıyor, çünkü Kur‟an ın üslubu biliyorsunuz vecizdir. 
beyanı icaz üzeredir. Ġcaz Ģu manaya gelir; en az lafızla en çok manayı 
taĢımak. Mümkün olan en az lafızla, sözcükle, mümkün olan en çok 
manayı taĢıma ki Kur‟an da bunun zirvesini buluyoruz. Onun için o 



aradaki olayların bizi doğrudan ilgilendirmeyen o ara formlarını biz 
zihnimizde dolduracağız.-  

 
Onu tuttular, yakaladılar, getirdiler en sonunda. Tanrılarımıza bunu 

sen mi yaptın ey Ġbrahim diye sorguladılar. 
 
 
63-) Kale bel fealehu, kebiyruhüm hazâ fes'eluhüm in kânu 

yentıkun; 
 
(Ġbrahim) dedi ki: "Hayır! Onların Ģu büyükleri yapmıĢtır onu! Onlara 

(putlara) sorun, eğer konuĢabiliyorlarsa!" (A.Hulusi) 
 
063 - Belki dedi Ģu büyükleri yapmıĢtır, sorun bakalım onlara eğer 

söylerlerse. (Elmalı) 
 
 
Kale Ġbrahim Ģöyle dedi; bel fealehu, kebiyruhüm hazâ 

fes'eluhüm in kânu yentıkun Hayır dedi. Bunu yapsa yapsa Ģu en iri 
olanı yapmıĢtır. 

 
Harika bir mizansen. Hz. Ġbrahim‟in öğüt vermek için seçtiği harika 

bir yöntem. Bundan daha güzel anlatılamazdı bu gerçek zaten. Evet 
görüyorsunuz. Aslında Hz. Ġbrahim‟in baĢ vurduğu bu yöntem Ģiddet 
olsun diye baĢvurulmuĢ bir yöntem değil. Sırf Ģiddet olsun diye. Aksine 
fiili olarak ispat yöntemidir. ġu en iri yarı olanı yapmıĢtır dedi. En iyisi mi 
arka planda verilen bilgilere göre putları kırdığı baltayı en iri yarının 
boynuna asmıĢ. Ġyisi mi siz dedi Hz. Ġbrahim, kendilerine sorun. Tabii ki 
eğer cevap verebiliyorlarsa. Cevap versinler. 

 
Tabii bu gerçeği onlarda biliyordu dostlar. Yani biz eski Sümerlerin 

ataları olan ur krallığının mensuplarının, putların taĢ olduğunu bilmediğini 
mi düĢüneceğiz. Hatta hatta yer yüzünde ilk kanunların, ki doğru değil bu 
ama batı kaynaklı tarih bize böyle vermeye çalıĢır, Hammurabi metinleri 
olduğunu söylerler. Ki bu metinler iĢte o topraklara aittir. Yani bu adamlar 
paganist, putperest, putlara tapıyorlar. Taptıkları putlar cansız, cevap 
veremez. Ya mezarda ki ölüler, ya da heykeller. Onlara saygı 
gösteriyorlar, onlardan bir Ģey istiyorlar, onların huzuruna gelip onlara 
Ģikayetlerini sunuyorlar vs. vs. Garip garip Ģeyler. Yani akıllı insana 
yakıĢmayacak saçmalıklar. 

 
Peki bunlar karĢılarındakilerin kendilerini duymayacak, ölüler ya da 

taĢlar olduğunu heykeller olduğunu bilmiyorlar mıydı. Bunun cevabı nedir 



dostlar? Bu soru önemli bir soru. Cevabı Ģudur; tapmak; ontolojik bir 
ihtiyaçtır. Sahici bir tanrıya ulaĢamazsa, sahtesini hemen icat eder. 
Ġnsanların elinden gerçek tanrılarını, insanlarla gerçek tanrının arasını 
kopardığınızda, onları ondan ayırdığınızda, onu öğretmediğinizde, ona 
ulaĢan yolu göstermediğinizde kendilerine hemen en adi isimde bir sahte 
tanrı bulacaklardır. Neden derseniz, çünkü bu ontolojik ihtiyaçtır. 
Ġnsanoğlu tapmadan duramaz. 

 
Diyeceksiniz ki ya hiçbir Ģeye tapmayanlar? Yer yüzünde hiçbir 

Ģeye tapmayan biri mi var? Var mı öyle biri? Ateist dediklerinizi getirin, 
onların en ateisti kendine tapıyordur. Kendi heva ve hevesine, kendi 
içgüdülerine. Hiçbir Ģeye tapmayan biri mi var. Onun için Allah‟a 
tapmayanlar kendilerine sahte ilah bulmakta hiçte gecikmeyeceklerdir. 
Çünkü tapmak insanoğlunun var oluĢsal bir ihtiyacıdır. 

 
 
64-) Ferace'û ila enfüsihim fekalu inneküm entümüzzâlimun; 
 
ġöyle bir düĢündükten sonra: "Muhakkak ki siz, evet siz 

zâlimlersiniz" dediler (birbirlerine). (A.Hulusi) 
 
064 - Bunun üzerine vicdanlarına müracaat ettiler de dediler: 

doğrusu siz haksızsınız. (Elmalı) 
 
 
Ferace'û ila enfüsihim fekalu inneküm entümüzzâlimun bunun 

üzerine kendi iç dünyalarına döndüler ve kendi kendilerine; Siz var ya siz 
dediler, içlerinden. ĠĢte haddini bilmesiz ta kendisisiniz. Evet, bunu 
diyorlar. Ama biraz sonra vazgeçiyorlar. Çünkü iman doğru olanın ne 
olduğunu bilmek değildir sadece onu ikrar etmektir aynı zamanda. ĠĢte 
onların beceremediği, yapmadığı, yapamadığı da bu. Onu dile 
getiremiyorlar. 

 
 
65-) Sümme nükisu alâ ruusihim* lekad alimte ma haülai 

yentıkun; 
 
Sonra gene kafaları alt üst olup eski fikirlerinde ısrarla: "Sen 

gerçekten bilirsin ki, bunlar konuĢmazlar!" (dediler). (A.Hulusi) 
 
065 - Sonra yine tepeleri üstü ters döndüler, sen cidden bilirsin ki 

bunlar söylemez dediler. (Elmalı) 
 



 
Sümme nükisu alâ ruusihim fakat daha sonra baĢ aĢağı çevrilmiĢ 

ters dönmüĢ bir bilinç haline geri dönerek, bu çok önemli nükisu alâ 
ruusihim. Bu aslında zulmün Kur‟an da ki tariflerinden biridir. Bakın bire 
önceki 64. ayet zâlimuun biçiminde bitiyordu. Onun tanımıdır bu. nükisu 
alâ ruusihim baĢ aĢağı dönmüĢ bire bilinç, amuda kalkmıĢ bir bilinç. 

 
Bu bilinç nasıl algılar? Ters algılar. Yani hakikati ters yüz eder. ĠĢte 

tüm tefsir derslerinde dile getirdiğim. Geçiciyi kalıcı, kalıcıyı geçici, yüceyi 
alçak alçağı yüce, değerliyi değersiz, değersizi değerli biçiminde 
algılayan bilinç, zalim bilinçtir. Zulümde budur aslında 

 
lekad alimte ma haülai yentıkun. Tabii baĢ aĢağı çevrilmiĢ bilince 

geri döndüler. Biraz önce anlık bir doğruya  gittiler ve geldiler. Daha 
doğrusu  vicdanlarının sesi biraz geldi, ama üstünü yine kapatıverdiler. 
Ve dediler ki;  

 
Doğrusu onların konuĢamayacağını kendin de çok iyi biliyorsun. 
 
 
66-) Kale efeta'budune min dûnillâhi ma lâ yenfeuküm Ģey'en 

ve lâ yedurruküm; 
 
(Ġbrahim) dedi ki: "Allâh dûnunda size hiçbir yarar ya da zarar da 

veremeyen Ģeylere mi tapınıyorsunuz?" (A.Hulusi) 
 
066 - O halde dedi: Allah‟ı bırakıp da size hiç bir fayda 

veremeyecek, zarar da edemeyecek nesnelere mi tapıyorsunuz? 
(Elmalı) 

 
 
Kale efeta'budune min dûnillâhi ma lâ yenfeuküm Ģey'en ve lâ 

yedurruküm Ġbrahim bu kez onlara döndü ve dedi ki; ġimdi siz Allah‟ı 
bırakıp ta size hiçbir yarar saplamayan, ve baĢınıza gelecek hiçbir zararı 
da önleyemeyecek olan Ģeylere mi tapıyorsunuz, kulluk ediyorsunuz. 

 
 
67-) Üffin leküm ve lima ta'budune min dunillâh* efela ta'kılun; 
 
"Yazık size! Allâh dûnunda taptıklarınıza! Aklınızı kullanamıyor 

musunuz?" (A.Hulusi) 
 



067 - Yuf size ve Allah dan baĢka taptıklarınıza! hâlâ 
akıllanmayacak mısınız? (Elmalı) 

 
 
Üffin leküm ve lima ta'budune min dunillâh* efela ta'kılun size 

de Allah‟ı bırakıp taptıklarınıza da yazıklar olsun, daha doğrusu yuh 
olsun. Uffin leküm. Size de taptığınız bu putlara da yuh olsun. Siz hiç mi 
akıllanmayacaksınız, efela ta‟kılun hiç mi aklınızı baĢınıza 
toplamayacaksınız dedi. Vayyin çağrısı, sağduyunun çağrısıdır demiĢtim 
ya dostlar. ĠĢte aklın çağrısı, vahyin çağrısı, aklın çağrısıdır. Selim akılla 
sahih nakil aynı kapıya götürürler insanı. Ayrı ayrı değil. Çünkü aklın 
sahibi de Allah‟tır, vahyin sahibi de. BozulmamıĢ akıl insana verilmiĢ bir 
vahiydir. BozulmamıĢ nakil ise indirilmiĢ bir vahiydir. Biri alt yapıdır, diğeri 
üst yapı. Üst yapı ile alt yapı birbiri ile buluĢursa o zaman mutluluk 
gerçekleĢir. ĠĢte o zaman insan kendisine karĢı yabancılaĢmaz.  

 
 
68-) Kalu harrikuhu vensuru aliheteküm in küntüm fa'ıliyn; 
 
Dediler ki: "Onu (Ġbrahim'i) yakarak tanrılarınıza destek verin... 

Eğer elinizden bir Ģey gelirse (bunu yapın)." (A.Hulusi) 
 
068 - Siz bunu, dediler: yakın da ilâhlarınızın öcünü alın, bir iĢ 

yapacaksınız. (Elmalı) 
 
 
Kalu harrikuhu ne diyeceklerdi, cevapları mı vardı. Tarih boyunca 

tüm zalimlerin yaptığını onlar da yaptı ve dediler ki onu yakın diye 
çağrıĢtılar. vensuru aliheteküm in küntüm fa'ıliyn ille de bir Ģey 
yapacaksanız böyle yapın ki tanrılarınıza destek çıkmıĢ olasınız. 

 
ġunlara bakınız, Ģu komediye bakınız. Bu nasıl tanrı ki sizin 

desteğinize ihtiyaç duyar, bu nasıl tanrı ki siz onu koruyorsunuz o sizi 
koruyacak yerde. Yani kendi açmazlarının aslında kendileri de 
farkındalar. 

 
 
69-) Kulna ya naru kûniy berden ve selâmen alâ Ġbrahiym; 
 
Dedik: "Ey AteĢ... Ġbrahim'e serin ve selâm (selâmet) ol!" (A.Hulusi) 
 
069 - Ey nâr, serin ve selâmet ol Ġbrahim‟e dedik. (Elmalı) 
 



 
Kulna ya naru kûniy berden ve selâmen alâ Ġbrahiym tabii ki her 

zaman olduğu gibi Ģuurlu müminlerin daha doğrusu Ģuurlu 
Müslümanların baĢı sıkıĢınca Ģuursuz kardeĢleri olan yerler, gökler, 
eĢya, varlık onların yardımına yetiĢir. Çünkü aslında varlık Allah‟a teslim 
olmuĢtur. Burada da Ģuursuz Müslümanlardan biri olan, bu varlıklardan 
biri olan ateĢ, baĢı sıkıĢan kardeĢleri Ġbrahim‟in yardımına koĢar ve 
Allah‟ın emri orada da yetiĢir. Biz; Ey ateĢ dedik, sakın Ġbrahim‟e 
dokunma, ona karĢı serin ol. 

 
Bazı modern müfessirler bunu mecaz olarak yorumlarlar. Zulüm 

ateĢi diye te‟vil ederler. Fakat ne dil, ne bağlam, ne de maksat bu 
yorumu desteklemez. Haddi zatında saffat suresinin 97. ayetiyle birlikte 
düĢündüğümüzde bu yorumun kırılganlığı daha bir ortaya çıkar. Mucize 
aciz bırakan demektir. Mucize insan içindir. Allah için mucize olmaz. 
Onun için mucizenin sahibi Allah‟tır. Mucizenin aciz bıraktığı ise insandır. 
Allah acz değildir ve Allah yasalarının mahkumu değil, hakimidir. Elbette 
Allah‟ın yasaları vardır eĢya için koyduğu, fakat bu yasalar statik değil 
dinamiktir. Bunlar iç içe geçmiĢ yasalardır ki, bir üst yasa bir alt yasayı 
kendisine göre yeniden inĢa eder. Onun için eĢyanın yasaları tek kat 
değil, kat kattır. Allah eĢyaya her an müdahildir.  

 
külle yevmin HUve fiy Ģe'n. (Rahman/29) her an iĢ baĢında oluĢu 

aslında eĢyaya her an müdahil oluĢunun da bir göstergesidir. O nedenle 
bu gibi mucizevi hadiseleri zorlama yorumlarla te‟vil etmeye kalkmak pek 
doğru olmasa gerek. 

 
[Ek bilgi; Hz. Ġbrahim‟in ateĢe atılma olayı; 
 
Babil‟lilerin bayramı idi. Onların âdetlerine göre; bayram gelir 

gelmez  küçük-büyük  kadın-erkek  zengin-fakir kim varsa  bayram 
yerine koĢarlardı. ġehirde kimse kalmazdı. O gün  putlara hizmet edenler 
de bayram yerine gitmeye hazırlandılar. Ġbrahim'e:  

 
- Sen de gel  birlikte gidelim  dediler. Ġbrahim: 
 
- Bugün ben  yıldızlara baktım  rahatsızım gelemem  dedi. 
 
Nitekim Kur'an Ģöyle ifade eder: 
 
"(Ġbrahim)  yıldızlara bir bakıĢla baktı ve dedi ki: 'Ben hastayım.' 

(Kavminden olanlar)  ondan  yüz çevirip gittiler." (SAFFAT/88-90) 
 



O zamanın halkı  yıldızlara bakarak  hareket ederlerdi. Ġbrahim  
hasta olmadığı halde  onları ikna etmek için  onlar gibi hastalığı ile 
yıldızlar arasında iliĢki kurmuĢtu.  

 
- Sen gitmiyorsan dıĢarı çık  kapıyı sıkıca kapayalım  Dediler. 

Ġbrahim'de dıĢarı çıktı. Hizmetçiler de kapıyı sağlamca kapadılar  bayram 
yerine gittiler. Ġbrahim  kavmi gidince dedi ki: 

 
- "Andolsun Allah'a  sizler dönüp gittikten sonra  putlarınıza tuzak 

kuracağım." (ENBĠYA/57) 
 
Ve kendi kendine Ģöyle söylendi:  
 
- Siz  sağlamca kapasanız da  Vallahi ben  siz gidince kapıyı 

açarım. Putlarınızı kırar  paramparça ederim.  
 
Puthane hizmetçilerinden birisi  Ġbrahim'den bu sözü iĢitmiĢti: 
 
- Bu çocuk delidir! Ne söylediğini bilmiyor..! 
 
Önem vermeden gitti. O da  bekçiler gözden kaybolunca  put 

haneye gitti. Kapısını açtı. Ġçeri girdi. Elinde balta vardı. Putlara baktı  
önlerine  türlü türlü yiyeceklerin konulmuĢ olduğunu gördü. Kâfirlerin 
âdeti Ģu idi ki  bayram için ne yiyecek piĢirirlerse  büyük puta ondan bir 
pay ayırırlardı. Her putun önüne de  o yemeklerden biraz koyarlardı. 
Sonra o yiyecekleri alarak:  

 
-Ġlâhlarımızın bakıĢı ile bereketlenmiĢtir  derlerdi.  
 
Onları saklar  kendileri yerlerdi. Ġbrahim baltası elinde  putlara 

Ģöyle seslendi: 
 
- Niçin bu yiyecekleri yemiyorsunuz? Niçin cevap vermiyorsunuz? 

Söylesenize! Ama doğru! Yiyemezsiniz! O halde bu halka nasıl ilâhlık 
edersiniz? Dedi.  

 
Baltayı sağ eline aldı. Putlara saldırdı. Balta ile kiminin baĢını kırdı. 

Kiminin ayağını kesti. Kimini belinden ikiye ayırdı. Kiminin baĢını ikiye 
böldü. Kimisini de yüzüstü bıraktı. Büyük puta ise iliĢmedi. Onu  altın bir 
tahtın üstüne oturtmuĢlardı. Türlü mücevherlerle de o putu süslemiĢlerdi. 
Baltayı  onun boynuna astı. Sonra dıĢarı çıktı. Kapıyı  bekçilerin kapadığı 
gibi kapadı. DıĢarıda oturdu  bekledi. 

 



Put hane hizmetçileri geldiği zaman  o hali görünce ĢaĢırıp kaldılar. 
Feryada baĢladılar. Hemen  o saatte gidip 'Nemrut'a haber verdiler: 

 
- Putlar kırılmıĢ! Dediler.  
 
Nemrut  hemen yerinden fırladı. Put haneye geldi. O hali görünce 

ĢaĢırıp kaldı. Ve:  
 
"Dediler ki: 'Bunu ilahlarımıza kim yaptı? Muhakkak o  

zalimlerdendir.'" (ENBĠYA/59) 
 
Nemrut hizmetçilere kızdı: 
 
- Bunu yapan kim ise onu bulup  getirin! Dedi.  
 
Ġbrahim'in: “Siz gidin. Ben de putlarınızı kırarım!” dediğini iĢiten 

bekçi  Nemrut'a: 
 
- Ġbrahim adlı bir gençten  putlarınızı ben kıracağım! Diye 

söylendiğini iĢittik  dedi.  
 
Nemrut:  
 
- Ġbrahim'i bana getirin! Eğer bu söz doğru ise  iĢitenler tanıklık 

etsinler! Ben onun cezasını veririm! Dedi. Nitekim Kuran Ģöyle der: 
 
"Dediler ki: 'Onu  insanların gözleri önüne getirin. Umulur ki onlar  

Ģahitlik ederler." (ENBĠYA/61)  
 
Nemrut  ne kadar kâfir ise de  iki kiĢi tanıklık etmeyince hüküm 

vermezdi. Hem de Ģöyle düĢündü: 
 
- Bu genç  Vezir'in oğludur. Suçlu değilse cezalandırmayalım.  
 
Ġbrahim'i getirdiler.  
 
"Dediler ki: 'Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın  ey Ġbrahim?'" 

(ENBĠYA/62) 
 
Ġbrahim: 
 
"Bilakis  onların büyüğü bunu yaptı. ġayet konuĢabilirlerse  onlara 

sorun." (ENBĠYA/63) 



 
Dedi. Sonra Ģöyle ilave etti: 
 
- Onlar  söyleyemeyecek olursa  o büyük puta sorun! Bu iĢi niçin 

yaptığını  söylesin!  
 
"Sonra baĢlarını çevirdiler. 'Sen gerçekten bilirsin ki bunlar 

konuĢamazlar!'"  (ENBĠYA/65) 
 
Dediler. Ġbrahim  bu sözleri iĢitince  Ģöyle dedi: 
 
- Bu putlar  mademki konuĢamaz bunu biliyorsunuz  o halde 

kimseye fayda ve zarar veremeyecek Ģeyleri niçin Ġlah ediniyorsunuz? 
 
O zaman putları kıranın Ġbrahim olduğu anlaĢıldı. Nemrut: 
 
- Bunu cezalandırın  iĢkence edin! Dedi. 
 
Bundan sonra da Ġbrahim  peygamberliğini açığa vurdu. Halkı  

Hakka çağırdı. Babil‟liler  Ġbrahim'e: 
 
- Atamızın  anamızın dinini bırakmamızı mı istiyorsun? Dediler. O 

da: 
 
- Ana ve atalarınız da sizin gibi sapkınlık içindedirler. Çünkü öyle 

bir Ģeye tapıyorlar ki  onlara ne faydası  ne de zararı vardır! Nitekim 
Allah(c.c) Ģöyle buyurur: 

 
"Biz bu delillerimizi  kavmine karĢı Ġbrahim'e verdik. Biz  dilediğimiz 

kimsenin  derecelerini yükseltiriz. Muhakkak  senin Rabbin  Hakim'dir  
Alim'dir." (ENAM/83)  

 
Ve yine Allah(c.c) Ģöyle buyurmuĢtur: 
 
"Onun kavmi  onunla mücadele etti. (Ġbrahim) dedi ki: 'Allah  beni 

doğru yola iletti. Siz  O'nun hakkında  benimle mücadele mi 
ediyorsunuz? Ben  O'na Ģirk koĢtuğunuz Ģeylerden korkmuyorum  ancak
 Rabbimin dilemesi müstesna. Benim Rabbim  ilmiyle her Ģeyi 

kuĢatmıĢtır  düĢünmüyor musunuz?'"  (ENAM/80)  
 
Nemrut  Ġbrahim'e: 
 



- Senin Ġlahın ne yapıyor ki bende onu yapayım? Dedi. Nitekim 
Allah(c.c) Ģöyle buyurur: 

 
"Allah'ın  kendisine mülk verdiği o kimseyi  görmedin mi? Ki o  

Ġbrahim'le Rabbi konusunda mücadele ediyordu. Ġbrahim dediği zaman  
benim Rabbim O ki  diriltir ve öldürür. (Nemrut) dedi ki: 'Ben de diriltir ve 
öldürürüm.'" (BAKARA/258) 

 
Nemrut  zindandan iki kiĢi getirtti. Birisini öldürttü: 
 
- ĠĢte  dedi. Diriyi öldürdüm! 
 
Sonra ötekisinin ellerini çözdürdü: 
 
- ĠĢte  ölüyü de dirilttim! Çünkü elleri bağlı olan öldürülecek 

kimseydi. ġimdi onu bağıĢladım  salıverdim. Böylece ona hayat verdim! 
Dedi. Bunun üzerine Ġbrahim  Nemrut'a tekrar Ģöyle hitap etti: 

 
".Ġbrahim dedi ki: 'Muhakkak benim Rabbim  GüneĢi  doğudan 

getiriyor  sen de onu  batıdan getir.' (Bunun üzerine) o Hakkı örten  
ĢaĢırdı. Muhakkak Allah  zalim kavmi hidayete erdirmez. " 
(BAKARA/258) 

 
Nemrut  buna cevap veremedi  sustu. O cebbar Nemrut'un dili 

sanki tutuldu. Ġbrahim  bundan sonra yine halkı  Ġslam'a çağırdı. Fakat 
hiç kimse  olumlu cevap vermedi. Çünkü Nemrut'tan korkuyorlardı. 
Nemrut:  

 
- Ġbrahim'i bir eve kapatınız! Dedi.  
 
Bir kapalı yere Ġbrahim'i kapattılar  bekçiler koydular. Elini  ayağını 

sağlamca bağladılar. Halktan insaflı  merhametli kimseler  onun yanına 
görmeye gelirlerdi. O da onları  Ġslam'a davet ederdi.  

 
Ġbrahim  o hapishanede  bu Ģekilde bir süre kaldı. Bir süre sonra  

babası Azer öldü. Nemrut'ta  Ġbrahim'e iĢkence etmeye ve öldürmeye 
niyetlendi. Bu nedenle de ateĢe atmaya karar verdiler ve Ģöyle dediler: 

 
"ġayet yapacaksanız  onu(Ġbrahim'i) yakın! Ve ilahlarınıza yardım 

edin!"  (ENBĠYA/68) 
 
Sonra  Nemrut'un emrince  yüksek bir yer yapıldı. AteĢ yakılacak 

yeri çevirdiler. Nitekim Allah Ģöyle buyurur: 



 
"'(Ġbrahim) için bir bina yapın da onu ateĢe atın!' dediler." 

(SAFFAT/97) 
 
AteĢin çevre duvarı  yapılıp- tamamlanınca  Nemrut emretti. AteĢ 

için odunlar taĢındı. Oraya odun götürmek için odun yüklenen develer  
odunların  Ġbrahim'i yakmak için taĢındığını bildiklerinden  sırtlarındaki 
yükü yere düĢürürlerdi  götürmek istemezlerdi. Bundan ötürü Ġbrahim  
onlara hayır duada bulunurdu. Ancak katır  hırsla ve gönülden odun 
taĢımıĢtı. Ġbrahim  katırlara lanet etti. Bu odunlar  bir yıl boyu taĢındı. 
Ġbrahim'in  ateĢe atılacağının bütün ülkede bilinmesi ve halkın orada 
hazır bulunması için iĢ uzatıldı. Beli bükülmüĢ  ihtiyarlar  hastalar sürüne 
sürüne giderler  dağdan sırtlarında birer  ikiĢer odun getirirlerdi. 

 
Bizde bir hayırda bulunalım. Ġlahlarımıza yardım edelim. Onların 

düĢmanını ateĢte yakalım  derlerdi. Bu yolda bir yıl tamamlanınca  
odunlar bir dağ gibi yığıldı. Sonra bu odunlar  ateĢe verildi. Öyle bir yanıĢ 
yandı ki  alevleri gökyüzünü sardı. Daha sonra Ġbrahim'i  zincirlerle bağlı 
olduğu halde  o ateĢe atmaya getirdiler. Nemrut halkı  onu görünce 
sevindiler. Ġbrahim'i sevenler ise gizli gizli ağlaĢır  Allah'a yalvarırlardı.  

 
Ġbrahim'in ateĢe atılmasına gelince  sıcaklığından ötürü kimse 

yanaĢamadı. Ne kadar çalıĢtılarsa  onu ateĢe atamadılar. Aciz kaldılar. 
ġeytan  Ġbrahim'in ateĢe atılamadığını görünce  hemen  kendisini önemli 
bir kimse Ģekline soktu. Önemli bir insan havasında  Nemrut'un karĢısına 
geçti.  

 
Nemrut ona:  
 
- Sen kimsin  ne kiĢisin? Diye sordu. ġeytan: 
 
- ĠĢittim ki  Ģu büyücü kimseyi  ateĢe atmak istemiĢ  atamamıĢsınız. 

Sana  onu ateĢe atmanın yolunu göstermeye geldim  dedi. Nemrut: 
 
- Yöntemin nedir  söyle bakalım! Dedi. ġeytan: 
 
- O'nu mancınıklarla atın! Diyerek Nemrut'a mancınığın yapılmasını 

öğretti.  
 
Mancınık yapılınca  Nemrut emretti  Ġbrahim'i  zincirlerle bağlı 

olarak getirdiler. Mancınığa koyup  atmak istediler. Lâkin mancınıkla da 
atamadılar.  

 



Tekrar aciz kalınca  yine ġeytan iĢe karıĢtı ve Ģöyle dedi: 
 
- Bir erkekle bir kız kardeĢ  burada çiftleĢmeli ki  bunu ateĢe 

atabilesiniz!  
 
Nemrut onun dediği gibi biri kız  biri erkek iki kardeĢ buldurttu. 

Açıkta çiftleĢtirdi. Ġbrahim  sonra mancınığın içine konuldu ve ateĢe atıldı. 
Ġbrahim mancınıktan fırlatılınca  havada ateĢe doğru ilerlemeye baĢladı.  

 
Allah(c.c)  Cebrail'e emretti:  
 
- YetiĢ! Ġbrahim havadayken tut! Ona: "Ben Cebrail'im de! Benim 

yapabileceğim bir dileğin var mı? Diye sor"  dedi.  
 
Cebrail  hemen o anda  Ġbrahim'e yetiĢti: 
 
- Ey Ġbrahim! dedi. Ben Cebrail'im! Allah'nün emriyle sana geldim. 

Benden ne dilersen dile! Dedi. Ġbrahim:  
 
- Benim dileğim  Allah‟a dır  sana değildir. Ben O'nun kuluyum! 

AteĢte O'nundur! Nasıl dilerse öyle yapsın! Dedi. 
 
Ġbrahim  Allah'tan baĢka kimseden yardım dilemeyerek: “Ben 

sadece Allah'tan yardım isterim.” dediği için Allah  ona  "Halilim" 
(dostum)dedi ve adı "Halilullah"(Allah'ın dostu) oldu. 

 
Allah(c.c.)  o zaman ateĢe Ģöyle emretti: 
 
"Biz söyledik: 'Ey ateĢ  Ġbrahim'in üzerine soğuk ve selâmet ol!'" 

(ENBĠYA/69) 
 
Ve Ġbrahim  ateĢin ortasına düĢünce  ateĢ dört yana çekildi. AteĢin 

ortasında bir yer açıldı. Güzel bir pınar çıktı. Çevresi yeĢillendi. O da 
geldi  pınarın yanına oturdu. Ayağındaki zincir bağları çözüldü.  

 
Nemrut  yüksek bir saray yaptırmıĢtı. O sarayın üstüne  ağaçtan 

yüksek bir sedir yapılmasını emretti. O yüksek yere çıkarak  ateĢi 
görmek istedi. Hem de Ģöyle dedi:  

 
- Ġbrahim'in ateĢ içindeki halini göreyim! Acaba yanıp kavruldu mu?  
 



Nemrut  ateĢin içine baktı. AteĢ ortasında  pınarı ve yeĢilliği gördü. 
Ġbrahim'de  sağ olarak pınarın yanında oturuyordu. Nemrut  bu hal 
karĢısında ĢaĢırdı  kaldı. 

 
- Ey Ġbrahim! Diye bağırdı. Ġbrahim'de: 
 
-  Ey Allanın düĢmanı! Ne diyorsun? Diye cevap verdi.  

Nemrut:  
 
- Bu ateĢi senin için kim böyle yaptı? Diye sordu. O da:  
 
- AteĢi Yaratan! Dedi. Nemrut: 
 
- O Yaratanın hakkı için ateĢin içinden dıĢarı çık. Seni göreyim! 

Dedi. 
 
Ġbrahim kalktı. AteĢin içinde yürüdü. Nereye 

ayakbastıysa o yerdeki ateĢ sönüyor  orası çimenlik oluyordu. Bu suretle 
Ġbrahim  dıĢarı çıktı  durdu. Nemrut: 

 
- Ey Ġbrahim! Sana ne söyleyeyim! Senin yüce bir Rabbin varmıĢ. 

ġimdi dileğim  senin Rabbine konukluk etmektir! Dedi. Ġbrahim:  
 
- Benim Rabbimin konukluğa ihtiyacı yoktur. Dedi.Nemrut: 
 
- Ben onu konuklasam gerek! Dedi. Bin at  bin deve  koyun  sığır 

ve kuĢları; yani sultanları konuklamaya yarar Ģeyleri getirdiler. Hepsini  
Ġbrahim'in Rabbine karĢı kurban ettiler. Ancak Allah hiç birisini kabul 
etmedi. 

 
Nemrut  kurbanın kabul edilmediğini anlayınca  Ġbrahim karĢısında 

mahcup oldu. Bu utançla  Ġbrahim'in yüzüne bakamadı. Üç gün sarayına 
kapandı. Nemrut  halkın kendisinden yüz çevirmesinden korktuğu için 
sabırsızlandı. Saraydan dıĢarı çıktı  hemen adamlarını  dört bir yana 
mektuplar yazarak yolladı: 

 
- Çabucak ordular gönderin! Tamamen silahlansınlar. Gök Tanrısı 

ile savaĢ etsem gerek! Dedi.  
 
Yüz bine yakın talimli asker  Nemrut'un önünde toplandı. Sonra 

Melek  Nemrut'un yanına varıp: 
 



- Ey zavallı  senin gibi bir biçareye asker ne gerek! Yüce Allah  
yarattığı en küçük bir kuluna emrederse  seni de  askerini de yok eder!" 
Dedi. Yüzünü göğe yöneltti: 

 
- Yarabbi  Sen  bu tağutun neler söylediğini bilirsin. Bunun helakini  

sana havale ediyorum! Dedi.  
 
Yüce Allah  yaratıklarının en zayıfı olan sivrisinek ordusuna emretti. 

Akın akın geldiler. Nemrut ordusundaki askerin  yüzlerine  gözlerine 
üĢüĢtüler. Sivrisineğin çokluğundan  askerler  birbirlerini görmezlerdi. 
Her adamı ve atını ısırdığında  acısı dayanılmaz olurdu. Bu acıyla  
hayvanlar Ģaha kalkar  canının acısından  askerleri yerlere fırlatırdı. 
Böylece  bu zalim ordu  periĢan oldu. 

 
Nemrut  yapayalnız kaldı. Kaçıp  sarayına girdi. Kapıları sağlamca 

kapattı. O beladan kurtuldum sandı. Fakat Yüce Allah sineklerin en 
zayıfına emretti. Öyle ki bir gözü kör  bir ayağı topaldı. Baca deliğinden 
içeri girmiĢ  Nemrut'un dizi üstüne konmuĢtu. O  onu tutup öldürmek 
istedi. Sinek uçtu  yüzüne kondu. O da onu  yüzünden kovmak istedi. 
Sinek yine uçtu  onun burnunun içine girdi. Oradan beyninin içine kadar 
yürüdü. Azar azar beynini kemirmeğe baĢladı. 

 
Nemrut iki eliyle yüzüne  gözüne vuruyor  acısını bir parça 

dindirmek istiyordu. Sinek ona o kadar iĢkence ediyordu ki, ne zaman 
baĢını sallasa, sineğin kemiriĢi diniyordu. O da, o zaman rahat ediyordu. 
Eğer baĢına bir Ģeylerle vurmazlarsa sineğin beynini yemesi yine devam 
ediyordu. O zaman Nemrut'un feryadı göklere çıkıyordu.  

 
Sonunda  baĢına vuracak bir görevli gerekti. Tokmaklar hazırlandı. 

Nemrut'un yakınlarından nöbetle onun baĢına vuracak kiĢiler 
görevlendirildi. Nemrut hafif vurandan darılır kuvvetli vurandan memnun 
olurdu. ĠĢte kendisini "tanrılaĢtıran" ve kendi çağının en büyük krallığının 
baĢındaki zalimin akıbeti!  
 
Kaynak: Tarih-i Taberi  Çev. M. Faruk Gürtunca  C.1  Sağlam Yy  
Ġstanbul.] 

 
 
 
70-) Ve eradu Bihi keyden fecealnahümül ahseriyn; 
 
Ona bir tuzak kurmak istediler; onların yaptığını geçersiz kıldık! 

(A.Hulusi) 



 
070 - Ona bir dolap kurmak istediler, biz de daha ziyade kendilerini 

hüsrâna düĢürdük. (Elmalı) 
 
 
Ve eradu Bihi keyde iĢte onlar Ġbrahim‟e karĢıbir düzen kurmak 

istediler. fecealnahümül ahseriyn fakat biz onların düzenini boĢa 
çıkardık. 

 
 
71-) Ve necceynahu ve Lutan ilel Ardılletiy barekna fiyha lil 

alemiyn; 
 
Biz Onu (Ġbrahim'i) da Lût'u da, insanlar için bereketlendirdiğimiz o 

bölgeye eriĢtirip, kurtardık. (A.Hulusi) 
 
071 - Ve onu Lût ile beraber kurtarıp içinde âlemîne bereketler 

verdiğimiz Arza çıkardık. (Elmalı) 
 
 
Ve necceynahu ve Lutan ilel Ardılletiy barekna fiyha lil alemiyn 

dahası onu ve yeğeni Lut‟u oradan kurtararak bütün milletler için 
mübarek kıldığımız yurda ilettik. Ki bu yurt Hz. Ġbrahim‟in Harran 
üzerinden gittiği Filistin‟di. Burada dile getirilen de Hz. Ġbrahim‟in büyük 
hicreti Filistin‟e olan hicretiydi. 

 
Hz. Lut, kardeĢi Hâran‟ın oğlu olarak geçmiĢ tarihi kayıtlara. Ki Hz. 

Ġbrahim‟in yeğeni olur. Kutsal topraklar insanlığın ortak değerleridir diyor 
bu ayet görüyorsunuz değil mi. Yani aslında burada lil alemiyn, tüm 
insanlığı. Buradaki alemiyn‟in en doğru karĢılığı budur, ortak değerleri. 
Onun için bu o insanlığın ortak değerlerine herhangi bir kavmin, 
kavmiyetçilik adına sahip çıkması bu ayetin de medlulüne aykırı olur. 

 
 
72-) Ve vehebna lehu Ġshak* ve Ya'kube nafileten, ve küllen 

ce'alna salihıyn; 
 
Biz Ona Ġshak'ı bağıĢladık, fazladan da Yakup'u verdik... Hepsini 

sâlihler kıldık. (A.Hulusi) 
 
072 - Ve ona Ġshak‟ı ihsan ettik, fazla olarak Yakup‟u da ve her 

birini salihînden kıldık. (Elmalı) 
 



 
Ve vehebna lehu Ġshak* ve Ya'kube nafileten 
 
Hemen bu ayete geçmeden bir Ģey daha ekleyeyim; Yahudilerin 

Tevrat‟ta ki bazı metinleri vaat edilmiĢ topraklar anlayıĢını sadece 
kendilerine vaat edilmiĢ olarak algılamaları da bu ayetin reddettiği 
Ģeylerden biridir. Çünkü kutsala hürmet gösteren tüm insanların ortak 
mirasıdır o. 

 
Ve vehebna lehu Ġshak* ve Ya'kube nafileten ve ona bir armağan 

olarak, Nafile; armağan demek, fazladan yapılan Ģey demek, hediye 
demektir. Armağan olarak Ġshak‟ı ve onun oğlu Yakub‟u bahĢettik. ve 
küllen ce'alna salihıyn ve onların hepsini kiĢilik ve erdem sahibi kıldık. 

 
 
73-) Ve ce'alnahüm eimmeten yehdune Bi emriNA ve evhayna 

ileyhim fi'lel hayrati ve ikamas Salâti ve iytaez Zekâti, ve kânu lena 
abidiyn; 

 
Onları hükmümüzce hakikate erdiren önderler kıldık... Onlara 

hayırlı iĢler yapmayı, salâtı ikame etmeyi ve zekât vermeyi vahyettik... 
Kulluklarının farkında lığında idiler. (A.Hulusi) 

 
073 - Ve hepsini emrimizle yol gösteren imamlar ettik ve 

kendilerine hayırlar iĢlemeği, namaz kılmayı zekât vermeyi, vahy eyledik 
ve hep bize âbid idiler. (Elmalı) 

 
 
Ve ce'alnahüm eimmeten yehdune Bi emriNA ve onları 

talimatlarımız çerçevesinde herkese doğru yolu gösteren önderler yaptık. 
ve evhayna ileyhim fi'lel hayrati ve ikamas Salâti ve iytaez Zekât 
nitekim onlara hayırlı iĢler yapmalarını, salâtı ikame etmelerini, Allah‟a 
karĢı esas duruĢlarını korumalarını, arındırmak ve arıtmak için gerekli 
bedeli ödemelerini ve kânu lena abidiyn ödemelerini vahy ettik. Nihayet 
onların tümüde bize kulluk eden kimselerdi. 

 
 
74-) Ve Lutan ateynahu hukmen ve ılmen ve necceynahu minel 

karyetilletiy kânet ta'melül habais* innehüm kânu kavme sev'in 
fasikıyn; 

 



Lût'a (gelince), Ona bir hüküm ve bir ilim verdik... Onu çirkin Ģeyleri 
iĢleyen o kentten kurtardık... Muhakkak ki onlar bozuk inançlı, kötü bir 
kavim idi. (A.Hulusi) 

 
074 - Lût, ona da hüküm, bir ilim verdik ve onu habasetler iĢleyen o 

karyeden kurtardık, hakikat onlar kötü, fasık bir kavım idiler. (Elmalı) 
 
Ve Lutan ateynahu hukmen ve ılme Lut‟a da sağlam bir 

muhakeme ve onunla sıradan bilgileri ilme dönüĢtürecek bir yetenek 
bahĢettik. 

 
Evet, Hükm. Tüm alternatifleri içeren Ģıkları, tek bir Ģıkka 

indirgemek demek. En doğru Ģıkkı. Hikmet ise bu iĢlemi mümkün kılan 
yeteneğin adıdır. Ġlim; Mekayis sahibi tarafından Ģöyle tarif edilmiĢ ; Bir 
Ģeyi ona ait olmayandan seçip ayırmaya yarayan bir iz bir alamet, bir 
eser demiĢ. Bütün bu tarifleri bir araya getirdiğimizde sıradan bilgilerin 
ilim olması için çevrim istasyonunun, yani muhakemenin Ģart olduğunu 
görüyoruz. Çevrim istasyonundan geçirilmesi lazımdır. ĠĢte buna hikmet 
adını veriyor vahiy. Ġlahi inĢa projesi olan vahiy; insan zihninde bu çevrim 
istasyonunu inĢa eden bir ilahi projedir. Dolayısıyla biz bu çeviriyi onun 
için böyle yaptık. 

 
ve necceynahu minel karyetilletiy kânet ta'melül habais ve onu 

çirkin eylemleriyle tanınan malum kentten kurtardık. innehüm kânu 
kavme sev'in fasikıyn çünkü onlar yoldan çıkmıĢ yoz bir kavimdi. 

 
 
75-) Ve edhalnahu fiy rahmetiNA* innehu mines salihıyn; 
 
Onu rahmetimize kattık... Muhakkak ki O sâlihlerden idi. (A.Hulusi) 
 
075 - Onu ise rahmetimize idhal eyledik, çünkü o cidden salihînden 

idi. (Elmalı) 
 
 
Ve edhalnahu fiy rahmetiNA ama Nuh‟a bir Ģey olmadı, onu 

rahmetimizle kuĢatmıĢtık. innehu mines salihıyn zira o erdemli 
kimselerdendi. 

 
 
76-) Ve Nuhan iz nada min kablü festecebna lehu 

fenecceynahu ve ehlehu minel kerbil azıym; 
 



Nuh... Hani daha önce bize yönelmiĢti de, Ona icabet etmiĢ; 
(böylece) Onu ve ehlini o aziym sıkıntıdan kurtarmıĢtık. (A.Hulusi) 

 
076 - Nuh‟u da, zira mukaddemâ nidâ etmiĢti, biz de duâsını kabul 

ettik de kendisini ve ehlini büyük bir sıkıntıdan kurtardık. (Elmalı) 
 
 
Ve Nuhan iz nada min kablü festecebna leh onlardan çok daha 

önce Nuh‟ta bize yalvarmıĢ bunun üzerine bizde onun duasını kabul 
etmiĢtik. 

 
Ve kale Nuhun Rabbi lâ tezer 'alel Ardı minelkafiriyne deyyara; 

(Nuh/26) 
 
ĠnneKE in tezerhüm yudıllu 'ıbadeKE ve lâ yelidû illâ faciren 

keffara; (Nuh/27) diyorduya bu ayetlerde. Yani Ya rabbi dedi onlardan 
yeryüzünden bir tek insan bırakma. Ne kadar canına tak demiĢse, o bir 
ömür boyu uğraĢ ve çaba sonucunda hala küfürde inat etmelerine karĢın 
Hz. Nuh iĢte bunu söyledi. Eğer onlardan yer yüzünde bir kiĢi bırakacak 
olursan onlar insanları yine sapmaya devam ettirecek demiĢti. O duaya 
bir atıf yapıyor bu. 

 
fenecceynahu ve ehlehu minel kerbil azıym en sonunda onu ve 

onun yakınlarını büyük bir beladan kurtarmıĢtık. 
 
 
77-) Ve nesarnahu minel kavmilleziyne kezzebu Bi âyâtiNA* 

innehüm kânu kavme sev'in fe ağraknahüm ecme'ıyn; 
 
Ona, kendilerindeki iĢaretlerimizi yalanlayan halka (karĢı) yardım 

etmiĢtik... Muhakkak ki onlar kötü bir topluluk idi... Biz de onların hepsini 
birden suda boğduk. (A.Hulusi) 

 
077 - Ve âyetlerimizi tekzip eden kavimden öcünü aldık, hakikat 

onlar kötü bir kavim idiler, biz de hepsini birden gark ettik. (Elmalı) 
 
 
Ve nesarnahu minel kavmilleziyne kezzebu Bi âyâtiNA yine ona 

ayetlerimizi yalanlamakta ısrar eden bir topluma karĢıda desteklemiĢtik. 
innehüm kânu kavme sev'in zira onlarda ahlaken yozlaĢmıĢ bir 
toplumdu. fe ağraknahüm ecme'ıyn bu yüzden biz de tümünü 
boğulmaya terk ettik. 

 



Evet, geçmiĢte yaĢanmıĢ olan bu trajedileri Kur‟an gelecekte ki 
insanların ebedi akıbetleri için bir ibret vesikası olarak sunar. Umarım bu 
vahyin modern muhatabı olan bizler, geçmiĢte yaĢanmıĢ bu ibreti alem 
olan olaylardan ibret alan ve dolayısıyla rabbine karĢı kulluğunu gereği 
gibi ifa eden insanlardan oluruz. Bu dilek ve temennilerle bu dersime son 
veriyorum. 

 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ġslamoğlu Tef. Ders. ENBĠYA SURESĠ (078-112)(103) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 

 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları bugünkü dersimize Enbiya suresinin 78. 

ayeti ile devam ediyoruz. 
 
Malumunuz üzere enbiya suresi adından da anlaĢılacağı gibi 

peygamberlerin geçit resmi yaptığı bir sure. Bu surede tarih boyunca 
Allah‟ın elçiliğini, hakikatin elçiliğini üstlenmiĢ olan yüce peygamberler 
sevgili efendimize bir örnek olarak sunuluyor ve hepsine de Allah‟ın 
yardımı sayesinde görevlerini nasıl baĢarıyla yaptıkları ifade edilerek 
anlatılarak vahyin ilk muhatabı olan Hz. peygamberin Ģahsiyeti inĢa 
ediliyordu.  
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Tabii ki bu inĢaya bizlerde dahildik. Dolayısıyla insanlık tarihi 

boyunca kimin izinden yürüdüğümüz, kimin izinden yürüyeceğimiz. Hangi 
izi takip edeceğimiz konusunda bize Kur‟an yol gösteriyordu. Ya 
peygamberlerin izinden yürürsünüz, Ġbrahim‟in, Musa‟nın, Ġsa‟nın ve 
Muhammed A.S. ın izinden yürürsünüz, ya da Nemrut‟un, firavunun, Ebu 
Cehil‟in izinden yürürsünüz. Bu tercih size kalmıĢ.  

 
ĠĢte bize yol gösteren Kur‟an bizim Ģahsiyetimizi inĢa için bir dizi 

peygamberi gündeme taĢıyor ve tarihin derinliklerine doğru bizi seyahate 
çıkarıyordu. 

 
 
78-) Ve Davude ve Süleymane iz yahkümani fiyl hars* iz 

nefeĢet fiyhi ğanemül kavm* ve künna li hükmihim Ģahidiyn; 
 
Davud ile Süleyman'ı da (an)... Hani o ikisi, o ekin hakkında hüküm 

veriyorlardı... Hani bir topluluğun koyunları (geceleyin) ekinin içinde 
(onları yemek için) yayılmıĢtı... Biz onların hükümlerinin Ģahitleriydik. 
(A.Hulusi) 

 
078 - Ġsmail‟i de, Ġdris‟i de, Zül'kıfli de; hepsi sabirînden Davud ile 

Süleyman‟ı da, o vakit ki ikisi de hars hakkında hüküm veriyorlardı, o 
vakit ki ekinde geceleyin kavmin davarı yayılmıĢtı, biz de hükümlerine 
Ģahit idik. (Elmalı) 

 
 
Ve Davude ve Süleyman Davud‟a ve Süleyman‟a da selam olsun, 

onları da an. 
 
Nübüvvet, hikmet ve devleti birleĢtirmiĢ iki peygamber. Hz. Davud 

ve Hz. Süleyman. Ġki Ġsrail oğulları peygamberi. Fakat tarih boyunca 
gelmiĢ tüm peygamberler Müslümanların peygamberleridir, bu böyle 
bilinmek durumundadır. 

 
iz yahkümani fiyl hars* iz nefeĢet fiyhi ğanemül kavm hani o 

ikisi bir topluluğa ait koyun sürüsünün gece vakti girip yayıldığı tarla 
konusunda karar vereceklerdi. ve künna li hükmihim Ģahidiyn ve bizde 
onların bu kararlarına Ģahit olacaktık, olmuĢtuk. 

 
Kur‟an da ve sünnette bu ayette bahsedilen konu ile ilgili hiçbir 

ayrıntı yok. Fakat sahabe ve hemen ardından gelen tabiin neslinin 
büyüklerinden ve müfessirlerinden gelen birçok rivayet var ve bu 



rivayetlerin hepsi de aĢağı yukarı birbirine uyuyor. Buradan yola çıkarak 
rahatlıkla Ģu tespiti yapabiliriz ki, bu ayetlerin değindiği konu o dönemin 
insanları tarafından bilinen bir konuydu. Sözlü Arap kültürü tarafından 
nesilden nesile, ağızdan ağza, kulaktan kulağa taĢınan bu kıssa Kur‟an 
ın indiği zaman diliminde, Kur‟an ın muhatapları tarafından çok iyi 
bilinmekteydi. Bu rivayetlere göre kıssa kısaca Ģöyle. 

 
Hz. Davud komĢusunun tarlasını yayan bir sürü sahibi, davacı olan 

tarla sahibiyle birlikte huzuruna çıkan bu iki kiĢi hakkında hüküm verir. 
Tarlayı yayan ve zarar veren sürü sahibinin aleyhine davayı neticelendirir 
ve Hz. Davud Ģu kararı verir. Tarlaya zarar veren koyun sürüsü tarla 
sahibine verilecektir. Onun yanında olan oğlu Hz. Süleyman bu kararı 
sert bulur. Geçici bir zarar için kalıcı bir cezayı, böyle bir olaya uygun 
görmez. Dolayısıyla Ģöyle bir hüküm verilmesini teklif eder. 

 
Tarlayı sürüsüyle yayan insana sürüsünün tüm intifa hakkını, süt, 

yün ve diğer tüm ürünlerinden, verimlerinden yararlanma hakkını tarla 
sahibine 1 yıllığına bırakılmasını. Sürü sahibinin de zarar verdiği tarlayı 
geri eski haline dönüĢtürmek için 1 yıl onu ekip dikip tarla sahibine geri 
vermesini kararlaĢtırır. En sonunda sürü de sahibine dönecektir tarlada. 
Fakat tarlayı yayılan zarar veren sürünün 1 yıllık intifa hakkı tarla 
sahibine geçecek, bunun mukabilinde yine sürü sahibi zarar verilen 
tarlayı eski haline getirip sahibine geri iade edecektir. Tabii bu hüküm 
gerçekten de böyle bir konuda verilebilecek en adil en doğru, en isabetli 
hükümdür. 

 
ĠĢte Hz. Davud ve Süleyman yönetimleri sırasında yaĢanmıĢ olan 

bu hadiseye dikkat çekiyor bu ayet ve aslında Ģunu belki de söylüyor 
kıssadan hisse. Akıl yaĢta değil, baĢta. Hz. Davud‟un verdiği hükmün 
adaletsiz olduğunu söyleyemeyiz. Dahası Hz. Davud‟un en doğruyu 
aramadığını söyleyemeyiz. O da en isabetli hükmü vermek için elinden 
gelen çabayı hiç Ģüphesiz göstermiĢtir.  

 
Fakat sonuçta vardığı hüküm bu olmuĢtur. Ama Hz. Süleyman 

kendisinin yaĢı küçük olmasına rağmen, babasının yanında olmasına 
rağmen; O babamdır gerekçesiyle, yani saygının arkasına saklanarak 
daha adil bir hükmü ketmetmemiĢtir. Hz. Davud‟da bunu bir onur 
meselesi yapmamıĢ; sen sus, daha dünkü çocuk dememiĢtir. Onun 
hükmünü daha adil bularak kabul etmekle aslında Hz. Davud‟da ne 
kadar adil olduğunu ve kendisinin maksadının da en adil hükmü aramak 
olduğunu göstermiĢtir. Bu kıssanın bize verdiği hisseler tabii ki bunlarla 
sınırlı değil. Ama birinci hisse insana düĢen büyük ya da küçük buna 
aldırmaksızın em adil olanı, en doğru olanı, en isabetli olanı aramaktır. 



 
Ġkisi de peygamber, ikisi de baba oğul. Fakat eğer ortada daha 

isabetli bir hüküm varsa bir diğeri ona hiç çekince duymadan 
uyabilmektedir. Bu hakka teslimiyetin Ģartıdır da. YaĢı kaç olursa olsun, 
kimliği ne olursa olsun eğer bir insandan isabetli bir karar çıkıyorsa, bu 
karar paylaĢılmalıdır. ĠĢte bu kıssanın verdiği hisse budur. 

 
 
79-) Fefehhemnaha Süleyman* ve küllen ateyna hukmen ve 

ılma* ve sahharna mea Davudel cibale yüsebbıhne vettayr* ve 
künna faıliyn; 

 
Biz Süleyman'ı bu konuda anlayıĢlı kıldık! Her birine bir hüküm ve 

bir ilim verdik. Davud da tespih ederken, dağları ve kuĢ cinsini hizmetine 
verirdik... Fâiller biz idik. (A.Hulusi) 

 
079 - Derhal onu Süleyman‟a anlattık, bununla berâber her birine 

bir hüküm ve bir ilim vermiĢtik ve Davut‟un maiyetinde dağları müsahhar 
kılmıĢtık, kuĢlarla beraber tesbih ediyorlardı ve biz bunları yaparız. 
(Elmalı) 

 
 
Fefehhemnaha Süleyman fakat bu davada Süleyman‟a daha 

derin bir kavrayıĢ vermiĢtik. Yani Süleyman‟ın kararı, babası Hz. 
Davud‟un kararından daha isabetli idi. ve küllen ateyna hukmen ve 
ılma bununla beraber biz her birine sağlam bir muhakeme ve seçip 
ayırma yeteneği kazandıran bir bilgi tasavvuru bahĢettik. Yani her ikisine 
de biz hüküm ve ilim verdik. Sağlam bir muhakeme ve o muhakeme ile 
bilgi nesnesini seçip ayıran bir ilim kabiliyeti, bir bilgi tasavvuru verdik. 

 
Bilgi tasavvuru diye çevirmemin sebebi; „ılm sözcüğünün Mekayıs 

sahibi Ġbn Faris tarafından Ģöyle tarif ediliyor olmasıdır. El „ılm; Yedıllü 
alâ eserin biĢĢey‟i yetemeyyezü Bihi en ğayri. “Ġlim bir Ģeyi, kendisinden 
olmayan baĢka bir Ģeyden ayırmaya götüren iz, eser, alamet ve iĢarettir.” 
Der. Yani ilim bizatihi hakikatin kendisi değil, size hakikati gösteren, 
götüren bir alamettir. Parmaktır, parmağın gösterdiği yere doğru 
yürürseniz hakikati bulursunuz.  

 
Bu ilme de nasıl ulaĢırsınız? Sıradan bilgileri, verileri, datayı yani 

hikmetle, muhakeme kabiliyeti ile dönüĢtürerek ilim yaparsınız. Çevrim 
istasyonu kurarsınız zihinde. Sıradan bilgiler o zihne girerler, o zihinde 
kutsalla bağlantıları kurulur. Ebedi olanla bağlantıları kurulur. Amaçları 
tespit edilir. Ġlletleri tespit edilir. ÇıkıĢ ve varıĢ noktaları tespit edilir. 



Neden ve niçinler e cevap aranır. ĠĢte bunlar sonucunda onu bir yere 
yerleĢtirirsiniz. Varlık zinciri içinde bir halka olarak yerine koyarsınız, 
Allah‟ın onu yarattığı yere. ĠĢte buna hikmet diyoruz.  

 
O çevrim istasyonunu vahiy inĢa eder. Ġlahi bir inĢa projesi olan 

vahyin 1. iĢlevi insanda sıradan bilgileri ilme dönüĢtürecek bir çevrim 
istasyonu kurmaktır. ĠĢte burada ifade edilen hakikat budur. 

 
ve sahharna mea Davudel cibale yüsebbıhne vettayr zaten 

Davud ile birlikte emrimize amade kıldığımız dağlarda onun yüceliğini 
dillendiriyordu, kuĢlarda. 

 
Hz. Davud‟un mezmurlarının, yani ilahilerinin etkisine, varlık 

üzerindeki, canlılar üzerinde ki o derin tesirine bir atıf. Haddi zatında bu 
ayet Hz. Davud‟un o yanık sesiyle söylediği, rabbi tevhid ettiği ve bütün 
etrafında gördüğü nesnelerin, canlıların hepsinin aslında kendi dilleri ile 
Allah‟ı andıkları hakikatini dile getirdiği ve kendisinin de bu evrensel 
koroya bir insan olarak katıldığı hakikati dillendiriyor bu ayet. 

 
Avazeni bu cihanda Davut gibi sal, 
Baki kalan bu kubbede hoĢ bir sada imiĢ. 
                                                                Bâki 
 
Diyen o büyük Ģairimiz Bâki ne güzel söylemiĢ. Gök kubbeye 

çığlığını Davud gibi sal diyor. Çünkü gök kubbede baki kalan, ebedi olan 
hoĢ bir sada imiĢ. Güzel bir sada imiĢ. ĠĢte Davud bu sadanın sembolü. 
Evrensel koroya evrensel koronun söylediği ilahi Ģarkıya karıĢmıĢ bir 
peygamber sesi, onu temsil ediyor burada. Onun için dağlardan ve 
kuĢlardan söz ediliyor.  

 
Haddi zatında belki bize Ģu mesaj veriliyor. Sizin hayvanlar alemi, 

sizin cansızlar alemi diye küçümseyerek baktığınız bu alemler, bu 
varlıklar, Allah‟ın koyduğu yerde duruyorlar. Allah‟ın verdiği görevi 
yapıyorlar. Allah‟ın kendilerine biçtiği rolü oynuyorlar.  

 
Ya sen ey insan oğlu, ya sen? Bu evrensel Ģarkıya eĢlik ediyor 

musun, yoksa çatlak ses mi çıkarıyorsun. Bu ilahi koroya sen de kendi 
sesinle katılıyor musun Davud gibi. Bakın Davud katıldı onun için Allah 
onun adını ölümsüzleĢtirdi. Vahyine aldı ve ebedileĢtirdi. ġimdi bizim 
dilimizde gönümüzde. Eğer sen de bu evrensel ilahi koroya katılırsan, 
senin sesin de Davud‟un sesinin yanına katılacak. Onun yanına 
yazılacak ve bu koronun içinde yer alacaksın. Ebedi alemde de bu 
koronun içinde olacaksın. ĠĢte mesaj bu. 



 
ve künna faıliyn zira biz her zaman istediğimizi gerçekleĢtiririz. 
 
 
80-) Ve allemnahu san'ate lebusin leküm li tuhsıneküm min 

be'siküm* fehel entüm Ģakirun; 
 
Ona (Davud'a), sizin için, savaĢ sıkıntılarınızdan sizi korusun diye, 

zırh yapma sanatını talim ettik... Ġmdi siz Ģükrediyor musunuz? (A.Hulusi) 
 
080 - Bir de ona sizin için sizi harbinizin Ģiddetinden korusun diye 

giyecek sanatı talîm etmiĢtik, Ģimdi siz Ģükrüne eda ediyor musunuz? 
(Elmalı) 

 
 
Ve allemnahu san'ate lebusin leküm li tuhsıneküm min 

be'siküm ve biz ona, sizi korku ve zillet belasına karĢı koruyacak manevi 
savunma araçları geliĢtirmeyi öğrettik 

 
Burada ki Lebus; libasla, Razi‟nin de isabetle ifade ettiği gibi aynı 

kökten gelir. Aslında Taberi der ki; Lebus; Tüm silahlara verilen ortak 
isimdir. Fakat hepsi de tüm rivayetlerde bir tek kiĢide birleĢen zır 
karĢılığı, anlamı nedense tefsirlerde tek anlammıĢ gibi Ģöhret bulmuĢtur. 
Ki o kiĢi de 2. nesle mensup Katade‟dir. Bu lebus sözcüğüne zır 
karĢılığını veren tek isim olan Katade‟nin bu rivayeti tüm tefsirlerde bu 
ayetin adeta anlamını belirleyen bir ilk olmuĢtur. 

 
Fakat Lebus‟u libasla anlamdaĢ olarak gördüğümüz de ve yine bir 

peygamberin fonksiyonunun, misyonunun maddi olana değil manevi 
olana yönelik olduğu ilkesini hatırladığımızda. Kur‟an ın da insanın daima 
manevi boyutunu geliĢtiren bir vahiy olduğu gerçeğini düĢündüğümüzde 
bütün bunları bir araya getirdiğimizde burada ki Lebus‟u; A‟raf/26. 
ayetinde ki libasüt takva takva elbisesi ile yan yana getirmemiz 
mümkün.  

 
Onun için bu ayeti meallendirirken; “manevi savunma araçları”, 

“Manevi silahlar. GeliĢtirmeyi öğrettik.” Diye çevirmeyi uygun buldum. 
Çünkü bir peygambere düĢen de zaten maddi silahlar değil manevi 
silahları insanların manevi saldırılara karĢı korunması için üretmesi yol 
göstermesiydi. Bir üstteki ayet Hz. Davud‟un savaĢından söz etmiyor 
çünkü. Hz. Davud‟un; varlığın evrensel ilahi Ģarkısına nasıl katıldığından 
söz ediyor. Eldeki mezmurlar okunduğunda, Kitabı Mukaddeste yer alan 
mezmurlar, Davud‟un ilahileri okunduğunda Onun ne büyük bir Allah 



aĢığı olduğu da görülecektir. Onun içinde bu ayette bir üstteki  ayetin 
anlam alanında manevi olarak manalandırılmalıdır. 

 
[Ek bilgi; MEZMUR - 4 - 
Musikacı baĢı için Neginot üzerine Davud‟un Mezmurudur. 
 
Seni çağırınca bana cevap ver ey Salâhımın Allah‟ı, 
Darlıkta olduğum zaman beni geniĢliğe çıkarırsın. 
Bana acı da duamı iĢit. 
 
Ey insanoğulları ne vakte kadar izzetim utanca çevrilecek, 
Ne vakte kadar boĢ Ģeyi seveceksiniz. 
Ve yalan arayacaksınız. 
 
Fakat bilin ki Rab, Muttakiyi kendisi için ayırmıĢtır. 
Kendisini çağırınca Rab beni iĢitir. 
 
Titreyin ve suç etmeyin, 
Yataklarınızda kendi yüreğinizde söyleĢip susun. 
 
Salâh kurbanlarını kesin ve Rabbe güvenin. 
 
Bize kim iyilik gösterecek? Diyenler çoktur. 
Yüzünün nurunu üzerimize yükselt ya Rab. 
 
Onların buğdayı ve taze Ģarabı çoğaldığı zamandan fazla, 
Benim yüreğime sevinç verdin. 
 
Hem selâmetle yatacağım, hem de uyuyacağım. 
Çünkü ancak sen ya Rab beni emniyette oturtursun. 
 
   Kitabı Mukaddes, Mezmurlar-4 (S/532)] 
 
fehel entüm Ģakirun Hal böyleyken siz gereği gibi Ģükrediyor 

musunuz. Yoksa Ģükretmiyor musunuz. Yani Allah peygamberleri eliyle 
size yönelik olan manevi saldırılardan korunacağınız bir takım araçlar 
öğretiyor size. Yani sadece maddenizi değil mananızı da tahkim ediyor. 
Güçlendiriyor. Size sadece fiziki düĢmanlarınızdan değil manevi 
düĢmanlarınızdan da korunma yollarını gösteriyor. Buna karĢılık Allah‟a 
Ģükrünüzü eda ediyor musunuz? Ki zaten vahyin birincil gayesi de bu 
olsa gerektir.  

 
 

http://incil.info/kitap/psa/4


81-) Ve li Süleymaner riyha asıfeten tecriy Bi emriHĠ ilel 
Ardılletiy barekna fiyha* ve künna Bi külli Ģey'in alimiyn; 

 
Süleyman'a da fırtınayı boyun eğdirdik... Onun (Süleyman'ın) 

hükmüyle, içinde bereketler oluĢturduğumuz bölgeye doğru eserdi! Biz, 
her Ģeyde bilen biziz. (A.Hulusi) 

 
081 - Süleyman için de Ģiddetli rüzgârı ki o içine bereketler 

verdiğimiz Arza emriyle cereyan ediyordu ve biz her Ģeyi biliriz. (Elmalı) 
 
 
Ve li Süleymaner riyha asıfeten tecriy Bi emriHĠ ilel Ardılletiy 

barekna fiyha kendisini bereketli kıldığımız ülkeye doğru esip onun 
emriyle çalıĢan gemileri yüzdürsün diye Ģiddetli rüzgarları Süleyman‟a 
amade kıldık, onun emrine verdik. 

 
Cera, ecriy, burada tecriy formuyla gelmiĢ; aktı, kaydı, yüzdü 

anlamına gelir ki su ile birlikte kullanılır genelde. Suyun üzerinde kayan, 
yüzen gemiler için de Kur‟an da hep bu fiil kullanılır. Bununla neyin 
kastedildiği açıktır. Hz. Süleyman‟ın dillere destan devletini ve o devletin 
ihtiĢamını oluĢturan deniz filolarına, gemi filolarına bir atıf var burada. O 
ak denizde ki ve kızıl denizde ki rüzgarları çok iyi kullanarak muhteĢem 
bir medeniyet oluĢturmuĢtu.  

 
Bir peygamber kraldı, devlet baĢkanıydı. Adil devleti sadece 

adaletiyle değil aynı zamanda refah ve ihtiĢamıyla da göz kamaĢtırıcıydı. 
Onun için dillere destan olmuĢtu ve Hz. Süleyman yine 1. krallar 
bölümünde geçecek yanlıĢ hatırlamıyorsam. Tevrat‟ın 1. Krallar 
bölümünde. Onun gemileri ve rüzgarı nasıl ustaca kullanıp o felah ve 
refah toplumunu inĢa ettiği ayrıntılarıyla anlatılır. 

 
Burada ki kendisini bereketli kıldığımız ibaresinin karĢılığı elbette 

Kudüs ve etrafı, mukaddes beldeler, topraklar. Ki daha önce ki bir atıftan 
da mukaddes toprakların tüm insanlık için bir değer olduğunu, yani bütün 
bir insanlığın ortak değeri olduğunu ayetten yola çıkarak izah etmiĢtik. 

 
ve künna Bi külli Ģey'in alimiyn zira bizdik her Ģeyin iç yüzüne 

vakıf olan, yani eĢyanın yasasını biz biliyorduk. Suyun kaldırma gücünü, 
rüzgarın itekleme gücünü, havanın aerodynamiğini, ısının 
termodinamiğini, yani tüm eĢyanın tabi olduğu yasaları biz çok iyi 
biliyorduk. Ve insanın da bilmesini istiyorduk. Çünkü onları insanın 
emrine amade kıldık.  

 



Ama insan onları emrine amade kılması için yasalarını keĢfetmesi 
lazımdı. Yasalarını keĢfederse ancak onlardan yararlanabilirdi. 
Yasalarını keĢfetmesi için de onların bir yasa ile yaratıldığını bilmesi 
lazımdı. Onların bir yasa ile yaratıldığını bilmesi için bir yaratanının 
olduğunu fark etmesi lazımdı. Yine bunu bilmesi için eĢyayı keĢfetmesi 
lazımdı. EĢyayı keĢfetmesi için merak etmesi, eĢyaya merak nazarıyla 
bakması lazımdı. Bunun içinde düĢünen bir akıl sahibi olması lazımdı. 
ĠĢte bütün bu lazımlar Kur‟an ın bize sürekli dönüp dönüp öğütlediği 
Ģeylerdir. 

 
 
82-) Ve mineĢ Ģeyatıyni men yeğusune lehu ve ya'melune 

amelen dune zâlik* ve künna lehüm hafizıyn; 
 
Onun (Süleyman) için denizin dibine dalan ve daha baĢka iĢ de 

yapan Ģeytanlardan da (Süleyman'a hizmet verenler vardı)... Biz onların 
bekçileriydik. (A.Hulusi) 

 
082 - ġeytanlardan da onun için dalgıçlık edenleri ve daha baĢka 

amel için çalıĢanları tesir etmiĢtik ve hep onları zabteden biz idik. 
(Elmalı) 

 
 
Ve mineĢ Ģeyatıyni men yeğusune lehu ve ya'melune amelen 

dune zâlik Hz. Süleyman‟ın o muhteĢem medeniyetinden söz ediyor bu 
ayetler. Devam ediyor; 

 
Yine dik baĢlı birileri hem onun için dalgıçlık yapıyorlar, hem de 

bunun dıĢında baĢka hizmetler görüyorlardı. Dalgıçlık yapıyorlar, inciler, 
mercanlar, değerli taĢlar çıkarıyorlar, ya da deniz ürünleri çıkarıyorlar, 
denizi medeniyetin oluĢmasında temel bir faktör olarak niteleyen bu 
ayete dikkat etmek lazım. 

 
Burada ki; Ve mineĢ Ģeyatıyn Ģeytanlar, kimler? Dik baĢlı birileri 

diye çevirmem boĢuna değil. Çünkü bunların mahiyetini bilmiyoruz. 
Kur‟an da insanlar içinde, görünmeyen varlıklar içinde Ģeytan ifadesi 
kullanılır. ġeytan sadece bir tür varlığa değil, her varlığın en kötü olanına 
verilen isimdir. Ġnsan Ģeytanlarımı, cin Ģeytanlarımı olduğunu 
bilemediğimiz bu ibarede ki hakikat; Ģeytanın serkeĢlik ettiği, baĢ 
eğmediği, yola gelmedi anlamındaki isim kökeninden yola çıkarak bir 
mana verebiliriz. 

 



ġatana, baĢ eğmedi, dik baĢlılık etti, yola gelmedi demektir. Bu 
kökten türetilen Ģeytan baĢ eğmeyen, yola gelmeyen, dik baĢlılık eden, 
kimseye eyvallah etmeyen tabir caizse, bir varlık türünü iĢaret eder. 
Buradan anlıyoruz ki Hz. Süleyman o kadar görkemli bir iktidar kurmuĢtu 
ki, hiç kimsenin baĢ eğdiremediği güçler, ona baĢ eğmek zorunda 
kalmıĢlardı. O baĢkalarının baĢ eğdiremediği, ele geçiremediği, ele 
avuca sığmayan güçleri dahi kullanıyor, nebevi iktidarına bir payanda 
yapıyordu onları. Burada söylenen bu hakikattir. 

 
ve künna lehüm hafizıyn aslında onlara mukayyet olan yine 

bizdik. Yani tamam o baĢ eğdiriyordu, o baĢkalarına hiç baĢ eğmeyen 
serkeĢ güçleri, zorba güçleri, emrinde kullanıyordu. Belki bunlar vahĢi 
toplumlardı, belki bunlar her önüne gelene Ģeytan gibi zarar veren 
gerçekten som zararlı varlıklardı. Fakat Hz. Süleyman eĢyanın yasalarını 
merak edip o yasaları keĢfettiği için bunları da kullanıyordu. Ġnsanın tabi 
olduğu psiko sosyal yasaları da keĢfetmiĢti. Onun içinde insanlar 
içerisinde Ģeytan gibi artık kötülüğü kendisine ahlak edinmiĢ olan, 
kötülüğü kendisine karakter haline getirmiĢ olan tipleri de kullanıyordu 
anlamı da verebiliriz rahatlıkla.  

 
Bunda verirken ayetin son cümlesini unutmamak durumundayız, 

onları muhafaza eden aslında yine bizdik. Yani bir peygamber dahi olsa, 
iktidarı ne kadar büyük olursa olsun nihayetinde onun tüm baĢarıları 
Allah‟a atfedilmek durumundadır. Çünkü Allah‟ı göz ardı ederek bir 
baĢarı düĢünmek mümkün değildir hissesini veriyor bu ayetin son 
cümlesi. 

 
[Ek bilgi;{Allah Teala bu âyet-i kerimede Hz. Süleyman'a verdiği 

mucizelerden biri olan, rüzgârın onu alıp dilediği yere götürmesini 
zikretmektedir. 
 
 Rivayete göre, Hz. Süleyman'ın tahtadan yapılma bir seccadesi 
vardı. Memleketini idare etmek için gerekli olan herĢeyi onun üzerine 
yerleĢtiriyor, sonra rüzgâra emrediyordu. Rüzgâr da onu alıp istediği yere 
götürüyordu. KuĢlar da onu gölgelendiriyordu. Bu hususta diğer 
âyetlerde de Ģöyle buyruluyor:   
 
 "Bunun üzerine biz de rüzgârı Süleyman'ın emrine verdik. 
Rüzgâr onun emriyle, onun istediği yere kolayca eser 
giderdi."(Sad/36)(Elmalı) 
 
 Süleyman'ın emrine de rüzgarı verdik. Sabah gidiĢi bir aylık, 
akĢam dönüĢü bir aylık yol idi. ErimiĢ bakır menbaını da ona sel gibi 



akıttık. Hem Rabbi'nin izniyle elinin altında cinlerden de çalıĢan 
vardı. Onlardan da kim emrimizden dıĢarı çıkarsa ona ateĢ 
azabından tattırırdık. (Sebe/12)(Elmalı) 
 
 Dalgıç ve yapı ustası Ģeytanları da. (Sad/37)(Elmalı) 
 
 Ve daha diğerlerini de zincirlerde bağlı olarak. (Onun emrine 
verdik).(Sad/38)(Elmalı)  (Taberi Tef.)} 
 
************************************************************************ 
 { îmam-ı Mükâtil'in rivayetine göre, cinler ve Ģeytanlar ibriĢimden bir 
halı dokumuĢlar ve ortasına da Süleyman (a.s.) için altından bir taht 
koymuĢlardır. Süleyman (a.s.) o tahtın üzerinde oturuyordu. Etrafında da 
altın ve gümüĢten yapılmıĢ üç bin kürsü vardır. Bu kürsülerin altın 
olanlarının üzerinde peygamberler, gümüĢ olanların üzerinde âlimler, 
etrafta halk ve halkın etrafında da cinler ve Ģeytanlar otururlardı. KuĢlar 
Süleyman (a.s.)'in üzerinde kanat açıp onu gölgelerlerdi. Sabah rüzgârı 
yere serili olan halıyı kaldırıp Süleyman (a.s.)'ı ordusuyla beraber istediği 
yere götürürdü. ġeytanlar ise denizden onun için yakut, inci ve daha 
baĢka Ģeyler çıkarırlardı. Onların hiçbiri Süleyman (a.s.)'in emrinden 
dıĢarı çıkmazdı. Çünkü Allah ü Teâlâ onların hepsini gözetiyordu. (Ebü'l-
Leys Semerkandi)}] 
 
  

 83-) Ve Eyyube iz nada Rabbehû enniy messeniyeddurru 
ve ente Erhamur Rahımiyn; 

 
Eyyub... Hani Rabbine: "Gerçekten hastalık beni yıprattı ve sen 

Erhamur Rahıymiynsin" diye nida etti. (A.Hulusi) 
 
083 - Eyyub‟u da, zira «rabbehu enni messeniyed durru ve ente 

erhamur rahimîn» diye rabbine nidâ etti. (Elmalı) 
 
 
Ve Eyyub Eyyub‟u da an bu kitapta. iz nada Rabbehû enniy 

messeniyeddurru ve ente Erhamur Rahımiyn hani o bir zamanlar bu 
dert, bu ıstırap gelip beni buldu. Ama sen merhametlilerin en 
merhametlisisin diye rabbine yalvarmıĢtı. 

 
 
84-) Festecebna lehu fekeĢefna ma Bihi min durrin ve 

ateynahu ehlehu ve mislehüm meahüm rahmeten min ındiNA ve 
zikra lil abidiyn; 



 
Biz de Ona icabet ettik ve hastalığından kurtardık... Ayrıca ona, 

indîmizden bir rahmet ve abidler (yakîn gelene kadar gerekli çalıĢmaları 
yapanlar) için hatırlatma olarak, ehlini ve onlarla beraber onların mislini 
de verdik. (A.Hulusi) 

 
084 - Biz de duâsını kabul ettik de hemen kendisindeki durru açtık 

ve tarafımızdan bir rahmet ve âbidler için bir muhtıra olmak üzere ona 
ehlini ve beraberlerinde onların bir mislini de verdik. (Elmalı) 

 
 
Festecebna lehu fekeĢefna ma Bihi min durrin bizde onun 

duasını kabul etmiĢ ve onu bizar eden dertten kurtarmıĢtık. ve ateynahu 
ehlehu ve mislehüm meahüm rahmeten min ındiNA ve zikra lil 
abidiyn dahası katımızdan bir rahmet ve gereği gibi kulluk edenlere bir 
öğüt olmak üzere ona yakınlarını bir kat daha artırarak geri vermiĢtik. 

 
Evet, değerli dostlar burada Hz. Eyyub‟dan söz ediliyor. Aslında 

Hz. Eyyub‟un önceleri büyük varlık ve iktidar sahibi biri olup daha sonra 
baĢına büyük felaketler gelip önce varlığını, sonra dirliğini, düzenini, 
sonra servetini sonra evladını ve eĢini, en sonunda sıhhatini tamamen 
kaybedip ölümcül bir hastalığa yakalanarak acılar içinde kıvranıĢını.  

 
Bütün bu gerçekten dramatik serüvenini uzun uzun ayrıntılarıyla 

anlatan pasajları Kitabı Mukaddeste kendi adıyla geçen Eyyub kitabında 
okumak mümkün. (http://incil.info/kitap/Eyup/1) fakat burada ki ve yine 
Kur‟an ın birkaç yerde daha anılan Hz. Eyyub‟a iliĢkin pasajlarla Kitabı 
Mukaddeste anlatılan Eyyub portresi arasında çok ciddi bir mahiyet farkı 
var. O da Ģu; Orada, Kitabı Mukaddeste, kendi adıyla anılan bölümde 
anlatılan, bir peygamberden daha çok bir sitemkar görüyoruz. BaĢına 
gelenlerden dolayı Allah‟a sürekli sitem eden, keĢke doğmasaydım, hiç 
olmasaydım, dünyaya gelmeseydim, beni anamdan doğurtmasaydın gibi 
sitemlerle konuĢan birini görüyoruz. Ama burada; Ey merhametlilerin en 
merhametlisi diye Allah‟ın rahmetine sığınıp dua eden bire peygamber 
görüyoruz. Onun için mahiyet farkı da bu.  

 
Gerçekten Hz. Eyyub tarihte sabrıyla örnek olmuĢ bir peygamberdi. 

BaĢına gelen varlıktan sonra yokluk, zenginlikten sonra yoksulluk, 
sıhhatten sonra hastalık gibi baĢına gelen bu ağır acılara sonuna kadar 
sabretmiĢ ve en sonunda ona veren ve ondan geri alan, ona tekrar geri 
vermiĢti, bunu görmüĢtü. Onun için de bu ayetlerde nasıl Allah‟ın; Veren 
ve alan, daraltan ve açan olduğunun tezahürünü görüyoruz.  

 

http://incil.info/kitap/Eyup/1


Philip Hitti, kendisi Lübnan asıllı bir oryantalisttir, Arap asıllı bir 
oryantalisttir, bu konuda çok detaylı araĢtırmalar yaparak Hz. Eyyub‟un 
aslında Arap bölgelerinde yaĢamıĢ Arap asıllı bir peygamber olduğu 
sonucuna varır. O sıkıntılara sonuna kadar sabretmiĢ ve sabrıyla Allah‟ın 
rahmetine ermiĢ, Allah ondan imtihan için aldıklarını daha dünyada 
fazlasıyla geri vermiĢti.  

 
Onun için peygamberimize atfedilen bir hadiste; “Bir müminin 

baĢına bela 3 sebeple gelir. Ya günahlarına kefaret olmak için, Ya 
ahirette ki derecesini artırmak için, ya da daha büyük bir belaya 
kalkan olmak için.” Neticede hepsi de müminin karına.  

 
Ama belki burada bu kıssadan alacağımız hisse Ģu olmalı; Veren 

alır. Verenin almaya hakkı vardır. Onun için mümin hamd eder. ġükür 
verilince edilendir, Hamd alınınca da edilendir. El Hamdu Lillahi 
Rabbil'Alemiyn (Fatiha/2) Hamdlerin tamamı yalnızca Allah‟a, alemlerin 
rabbi olan Allah‟a aittir ayeti de bu gerçeği ifade eder. 

 
Neden hamd edilir? Çünkü O vermiĢti. 2.si; bir daha verebilir. 3.sü; 

daha büyüğünü alabilirdi. Daha büyük bir bela verebilirdi. 4.sü; yine eğer 
bir gün elde edeceksek O‟nun kapısından isteyeceğiz. O verecek. Onun 
için hamd edilir. 

 
 
85-) Ve Ġsma'ıyle ve Ġdriyse ve Zel kifl* küllün mines sabiriyn; 
 
Ġsmail, Ġdris ve Zülkifl. Hepsi sabredenlerdendi. (A.Hulusi) 
 
085 - Ġsmail‟i de, Ġdris‟i de, Zül'kıfli de; hepsi sabirînden. (Elmalı) 
 
 
Ve Ġsma'ıyle ve Ġdriyse ve Zel kifl Ġsmail‟i, Ġdris‟i ve yükümlülük 

alan kiĢiyi de an. 
 
Burada ki Zel kifl özel bir isim olmaktan daha çok bir nitelik atfıdır. 

Kefele, ya da Fekele kökünden gelen, Tekeffül etti, üslendi sorumluluk 
aldı, mükellefiyet yüklendi manasına gelir Kifl. Yani mükellefiyet alan 
sorumluluk sahibi manasına gelir. Onun içinde bir nitelik atfı, bir vasıf 
olarak çevirmek daha doğrudur. Bir isim olarak değilde. 

 
Sahabe de Ebu Musa el EĢari, yine 2. nesilden Mücahit, yine 1. 

nesilden Ġbn. Abbas gibi bir takım otoriteler Zül Kifl niteliği ile ma‟ruf olan 
zatın peygamber olmadığını söylerler. Bunun karĢısında baĢka bazıları 



da peygamber olduğunu iddia ederler. Fakat bu isim ya da bu vasıf adı 
altında hiçbir kaynakta burada ve yine Kur‟an da geçen Sad/48 ayetinin 
dıĢında ne sünnette ne de diğer dünya kaynaklarında ve diğer dini 
metinlerde hiçbir malumata rastlamıyoruz. Bu da bizi Zül Kifl diye bilinen, 
bu vasfıyla anılan bu kiĢinin müstakil bir Ģahıs değil, bir baĢka 
peygamberin niteliği, 2. adı olduğu sonucuna götürüyor. Ki Kur‟an da 
zaten, vasfı olarak 2. adı bulunan baĢka peygamberlerde var.  

 
BaĢta Efendimiz (A.S.), adı Muhammed olduğu halde Ahmed diye 

de anılır. Ki o övülme niteliğinden dolayıdır. Yine Hz. Ġsa; adı Ġsa olduğu 
halde Mesih olarak ta anılır. O da onun sıfatıdır. Yine Kur‟an da sıfatıyla 
anılan mesela Zünnun, bir sonra gelecek, Yunus peygamberdir, balık 
sahibi demektir. Bunun gibi iĢte burada ki zül Kifl de, yani sorumluluk 
alan, yükümlülük sahibi, kefalet sahibi, tekeffül eden manasında Zül Kifl 
de ya Ġlyas peygamberin, ya da Hezekiyel peygamberin ikinci adı olarak 
yorumlanmıĢtır bazı müfessirler tarafından, ki bendeniz Ġlyas peygamber 
olmasını ihtimal dıĢı buluyorum, çünkü Kur‟an da bir baĢka yerde Hz. 
Ġlyas‟la Zül Kifl yan yana, ayrı ayrı bir “vav” ile geliyor.  

 
O zaman bu ihtimali çıkmak lazım geriye de tek ihtimal kalıyor o da 

Babil kralı Nebuchadnezzar‟ın Kudüs baskını sırasında esir aldığı 
insanlar arasında çocuk olarak bulunan ve onun Habur ırmağı kıyısına, 
bugün Ergani‟de makamı vardır. Hatta belki mezarıdır, mezarı olması 
çok daha kuvvetle muhtemeldir Hezekiyel Peygamber olması ihtimali 
gerçekten güçlü görünüyor. Çünkü bu peygamber hakkında Kitabı 
Mukaddeste anlatılanlarla, Bu peygamber hakkında burada anlatılan 
sabır sahibi olması, direnç sahibi olması çok birbirine uyuyor, uyuĢuyor. 

 
Hezekiyel peygamber de sürgünde hem kendi dindaĢlarına hem de 

putperest Babil‟lilere sürekli imanı anlatmıĢ ve tevhide davet etmiĢ, ömür 
boyunca tüm sıkıntılara katlanarak davetini sürdürmüĢ bir peygamberdi. 

 
Burada tabii Eyyub peygamberle birlikte Zül Kifl peygamberin, yani 

Hezekiyel peygamberin, Ġdris peygamberin, Ġsmail peygamberin birlikte 
sabır nitelikleri öne çıkarılarak örnek gösterilmelerinden verilen hisse Ģu; 
Ġnsanı acı eğitir. Eğer siz baĢınıza gelenlere sabrederseniz, sonuçta 
sabrettiğiniz bu Ģeylerin sizden bir Ģey alıp götürmeden daha çok size bir 
Ģey getirdiğini bir Ģey verdiğini görürsünüz. Onun için bin yıllık neĢ‟enin 
veremeyeceğini bir anlık hüzün verebilir. Bu bir. 

 
Ġkinci hisse baĢına sıkıntı gelmek büyük insanların iĢidir. Büyük 

insanlar büyük yükler, büyük acılar, büyük dertler, büyük kederler 
çekerler. Onun için etrafınızda ömründe baĢı diĢi ağrımamıĢ insanların 

https://www.google.com/search?hl=en&client=firefox-a&hs=7GB&rls=org.mozilla:tr:official&sa=X&ei=srefT8WHNZL74QTyhdWRAw&ved=0CB4QvwUoAQ&q=Nebuchadnezzar&spell=1&biw=1280&bih=636


durumuna bakarak onların iyi olduğu sonucuna varmayın. Yani bir 
insanın baĢına gelen musibetler onun kötü oluĢundan değil, onun 
Allah‟ın ilgi alanı içinde oluĢuna bir delalettir. O nedenle bu örnekleri de 
bu bağlamda değerlendirin. Eğer sabrederse elbette sonuçta hem 
dünyada hem ukbada karĢılığını görecektir. Bu kıssadan hisse de budur. 

 
küllün mines sabiriyn hepsi de sıkıntıya karĢı direnen 

kimselerdendi. 
 
 
86-) Ve edhalnahum fiy rahmetiNA* innehüm mines salihıyn; 
 
Onları rahmetimizin içine dâhil ettik... Muhakkak ki onlar sâlihlerden 

idiler. (A.Hulusi) 
 
086 - Bunları da rahmetimize idhal eyledik, çünkü cidden 

salihîndendirler. (Elmalı) 
 
 
Ve edhalnahum fiy rahmetiNA bu yüzden onları rahmetimize gark 

ettik. Rahmetimizle hepsini kuĢattık. innehüm mines salihıyn zira onlar 
dürüst ve erdemli kimselerdi. Salih kullarımızdandı. Yani örnek 
insanlardandı. 

 
 
87-) Ve Zênnuni iz zehebe muğadıben fezanne en len nakdire 

aleyhi fenada fiyz zulümati en lâ ilâhe illâ ente subhâneKE inniy 
küntü minez zâlimiyn; 

 
ZünNun (Yunus)... Hani kızarak çekip gitmiĢ ve kendisini 

sıkıĢtırmayacağımızı zannetmiĢti! Nihayet karanlıklar içinde: "Tanrı yok 
(benliğim yok); sadece Sen (hakikatimi oluĢturan El Esmâ mânâların)! 
Senin (Esmâ mânâlarını açığa çıkaran olarak bu iĢlevimle) 
tespihindeyim! Muhakkak ki ben zâlimlerden oldum" diye yönelmiĢti. 
(A.Hulusi) 

 
087 - Zennun‟u da; hani öfkelenerek gitmiĢti de biz kendisini aslâ 

sıkıĢtırmayız zannetmiĢti, derken zulmetler içinde «la ilahe illa ente 
subhaneke inni kuntu minezzalimîn» diye nidâ etti. (Elmalı) 

 
 



Ve Zênnun ve balık olayının kahramanını da an. ĠĢte iki isimli bir 
peygamber daha. Bu niteliğin Hz. Yunus‟a verildiği konusunda kimsenin 
ihtilafı yok. 

 
iz zehebe muğadıben fezanne en len nakdire aleyh hani bir 

zamanlar o, hakkında iĢlem yapmayacağımızı sanarak öfke ile görev 
yerinden çekip gitmiĢti. 

 
Evet, burada da ilginç bir hisse var tabii. Önce bu olayın 

kahramanını kısaca hatırlayalım. Olay eski ahitte de ayrıntılarıyla 
anlatılır. Ki orada yine kendi ismi ile bir bölüm vardır. Yunus kitabında 
Hz. Yunus‟un serüveni Ayrıntılı olarak nakledilir. 

 
Yunus peygamber Ninova‟ya gönderilmiĢtir. Ki Asur‟luların 

baĢĢehridir Ninova. Bu olay Kur‟an da saffat suresinin 139 ve 
devamındaki ayetlerde de ayrıntılı bir biçimde nakledilir. Orada 
nakledildiğine göre Hz. Yunus Asur baĢkenti Ninova‟ya gönderildiğinde, 
Ninovalılar tarafından ilgisizlikle karĢılanmıĢtı. Onun davetine kimse ilgi 
göstermemiĢtir. Bunun üzerine Hz. Yunus onlara sinirlenerek, 
Ninovalılara kızarak Allah tarafından elçi olarak gönderildiği halde görev 
yerini terk edip, Kur‟an da saffat suresinin 140. ayetinde ifade buyrulduğu 
gibi kaçak bir köle gibi kaçtı diyor. Görev yerinden kaçar.  

 
Bu kaçıĢ sırasında denizde bindiği bir gemi fırtınaya tutulur. Bu 

fırtınanın kendisinin iĢlediği suç sebebiyle olduğunu ve geminin batmak 
üzere bulunduğunu görür ve bu durumu itiraf eder gemidekilere. Bu 
baĢınıza benim yüzümden geldi der. Çünkü ben Allah‟ın beni 
görevlendirdiği halde görev yerini terk edip kaçtım. 

 
O zaman gemidekiler kendisini suya atlamaya zorlarlar. Terk et 

gemiyi bizim de hayatımızı mahvetme derler. Ve neticede denize atılır. 
Ayette ifade buyrulduğu gibi denizde ilahi bir yardımla büyük bir balığın 
yutması sonucunda boğulmaktan kurtulur ve karaya atılır. 

 
ĠĢte bu hadise, tarihte meydana gelmiĢ gerçekten bu ilginç olay 

burada sadece kısaca değinilip kahramanına değinilip geçiliyor. Hatta 
kahramanının asıl ismi Yunus ismi de zikredilmiyor. Balık olayının 
kahramanı diye anılıyor. Bu Resulallah‟a; daha önceki peygamberlere 
nasıl yardım etmiĢsek sana da öyle yardım ederiz. Mesajıdır aslında. 

 
Tabii bunun bize verdiği bir hisse de var. O hisse; Peygamber de 

olsa iĢlenmiĢ bir suç cezasız kalmaz. Kul kusursuz olmaz, peygamber de 
olsa. Herkes O‟na muhtaçtır peygamber de olsa. Tabii daha büyük bir 



hisse günahtan değil, günaha aldırmamaktan kork. Hz. Yunus‟un örneği 
buydu. Hata iĢlemiĢti, hata etmiĢti. Fakat ettiği hatayı savunmamıĢtı. 
Kur‟an isteseydi eğer peygamberler arasında bir takım hatalar iĢlemiĢ 
olanları hiç anmazdı. Hz. Adem gibi, Hz. Yunus gibi, Hz. Musa gibi 
örnekleri vermezdi. 

 
Bakın burada Hz. Yunus bir sonraki ayette kendi kendisinin 

zulmettiğini düĢünüyor ve “ben zalimlerden oldum Ya Rabbi.” Diye 
Allah‟a sığınıyordu. Dolayısıyla Burada bize verilen ders çok daha derin. 
O da Ģu; Kul kusursuz olmaz, Nisan, insan olarak hata edebilir. 
Yanılabilir, yanlıĢ yapabilir. Bakın; sıradan insanları bırakın Allah‟ın 
seçtiği peygamberler bile bir takım hatalar yapmıĢlar, fakat insana düĢen 
Ģey hatasında ısrar etmemektir. Tevbe etmeyi bilmektir. Hatasını 
savunmamaktır. ġeytanla Adem‟i birbirinden ayıran farkta buydu. ġeytan 
da hata etti, Adem de. ġeytan da Allah‟a asi oldu Adem de. Fakat Ģeytan 
hatasını savundu, Adem af diledi. ĠĢte fark bu. Adem onun için adam 
oldu. ġeytan bu nedenle Ģeytan oldu, iblis oldu. Burada alacağımız hisse 
de bu sevgili dostlar. 

 
fenada fiyz zulümati en lâ ilâhe illâ ente subhâneKE inniy 

küntü minez zâlimiyn; derken o düĢtüğü zifiri karanlığın içerisinde 
ibadete layık baĢka tanrı yok, sadece yüceler yücesi olan sen varsın ey 
rabbim. Hiç Ģüphesiz ki ben bu tavrımla zalimlerden biri olup çıktım diye 
yakarmıĢtı. Böyle dua etmiĢ, böyle niyaz etmiĢti. lâ ilâhe illâ ente 
subhâneKE inniy küntü minez zâlimiyn belki bizim de dilimize 
pelesenk etmemiz gereken ve sürekli virdi zeban etmemiz gereken bir 
istiğfardır bu. Belki rabbimiz bize bu örnekle kendisine nasıl tevbe 
edeceğimizi, nasıl yöneleceğimizi, nasıl af dileyeceğimizi gösteriyordu. 
Aslında bu gerçekten nasıl af dilenirin Kur‟an ca verilmiĢ bir cevabıydı. 

 
Hz. Yunus‟un sonunu biliyorsunuz. Ninova‟ya geri dönecek, Allah 

tarafından kurtarıldıktan sonra geri Ninova‟lıların arasına karıĢacak, 
onları imana davet edecek ve bu davet sonunda baĢarı ile kabul görecek 
ve tüm bir Ninova onun daveti sayesinde imana kavuĢacaktı. 

 
[Ek bilgi; Lâ ilâhe illâ ente subhaneKE inniy küntü minez 

zâlimiyn. 
 

 "Tanrı yok (benliğim yok); sadece Sen (hakikatimi oluĢturan El 
Esmâ mânâların)! Senin (Esmâ mânâlarını açığa çıkaran olarak bu 
iĢlevimle) tespihindeyim! Muhakkak ki ben zâlimlerden oldum." 
 
 Bilgi: 



 
 Bakın bu hususta Rasûl AleyhisSelâm ne buyuruyor: 
 
 - "Zün Nun (Yunus AleyhisSelâm) balığın karnında iken 'Lâ ilâhe 
illâ ente Subhaneke inniy küntü minez zâlimiyn' diye dua ederdi. Bir 
Ģey hakkında bunu okuyan Müslüman yoktur ki, Allâh onun duasını kabul 
etmesin." 
 
 Yunus AleyhisSelâm Kur'ân-ı Kerîm'in "Enbiyâ" Sûresinin 87. 
âyetinde belirtilen Ģekilde, bu duaya devam ederek, yaptığı bir yanlıĢtan 
dolayı bağıĢlandı... Sonra da o devir Ģartlarına göre yüz bin kiĢiden fazla 
olan büyük bir topluluğa hidâyet ulaĢtırdı. 
 
 Dünya Ģartları ve Ģartlanmaları içinde, âdeta balık karnında 
boğulmak üzere olan insan gibi, sıkıntı içinde olanlara çok büyük ferahlık 
ve kurtuluĢ getirecek olan bir tespihtir, duadır bu âyet... 
 
 Ġleride tavsiyemiz olan çeĢitli zikir formülleri içinde de yer alan bu 
duaya günde üç yüz defa çekmek suretiyle devam edenler çok büyük 
fayda görürler. Kesinlikle devam edin. 

      (A.Hulusi/Dua ve zikir.)] 
 
 
88-) Festecebna lehu, ve necceynahu minel ğamm* ve kezâlike 

nüncil mu'miniyn; 
 
Biz de Ona icabet ettik! Kendisini içine düĢtüğü bunalımdan 

kurtardık! Ġman edenleri iĢte böyle kurtarırız. (A.Hulusi) 
 
088 - Biz de duâsını kabul ile icabet ettik de kendisini gamdan 

kurtardık ve iĢte müminleri böyle kurtarırız. (Elmalı) 
 
 
Festecebna lehu, ve necceynahu minel ğamm bunun ardından 

biz de onun yakarıĢını kabul ettik ve onu içine düĢtüğü sıkıntıdan, 
darlıktan, kederden, gamdan kurtardık. Kurtardık çünkü biz bize 
baĢvuranı reddetmeyiz. Çünkü Allah, Allah kadar rahmet eder af 
dileyince. Affedicidir. Kul ise kul gibi hata edecektir. Kul kulluğunu bilirse 
Allah ona rahmetini gösterecektir. ve kezâlike nüncil mu'miniyn iĢte biz 
inanıp güvenenleri böyle kurtarırız. Ġnananları ve Allah‟a güvenenleri, 
iman olarak inananları, ahlak olarak güvenenleri. Allah onların iman ve 
güvenlerini boĢa çıkarmaz. 

 

https://books.google.com.tr/books?id=kEoXAgAAQBAJ&pg=PA193&lpg=PA193&dq=D%C3%BCnya+%C5%9Fartlar%C4%B1+ve+%C5%9Fartlanmalar%C4%B1+i%C3%A7inde,+%C3%A2deta+bal%C4%B1k+karn%C4%B1nda+bo%C4%9Fulmak+%C3%BCzere+olan+insan+gibi&source=bl&ots=5GBDWb_RVW&sig=vVaPEtO6thA5taJjcHXyWBlQ2cU&hl=tr&sa=X&ei=LvSsVMqpJo34aILIgfAP&ved=0CCIQ6AEwAQ#v=onepage&q=D%C3%BCnya%20%C5%9Fartlar%C4%B1%20ve%20%C5%9Fartlanmalar%C4%B1%20i%C3%A7inde%2C%20%C3%A2deta%20bal%C4%B1k%20karn%C4%B1nda%20bo%C4%9Fulmak%20%C3%BCzere%20olan%20insan%20gibi&f=false


 
89-) Ve Zekeriyya iz nada Rabbehu Rabbi lâ tezerniy ferden ve 

ente hayrul varisiyn; 
 
Zekeriya... Hani: "Rabbim... Beni hayatta tek baĢıma bırakma (bir 

vâris ihsan et)! Sen vârislerin en hayırlısısın" diye Rabbine nida etti. 
(A.Hulusi) 

 
089 - Zekeriya‟yı da; hani rabbine «rabbi la tezerni ferden ve ente 

hayrul varisin» diye nidâ etmiĢti. (Elmalı) 
 
 
Ve Zekeriyya Zekeriyya‟yı da an. iz nada Rabbehu Rabbi lâ 

tezerniy ferden ve ente hayrul varisiyn hani bir zamanlar o rabbim 
diye yalvarmıĢtı. Beni evlatsız tek baĢına bırakma. ġu da var ki sen 
varislerin en hayırlısısın. Yani bana evlat ver derken seni unutuyor 
değilim, seni göz ardı ediyor değilim. Çünkü en hayırlı varis sensin. 
Herkes ve her Ģey gidecek geriye sen kalacaksın ya rabbi. Ġnsana sahip 
çıkacak olan sensin ya rabbi. Ben evlada güveniyor değilim. Yani sana 
duyduğum güveni senden alıp ta evlada veriyor değilim. Ama ya rabbi bir 
evladım da olsun istiyorum demiĢti. A. Ġmran/37 ve diğer ayetlerinde ne 
güzel anlatılır değil mi. 

 
Hünalike de'â Zekeriyya Rabbeh.. (A.Ġmran/38) iĢte o anda ve 

orada Zekeriyya rabbine yalvardı, ellerini açtı.  
 
Niye o anda ve orada? Daha önceki 37. ayetten önceki ayetleri göz 

önüne alırsanız Hz. Meryem anlatılmaktadır orada. Allah‟a adanmıĢ 
annenin adağı Meryem. Meryem‟i Allah‟a adanmıĢ olan bu kutlu adağı 
bin bir türlü nimetin içinde görünce Hz. Zekeriyya dayanamadı ve 
kendisinin de bir evlada sahip olup onu da kendisinin adamasını istedi. 
Yani benimde olsa ben de adardım demeye getirdi ve iĢte o anda ve 
orada dua etti; 

 
..Rabbi heb liy min ledünKE zürriyyeten tayyibeten, inneKE 

Semiy'ud du'â. (A.Ġmran/38)dedi. Rabbim bana tertemiz bir nesil ver, 
evlat ver. Sen hiç Ģüphe yok ki yalvarıp yakarmaları iĢiten birisin. 

 
Tabii ki ..ennAllâhe yübeĢĢiruke Bi Yahya..(A.Ġmran/39) hitabını 

meleklerden aldı. Allah seni Yahya ile müjdeliyor duası kabul edilmiĢti. 
Duasının kabul edildiği orada kendisine iletildi, fakat bir de ne görelim 
aynı Zekeriyya dönüp; 

 



Kale Rabbi enna yekûnu liy ğulamun ve kad beleğaniyel kiberu 
vemraetiy akır. (A.Ġmran/40) demez mi? Rabbim benim nasıl çocuğum 
olacak, benim yaĢım yetmiĢ iĢim bitmiĢ, çok yaĢlanmıĢım ve hanımımda 
kısırken nasıl olur demeye baĢladı. Oysa ki biraz önce dua eden ve bana 
da bir evlat ver diyen kendisi idi, aynı Ģahıstı. Ama Ģimdi dönüp; Rabbim 
ben çok yaĢlandım karımda kısır. Nasıl çocuğum olabilir ki diyen de 
kendisi. 

 
Duayı aĢk ile etmiĢti, soruyu akılla sordu. Yani aĢk modundan akıl 

moduna döndü. Onun içinde bu soruyu sordu. Ve tabii rabbe bu soruyu 
sormasına rağmen bakınız rabbimiz azarlamadı. O ne biçim laf, o ne 
biçim tavır. Sen değimliydin biraz önce dua eden demedi ve onun isteğini 
makul karĢılayarak bize nasıl davranmamız gerektiği, bu tip hadiseler 
karĢısında nasıl davranmamız gerektiği Allah‟ın adabı ve ahlakıyla 
öğretildi. ĠĢte onun arkasından rabbimiz; 

 
Kale Rabbic'al liy ayeten, kale ayetüke ella tükellimen Nase 

selasete eyyamin illâ ramze. (A.Ġmran/41)Rabbim bana bir ayet ver 
demesini bile kabul ederek senin ayetin, iĢaretin; insanlarla 3 gün 
konuĢmamandır. Buyurdu. Senin bu konuda ki garantin belki de budur 
denilmeye getirildi. ĠĢte bu olayda bu ayetlerle anlatılan bu olay dile 
getiriliyor ve Hz. Zekeriyya da anılıyor. 

 
Hz. Zekeriyya‟nın anılması tabii ki yine yukarıdaki peygamberlerle 

birlikte aynı gayeye matuf. O da bakın Allah yolunda bir Ģeyler yapan 
eğer tıkanırsa, onun bittiği yerde Allah yetiĢecektir ve Allah‟ın yardımı 
onunla olacaktır mesajıydı. 

 
 
90-) Festecebna lehu, ve vehebna lehu Yahyâ ve aslahna lehu 

zevceh* innehüm kânu yusari'une fiyl hayrati ve yed'unena rağaben 
ve raheba* ve kânu leNA haĢi'ıyn; 

 
Biz de icabet ettik, Ona Yahya'yı hibe ettik ve karısını Onun için 

ıslah ettik (çocuk doğurmak için uygun hâle getirdik)... Muhakkak ki onlar 
hayırlı iĢlerde yarıĢırlar; ümitle ve korkarak bize dua ederlerdi, huĢû 
duyarlardı. (A.Hulusi) 

 
090 - Biz de duâsını kabul ile icabet ettik de kendisine Yahyâ‟yı 

verdik ve onun zevcesini ıslâh eyledik, hakikat bunlar hayrâtta müsaraat 
ve bize rağbet ve rehbetle duâ ederlerdi ve bizim için haĢı'lerdi. (Elmalı) 

 
 



Festecebna lehu ve biz onun yakarıĢını da kabul ettik. ve 
vehebna lehu Yahyâ ve aslahna lehu zevcehu ve onun eĢini kendisi 
için çocuk doğurmaya elveriĢli hale getirerek ona Yahya‟yı armağan ettik. 
innehüm kânu yusari'une fiyl hayrat Ģimdi bütün bu peygamberleri 
saydıktan sonra hepsine iliĢkin bir hükümde bulunuyor. ĠĢte bütün bunlar 
birbirleriyle hayırlarda yarıĢan kimselerdi. ve yed'unena rağaben ve 
raheba bize bollukta da darlıkta da yalvarıp yakarırlardı. Yani sadece 
darlıkta yalvarıp ta bollukta sırt dönmezlerdi.  

 
Bütün bu sayılan isimler insanlığa örnek gösterilirken, vahyin tüm 

muhataplarına örnek gösterilirken sizde onlar gibi olun demeye 
getiriliyordu. ve kânu leNA haĢi'ıyn zira onlar bize karĢı derin bir saygı 
duyarlardı. 

 
 
91-) Velletiy ahsanet ferceha fenefahna fiyha min ruhıNA ve 

ce'alnaha vebneha ayeten lil alemiyn; 
 
Ġffetini koruyan o diĢiyi (Meryem'i)... Ona (Meryem'in rahmindeki 

{Âdemî yaratıĢın benzeri olarak} cenine) ruhumuzdan nefhettik (Onda 
Esmâ'mızdan bazılarının özel mânâlarını açığa çıkartarak Ġsa'yı {Ģuur 
varlığı} halk ettik)... Onu ve oğlunu âlemler için bir mucize olarak 
meydana getirdik. (A.Hulusi) 

 
091 - Ve o diĢiyi de ki ırzını muhkem korudu da kendisine 

ruhumuzdan nefyettik, ve kendisiyle oğlunu âlemîne bir âyet kıldık. 
(Elmalı) 

 
 
Velletiy ahsanet ferceha bir de iffetini koruyan o kadını an. Bir 

örnek daha geldi. Hz. Meryem‟den söz ediliyor burada tabii ki. Zaten 
Meryem suresinde uzun uzun iĢlemiĢtik Hzç Meryem‟in hadisesini. Ona 
yapılan iftira da bu Ģekilde reddedilmiĢ oluyor. Ġffetini koruyan kadın 
denilerek. Yani peygamberler sıfatlarıyla öne çıkarılıyor bu surede. 

 
fenefahna fiyha min ruhıNA ve ce'alnaha vebneha ayeten lil 

alemiyn kuĢkusuz ona da ruhumuzdan üflemiĢ onu ve oğlunu çağının 
bütün insanları için rahmetimizin kutlu bir belgesi kılmıĢtık.  

 
Meryem – Ġsa; Ne kadar olağan üstü olursa olsun Allah‟ın 

müdahalesi olmadan hiçbir Ģey olmaz demenin bir örneğiydi bu. Yani 
olağanüstülük ne kadar güçlü olursa olsun yine Allah‟ın müdahalesi 
gerekmiĢtir. Hayran olacaksanız Allah‟a hayran olun demekti bu aslında. 



 
 
92-) Ġnne hazihi ümmetüküm ümmeten vahıdeten, ve ene 

Rabbuküm fa'budun; 
 
Muhakkak ki bu tek bir ümmet olarak sizin ümmetinizdir! Ben, sizin 

Rabbinizim! O hâlde bana kulluğunuzun bilincine erin! (A.Hulusi) 
 
092 - ĠĢte bu sizin ümmetiniz bir tek ümmet, rabbiniz da bir benim 

onun için hep bana kulluk edin. (Elmalı) 
 
 
Ġnne hazihi ümmetüküm ümmeten vahıde ve en sonunda sözü 

toplayıp bir noktaya getirdi. Aslında bu anahtarı, bütün bu peygamber 
kıssalarının anahtarı bu ayettir. Ey insanlar iĢte sizin ümmetiniz bir tek 
ümmettir. Yani bütün bu peygamberler tek bir dine mensuptur ve 
hepsinin de kaynağı aynıdır. Aslında yeryüzünde hakikatin iki kaynağı 
yoktur. Tek bir kaynağı vardır. Onun için tüm muvahhitler nerede 
bulunursa bulunsunlar, tarihin hangi döneminde yaĢamıĢ olurlarsa 
olsunlar, hangi ırktan ve kavimden gelirlerse gelsinler hepsi de bir tek 
ümmettirler. Yani sen ve Ġsa, sen ve Musa, sen ve Yunus, sen ve Zül kifl, 
sen ve Davud, sen ve Süleyman, sen ve Ġbrahim aynı ümmete 
mensupsun. 

 
ve ene Rabbuküm  ve ben de sizin rabbinizim. fa'budun o halde 

sadece bana kulluk edin. 
 
 
93-) Ve tekattau emrehüm beynehüm* küllün ileyNA raci'un; 
 
Onlar aralarında iĢlerini (din - sistem anlayıĢlarını) paramparça 

ettiler... Hepsi bize rücu edicilerdir. (A.Hulusi) 
 
093 - Onlar kumandalarını beyinlerinde parçaladılar, fakat hepsi 

bize rücu' edecekler. (Elmalı) 
 
 
Ve tekattau emrehüm beynehüm ama onlar birliklerini aralarında 

paramparça ettiler.  
 
Evet, bir önceki ayet rabbüküm diyordu, ümmetüküm diyordu. 

“küm”, siz, siz, siz..! zamiri kullanırken buradaki zamir hemen tekattau 
müstetir zamir, yani o, onlara geçiverdi, onlar. Neden? Çünkü Allah 



parçalayanları muhatap almıyor. Parçalayanları kendisinden yüz çevirmiĢ 
sayıyor ve kendisi de onlardan yüz çeviriyor. Onun için burada böyle bir 
nükte var. Ama onlar birliklerini aralarında paramparça ettiler. 

 
küllün ileyNA raci'un oysa ki hepsi de sonunda bize dönecekler. 

Yani hepsi aynı kaynaktan çıkıp, hepsi aynı kaynağa dönecekleri halde 
paramparça ettiler, sen Musevi, sen Ġsevi, sen Ģu, sen bu dediler. Oysaki 
onların hepsi de Ġslam peygamberiydi ve getirdikleri Ġslam vahyi idi, davet 
ettikleri de Ġslam‟ın kendisiydi. Bunların dininin adı da Allah‟a teslimiyet 
idi. 

 
 
94-) Femen ya'mel minas salihati ve huve mu'minun fela 

küfrane lisa'yih* ve inna lehu kâtibun; 
 
Kim imanlı olarak yararlı bir fiil ortaya koyarsa o çalıĢmasının 

karĢılığını alır! Biz onun kaydını tutanlarız! (A.Hulusi) 
 
094 - Ġmdi her kim mümin olarak salihattan bir amel iĢlerse onun 

sa'yine küfran yok ve her halde biz onun hesabına yazarız. (Elmalı) 
 
 
Femen ya'mel minas salihati ve huve mu'minun fela küfrane 

lisa'yih neticede kim iman etmiĢ olarak iyi ve erdemli davranıĢlar 
sergilerse onun bu çabası asla görmezden gelinmeyecektir. ve inna 
lehu kâtibun çünkü biz onu, onun lehine bütün bunları, bütün 
yaptıklarını birer birer kaydediyoruz. 

 
 
95-) Ve haramün alâ karyetin ehleknaha ennehüm lâ yerci'un; 
 
Yok ettiğimiz bir bölgedekilere haramdır ki; onlar rücu edemezler! 

(A.Hulusi) 
 
095 - Ġhlâk ettiğimiz karyeye dahi haramdır ki rücu' etmeyecek 

olsunlar. (Elmalı) 
 
 
Ve haramün alâ karyetin ehleknaha ne ki bizim helâkine karar 

verdiğimiz bir toplum mecburi istikamete girmiĢtir. 
 
Burada ki haramün, yani dönüĢü olmayan bir yola. Ebu Müslüm 

Isfahani, büyük ve orijinal müfessirimiz bu ayeti, ahirete iliĢkin olarak 



anlamıĢ, onun içinde Ģöyle bir çeviri çıkar, eğer ahirete iliĢkin anlarsak; 
Helâk ettiğimiz toplumlar, artık dönüĢü olmayan bir yola girmiĢler, 
mutlaka hesap vereceklerdir Allah‟a. Ama dünyaya iliĢkin anlarsak; 
Helâkine karar verdiğimiz toplumlar dönüĢü olmayan bir yola girmiĢlerdir, 
artık dönemezler ve dolayısıyla helâke uğrayacaklar. Mutlaka helâk 
olunacaklar manasına gelir. 

 
ennehüm lâ yerci'un artı onların geri dönmesi mümkün değildir. 
 
 
96-) Hatta izâ futihat ye'cucü ve me'cucü ve hüm min külli 

hadebin yensilun; 
 
Nihayet Ye'cüc ve Me'cüc kapılarının açıldığı zaman, her hadebden 

(yüksekçe yer - belki de uzay gemilerinden) hızlıca inerler! (A.Hulusi) 
 
096 - Nihayet Ye'cûc ve Me'cûc açılıp da her tepeden saldırdıkları. 

(Elmalı) 
 
 
Hatta izâ futihat ye'cucü ve me'cucü ve hüm min külli hadebin 

yensilun ta ki ye‟cüc ve me‟cüc‟ün salınıp her bir köĢeden boĢalacakları 
zamana dek. 

 
Kitabı Mukaddeste gog, magog olarak geçen iki unsur. Ye‟cüc ve 

Me‟cüc olarak Kur‟an a geçmiĢ. Aslında muarrab Ģeklidir gog, magog‟un, 
ArapçalaĢmıĢ halidir. Bu sözcüklerin aslı gregçe‟dir, Yunanca. Ye‟cüc; 
teagog kökünden türetilmiĢtir. Tanrıya serkeĢlik eden, tanrılara baĢ 
kaldıran, tanrıları kendi arzu ve isteklerine göre kullanan anlamına 
geliyor Yunanca da. Me‟cüc‟ün kendisinden türetildiği Gregçe karĢılığı 
ise demos agos sözcüklerinin birleĢiği olan demagog. Yani halka karĢı 
zorbalık yapan, onun üzerinde baskı kuran, onu etkileyen çeteler 
demektir, zorbalar demektir.  

 
Ye‟cüc; çete baĢları, Allah‟a karĢı baĢ kaldıran, tanrıya baĢkaldıran. 

Me‟cüc ise onun çeteleri. Halkı zorbalıkla boyun eğdiren. Dolayısıyla 
ikisini birlikte aldığımız zaman kelime anlamı olarak Kehf/94 ayetini de bu 
ayetle birlikte anladığımızda Ye‟cüc ve Me‟cüc diye Kur‟an da bahsedilen 
bu zümrelerin herhangi bir çağa, herhangi bir zamana, herhangi bir 
mekana, herhangi bir ırka ait olmadığı bununla sınırlanamayacağı, her 
zamanda, her çağda gelen Ye‟cüc ve Me‟cüc zümresi bulunduğunu 
anlamıĢ oluruz kolayca. Çünkü Kehf/94. ayetinde geçmiĢte yaĢanmıĢ bir 
olaya iliĢkin olarak bu zümrelerin ortaya çıktığı anlatılıyor. Burada ise 



gelecekle ilgili anlatılıyor. Dolayısıyla zamanı ve mekanı yok. Her çağın 
zorbaları var. Zorba liderleri, ve o liderlere uymuĢ çeteler, yani terör 
çeteleri. 

 
Özelliği ne bunYların; 
 
1 – Allah‟a karĢı, tevhide karĢı, ilahi yasalara karĢı çıkmaları. 
 
2 – Ġnsanlara karĢı zorbalık yapmaları, onların üzerinde tahakküm 

kurmaları.  
 
Bugün süper güç diye bildiğiniz güçler tıpatıp uymuyor mu Ye‟cüc 

ve Me‟cüc. Aslında her çağın Ye‟cüc ve Mecücü vardı. GeçmiĢte 
Ġskender kendi çağının Yecüc ve Me‟cücüydü. GeçmiĢte Roma kendi 
çağının Ye‟cüc ve Me‟cücuydu. GeçmiĢte Bizans kendi çağının Ye‟cüc 
ve Me‟cücuydu. Firavun, Nemrut‟ta öyle. Bugün de Allah‟a karĢı isyan 
eden, ilahi olana karĢı isyan eden, kutsalla bağını koparan, eĢyanın 
kutsalla olan bağını koparan, insanın kutsalla olan bağını koparan ve 
gelip para gücüyle, ekonomik güçle, silah gücü ile, ateĢ gücüyle, askeri 
güçle tüm insanlığın tepesine kurulan ve onlara tahakküm eden güçte bu 
çağın Ye‟cüc ve Me‟cüc‟üdür. 

 
Buradaki futihat ta ki diĢillik “t” si bunların birer kiĢi değil zümre 

olduğunu, bir tür olduğunu, bir tip olduğunu gösterir. 
 
 
97-) Vakterabel va'dül Hakku feizâ hiye Ģahısatün 

ebsarulleziyne keferu* ya veylena kad künna fiy ğafletin min hazâ 
bel künna zâlimiyn; 

 
Ölüm yaklaĢtığında, bir de bakarsın ki hakikat bilgisini inkâr 

edenlerin gözleri dehĢetle donar kalır! "Eyvah! Gerçekten biz kozamızda 
- dünyamızda yaĢıyormuĢuz (bu gerçeği fark edememiĢiz)! Hayır, 
zâlimler imiĢiz." (A.Hulusi) 

 
097 - ve hak vaat yaklaĢtığı vakit, o zaman iĢte o küfredenlerin 

derhal gözleri belerecek «eyvah bizlere biz bundan gaflet ettik, hayır 
kendimize zulmetmiĢ olduk» diyecekler. (Elmalı) 

 
 
Vakterabel va'd imdi mutlaka gerçekleĢecek olan sözün vakti 

yaklaĢmıĢtır. Vakterabel va'dül Hakk mutlaka gerçekleĢecek olan sözün 
vakti yaklaĢmıĢtır. feizâ hiye Ģahısatün ebsarulleziyne keferu iĢte o 



zaman küfürde direnenler gözleri yuvalarından fırlamıĢ bir halde 
diyecekler ki; 

 
ya veylena kad künna fiy ğafletin min hazâ yazıklar olsun bize 

doğrusu biz bu söze rağmen, Allah‟ın vaadine rağmen gaflete dalmıĢız 
görmezden gelmiĢiz, bu gerçeği göz ardı etmiĢiz. bel künna zâlimiyn 
dahası böyle yapmakla baĢkasına değil kendi kendimize kıymıĢız. Yazık 
etmiĢiz. 

 
 
98-) Ġnneküm ve ma ta'budune min dûnillâhi hasabü 

cehennem* entüm leha varidun; 
 
Muhakkak ki siz de, Allâh dûnundaki taptıklarınız da cehennem 

yakıtısınız! Siz oraya varacaksınız! (A.Hulusi) 
 
098 - Haberiniz olsun ki siz ve Allah dan baĢka taptığınız nesneler 

hep Cehennem mermisisiniz, siz, ona vürud edeceksiniz. (Elmalı) 
 
 
Ġnneküm ve ma ta'budune min dûnillâhi hasabü cehennem Ģu 

kesin ki siz ve Allah‟tan baĢka taptıklarınız cehennemin yakıtısınız. Kendi 
kendilerine diyorlar bunu. Bu bir itiraf, Fakat geri dönülmez bir noktada 
itiraf. Ġtirafın fayda vermeyeceği yerde bir itiraf. Ġstiğfarın mümkün 
olmadığı bir yerde istiğfar. Tevbenin mümkün olmadığı bir yerde tevbe. 
Yani otoban da geriye dönmek istemek gibi bir Ģey. Onun içinde o gün 
gelmeden evvel yer yüzünde daha hayatta iken, Allah‟ın; insanoğlunun 
kendisine yönelmesini istiyor. Vahiy bunu istiyor. 

 
entüm leha varidun sizler O‟na mutlaka varacaksınız. Yani 

cehenneme. 
 
 
99-) Lev kâne haülai aliheten ma vereduha* ve küllün fiyha 

halidun; 
 
Eğer bunlar tanrılar olsalardı, oraya gelip girmezler idi! Hepsi orada 

ebedî kalıcılardır. (A.Hulusi) 
 
099 - Onlar ilâh olsalardı ona vürud etmezlerdi, halbuki hepsi onda 

muhalled kalacaklar. (Elmalı) 
 
 



Lev kâne haülai aliheten ma vereduha eğper tanrılaĢtırdıkları 
Ģeyler gerçek ilah olsaydı oraya asla girmezlerdi. Bu tanrılaĢtırdıkları, bu 
ilahlaĢtırdıkları o liderler, o önderler ve tabii taĢtan yontudan veya soyut 
somut insandan, her neden ise onların hepsi cehennemin odunu, yakıtı 
olacak diyordu üstteki ayette. Eğer gerçek tanrı olsaydı cehenneme 
girmezlerdi diyor bu ayet. 

 
ve küllün fiyha halidun ama hepsi orada temelli kalacaklar. Yani 

geçici de değil. 
 
 
100-) Lehüm fiyha zefiyrun ve hüm fiyha lâ yesme'un; 
 
Onlar için orada Ģiddetli - horultulu inleme vardır ve onlar orada 

(dünyadaki sağırlıklarının devamı olarak) iĢitmezler! (A.Hulusi) 
 
100 - Öyle ki onların orada bir zefîri var, bunlar da orada iken 

iĢitmeyecekler. (Elmalı) 
 
 
Lehüm fiyha zefiyrun orada onların payına inim inim inlemek 

düĢecek. ve hüm fiyha lâ yesme'un ve onlar orada iniltiden baĢka bir 
ses duymayacaklar. 

 
Bu iniltiden, ama onu çıkararak yalın kat tercüme de yapabiliriz. 

“Onlar orada da duymayacak”. Yani burada hakikati duymamıĢlardı 
orada da duymayacaklar. 

 
 
101-) Ġnnelleziyne sebekat lehüm minnel Hüsna, ülaike anha 

müb'adun; 
 
Bizden kendilerine güzellik, saadet takdir edilmiĢ olan kimselere 

gelince, iĢte onlar ondan (cehennemden) uzaklaĢtırılmıĢlardır. (A.Hulusi) 
 
101 - ġüphe yok ki haklarında bizden Hüsnâ sebk edenler, bunlar, 

ondan uzaklaĢtırılmıĢlardır. (Elmalı) 
 
 
Ġnnelleziyne sebekat lehüm minnel Hüsna ne varki katımızdan 

kendilerine iyilik, güzellik ihsan ettiğimiz kimselere gelince ülaike anha 
müb'adun iĢte onlar cehennemden uzak tutulacaklar. 

 



 
102-) Lâ yesme'une hasiyseha* ve hüm fiy meĢtehet 

enfüsühüm halidun; 
 
Onun (cehennemin) gümbürtüsünü iĢitmezler... Nefslerinin arzu 

ettiği her Ģey içinde sonsuza dek yaĢarlar. (A.Hulusi) 
 
102 - ve bunlar canlarının istediğinde muhalled kalacaklardır. 

(Elmalı) 
 
 
Lâ yesme'une hasiyseha onlar oranın uğultusunu, oranın fısıltısını 

dahi duymayacaklar. ve hüm fiy meĢtehet enfüsühüm halidun ve onlar 
canlarının çektiği Ģeyler arasında kalıcı bir hayat sürecekler, mutlu bir 
hayat. 

 
Dünya da Allah için bazı Ģeylerden kaçınmıĢlardı, bazı Ģeyleri 

yememiĢler, içmemiĢlerdi. Allah içmeyeceksin demiĢ içmemiĢler, 
yemeyeceksin demiĢ; yememiĢler. Yapmayacaksın demiĢ 
yapmamıĢlardı. Testiyi kıranla suyu getiren bir olur mu. Elbette 
olmayacaktı. Onların akıbeti ve ahireti de bir olmayacaktı. 

 
 
103-) Lâ yahzünühümül feze'ul ekberu ve tetelakkahümül 

Melaiketü, hazâ yevmükümülleziy küntüm tuadun; 
 
O en büyük korku (ölüm kavramı kalktığı için) onları üzmez ve 

melekler onları karĢılar: "ĠĢte bu vadolunduğunuz sizin gününüzdür." 
(A.Hulusi) 

 
103 - O fezeı ekber bunları mahzun etmeyecek ve bunları Melekler 

Ģöyle karĢılayacaklar: bu iĢte sizin o gününüz ki vaat olunuyordunuz. 
(Elmalı) 

 
 
Lâ yahzünühümül feze'ul ekber onları kıyamete mahsus, o 

benzeri görülmemiĢ büyük dehĢet dahi tasalandırmayacak. ve 
tetelakkahümül Melaiketü, hazâ yevmükümülleziy küntüm tuadun 
zira melekler kendilerini bu iĢte size vaad edilen o mutlu gündür diye 
karĢılayacaklar. Melekler onları böyle karĢılayacak. Size hani bir 
zamanlar vaat edilmiĢti ya, o gün, iĢte bu gün diyecekler. 

 
 



104-) Yevme natvis Semae ketayyis sicilli lilkütüb* kema 
bede'na evvele halkın nu'ıydüh* va'den aleyna* inna künna faıliyn; 

 
O gün, semâyı yazılı sayfaları dürer gibi düreriz! Ġlk yaratmaya 

baĢladığımız gibi (yer - gök bitiĢik hâle) onu iade ederiz! Bu vaadimizdir! 
GerçekleĢtirecek olan Biziz! (A.Hulusi) 

 
104 - O gün ki Semâyı kitaplar için defter dürer gibi düreceğiz evvel 

baĢladığımız gibi halkı iade edeceğiz, uhdemizde bir vaat, Ģüphe yok ki 
biz yaparız. (Elmalı) 

 
 
Yevme natvis Semae ketayyis sicilli lilkütüb o gün biz gökleri, 

sayfaları dürüp büker gibi dürüp bükeriz. Tabii ki kıyamet gününden söz 
ediliyor. Gökleri bir kitap sayfası gibi dürüp bükeriz, rulo yaparız böyle. 
kema bede'na evvele halkın nu'ıydüh mahlukat evrenini ilk defa nasıl 
yaratmıĢsak onu öylece tekrar tekrar yaratırız. va'den aleyna bu 
üstlendiğimiz bir sözdür, yerine getireceğimiz bir vaattir. inna künna 
faıliyn zira biz her istediğimiz mutlaka ve mutlaka yerine getirir yaparız. 
Bu güce sahibiz. 

 
 
105-) Ve lekad ketebna fiyz Zeburi min ba'diz Zikri ennel'Arda 

yerisüha ıbadĠYes salihun; 
 
Andolsun ki Zikir'den (önceki hatırlatıcı bilgilerden) sonra Zebur'da 

(Hikmetler Bilgisi) da yazdık ki: "Arza (bedende Esmâ kuvveleriyle 
tasarrufa), Benim salâha ermiĢ kullarım (velâyet hakikati) vâris olur!" 
(A.Hulusi) 

 
105 - ġanım hakkı için zikirden sonra Zebur da da yazmıĢtık: ki her 

halde Arz, ona benim Salih kullarım vâris olacaktır. (Elmalı) 
 
 
Ve lekad ketebna fiyz Zeburi min ba'diz Zikri ennel'Arda 

yerisüha ıbadĠYes salihun ve doğrusu biz hatırlatıcı mesajların 
ardından bütün ilahi vahiylerin hikmet yüklü sayfasına dünyaya Salih 
kullarım varis olacak diye yazmıĢızdır. 

 
Burada ki Zebur; aslında demir levha anlamına gelir, sözlük anlamı. 

Fakat Taberi bu ibareye tan da bu ayetin açıklamasında Mücahitten 
naklen Allah‟ın peygamberlerine indirdiklerinin tümü manasını veriyor. Ki 
biz o manayı önceledik ve tercih ettik. 



 
Burada vaat edilen Ģey dünyada da anlaĢılabilir, ahirette de 

anlaĢılabilir. Yani dünyevi bir iktidar olarak anlaĢılabileceği gibi burada ki 
arz‟ın, bir üstteki ayetin devamı olarak anlaĢılarak bu yer yüzünün 
yeniden iade edildikten, yani rulo gibi dürüldükten sonra ahiret olarak 
kendilerine verilecek yer, vaat edilen yer manasına, yani cennet 
manasına da anlamak mümkündür.  

 
 
106-) Ġnne fiy hazâ le belâğan likavmin 'abidiyn; 
 
Muhakkak ki bunda, abidler topluluğu (arınma çalıĢmaları yapanlar) 

için açıklayıcı bilgi vardır. (A.Hulusi) 
 
106 - ġüphe yok ki bunda âbid bir kavim için kâfi bir Öğüt vardır. 

(Elmalı) 
 
 
Ġnne fiy hazâ le belâğan likavmin 'abidiyn hiç Ģüphesiz bunda 

Allah‟a gereği gibi kulluk etmek isteyenler için nice mesajlar vardır. 
 
 
107-) Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil 'alemiyn; 
 
Seni âlemler (insanlar) için sadece rahmet olarak irsâl ettik! 

(A.Hulusi) 
 
107 - Ve seni sâde âlemîne rahmet olarak göndermiĢizdir. (Elmalı) 
 
 
Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil 'alemiyn iĢte bu yüzden ey 

peygamber biz seni bütün insanlığa sadece bir rahmet, sadece bir 
mağfiret, sadece bir esenlik olarak gönderdik. Yani senin gönderiliĢin yer 
yüzüne, tüm insanlığa bir rahmettir. 

 
Evet değerli dostlar. Alemlere rahmet..! Katade burada kilil „alemin i 

tüm varlıklar olarak anlamıĢ. Fakat Ġbn Abbas‟ın buna bir itirazı ver 
tercüman ül Kur‟an da; Peygamber hayvanlara ve meleklere peygamber 
olarak gönderilmedi ki tüm varlık, tüm yaratıklar olarak anlaĢılsın diyor ki, 
doğrudur. Onun için ben tüm insanlığa diye çevirmeyi daha doğru 
buldum. Tüm Ģuurlu varlıklara, insanlığa bir rahmettir. Rahmeten lil 
„alemin dir. 

 



Rahmettir ve aynı zamanda hatemün nebiyyindir. Ahzap suresinde 
ifade buyrulduğu gibi.(Ahzap/40) Hatemün nebiyyin. Neden hem 
rahmettir, hem de nebilerin mührüdür? 

 
1 – Kur‟an vahyi bozulmadan bize kadar gelmiĢ tek vahiydir. 
 
2 – Tabii bu Ģartın arkasından önceki vahiylerin kendisine 

vurulacağı ölçüdür Kur‟an vahyi. Maide/48. ayeti; 
 
Ve enzelna ileykel Kitabe Bil Hakkı musaddikan lima beyne 

yedeyhi minel Kitabi ve Müheyminen aleyh..(Maide/48) özellikle 
buradaki; Biz sana bu kitabı mutlak gerçeğe bir atıf olarak gönderdiklima 
beyne yedeyhi minel Kitabi ve Müheyminen aleyh.. neyi tasdik etsin 
diye? Senden önceki kitapları vahiyleri tasdik etsin, ama sadece tasdik 
etmesin, onaylamasın ve Müheyminen aleyh.. aynı zamanda onun içine 
karıĢtırılmıĢ olan yalan ve yanlıĢları da ayırsın, sağlamasını yapsın, bir 
ölçü olsun diye gönderdik. ĠĢte Kur‟an vahyi kendisinden önceki 
vahiylerin kendisine vurulacağı bir ölçü vahiydir. Bir metre, bir kilo 
vahiydir. Onun için Kur‟an vahyi vahiylerin en zirvesi hem de ölçüsüdür. 
yine rahmeten lil 'alemiyn olması sonucunda peygamber tüm insanlığa 
gönderilmiĢtir. 

 
Kul ya eyyühenNasü inniy Rasûlullahi ileyküm 

cemiy'a..(A‟raf/158) ey insanlar de ben sizin tümünüze, tamamınıza 
birden gönderilmiĢ bir elçiyim. 

 
Ve yine; Ahzap/40 ta nebilerin sonuncusu olduğu dolayısıyla da 

artık insanlığın önderlik insandan mesaja geçtiği müjdesi. Ġnsan değil 
artık insanlığın önderi, mesaj olmuĢtur, vahiy olmuĢtur bu Ģekilde.  

 
3 - Ve tabii sonuncu olarak ebedi risalet ebedi rahmet olmuĢtur. 

Onun için sevgili efendimiz vahyi bize ulaĢtırmakla insanlığın kararan 
ufkunu aydınlatan bir güneĢ, insanlığın kararan yüreklerini aydınlatan bir 
Nûr, insanlığın kararan aklını aydınlatan bir ıĢık olmuĢtur. Bu rahmetin 
dünyaya yönelik küresel ve evrensel rahmetin ta kendisidir. 

 
Tabii ki bu sadece dünyevi bir rahmet değil, aynı zamanda uhrevi 

bir rahmet olmuĢtur. 
 
 
 
 



108-) Kul innema yuha ileyye ennema Ġlahüküm ilâhun vahıd * 
fehel entüm müslimun; 

 
De ki: "Bana sadece Ģu vahyolunuyor: Sizin tanrı diye 

düĢündüğünüz sadece Ulûhiyet sahibi TEK'tir! Siz müslimler misiniz 
(teslimiyetinizin farkında mısınız) peki?" (A.Hulusi) 

 
108 - De ki: bana sade vahyolunuyor ki: ilâhınız ancak bir ilahtır, 

Ģimdi siz Müslüman oluyor musunuz? (Elmalı) 
 
 
Kul innema yuha ileyye ennema Ġlahüküm ilâhun vahıd * fehel 

entüm müslimun de ki bana vahy olunan her Ģeyin özü, yalnız ve 
yalnızca ilahınızın bir tek ilah olduğu som gerçeğidir. ġu halde artık siz 
O‟na teslim olacak mısınız. 

 
 
109-) Fein tevellev fekul azentüküm alâ seva'* ve in edriy 

ekariybün em ba'ıydün ma tû'adun; 
 
Eğer yüz çevirirlerse de ki: "EĢit olarak size bildirdim... Size 

vadolunan Ģey (uyarıldığınız ölüm) yakın mıdır uzak mıdır, bilmiyorum." 
(A.Hulusi) 

 
109 - Bunun üzerine aldırmazlarsa o halde de de ki: size düpedüz 

ilân ettim, ve bilmem bu size edilen va'd-ü vaîd pek yakın mi, yoksa uzak 
mı? (Elmalı) 

 
 
Fein tevellev fekul azentüküm alâ seva' eğer bu davetten yüz 

çevirirlerse o zamanda de ki; Ben bu daveti hiçbir ayırım gözetmeden 
hepinize duyurdum. Yani Ģu öyledir bu böyledir demedim, Herkese 
duyurmak gibi bir görevim vardı kapı kapı herkese duyurmak için 
varlığımı verdim, ömrümü harcadım. Yüzüme tükürdüler, tepeme taĢ 
bıraktılar, yoluma diken döĢediler, taĢladılar, hakaret ettiler, hiç kimseye 
yapılmayacak Ģeyleri yaptılar, yine de görevimi yapmaya çalıĢtım. 

 
ve in edriy ekariybün em ba'ıydün ma tû'adun ne var ki ben 

tehdit edildiğiniz hesap gününün yakın mı uzak mı olduğunu da bilemem. 
 
 
110-) Ġnnehu ya'lemülcehre minel kavli ve ya'lemu ma 

tektümun; 



 
"Muhakkak ki O, düĢüncelerinizden açığa vurduğunuzu da 

gizlemekte olduğunuzu da bilir." (A.Hulusi) 
 
110 - ġüphe yok ki o, söylenenden, açığa vurulanı da bilir 

gizlediğinizi de bilir. (Elmalı) 
 
 
Ġnnehu ya'lemülcehre minel kavli ve ya'lemu ma tektümun 

fakat Allah açıktan söyleneni nasıl bilirse gizlediklerinizi de öylece bilir. 
 
 
111-) Ve in edriy leallehu fitnetün leküm ve metaun ila hıyn; 
 
"Bilmiyorum, belki de süre tanınması sizin için bir denemedir 

(kendinizin ne olduğunu bizzat yaĢayıp görmeniz için) ve sınırlı bir 
yararlanmadır." (A.Hulusi) 

 
111 - Ve bilmem belki bu-mühlet-sizin için bir imtihan ve vakte 

kadar bir istifadedir. (Elmalı) 
 
 
Ve in edriy leallehu fitnetün leküm ve metaun ila hıyn fakat ben 

bu ertelemenin sizin için bir sınama ve kısa bir süreliğine verilmiĢ bir 
mühlet mi olduğunu her halde bilemem. Yani deneniyor musunuz, yoksa 
belanızın artırılması için size kısa bir mühlet daha mı verildi. Veyahut ta 
tevbe etmeniz için bir fırsat mı verildi, hangisi olduğunu bilemem. Yani 
ben yarın kendime dahi ne yapılacağını bilemem diyen bir peygamber bu 
itirafı yapar. 

 
 
112-) Kale Rabbıhküm Bil hakk* ve RabbunerRahmânul 

Müste'ânu alâ ma tasıfûn; 
 
Dedi ki: "Rabbim, Hak olarak hükmet! Rabbimiz Rahmân 

Müstean'dır sizin asılsız tanımlamalarınıza karĢı!"(A.Hulusi) 
 
112 - Dedi: ya rabbi! hakka hükmet ve rabbimiz rahmandır ancak 

isnatlarınıza karĢı sığınılacak müstean. (Elmalı) 
 
 
Kale Rabbıhküm Bil hakk ya da Kul rabbihküm Bil Hakk iki 

Ģekilde de okunur; Allah‟a yönel ve de ki Rabbim aramızda hak ve 



adaletle hüküm ver. ve RabbunerRahmânul Müste'ânu alâ ma tasıfûn 
onlara dön ve de ki; Kendisine yakıĢtırdığınız tüm gerçek dıĢı 
nitelemelere karĢı, kendisinden yardım istenecek tek mercii, yine o 
sınırsız merhamet sahibi olan rabbimizdir. 

 
Evet değerli dostlar. Sevgili efendimiz 1400 yıl sonra gelen Ģahitleri 

olarak diyoruz ki; görevini yapmıĢtır. O kendisine verilen vahyi hiç 
eksiksiz insanlığa  emanet etmiĢ ve rahmet olduğunu böylece ispat 
etmiĢtir. Biz 1400 yıl sonra gelen Ģahitleri olarak Allah huzurunda onun 
peygamberliğini yerine getirdiğinin Ģahidiyiz. Biz de rabbimizden Ģunu 
niyazlıyoruz ki biz nasıl onun Ģahidi isek, o da bizim ümmetliğimizi gereği 
gibi yerine getirdiğimizin Ģahidi olsun ve bizi kendi ümmetliğine kabul 
buyursun. 

 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
Ġslamoğlu Tef. Ders. HACC SURESĠ (01-24)(104) 
 
 
"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) 
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Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni diyordu ya Hz. Musa. Onun 
rabbimize yaptığı duayı ben de Kur‟an ın bu yeni sitesine girerken 
yapıyor, Rabbim diyorum, göğsüme geniĢlik ver, kolaylaĢtır iĢimi. 
Düğümü çöz dilimden ki anlayalar beni. Amin. 

 
Değerli Kur‟an dostları yepyeni bir heyecanı birlikte yaĢıyoruz. 

Çünkü Kur‟an ın keĢfetmemizi bekleyen yepyeni bir suresine daha 
giriyoruz. Vahyin; Allah‟ın insana tenezzülü, nüzulü. Yani insanoğlunun 
önüne çıkardığı bir gök sofrası olduğunu bilen, ne büyük bir rahmet 
olduğunu da bilir. 

 
Vahiy ilahi bir inĢa projesidir. Vahiy yeryüzünde yaratılıĢ amacına 

uygun bir hayatı inĢa için görevlendirilen insanı inĢa eder. Ġnsan hem 
hayatın inĢacısı olan bir usta, hem de vahyin inĢa ettiği bir nesnedir. 
Vahiy bu ustayı usta olarak yetiĢtirirse, kendisi ustalığını hayata 
aktarabilir. Onun içindir ki vahiyden bağımsız bir insanileĢme 
düĢünülemez. Çünkü insan, insan doğmaz, insanlaĢır, oluĢur. Alt yapı 
olarak yücelmeye müsaittir. Çünkü ilahi format olan fıtrat üzere 
yaratılmıĢtır.  

 
Bu bir zemindir. Bu alt yapıya uygun bir üst yapı ancak vahiyle 

kurulur. Yani ilahi fıtrat cıvata; vahiy somun. Eğer üst yapı alt yapıya 
uymazsa somun yalama olur. Sadece yalama olmakla kalmaz, aynı 
zamanda alt yapının diĢini de bozar, onu da yalama eder. Dolayısıyla 
yanlıĢ kurulmuĢ bir üst yapı, doğru kurulmuĢ alt yapıyı da bozar, tahrip 
eder, tahrif eder, mahveder. Onun için vahiy doğru kurulmuĢ ilahi fıtrat alt 
yapısı üzerine, yine gönderilmiĢ olan ilahi üst yapıdır.  

 
O nedenle vahyin insan için ilahi bir terbiye,ilahi bir inĢa modeli, 

ilahi bir inĢa projesi olduğunu bilen insanlar vahyin karĢısında hep 
heyecanlarını gizleyemezler. Çünkü Allah kendileri ile konuĢmuĢtur. 
Allah onlara tenezzül buyurmuĢtur. Allah onların önüne bir gök sofrası, 
bir maide açmıĢtır. Buyur kulum bu ebedi sofradan ye demiĢtir. Böyle bir 
sofranın baĢına oturmanın heyecanını hep birlikte yaĢıyor olmak Allah‟a 
sonsuz Ģükrü gerektirir. ĠĢte Ģu anda bu sofranın yepyeni bir yemeği ile 
daha karĢı karĢıyayız. Adı hac suresi. 

 
Hac suresi adını 25. ayeti ile baĢlayan hacla ilgili ritüellerden, yani 

Ģeairden, menasikden alır. Bu sure zaman dilimi olarak Mekki mi, ya da 
Medeni mi olduğu konusunda otoriteler hayli söz söylemiĢler. 39 – 40. 
ayetleri büyük tefsir otoritesi Ġbn. Abbas‟a göre bedir savaĢında inmiĢ. 
Eğer bu rivayeti kabul edersek surenin en azından bir kısmının 
Medine‟de indiğini kabul etmemiz gerekecek. 



 
Yine elimizde ki vahiy sıralamaları, vahiy kronolojileri; Hz. Osman 

kronolojisi, Ġbn Abbas kronolojisi ve Ġmam Cafer kronolojisine göre, 
üçüne göre de bu sure Medine de inmiĢ surelerden gösterilir. Fakat 39-
40 ayetlerin bağlamına baktığımızda, yani önüne ve sonuna 
baktığımızda bu iki ayeti o bağlamdan koparmanın mümkün olmadığını 
görüyoruz ki, 6. surenin giriĢinde biz bir takım kriterler serdetmiĢtik 
burada tefsir yaparken. ĠĢte o kriterlere vurduğumuzda bu iki ayeti ait 
olduğu bütünden çıkaramayacağımızı görüyoruz. Bu da bize Ģu sonucu 
veriyor, sadece 2 ayet değil, onların ait olduğu pasajlar da, o iki ayetin 
indiği zaman dilimine aittir.  

 
Konusu esas alındığında özellikle ilk 24 ayetinin Mekke de indiği 

gözüküyor. Çünkü bu ayetler Ahirete iliĢkin iman esaslarından biri olan 
ahirete imana iliĢkin ayetler. O halde eğer bir sonuca varmamız gerekirse 
hac suresi Mekke‟nin son dönemi ile Medine‟nin ilk dönemi arasında 
inmiĢ ve her iki döneme de sarkan bir sure olarak önümüzde duruyor. 

 
Sure ilk 24 ayetinde demiĢtim insanın ebedi istikbalinden söz 

ediyor. Ġnsan yaratılıĢ amacına uygun bir hayatı inĢa etmek istiyorsa, 
ebedi hayatta nasıl bir ömür geçirdiğinden hesap vereceğini unutmaması 
gerekiyor. Yani insanın yer yüzünde k sorumluluğu mutlaka ve mutlaka 
onun hesaba çekilmesini gerektirir. Çünkü bir sorumluluk yüklenip de bu 
sorumluluğu yerine getirip getirmediğinin sorulmaması düĢünülemez.  

 
Onun için eğer insan bir maçla yaratılmıĢsa, bir gayesi varsa, 

mutlaka bir sorumluluğu var demektir. Sorumluluğu olanın sorumsuz 
davranması da mümkündür. Sorumlu davrananla sorumsuz davrananı 
aynı ve eĢit saymak ilahi adalete sığmayacağı için mutlaka bir hesap 
sormak gereklidir. Bu hesabın sorulacağı yer de ahirettir. ĠĢte Kur‟an 
insana davranıĢlarının sorumluluğunu üstlenme daveti yapmakta ve ey 
insan bir gün hesaba çekileceksin demektedir ilk 24 ayetinde. 

 
25. ayeti ile baĢlayan pasajda Hac konusu iĢlenir. Dini sembollerin, 

kendilerinin amaç değil araç olduğu  bu Ģekilde ima edilir. Özellikle tüm 
diğer ibadetlerden farklı olarak hacca menasik (Ġbâdet edecek yerler. 
Ġbâdet ederken lüzum eden usul, yol ve tarz.) denilmesinin haccı 
oluĢturan ibadetlere menasik denilmesinin temelinde ki sebepte budur ve 
Kur‟an da hac için diğer ibadetler hakkında kullanılmayan çok ilginç bir 
ifade kullanılır. ġeairullah, min Ģeâirillâh Allah‟ın sembolleri. Demek ki 
haccı diğer ibadetlerden ayıran çok özel bir boyut var, o da sembollerle 
dolu olması. Yani sembolik boyutunun çok öne çıkan bir ibadet olması. 
Onun için semboller, sembolize ettikleri bir hakikate atıf yaparlar. 



Sembolize ettikleri hakikatler gözden kaçırılırsa elinizde sadece tarifesi 
kalır. Sadece kabuğu kalır. Onun içinde ruhu gitmiĢ, canı gitmiĢ bir ceset 
gibi sayılır.  

 
Bu nedenle bu bölümde ..feinneha min takvel kulub (32) ifadesi, 

özellikle hacla ilgili ayetler içerisinde ki bu ibare dikkatimizi çekmekte. 
Yani bu semboller gerçek anlamını müminin kalbindeki manada bulur. 
Yani sorumluluk Ģuurunda bulur. Sorumluluk hassasiyetinde bulur. 
Müminin kalbinde ki imandan alır sembollerin gerçek manasını. ĠĢte bu 
ibare bu hakikate bir atıftır. 

 
49 ve 57. ayetler nübüvvet kurumunu inkar edenleri muhatap alır 

ve onlara nübüvvet kurumunun; Allah‟ın insanla diyalogunun olmazsa 
olmaz bir Ģartı olduğu dile getirilir ve ispat edilir. 58. v3 60 ayetler 
arasında ise geçici hayatla ebedi hayat arasındaki bağa dikkat çekilir. 
Dünya hayatıyla ahiret hayatı arasında ki doğrusal iliĢki dile getirilir ve bu 
noktada insana ahiret; dünyanın hasılatıdır. Dünya ahiretin tarlasıdır. 
Ġlleti sonucundan bağımsız, sonucu illetinden bağımsız 
değerlendiremezsiniz. Onun için tarlayı hesaba katıp ta hasadı hesaba 
katmamak ne mümkün der insanoğluna.  

 
Ve insanoğluna hayatın bu iki yüzü arasında kopmaz bir bağ 

kurması teklif edilir. Yani hayatın dünya yüzü, hayatın ahiret yüzü. 
Hayatın geçici yüzü, hayatın kalıcı yüzü. Bu iki yüz arasında ki bağı 
koparmanın aslında insanın Allah ile bağını koparmak anlamına geldiği 
vurgulanır. Dolayısıyla insanın gerçekle bağını koparıp yalana mahkum 
olması anlamına gelir. 

 

[Ek bilgi; "Hac"cın iki hedefi vardır ki, bunlardan birisine ulaĢmak 
zorunludur!..  

 

1- YaĢamının "Arafat"ta bulunduğun o anına kadar ruhuna 
yüklenmiĢ tüm günahlarından arınarak, "sıfırlanmak"!..  

2- "Maarifi Billah" ile hâllenmek sûretiyle, ALLÂH ismiyle iĢaret 
edilenin ilmiyle âlemlerini ve düzenini seyretmek. 

HAC konusunda öncelikle Ģunu belirtelim: Hac günü belirli bir süre 
Arafat‟ta bulunup geçmiĢ günahlarına tevbe eden kiĢi, kul hakkı da dâhil 
olmak üzere O ANA KADAR KĠ BÜTÜN günahlarından kurtulur!  



HAC, Ġslâm Dini Ģartları arasında herkese son derece yararlı olan 
bir çalıĢmadır! Zira. YaĢamı boyunca kiĢinin bilerek veya bilmeyerek 
yaptığı yanlıĢlardan dolayı beyninde oluĢan ve "günah" adı verilen tüm 
negatif yük, eksiksiz olarak dalga (wave) bedenine yani ruhuna 
yüklenmiĢtir! Ruhundaki bu negatif yükün getirdiği ağırlık yüzünden de 
cehennem denilen ortamda battıkça batacaktır!  

ĠĢte baĢına gelecek olan bu felaketten kiĢinin kendini tümüyle 
kurtarabilmesi; ruhuna yüklenen negatif yükün tamamıyla "sıfırlanması-
silinmesi" HAC‟da mümkün olur! O ana kadar ruhuna yüklenmiĢ olan 
tüm günah adı verilen negatif yükleri silinir ve "anasından doğduğu 
günkü kadar günahsız olarak" geri döner! 

Ve yine Rasûlullah (aleyhisselâm)‟ın açıklamasına göre; "Acaba 
benim günahlarım af oldu mu?" diye Ģüpheye düĢerse, yeryüzündeki 
en büyük günahkâr olur.  

Kâbe niçin Mekke‟dedir?.. Arafat‟ta ne sır vardır ki orada 
toplanılmaktadır?.. Ve bunun benzeri daha nice sualin cevabını tafsilatlı 
bir Ģekilde "ĠNSAN ve SIRLARI" isimli kitabımızda elden geldiğince 
açıkladığım için burada tekrar aynı konuya girmiyorum. Arzu edenler 
orada ilgili bölümde bulabilirler. Ancak kesin olarak Ģunu vurgulayayım ki; 

Hiçbir hayır ve ibadet, Hac‟cın insana getirisini kazandıramaz!.. Kim 
aksini söylüyorsa, o henüz Hac‟cın ne olduğunu, değerini idrak etmemiĢ, 
hatta fark etmemiĢtir. "HAC‟ca gidecek kadar imkânı olan, buna rağmen 
gitmez de o sene içinde ölürse, ister Yahudi olarak ölsün ister Hıristiyan!" 
anlamındaki Resûlallah uyarısı konunun bütün önemini vurgulamaktadır!  

"Hac‟ca gidip de elin Arabına para mı kazandıracağım; onun yerine 
burada bir hayır yaparım" tarzından yaklaĢımlar; son derece düĢüncesiz 
ve bilgisiz yaklaĢımlardır. Çünkü bu kiĢilerin HAC‟cın ne olduğu hakkında 
hiçbir bilgisi yoktur!  

"Kızımı everirim; torunumu sünnet edeyim; yaĢlanıp ticaretten el-
etek çekeyim" tarzındaki yaklaĢımlar kadar saçması olamaz! 

HAC esasen ilk fırsatta ve olabildiğince gençken yapılmasında 
fayda ve hatta zaruret olan bir çalıĢmadır. Nasibinde varsa oradan 
aldıkların bir ömür boyu sana fayda sağlar! Gidenlerin görmüĢ olduğu 
gibi, dünyanın her yerinden gidenler yarı yarıya gençlerken; sadece 
Türkiye‟den gidenler, neredeyse ayağını zor sürüyenlerdir. 
Endonezya‟dan gelenler arasında evlenmeden önce evleneceği eĢi ile 
Hac vazifesini ifa etmek için gelenlerin haddi hesabı yoktur! 



Bir de hanımların Ģu çok önemli problemi vardır Hac konusunda:  

"Hac‟ca gidip geldikten sonra baĢımı örtmem, tam tesettüre girmem 
gerek; oysa ben bunu yapamam!.. Bu yüzden Hac‟ca gidemem!" ÇOK 
BÜYÜK BĠR YANLIġ! ġu anda bir veya birkaç vakit namaz kılıp, sonra 
da günlük normal kıyafetle dolaĢıyor musunuz?.. Evet! Namazda, ibadet 
sırasında baĢınızı örtüp, daha sonra da açıyor musunuz?. Evet!  

Öyle ise, Hac‟ca da gider, örtünür; farzınızı yerine getirir; 
döndükten sonra da elinizden ne kadarı geliyorsa, o kadarını yaparsınız!  

Ġslâm Dini‟nin en büyük düĢmanları, Dinden görünüp, Ģartları 
zorlaĢtırarak, insanları Dinden, Allâh ve Resûlallah‟tan uzaklaĢtıran; 
Dinden soğutup, nefret ettirenlerdir!  

Biliniz ki..; Hac da en az namaz kadar zorunlu ve yararlı bir 
çalıĢmadır! Böylesine önemli bir olaydan "gelince baĢımı örtemem" 
gerekçesiyle geri kalmak, aklın alamayacağı kadar büyük bir yanılgı ve 
kayıptır!  

BaĢ örtmek Kurân‟da belirtilen farzlardan biridir! Bunu yapmayan; 
Allâh‟ın bu konudaki teklifine uymamaktadır! Kur‟ân bu konuda bir ceza 
bildirmemiĢtir! BaĢını örten, elbette ki Allâh‟ın bu teklifine uymasının 
karĢılığını fazlasıyla alacaktır. BaĢını örtmeyen ise, Allâh‟a karĢı sorumlu 
olur! Allâh, bu davranıĢının karĢılığını dilediği gibi verir! Ancak, Kurân‟da; 

"Hac‟ca giden her hanım dönüĢte baĢını örtecektir; örtmeyenin 
Hac‟cı kabul değildir" gibisinden bir hüküm kesinlikle mevcut değildir! 

GIYBET etmemek de kesin hem de çok ağır hükümlerden biridir!.. 
"Ölü kardeĢinin çiğ etini yemektir gıybet" diye tanımlanmıĢtır Kurân‟da! 
Ben bu suçu iĢlemekten kendimi alamıyorum; öyle ise örtülü baĢımı 
açayım, diyor musunuz?.. Elbette hayır! Bir emri yerine getirememek, 
nasıl bir baĢka yerine getirebildiğin emirden de vazgeçmeyi getirmezse; 
Hac‟ca gitmek imkânın olduğu hâlde, baĢ örtememek yüzünden Hac‟ca 
gitmemek o derece büyük yanlıĢtır!  

Bu vesileyle Ģunu bir kere daha vurgulayayım...  

ĠSLÂM DĠNĠ‟NDEKĠ TEKLĠFLER, "PAKET PROGRAM" DEĞĠLDĠR! 
Yani, ya hepsini tam olarak yaparsın, ya da hiçbirini yapma türünden, 
değildir! 



Senden, istenilenler bellidir!.. Yani yapman ve yapmaman 
gerekenler. Sen bunlardan elinden geldiği kadarını yaparsın; 
yapamadıkların da eksiğindir. Hüküm Allah‟a aittir!  

"Ben bunlardan falanca ve filanca emirleri yerine getiremiyorum; 
öyle ise hiçbirini yapmayayım" düĢüncesi kesinlikle yanlıĢ ve 
düĢüncesizce kabuldür! 

Yap da, ne kadarı elinden geliyorsa, o kadarını yap!  

Hac‟ca gitme imkânına sahipsen, elinden geliyorsa, hemen git! 
Geldiğinde baĢını örtemeyeceksen; o da eksiğin kalsın! ĠnĢAllâh o da 
nasip olur!  

Özetle diyeyim ki; Tek baĢınıza, canlı ve bilinçli bir hâlde ölüm 
ötesine yapacağınız sonsuz yolculuğu idrak ediyorsanız, imkânlarınız 
içinde elinize geçen ilk fırsatta Hac‟ca gidiniz! Aksi hâlde bu konuda 
öylesine piĢmanlık duyacaksınız ki; bunun haddi hesabı yoktur!  

Devrinin "Ġnsan-ı Kâmil"i Abdülkerîm El-Geylânî‟nin Hac‟cın bâtın 
mânâlarıyla ilgili bazı değerlendirmelerini size nakletmek istiyorum. 
Kendisinden büyük feyz aldığım bu son derece değerli Zât‟ı böylece 
saygıyla anıyorum. 

Hac niyeti: Allâh talebi yolunda devamdır. Ġhram: YaratılmıĢları 
görmeyi terktir!  

BaĢı traĢ: BeĢer içinde önder olma düĢüncesinden arınmaktır! 

Tırnak kesmeyi terk: Kendinden oluĢan fiillerin hakiki fâilinin ALLÂH 
olduğunu fark etmektir!  

Güzel koku sürmeyi terk: ZÂT hakikatini hissedince, Esmâ 
özellikleriyle kayıtlanmaktan kurtulmaktır! 

Cinsi münasebeti terk: Bedende tasarrufu bırakmaktır.  

Sürme çekmeyi terk: KEġF arzusundan kurtularak ZÂT hüviyetinde 
yok olmaktır!  

Mikat: Kalpten ibarettir. 

Kâbe: ZÂT‟tan ibarettir!  

Haceri Esved: Ġnsanî lâtifeden ibarettir.  



Haceri Esved‟in siyah oluĢu: Tabiat özelliğinin kalbi renklendirmesi. 

Tavaf: Allâh‟a yakıĢır Ģekilde, insanın hüviyeti, aslı, menĢei, 
müĢahede yerinin idrak olunmasıdır. 

Tavafın 7 olması: Allah‟ın yedi sıfatından ibarettir. Onlar, Hayat, 
Ġlim, Ġrade, Kudret, Semî, Basar, Kelâm. 

Tavaftan sonra mutlak namaz: Anlatılan vazifeleri yapan için 
Ahadiyyet‟in zuhûru ile ona ait hükmün yaĢamıdır.  

Bu namazın Ġbrahim makamında kılınması: Hullet makamına 
iĢarettir.  

Zemzem: Hakikat ilimlerine iĢaret eder. 

Zemzemi içmek: Hakikat ilimlerinde dallanmaktır.  

Safa: Halka nisbet edilen sıfatlardan soyunmaktır.  

Merve: Ġlâhî isim ve sıfat kadehlerinden doya doya içmektir.  

TraĢ: Ġlâhî riyasetle tahakkuka iĢarettir.  

Bıyıkları kısaltmak: Kurbet ehlinin makamı olan tahakkuk 
derecesinden inmektir.  

Ġhramdan çıkıĢ: Halka açılmak; sıddık derecesinde halk arasına 
inmektir.  

Arafat: Maarifi Billah makamıdır... Arafat‟ta iki bayrak dikilmesi, 
Celâl ve Cemâl sıfatlarına iĢarettir; ki Allâh‟a marifet yolu onlara göredir.  

Müzdelife: Makamın Ģuyuu ve yükselmesinden ibarettir.  

MeĢ‟ari haram: ġerr‟i emirlerde durup, Allâh‟ın haramlarına 
saygıdan ibarettir.  

Mina: Kudret makamı; ehli zevat için murada nail olmaktır.  

Üç Ģeytanı taĢlamak: Benlik, tabiat ve âdettir.  

Yedi taĢ atmak: Yedi ilâhî sıfatla bunu baĢarmaktır.  

Ġfaza tavafı: Allâh feyzinin devamında sürekli terakki etmektir.  



Veda tavafı: Allâh sırrını hak edene emanettir.  

Eğer, bâtın yani iç, sır mânâsından biraz daha söz etmek gerekirse 
Hac‟cın. Hac‟cın bâtın niyeti Allah‟a ulaĢmaktır!  

Ġhram giymek, Allah‟a ulaĢmak üzere tümüyle dünyadan arınmak için 
sanki ölen biriymiĢçesine kefen giymektir!  

Hac öncesindeki yedi tavaf, yedi nefs mertebesinde urûc yaparak Allâh 
Zât‟ının zuhur mahâlli olan Kâbe‟nin hakikatiyle özdeĢleĢmeye gayrettir!  

Arafat, mukaddes vadi‟dir. Arafat‟ta tüm beĢerî kavramlardan 
arınılır! Bu arınıĢ sonrasında üç Ģeytanla birlikte benlik, tabiat ve âdetler 
taĢlanılarak bunlara geri dönmemek üzere uzaklaĢılır! Buradan Kâbe„ye 
gelip yapılan tavaf ve namaz, yedi sıfatta yapılacak seyr ile Zât‟a 
ulaĢmaktır. 

Tavaftan sonra kılınan namaz, bunu nasip edenin huzurunda 
beĢeriyetinin hiçliğini itiraf ve Ģükürdür. 

Veda tavafıyla birlikte geldiğin yere dönmek, "BakâBillah" içinde 
"seyri anillah"tır! Hizmet için halkın arasına geri dönmektir!  

Biz, Hac‟da Kâbe‟nin kiĢiliği, ruhaniyetiyle görüĢenleri, sohbet 
edenleri biliriz! Hac‟da daha öylesine sırlar vardır ki, bunları yazmak 
Ģimdilik mümkün değildir! ġu kadarını iyi bilelim ki, HAC aklınızın 
alamayacağı kadar muazzam ve çok yönlü bir çalıĢmadır. Bundan, yanlıĢ 
Ģartlanmalar yüzünden geri kalmak, bir kiĢi için hayatının en büyük 
kayıplarının arasında olacaktır! 

(AHMED HULÛSĠ) http://www.ahmedhulusi.org/yazi/hacca-gelince.htm )] 

[Ek bilgi; (BELED/1 DEN) Rabbimizin üzerine yeminle söze 
baĢladığı bu belde Mekke Ģehridir. Kitabımızın baĢka bir âyetinin 
ifâdesiyle “Ümmü‟l Kurâ” Ģehirlerin anası, ana kent denen temel, asıl, 
esas olan, yani hepsinin, tüm Ģehirlerin anası olan bir Ģehir. Ġnsanlığın ilk 
merkezi, Ģehirlerin ilk merkezi olan Mekke‟ye yemin ediyor Rabbimiz. 
Kâinatın efendisine doğum yeri, dâvetinin merkezi, vahyine iniĢ yeri 
yaparak Rabbimiz Ģereflendirdiği Mekke Ģehrine ve kendisinin de 
Beytinin bulunduğu Harem bölgesine yemin ediyor. Madem ki Rabbimiz 
mekânların en Ģereflisi, en kutsalı olarak bu beldeye yemin ediyor, 
öyleyse bu beldenin bizim hayatımızdaki önemi çok büyüktür. O halde 
biraz tanıyalım bu beldeyi.  

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/hacca-gelince.htm


 ġehrin çok yakınında Arafat diye bir merkez vardır. Arafat "Arafe" 
kökünden gelir. Ġrfanın merkezi, bilgi merkezi, bilgiye ulaĢma merkezidir 
burası. Hacca gidilince bir süre burada vakfe yapılır. Ġrfana, bilgiye 
ulaĢmak üzere burada bir süre durulur. Bunun mânâsı Ģudur: Kulluk için 
önce mârifet, bilgi gerekir. Bilgisiz kulluk mümkün değildir. Dünyanın 
neresinde olursa olsun, mü‟minin, Allah‟a Allah‟ın istediği kulluğu icra 
edebilmesi için kulluk bilgisine ulaĢması gerekmektedir. Onun içindir ki 
mutlaka durup bir süre ilme zaman ayırmalıdır. ĠĢte Arafat‟taki vakfe 
bunu anlatır. Mü‟min irfana ulaĢma, kulluk bilgisini elde etme 
makamındaysa o anda Arafat‟ta bulunmaktadır. Mü'min Kur‟an‟la, 
sünnetle, vahiyle beraber olarak bilgi sahibi olacak. Bilgi nedir? Bilgi ya 
ilimdir, ya zandır. Hayatta geçerliliği olan, hayata intibakı olan, amele 
dönüĢtürülen, yani insanı amele sevk edene ilim, öbürüne de zan 
diyoruz.  
 Arafat‟ta irfana ulaĢtık. Peki hep bekleyecek miyiz burada? Yani 
hep ilim mi öğreneceğiz? Hayır, bir süre sonra Arafat‟tan MeĢ‟ar‟e 
hareket edilir. Peki MeĢ‟ar nedir? MeĢ‟ar, bilginin Ģuura dönüĢtürüldüğü, 
bilginin amele döküldüğü merkezdir. Bilginin hiçbir iĢe yaramayan kuru 
bir bilgi olmaktan çıkarılıp Ģuura ve amele dönüĢtürüldüğü merkezdir. 
Arafat‟ta elde edilen bu bilgiler sonra MeĢ‟ar‟de Ģuur haline gelmeli, 
amele dönüĢmeli, yani bu bilgiler bizim olmalıdır. Onun içindir ki Arafat‟ta 
uzunca durulmaz, uzun süre beklenilmez. Buradan hemen MeĢ'ar‟e 
hareket edilmelidir. Uzun süre ilim öğrenelim, ilimde Ģu noktaya ulaĢalım 
da ondan sonra amele baĢlayalım yok. Hemen MeĢ‟ar‟e hareket edilir. 
Zaten hep hareket halinde değil miyiz mezara doğru?  

MeĢ'ar‟de Ģuurlandık, yani öğrendiğimiz bilgiler amele dönüĢerek 
bizde Ģuur haline geldi. Bir Ģey öğrendik, onu hemen kendimize mal 
etmek, onu derhal uygulamaya koymaktır Ģuur. Meselâ namazı öğrendik, 
o anda biz Arafat‟tayız. Bu bilgimizle hemen amele koĢarsak 
MeĢ‟ar‟deyiz. Bundan sonra da Mina‟ya hareket edilir. Mina, kurban 
kesme, kurban etme mahallidir. Yani Arafat‟ta öğrendiğimizi MeĢ‟ar‟de 
uygulamaya koyunca karĢımıza çıkabilecek tüm engelleri kurban edecek 
bir noktaya gelebilmiĢsek, biz o anda Mina‟dayız demektir. Ne tür 
engeller çıkabilir karĢımıza? Dükkan, meslek, okul, toplum, moda, 
âdetler, töreler, ağa, patron gibi kulluğumuzun karĢısına ne tür engeller 
çıkarsa çıksın onların tümünü kurban edebilecek bir noktaya 
gelebilmiĢsek Mina‟dayız demektir.  
 Meselâ tepeden tırnağa örtünmeniz gerektiğini, Allah‟ın sizden 
böyle bir kulluk istediğini öğrendiniz. Bu kulluk bilgisine ulaĢtığınız 
makam sizin için Arafat‟tır. Siz o anda Arafat‟tasınız. Hemen buradan 
MeĢ‟ar‟e hareket ettiniz. Yani öğrendiğiniz bu bilgiyi Ģuura dönüĢtürüp 
hemen tepeden tırnağa örtündünüz. O anda siz MeĢ‟ar‟dasınız demektir. 
Eğer icra ettiğiniz bu kulluğunuzun karĢısına çıkacak baba, ana, koca, 



âdetler, töreler, çevre, moda ve toplum, okul ve diploma gibi çıkabilecek 
engellerin tümünü kurban edebiliyorsanız, o zaman siz Mina‟dasınız 
demektir.  

Veya meselâ Kur‟an‟ı, sünneti tanımanız gerektiğini, onları 
tanımadan Allah‟ın istediği gibi bir Müslümanlığın gerçekleĢmeyeceğini 
mi öğrendiniz? Birine Ġslâm‟ı ulaĢtırmanız, Kur'an‟ı ulaĢtırmanız 
gerektiğini mi öğrendiniz? Bu bilgiye ulaĢtığınız yer, yurt, makam, mekân 
sizin için Arafat‟tır. Siz o anda Arafat‟tasınız. Vahiyle öğrendiğiniz bu 
kulluk bilgisini mutlaka yapmanız gerektiğine inanıp onu Ģuur haline 
getirin. Onu kuru bir bilgi olmaktan çıkarıp gereğini yerine getirmeye, 
amele dönüĢtürmeye çalıĢın. ĠĢte bunu becerdiğiniz makam sizin için 
MeĢ‟ar‟dır. Bu bilgiyi Ģuur haline, amel haline getirin ve bu uğurda her 
Ģeyinizi kurban etmeye hazır hale gelin. Yani Mina‟da, kurban kesme 
mahallinde, ya da kurban etme makamında bulunun. 
 Eğer bunu becerdiyseniz o zaman buyurun Kâbe‟ye. Hacda böyle 
Arafat‟la baĢlayan Mina ile son bulan bir yay çizildikten sonra farz olan 
tavafı yapmak üzere Kâbe‟ye gelinir. Bunu beceren kiĢi, Allah‟ın Beytine 
girmeye hak kazanmıĢ, Allah‟ın konuğu olma Ģerefine ermiĢ demektir. 
 ġimdi de bu mukaddes beldenin, Mekke Ģehrinin içinde bulunan 
Beytullah‟ın içindeyiz. Öyle bir Beyt ki, yeryüzünde ilk inĢa edilen oydu: 
 

“Doğrusu insanlar için ilk kurulan ev, Mekke'de, dünyalar için 
mübarek ve doğru yol gösteren Kâbe‟dir.” (Âl-i Ġmrân 96)  

“Biz beyti (Kâbe‟yi) insanlar için toplanma, sevap kazanma 
yeri ve emniyet kıldık.” (Bakara 125) 
 “Hatırlayın, Ġbrahim demiĢti ki: “Rabbim burasını emin bir 
belde kıl! Ahalisinden Allah‟a ve âhiret gününe îman edenleri çeĢitli 
meyvelerle rızıklandır” diye dua etmiĢti.” (Bakara 126) 
 
 Burası, atamız Ġbrahim‟in, “Ya Rabbi bu belde emin olsun! 
Emniyette olsun. Yerden ve gökten gelebilecek her türlü belâ ve 
musîbetlerden emin olsun. Ġnsanların birbirlerini yediği, zulümlerle 
haksızlıklarla birbirlerini yok etmeye çalıĢtığı, birinin diğerine hak 
tanımadığı bir dünyada yaĢadıkları dönemlerde bile bu belde emin olsun, 
emniyetin sembolü olsun. Bu beldede insanlar huzur içinde yaĢasın!” 
diye dua ettiği kıblemizdir. 
  

“Orada apaçık deliller vardır; kim oraya girerse, güvenlik 
içinde olur.” (Âl-i Ġmrân 97) 
 
 Orada Makam-ı Ġbrahim vardır, siz oradasınız ve emniyettesiniz. 
Peki ne demek Makam-ı Ġbrahim‟de olmak? Makam-ı Ġbrahim‟de olmak, 
onun makamında, onun konumunda olmak demektir. Değilse Ġbrahim 



makamı orada Ģöyle on, on beĢ kiĢinin ancak sığabileceği bir mekân 
değildir. Çünkü kitabımızın bir baĢka âyetinin beyanıyla oraya girenler 
emniyettedir. ġimdi orada o mekâna on, on beĢ kadar insanı sığdırıp 
onları emniyete aldık, diğerleri için ne diyeceğiz? Onlar emniyette değiller 
mi diyeceğiz? Nasıl anlayacağız bu Ġbrahim makamını?  

ġu anda ben baba makamındayım, Ģu anda ben koca 
makamındayım, emretme, nehy etme makamındayım gibi bir ifade 
kullanılır. Babalığın, kocalığın mekânsal olarak bir makamı, koltuğu 
olmaz değil mi? Ben Ģu anda baba olma sorumluluğundayım, ben Ģu 
anda koca olma sorumluluğunu taĢıyorum demektir bu. ĠĢte Ġbrahim 
makamında olmak ta bu mânâdadır. Yani ben Ġbrahim makamındayım, 
ben Ġbrahim‟in yükünü yüklenme, O‟nun sorumluluğunu taĢıma, O‟nun 
misyonuna sahip çıkma, O‟nun gibi olma makamındayım demektir.  

Eğer o makamdaysan onun yaptığını yapacaksın. Ne yaptı Ġbrahim 
(a.s.)? Onun yaptıklarının tamamını Ģimdi burada anlatma imkânımız 
yoktur. Kur‟an da Rabbimiz uzun uzun onu bize anlatır. Kur‟-an‟ı 
okudukça onu öğreneceğiz inĢallah. Ama sadece buraya iliĢkin olarak 
diyecek olursak: O, Allah‟a kulluğuna engel olan oğlu bile olsa onu Allah 
adına kesmeye yatırdı. Biz de Allah‟a kulluğumuza engel olan her Ģeyi, 
baba, ana, karı, koca, çevre, nefis, dükkan, okul, doktora, diploma, 
makam, mansıp neyse, Allah‟a kulluğumuza engel olan ne varsa hepsini 
kesme adına yatırabiliyor muyuz? ĠĢte biz Makam-ı Ġbrahim‟deyiz 
demektir. BaĢka ne var orada? 
 Sonra Hz. Adem‟den bu yana hiç yalnız kalmayan bir amele 
yürüyoruz: Tavaf. Tavaf, emre âmâde beklemek, kulluğa hazır beklemek 
demektir. Rabden gelecek emir ve nehiy her neyse kabulüm demektir. 
Rabbin kapısının eĢiğinde: “Lebbeyk ya Rabbi! Lebbeyk ya Rabbi! Buyur 
ya Rabbi! Bir arzun mu var ya Rabbi! Bir emrin mi var ya Rabbi! Ben 
buradayım! Ben senin kapının eĢiğindeyim! Ben senin emrine âmâdeyim 
ya Rabbi” diye emir mahallinde hizmet mahallinde, kulluk makamında 
dolaĢmak, beklemek demektir. Hani bakanların, müdürlerin kapılarının 
önünde emre âmâde bekleyenler, zile basar basmaz: “Buyurun efendim! 
Emredersiniz efendim! Bir arzunuz mu var efendim!” diye hizmete 
koĢarlar ya, iĢte onlardan daha büyük bir Ģevkle ve istekle Rahmân‟ın 
beytinin eĢiğinde, O‟nun rızasına koĢmak demektir.  

Tavafta sadece yürünür. Rahmân‟ın Beytinin etrafında yürünür. 
Öyleyse hac‟ta üç Ģey yapılır: Birisi Arafat‟ta duruĢ, diğeri Müzdelife‟de 
yatıĢ, öbürü de Kâbe‟nin avlusunda yürüyüĢ. Arafat‟ta duran, 
Müzdelife‟de yatan kiĢi burada da yürüyecektir. Tavaf adına yürüyecek. 
Zaten bizim tüm hayatımızda yaptığımız da bu üç Ģeydir. Tüm 
hayatımızda biz bu üç Ģeyi yaparız. ĠĢte bize maket bir hayat olarak 
sunulan ömürlük bir ibadet olan haccda da Rabbimiz Arafat‟ta 



durmamızı, Müzdelife‟de yatmamızı, Kâbe‟de de yürümemizi emrederek 
tüm hayatımızın örneğini sunmaktadır.  

 “Ey kullarım! Tüm duruĢlarınız Arafat‟taki gibi olsun! Tüm 
duruĢlarınız bilgiye, irfana ulaĢma adına olsun, sakın boĢ oturmayın. 
Tüm yürüyüĢleriniz Kâbe‟nin avlusundaki, Rabbinizin huzurundaki 
yürüyüĢleriniz gibi olsun. Tüm yatıĢlarınız da günaha girmeden 
Müzdelife‟deki yatıĢlarınız gibi olsun. Her an Allah huzurunda 
olduğunuzun Ģuurunda olun. Hep Allah kontrolünde bir hayat 
yaĢadığınızın bilincine erin!” 
 Rabbinin huzurunda yürüyorsun. Allah beytinin eĢiğinde tavaf 
ediyorsun. Ama Ģunu hiçbir zaman unutmamalısın ki, sen bu hareketi ne 
baĢlatansın ne de bitirensin. Yani sen bu konuda, kulluk konusunda, 
tavaf konusunda ne ilksin, ne de sonsun. Bu hareket seninle baĢlamamıĢ 
ve seninle de bitmeyecektir. BaĢlatan baĢlatmıĢ bu hareketi, sen de bir 
yerinden katılıp devam edeceksin. BaĢka ne var o mübarek beldede? 
 Kâbe‟nin hemen yakınında Zemzem var. Zemzem, rızık konusunu 
anlatır. Rızkın Allah‟tan olduğunu, Rezzak‟ın sadece Allah olduğunu 
anlatır. Sonra Safa ile Merve ve bu ikisi arasında sa'y var. Zemzem, 
aramak, rızık aramak için çalıĢma zemini, çalıĢma kuralı anlatılır burada. 
Safa ile Merve arasında sa‟y edecek, rızık arayacaksın. Ama sadece 
Safa ile Merve‟yle sınırlıdır bu arayıĢ. Yani her yerde çalıĢmayacaksın, 
her yerden kazanmayacaksın. Bu iĢin bir hududu, bu iĢin durulacak 
sınırları vardır. Safa‟yı öteye, Merve‟yi de beriye aĢmamak lâzımdır. 
Allah‟ın belirlediği haram-helâl sınırlarını aĢmamak lâzımdır. 
 Sonra dönüp dolaĢıp karĢısında sürekli beraber olacağımız, 
gözümüzü onunla sevindireceğimiz Kâbe var. Çünkü bu bina hidâyet 
kaynağıdır insanlar için. O bizi hidâyete götürme özelliğine sahiptir. Niye 
engellenir öyleyse insanlar oradan bilmiyorum. Kâfirler neyse, mü'minler 
bile engelleniyor Ģimdi ondan. Kâbe yerde insanın Allah‟la irtibatının ilk 
merkezidir. Hz. Adem‟le Havva‟nın ilk buluĢma yeridir. Hz. Ġbrahim, 
oğluyla kaidelerini yükseltmiĢtir.  
 ĠĢte Rabbimiz bu beldeye yemin ediyor. Rabbimiz bu beldeyi 
göklerin ve yerin yaratılıĢından beri emin ve mübarek kılmıĢtır. Allah‟ın 
Resûlü bu hususu bir hadislerinde Ģöyle anlatır: 
 “Allahu Teâlâ bu beldeyi, gökleri ve yeri yarattığı gün haram 
kılmıĢtır. Kıyâmete kadar onun haramlığı Allah‟ın haram kıldığı 
Ģekilde devam edecektir.”  
 Bu beldeyi tanıyın ki o beldede Nebiler Nebisi, Efendiler Efendisi 
doğmuĢ, büyümüĢ. Doğmadan babasını kaybetmiĢ, doğduktan kısa bir 
süre sonra annesini kaybetmiĢ, orada Peygamber olmuĢ. Vahyin ilk 
geldiği yerdir orası. Ġnançlarından dolayı insanların boyunlarına ip takılıp 
sokaklarında sürükletildiği, kimilerinin kızgın kumların altında iĢkencelere 
maruz bırakıldığı, evinden çıkamasın diye peygamberin evinin önüne 



dikenlerin atıldığı, pazarlarında panayırlarında aman bunu dinlemeyin 
diye adım adım bir gölge gibi Ebu Leheb ve benzerleri tarafından takip 
edildiği, Taif‟ten kan revan dönerken Mut‟-im‟in emanında ancak  
girebildiği, ġi‟bi Ebi Talib‟de karantinaya alın-dıkları, boykotlara maruz 
bırakıldıkları, her santiminde Rasulullah ve ashabının izlerinin, eserlerinin 
bulunduğu bir Ģehir…  

“DiĢsiz mi biri, onu kardeĢleri yerdi” diyen Ģairin anlattığı gibi 
insanların Kâbe‟nin etrafında çırılçıplak tavaf ettikleri, kapıları yok, kapı 
kolları yok, arabaları, garajları yok, çadırların, hurma liflerinin ev diye 
insanlara hizmet verdiği bir Mekke. ĠĢte Rabbimiz bu Ģehre yemin ediyor. 
Bu beldeye yemin olsun ki (Besâiru-lKur‟an- Ali küçük)] 

 
Bu kısa özetten sonra tedvin sıralamasında 22. sure olarak yer 

alan, yani elimizde ki Mushaf ta 22. sırada yer alan Hac suresine 
girebiliriz. 

 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
1-) Ya eyyühenNasütteku Rabbeküm* inne zelzeletessaati 

Ģey'ün azıym; 
 

 Ey insanlar! Rabbinizden (yaptıklarınızın sonucu olarak 
yaĢatacaklarından) korunun! Muhakkak ki o Saat'in depremi çok büyük 
bir Ģeydir. (A.Hulusi) 

 
01 - Ey o bütün insanlar! Rabbinize korunun, çünkü o saat zelzelesi 

çok büyük bir Ģeydir. (Elmalı) 
 
 
Ya eyyühenNasütteku Rabbeküm siz ey insanlar, rabbinize karĢı 

sorumluluğunuzun farkında olun. inne zelzeletessaati Ģey'ün azıym 
çünkü son saatin depremi korkunç bir Ģey olacaktır. Ey insanlar rabbinize 
karĢı sorumluluğunuzu bilin rabbinize karĢı tir tir titreyin ondan sakının, 
O‟nun sevgisini yıpratmaktan sakının. O‟nun size ilgisini yıpratmaktan 
sakının. Bunun için bir gerekçeniz var, çünkü sizi bekleyen mukadder 
akıbet olan son saatin sarsıntısı, zelzelesi, depremi çok korkunç bir Ģey 
olacaktır. 

 
Değerli dostlar. Ġnsanın ebedi istikbalinden haber verecek tek 

kaynak vahiydir. Vahyin haber verdiği bu konuda size hiçbir kaynak 
haber veremez. Bu haberi hiçbir kaynaktan alamazsınız. Hiçbir kitap size 
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bu konuda doğruyu söyleme iddiasında olamaz. Sadece Allah‟ın kitabı 
doğru söyler. Çünkü Allah‟ın gününden haber veriyor. Çünkü hakimi 
Allah olan bir mahkemeden haber veriyor. Çünkü Ģahidi ve sahibi Allah 
olacak olan bir demden haber veriyor. Onun için bu alan insanın ebedi 
alanı sadece vahyin konuĢacağı bir alandır. Vahiy konuĢtuğu zaman 
herkesin susup dinlemesi gereken bir alandır. 

 
 
2-) Yevme teravneha tezhelü küllü murdıatin amma erda'at ve 

teda'u küllü zâti hamlin hamleha ve teranNase sükâra ve ma hüm Bi 
sükâra ve lâkinne azâbAllâhi Ģediyd; 

 
Onu göreceğiniz süreçte, her emziren (besleyici) emzirdiklerini 

unutur, her hamile yükünü taĢıdığını düĢürür! Ġnsanları sarhoĢlar olarak 
görürsün! (Oysa) onlar sarhoĢ değildirler. Fakat Allâh azabı Ģiddetlidir. 
(A.Hulusi) 

 
02 - Onu göreceğiniz gün her emzikle emzirdiğinden geçer ve her 

yüklü kadın hamlini vaz' eder, ve nası hep sarhoĢ görürsün halbuki 
sarhoĢ değillerdir ve lâkin Allahın azâbı Ģedittir. (Elmalı) 

 
 
Yevme teravneha tezhelü küllü murdıatin amma erda'at o 

depremi gördüğünüz gün, son saatin o korkunç zelzelesini gördüğünüz 
gün, emziren her kadın, emzirdiği bebeği unutur. 

 
Dünyanın depremini de görenler bilirler. Dünyanın, Ģu yalan 

dünyanın, Ģu kıytırık depremin de dahi anneler ve babalar nefsiy, nefsiy 
diye kendi canlarının çaresine bakmak için koĢuĢtururken o 45 saniyeyi 
yaĢayanların çok iyi bildiği gibi. Bu yalan dünyanın gerçekten ahiretle 
kıyaslamayan, son saatle kıyaslanamayan depreminde dahi nasıl telaĢa 
düĢtüğünü hatırladığımızda. O büyük, o son saatin muhteĢem ve 
korkunç depreminin ne olduğunu bir nebze çıkarabiliriz. Zaten vahiyde 
örnek verirken bu konuda verilebilecek en tipik örneği seçmiĢ. 

 
Burada murdiatin diyor. Bu kelime aslında murdığ‟ diye de 

geçebilirdi. Öyle geçseydi yine meramı ifade ederdi. Ama o zaman 
emzirme niteliğine delalet ederdi. Her emzikli kadın diye çevirmem 
gerekirdi o zaman. Yani emzikli olma niteliğine, sıfatına delalet eder. 
Ama murdı‟at diye gelince, o sonda ki “t” zaten bu fiil sadece kadınlara, 
sadece cinslerden diĢiye özgü olduğu için bu kapalı “t”, müenneslik t si 
değil, fiile atfolan bir t. Onun içinde emzirmekte olan kadın. Yani son 



saatin o korkunç depremi, zelzelesi; emzirmekte olan kadına çocuğunu 
unutturacak, bebeğini unutturacak diyor. Çünkü emzirme fiiline bir atıftır. 

 
Annenin bebeği ile iliĢkisi huduri iliĢkidir. Husuli değil. Yani 

sonradan elde edilmiĢ bilgiye değil, doğuĢtan var olan bilgiye endeksli bir 
iliĢkidir. Bu noktadan örnek vermesi çok dikkat çekicidir, ibretamizdir. 
Yani doğuĢtan getirdiği bir iliĢkidir annenin bebeği ile iliĢkisi.  

 
Onun için sadece insan türü ile sınırlı değildir. Diğer canlıları da 

kapsar. Aklı olmadığı halde anne olan diğer canlılar da  yavrusuna karĢı 
doğuĢtan getirdikleri bu ilgi ile alaka gösterirler. Ona yönelik en ufak bir 
tehdit ve tehlikede, gerçekten aslan kesilirler. Onu korumak, o yavruyu 
muhafaza etmek için boylarına poslarına bakmazlar. Küçücük bir kuĢu 
bile aslan gibi üzerinize atılırken görürsünüz. Veyahut bir kediyi, veyahut 
bir tavuğu. Çünkü bu iliĢki doğuĢtandır. Huduridir. O nedenle anne 
olmanın baba olmaktan farkı budur. Çok temel, çocuğuna karĢı huduri bir 
iliĢki türü vardır.  

 
ĠĢte burada ayet o bilgiyi bile unutacağını söylemekle aslında bize 

anne çocuk iliĢkisi hakkında bir bilgi vermiyor, son saatin dehĢetinin 
büyüklüğü hakkında bilgi veriyor. Bu bir misal, bu bir örnek. Bu örnek 
aslında bizi son saatin ne büyük bir dehĢetle kopacağına götürmeli. 

 
ve teda'u küllü zâti hamlin hamleha yine son saatin o korkunç 

dehĢetine örnek vermeyi sürdürüyor ayet. Yine her gebe kadın o an 
çocuğunu düĢürür. ve teranNase sükâra ve ma hüm Bi sükâra ve 
insanlar sarhoĢ olmadıkları halde sen onları sarhoĢmuĢ gibi görürsün. 

 
Burada ki tera, sen görürsün sözcüğü çok öznel bir duruma dikkat 

çekiyor. Yani aslında öyle değil, sarhoĢ değil, ama sarhoĢmuĢ gibi 
görüyorsun. Aslında içmemiĢtir fakat o son saatin dehĢeti, belanın 
dehĢeti, musibetin azametinden dolayı geçici bir Ģuur kaybına uğramıĢtır. 
Dünyevi depremlerde dahi bunu görürsünüz. ĠçmemiĢtir ama sarhoĢ 
gibidir. Geçici bir Ģuur kaybı yaĢamaktadır, Ģok yaĢamaktadır tabir 
caizse. Aklı ile arası geçici bir süreliğine açılmıĢtır. Dünyanın bu ahiretle 
ya da son saatle kıyaslanamayacak olan, ona göre çok küçük sayılan 
musibetlerinde dahi insanın yaĢadığı Ģoku düĢündüğünüzde son saatin o 
korkunç zelzelesi, depremi karĢısında insanın ne hale geleceğini hesap 
edebilirsiniz. 

 
ve lâkinne azâbAllâhi Ģediyd fakat Allah‟ın azabının ondan daha 

Ģiddetli olduğu da kesin bir gerçektir. 
 



Bakınız, daha Ģiddetlisi de varmıĢ. Yani hayatımız içinde 
gördüğümüz zelzele, deprem, yangın, ölüm gibi bir çok felaketle 
kıyaslanamayacak bir felaket, bir Ģok bu. Son saatin Ģoku. Ama ondan 
daha Ģiddetlisi de varmıĢ. NeymiĢ o? Ahirette ki. Yani bu dünyanın son 
saati, ama bir de ukbada ki o büyük sarsıntı. O büyük o korkunç gün 
varmıĢ ki o gün dünyanın son gününden daha da dehĢetli. O gün beklide 
insanların akılları değil, yürekleri yerinden oynayacak. O gün insanların 
nutkları tutulmayacak, akılları tutulmayacak, duyguları da tutulacak. ĠĢte 
o günün dehĢetini dile getiriyor ayetin son cümlesi. 

 
Aslında bir önceki ders iĢlediğimiz Enbiya/103. ayetine bir 

gönderme; 
 
Lâ yahzünühümül feze'ul ekber.. Onları kıyamete mahsus 

benzeri görülmemiĢ büyük dehĢet dahi tasalandırmayacak diyordu ya. ve 
tetelakkahümül Melaiketü, hazâ yevmükümülleziy küntüm 
tuadun(Enbiya/103) diye bitiyordu ya. Feze‟ul ekber; büyük o korkunç, 
görülmemiĢ dehĢet. En büyük dehĢet. 

 
Kur‟an ın dehĢet sıralamasında, korkunçluk sıralamasında en büyü 

payını verdiği Ģey ahirete iliĢkindir. Onun için müminleri o bile 
tasalandırmayacak diyor. Tabii onu bura ile birlikte, hac/2 ayeti ile birlikte 
düĢündüğümüzde buradaki anlatılanlar, olup bitecek fakat iman eden ve 
Salih amel iĢleyen müminler bundan etkilenmeyecekler. Yani nasıl ki yer 
yüzünde ki depremlerde ve felaketlerde Allah‟a samimi ve gönülden 
imanı olanlar o depremleri sabırla, hatta hatta; 

 
“Ya rabbi sen verdin, sen aldın. Allah‟ın sen varken neye muhtacım 

ki. Seni yanımda hissediyorum. Seni benimle hissediyorum. Onun içinde 
korkmuyorum, endiĢeli değilim. Sen muhafaza edersin “lâ havle velâ 
kuvvete illâ Billah” güç ve kuvvet yalnızca ve yalnızca Allah‟a aittir.  

 
Diye kendini Allah ile koruma altına alan ona sığınan bir müminin, 

yer yüzünde ki musibetler karĢısında ki dayanıklılığını hesap edin. Ve 
Allah‟a iman etmemiĢ biri ile arasındaki farkı fark edin. Hatırlayın. 
Gerçekten daha dünyada bu fark açıkça görülür. BaĢa gelen bir 
musibette samimi olarak iman etmiĢ ve Allah‟a sığınmıĢ bir mümini, 
herkes kaçıĢırken, herkes telaĢtan çıldırmıĢ gibi iken o çok rahat bir 
biçimde, sanki yaĢamıyormuĢ gibi, sanki o musibet onun baĢına hiç 
gelmemiĢ gibi dayanıklı olduğunu görürüz. Ġman onu korumuĢtur.  

 
Aslında herkesin baĢına gelen Ģey onun da baĢına gelmiĢtir. 

Herkesin yaĢadığı o sarsıntının dehĢetini o da yaĢamıĢtır. Fakat o 



sarsıntının dehĢeti, kimilerinin yüreğini hoplatırken, kimilerini hatta 
çılgınlığa kadar sürüklerken, geçici Ģuur kaybına uğratırken, çünkü onlar 
ölümü hiç hatırlamadılar, çünkü onlar tek dünyalıydılar, çünkü onların 
ikinci bir dünyası yok. Onun için de hiçbir hazırlıkları yok. Ellerinde ki tek 
dünyayı alınca da hiçbir Ģeyleri kalmayacak. Onun için o dünyalarının 
Ģöyle giderayak olduğunu anladıklarında her Ģeyleri gidiyor, akılları 
gidiyor, bilinçleri gidiyor. tedbirleri gidiyor. Tedbirleri ĢaĢıyor daha 
doğrusu. Ama iki dünyalı olan bir mümin tek dünyası gider gibi olsa dahi, 
bir dünya, hem de ebedi kalacağını bildiği için onu sükunetle 
karĢılayacaktır. 

 
 
3-) Ve minenNasi men yücadilü fiyllahi Bi ğayri 'ılmin ve 

yettebiu külle Ģeytanin meriyd; 
 

 Ġnsanlardan kimi de Allâh (adıyla iĢaret edilen) hakkında ilim sahibi 
olmadan tartıĢır; her azgın Ģeytana (saptırıcı fikir sahibine) tâbi olur. 
(A.Hulusi) 

 
03 – Nâs tan kime de vardır Allah hakkında bi gayri ilim mücadele 

eder de her kaypak ġeytanın ardına düĢer. (Elmalı) 
 
 
Ve minenNasi men yücadilü fiyllahi Bi ğayri 'ılm ne ki, insanlar 

içerisinden herhangi bir bilgiye dayanmaksızın Allah hakkında tartıĢan, - 
tabii ki bu tartıĢma Allah‟ın varlığını tartıĢma değil. Bu ayetlerin içine 
indiği toplumda Allah‟ın varlığını tartıĢan birileri yok. Allah‟ın gücünü, 
Allah‟ın insanla iliĢkisini, Allah‟ın hayatla iliĢkisini, hayata aktif 
müdahalesini tartıĢan. Yani baĢımıza bir Ģey gelirse imdadımıza yetiĢir 
mi, yoksa imdadımıza yetiĢmek için kendimize daha yakın birilerini 
seçelim diyen mantık- , müĢrik mantığı iĢte bundan kaynaklanıyor. 

 
ve yettebiu külle Ģeytanin meriyd ve kendini bilmez her cins 

Ģeytanın peĢine takılan, ki meriyd aslında haddini bilmemek, haddini 
aĢmak, sınırlarını tanımamak, baĢ kaldırmak, inatçılık yapmak 
anlamında. Onun için kendini bimez diye çevirebiliriz bunu. Ve kendini 
bilmez her Ģeytanın peĢine takılan kimseler çıkabilmektedir. Ġnsanlar 
arasından yani. 

 
Burada ki her cins, her tür Ģeytanlar diye çevirmem; Ģeytanin 

sözcüğünün belirsiz, nekira gelmesinden dolayı. Ki nekira nın tür iĢlevi 
de vardır Arapça da. Burada ki her türden kasıt, her cinsten kasıt; insan 
Ģeytanları da olabilir. Görünmez Ģeytanlarda olabilir, duygular da olabilir. 



Ġnsanın içinin negatif tarafı da olabilir. Ġnsanın iç güdüleri de olabilir. 
Ġnsanın yersiz korkuları da olabilir. Bütün bunlar olabilir. 

 
 
4-) Kütibe aleyhi ennehu men tevellahu feennehu yudılluhu ve 

yehdiyhi ila azâbis se'ıyr; 
 

 Onun (Ģeytan - kendini yalnızca beden sanma vehmi) hakkında: 
"Kim onun peĢine takılırsa; muhakkak ki o, kiĢiyi saptırır ve onu alevli 
ateĢin azabına yönlendirir" diye yazılmıĢtır. (A.Hulusi) 

 
04 - Ki onun üzerine Ģöyle yazılmıĢtır: her kim buna dost olursa 

muhakkak onu sapıtır ve doğru saîr azâbına götürür. (Elmalı) 
 
 
Kütibe aleyhi ennehu men tevellahu feennehu yudılluhu ve 

yehdiyhi ila azâbis se'ıyr o Ģeytanlar ki kendilerine yakın olanları 
saptırmaya ve onları yakıp kavurucu bir azaba sürüklemeye memur 
kılınmıĢlardır. Yani sanki kendilerine yakın olan insanları saptırmak için 
memur edilmiĢler gibi davranırlar. 

 
Burada bir yasaya dikkat çekiliyor dostlar. Kütibe aleyhi ibaresi de 

aslında bu dikkat çekiĢin dile yansımıĢ biçimi. Nedir o yasa; Kim kimi 
izlerse o onun akıbetini paylaĢır. Kim kimin peĢinden giderse o onun 
vardığı yere varır.  

 
Bu çok garip bir Ģey mi? Bu tespiti yapabilmek için çok fazla akıllı 

olmaya da gerek yok. Falanı seveceksiniz ama ahirette onun akıbeti ile 
akıbetlenmek istemeyeceksiniz. Böyle Ģey olmaz. Efendimiz bunu açıkça 
bu ayetin ifade ettiği gerçeği Ģöyle formüle etmiĢti. “Kim kimi severse o 
ondandır.” O kadar. O ondandır. Onun için kimin izini izlerseniz onun 
akıbetine ortak olursunuz. Falanı seviyorum ama ahirette onun 
bulunduğu yerde bulunmak istemem diyemezsiniz. Eğer yer yüzünde 
onun peĢinden gidiyorsanız ve o da Allah‟a yabancılaĢmıĢ, Allah ile 
arasını açmıĢ,Allah ile iyi iliĢkiler geliĢtirmemiĢ. Allah‟tan arındırılmıĢ bir 
hayatı yaĢamıĢ biri ise onun akıbeti sizi de bekliyor demektir. Çünkü 
Allah seveni sevdiğinden ayırmayacaktır. Yasa bu. 

 
 
5-) Ya eyyühenNasu in küntüm fiy raybin minel ba'si feinna 

haleknaküm min turabin sümme min nutfetin sümme min alekatin 
sümme min mudğatin muhallekatin ve ğayri muhallekatin 
linübeyyine leküm* ve nukirru fiyl'erhami ma neĢau ila ecelin 



müsemmen sümme nuhricüküm tıflen sümme liteblüğu 
eĢüddeküm* ve minküm men yeteveffa ve minküm men yüreddü ila 
erzelil umüri likeyla ya'leme min ba'di ılmin Ģey'a* ve teral'Arda 
hamideten feizâ enzelna aleyhel maehtezzet ve rabet ve enbetet min 
külli zevcin behiyc; 

 
 Ey insanlar... Eğer bâ'stan (yeni bir yapıyla yaĢama devamdan) 
Ģüphe içinde iseniz; (düĢünün ki önceden) sizi bir topraktan, sonra 
spermden, sonra bir genetik yapı, embriyodan, sonra yapısı belli belirsiz 
bir çiğnem etten yarattık; açık seçik bildirelim! Dilediğimizi muayyen bir 
süre rahimlerde tutarız, sonra sizi bir çocuk olarak çıkarırız, sonra 
kemâle erme çağınıza ulaĢmanız için (gerekeni sağlarız)... Sizden 
kiminiz (erken yaĢta) vefat ettirilir, kiminiz de bildiklerini unutmuĢ hâlde 
ömrün rezil çağına bırakılır... Arzı ölü olarak görürsün; ama biz onun 
üzerine o suyu inzâl ettiğimizde, harekete geçer, kabarır ve her güzel 
çiftten nebat bitirir (ölü arza hayat veren, sana da verir ölümün 
sonrasında)! (A.Hulusi) 

 
05 - Ey insanlar! Eğer ba'sten Ģüphede iseniz Ģu muhakkak ki biz 

sizi bir topraktan halk etmekteyiz, sonra bir alakadan, sonra hilkati belli 
belirsiz bir mudgaden, ki size anlatalım diye hem müsemma bir ecele 
kadar dilediğimiz müddet rahimlerde durduruyoruz da sonra sizi bir 
bebek olarak çıkarıyoruz, sonra da kuvvetinize irmeniz için, bununla 
beraber içinizden kimisi vefat ettiriliyor, yine içinizden kimisi de biraz 
ilimden sonra bir Ģey bilmesin diye erzeli omre doğru geri itiliyor, Arzı da 
görürsün sönmüĢ kül halinde, derken üzerine suyu indirdiğimiz zaman 
ihtizaz eder kabarır da her dilber çiftten nebatlar bitirir. (Elmalı)  

 
 
Ya eyyühenNasu in küntüm fiy raybin minel ba's siz ey insanlar. 

Sure 4. ayete kadar son saatin dehĢeti konusunda bir uyarı yaptıktan ve 
insanları kendilerini saptırmak için görevliymiĢ gibi davranan tüm Ģer 
güçlere karĢı uyardıktan sonra doğrudan insana dönüyor ve ona hitap 
ediyor. Tüm insan soyuna hitap ederek; Ey insanlar diyor in küntüm fiy 
raybin minel ba's eğer ölümden sonra diriliĢ konusunda kuĢku içinde 
iseniz feinna haleknaküm min turab unutmayın ki biz sizi önce bir tür 
balçıktan, bir tür topraktan yarattık.  

 
Min turab; topraktan. Kur‟an ın diğer yerlerinde bunun değiĢik 

versiyonları da dile getirilir. ..min hamein mesnûn (Hicr/33) Ģekil verilmiĢ 
balçıktan. ..min sülâletin.. (Secde/8)süzülmüĢ konsantreden. ..Min 
dıyn. (A‟raf/12) çamurdan ..min salsalin kel  fahhar (Rahman/14) 



piĢirilmiĢ kurutulmuĢ çamurdan gibi farklı ibarelerle insanın elementer 
kökenine dikkat çekilir. 

 
Salında bütün bunların dile getiriliĢi 2 amaca matuftur. 
 
1 – Ġnsanın yaratılıĢının Allah tarafından müdahale ile aĢama 

aĢama gerçekleĢtiği gerçeği. Ama asıl bizim dikkatimizi çektiği nokta bu 
değil. Bütün Kur‟an da ki insanın topraktan yaratıldığını, daha doğrusu 
basit bir sudan, ..min nutfetin.. (Nahl/4), ..min turabintopraktan ve basit 
bir sudan yaratıldığını dile getiren Kur‟an da ki büyün ayetlerin nihai 
maksadı insanın nasıl baĢlangıçta çok basit bir noktadan alınıp, Allah 
tarafından yaratılmıĢlar aleminin tepesine çıkartıldı ve bundan dolayı da 
insanın Allah‟a teĢekkür borçlu oldu. Ġnsanın BaĢlangıç noktasına 
bakarak Allah‟a dönüp;  

 
Ya rabbi. Eğer topraktan bu hale beni getirmiĢsen bunun bir amacı 

olmalı. O halde beni neden böyle yaratılmıĢlar evreninin zirvesine 
oturttun diye sormasıdır. 

 
Unutmayalım ki toprak yanıp sönmüĢ ve kül olmuĢ bir ateĢin 

bıraktığı ölü tortudur. Evet, yer yüzü bir zamanlar ateĢ topu idi ve toprak 
dediğiniz Ģey aslında yanıp sönmüĢ kül olmuĢ ateĢin tortusudur. Yani 
hayata en uzak nesnedir. Ama hayata en uzak nesne Allah müdahale 
edince hayatın kaynağı haline gelir. Burada söylenen gerçekte bu. 

 
Belirsiz olarak geldiği için bir tür diye çevirdim. Sıradan bir 

nesneden insan gibi zirve bir varlık nasıl oluĢtu üzerinde düĢünürsen ey 
insan Ģu sonuca varırsın. Benim varlığımı borçlu olduğum tek kapı var o 
da Allah. 

 
sümme min nutfetin sonra bir damlacık döl suyundan, bir 

damlacık basit sudan, önemsiz bir atık diye de çevirebiliriz nutfeyi. 
Elementer ve embriyolojik sürecin baĢlangıcı sıradan bu gibi Ģeyler diyor 
Kur‟an yani. Peki bu Ģaheserin bir amacı yok mu. Bak, atık bir su ve 
toprak. Senin elementer kökenin toprak, embriyolojik kökenin atılmıĢ bir 
sıvı. Ama bunlar Allah‟ın müdahil olduğu çok komplime ve kompleks bir 
süreçlerden geçerek muhteĢem bir insan, varlık çıkmakta. 

 
Peki bu neyi gösterir? Amacı aramanı gösterir. Amacını ararken 

sorumluluk kapısına gelir dayanırsın. Yani ben Allah‟a borçluyum. Önce 
bu duyguyu verir sana. Eğer topraktan muhteĢem bir varlık olarak 
geldiğin bu noktaya getirilmiĢsen, toprak bugün de var. Ama Allah‟ın 
müdahil olduğu bir nokta  olmasaydı eğer, toprak bugün de var. Yani bu 



kendi kendisine olmuĢ bir Ģey değil. Hala o evrimine devam ediyor 
olurdu. Çünkü insanın yapı taĢlarının hepsi bugün de mevcut. Ama o ara 
formların hiç birini göremiyoruz. O iddia edilenlerin hiç birini. Bir noktada 
Allah‟ın müdahalesiyle baĢlamıĢ muhteĢem bir yaratılıĢ bu. 

 
Peki, neden? Ama ona gelmeden önce o halde ben Allah‟a 

borçluyum. Deyn borç demektir. Din sözcüğü de borçtan gelir. Ben 
Allah‟a borçluyum. Çünkü her Ģeyimi O verdi. Beni insan kılan O‟dur. 
Beni toprakken insan kılan O, beni atık bir su iken insan kılan O‟dur. Ben 
bu borcumu nasıl ödeyeceğim. ĠĢte din; burada gündeme girer. Din; borç 
ödeme, Allah‟a insanın borcunu nasıl ödeyeceğini gösteren bir 
kılavuzdur. Olay budur ve vahiyde Allah‟a olan borcunu ödemek isteyen 
insana bir yol haritasıdır. Ve tabii ki en sonunda Ģu noktaya getirir; 

 
Borcunu ödemezse ne olacak? Veya borcunu inkar ederse, 

ödeyemez de, ödemesi mümkün değil. Fakat borçluluk bilinci istiyor 
Allah. Ödemesi mümkün değil. Ödemesi için yine O‟ndan borç alacak. 
Ama Allah‟ın insandan istediği Allah‟a borçlu olduğunu bil. O halde 
sonuçta bir hesap sorulması lazım. Çünkü borçlu olduğunu bilen, bu 
Ģuurla yaĢayanlarla, borçlu olduğunu inkar edenler arasında bir ayrım 
olması lazım. Bunun içinde bir hesap günü olması lazım. Hesap gününün 
olması da bir ahiretin olmasını gerektirdiğine göre, ahirette insanın 
yeniden diriliĢini gerektirdiğine göre, yeniden diriliĢe iman etmeden insan 
sorumluluğunu kavrayamaz. Ġnsan yaptığı eylemlerin sorumluluğu altına 
girmez. Onun için ahirete iman aynı zamanda Adalete imandır. Devam 
ediyoruz; 

 
sümme min alekatin sonra rahim cidarına tutunan döllenmiĢ 

yumurtadan yarattık. YaratılıĢ süreçlerini aktarıyor. Aslında aleka; 
Arapça da sülük dediğimiz o küçük kan emici hayvancığa da verilen bir 
isim. Onun için aleka‟dan kasıt burada rahim cidarına asılıp tutunmuĢ 
olan çok yeni döllenmiĢ bir hücre. Hatta etrafını kan havuzcuğu sarmıĢ 
bir hücre. 

 
sümme min mudğatin muhallekatin ve ğayri muhallekatin 

sonra asli unsurları oluĢmuĢ fakat tali unsurları henüz oluĢmamıĢ bir 
ceninden yarattık. Burada ki mudğa‟da 7. haftadan sonraki sürece delalet 
eder. Ki bir parmak boğumu kadar et parçası görünümünde beyin, kalp, 
göz, kulak, burun oluĢmuĢ kol, bacak kemik ve kasların henüz 
oluĢmadığı bir aĢama bu. Onun için bu aĢamayı mudğa olarak niteliyor 
Kur‟an. 

 



linübeyyine leküm bu size menĢeinizi açıklamak için yaptığımız 
bir uyarıdır. Asıl amacı da bu. Yani burada bize vermek istediği Ģey; 
Ġnsanın anne karnında geçirdiği embriyolojik süreler ve süreçlerden daha 
çok, insanın menĢeinin nasıl sıradan olduğunu, ama öyle bir noktadan 
insanı alıp ne muhteĢem bir yaratılıĢla yarattığını cenabı hak insana 
böyle bildiriyor. Bu tabii size menĢeinizi açıklamak için yaptığımız bir 
uyarıdır diye çeviriyorum.  

 
Değeriniz menĢeinizden gelmez demektir bu. Gerçekten çok ilginç, 

çok ibretlik bir uyarı. Değeriniz menĢeinizden gelmez, eğer değeriniz 
menĢeinizden gelseydi toprak değerinde olurdu. Değerinizi menĢeiniz 
belirleseydi atılmıĢ bir damla su değerini alırdınız. Yani hiçbir değeriniz 
olmazdı. Onun için menĢeinizden değil, değeriniz Allah‟ın size verdiği 
değerden gelir. Değerinizi Allah‟a göre konumunuz belirler. Yani Allah 
karĢısında nasıl bir konum aldığınız değerinizi belirler. Onun için sıradan 
bir hammaddeden muhteĢem bir imkan ve potansiyele sahip insan 
olmanız aslında değerinizin menĢeiniz olan sıradan, hammadde den 
değil, o sıradan hammaddeyi sizin gibi muhteĢem bir varlığa dönüĢtüren 
kuvvetten geldiğinin de en güzel göstergesidir. 

 
ve nukirru fiyl'erhami ma neĢau ila ecelin müsemme derken 

doğmasını dilediğimiz kimseyi belirli bir süreye kadar annelerinin 
rahimlerinde tutarız. sümme nuhricüküm tıfle sonra sizi bir bebek 
olarak dünyaya getiririz. sümme liteblüğu eĢüddeküm nihayet sizler 
olgunluk çağına iĢte bu süreçlerden geçerek ulaĢırsınız, gelirsiniz. ve 
minküm men yeteveffa ama içinizden kimilerine ölüm erken yaĢlarda 
ulaĢır, içlerinizden kimileri ölümü erken yaĢlarda tadar. minküm men 
yüreddü ila erzelil umür kimileri de ömrün en düĢkün çağına kadar 
ertelenir. Yani geri dönüĢ süreci dile getiriliyor. Doğduğunuz süreye geri 
dönersiniz. Doğduğunuzda nasıl bir Ģey bilmiyor idiyseniz, uzun yaĢaya 
yaĢaya yaĢlılık ve yaĢlılığın en sonunda da geri aslında baĢa dönersiniz, 
çocuklaĢırsınız. Ki onu da Ģu ibare veriyor; 

 
likeyla ya'leme min ba'di ılmin Ģey'a öyle ki sonunda o bilen biri 

iken hiçbir Ģey bilmez hale gelir. Yani bunar, bunama hali burada dile 
getiriliyor. ve teral'Arda hamideten bu Ģuna benzer dercesine Kur‟an 
insanın yeniden diriltileceğine inanmayan o inkarcı kafaya; etrafına 
baksana diyor, bak. kji önce yer yüzünü kupkuru bir halde görürsün. 
Toprağa bak, yer yüzüne bak. Bir kıĢ günü toprağa bak kupkuru bir halde 
görürsün. 

 



feizâ enzelna aleyhel maehtezzet ve rabetve enbetet min külli 
zevcin behiyc fakat ona indirdiğimiz suyun ardından canlanır kabarır ve 
her türden göz alıcı bitkilerle yeĢerir. YemyeĢil olur, tekrar cana kavuĢur. 

 
Ġnsanın yeniden diriliĢine inanmayan kuru toprağa baksın diyor bu 

ayet. Toprağın ve insanın yeĢermesi doğması ilahi yasa çerçevesinde 
gerçekleĢir. Aynı yasa yeniden diriliĢ içinde geçerlidir aslında.  

 
Bu ayette sıralanan sürecin ifade biçiminden yaratılıĢın sadece 

kudret delili değil, bir ilahi irade ve meĢiet delili olduğunu da görüyoruz. 
Bu ne demek? YaratılıĢ sadece Allah‟ın kudret ve kuvvetinin bir eseri 
değil aynı zamanda Allah‟ın sürekli müdahalesinin ve Allah‟ın iradesinin 
sürekli tecellisinin bir sonucu. ĠĢte bu noktada insanoğlu eğer öldükten 
sonra dirileceğini inkar ediyorsa, önce toprağın yeniden yeĢillenmesini 
inkar etsin. KurumuĢ ağaçların bahar gelince yeniden canlanacağını 
inkar etsin ve kendisi her Ģeye muhtaç bir bebek iken bir gün gelip 
kendisi bir bebek yapacak duruma gelen annenin tabi olduğu yasayı 
inkar etsin. Yani bütün bu gerçekleri, etrafında gördüğü somut gerçekleri 
inkar edemiyorsa eğer, görmediği ama Allah‟ın kendisine bildirdiği 
ahirete yeniden diriliĢ gerçeğine de iman etmesi gerek. 

 
 
6-) Zâlike Bi ennAllâhe "HU"velHakku ve enneHU yuhyil mevta 

ve enneHU alâ külli Ģey'in Kadiyr; 
 

 Bu böyledir; çünkü Allâh, O Hak'tır (apaçık ortada olandır)! 
Muhakkak ki O, ölüleri de (hakikat ilmi ile) diriltir... Çünkü O, her Ģeye 
Kaadir'dir. (A.Hulusi) 

 
06 - ĠĢte bunlar hep Allahın Ģüphesiz hak ve o muhakkak ölüleri 

diriltiyor ve hakikaten her Ģey'e kadir olmasındandır. (Elmalı) 
 
 
Zâlike Bi ennAllâhe "HU"velHakk bütün bunların gösterdiği nihai 

bir amaç vardır ki; O da tek mutlak gerçek olan Allah‟tır. Yani değerli 
Kur‟an dostları, değiĢmeyen büyüme geliĢme gibi mahlukata özgü 
niteliklerden uzak olan bir tek varlık var o da Allah‟tır. Onun için Allah 
dıĢındaki her varlık doğar, yaĢar, büyür, geliĢir ve bir sonu da vardır. 
Sonu olanın, önü de vardır. Dolayısıyla buna karar verecek olanda 
Allah‟tır. O halde okuyalım; 

 
ve enneHU yuhyil mevta ve enneHU alâ külli Ģey'in Kadiyr zira 

sadece O‟dur ölüyü dirilten, yine her Ģeye gücü yeten de yalnızca O‟dur. 



Eğer siz yeniden diriliĢi inkar ederseniz, bu Allah‟ı da inkar ettiğiniz 
anlamına gelir demek ister bu son cümle. Çünkü yeniden diriliĢi inkar, 
Allah‟ın buna gücünün yetmeyeceğini ima etmektir ki zaten cevabı; ve 
enneHU alâ külli Ģey'in Kadiyr ve O her bir Ģeye güç yetirendir diyerek 
vahiy veriyor. 

 
 
7-) Ve ennessa'ate atiyetün lâ raybe fiyha ve ennAllâhe 

yeb'asü men fiyl kubur; 
 

 O Saat (vefat) muhakkak gelecektir, onda hiç Ģüphe yoktur. 
Kesinlikle Allâh, kabirlerde (bedenleri içinde) olan nefsleri (bilinçleri) bâ's 
edecektir (yeni bir beden oluĢturarak yaĢamlarına devam ettirecektir)! 
(A.Hulusi) 

 
07 - Ve hakikat o saat gelecektir, onda hiç Ģüphe yoktur, ve hakikat 

Allah kabirlerdeki kimseleri ba'sedecektir. (Elmalı) 
 
 
Ve ennessa'ate atiyetün lâ raybe fiyha hem unutma ki son saat 

kuĢku görmez bir biçimde bir gün gelip çatacaktır. Yani ey insan 
ebediymiĢ gibi davranma. O Allah‟ın haber verdiği, vahyin haber verdiği 
son saat mutlaka bir gün gelip çatacaktır. ve ennAllâhe yeb'asü men 
fiyl kubur yine unutma ki Allah kabirlerinde yatan herkesi bir gün gelip 
kaldıracaktır. 

 
 
8-) Ve minenNasi men yücadilü fiyllahi Bi ğayri 'ılmin ve lâ 

hüden ve lâ Kitâbin müniyr; 
 

 Ġnsanlardan kimi de Allâh (adıyla iĢaret edilen) hakkında ilim sahibi 
olmadan, gerçeğe kılavuzlayanı olmaksızın ve vahyi bilgiye (Esmâ 
hakikatinden Ģuura yansıyan bilgiye) dayanmaksızın mücadele eder. 
(A.Hulusi) 

 
08 – Nâs tan kimi de vardır ki ne bir ilme, ne bir rehbere nede 

tenvir eder bir kitaba istinat etmeksizin Allah hakkında mücadele eder. 
(Elmalı) 

 
 
Ve minenNasi men yücadilü fiyllahi Bi ğayri 'ılmin ve lâ hüden 

ve lâ Kitâbin müniyr ne ki; insanlar içerisinden herhangi bir bilgiye yol 



gösterici bir kılavuza ve aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah 
hakkında tartıĢan kimseler çıkabilmektedir. 

 
3 Ģey; Allah hakkında bilgi alabileceğimiz 3 kaynak. Nedir bunlar? 

Seliym bilgi. „Ġlm. Yani eĢyayı bir alamet olarak görüp, bir parmak olarak 
görüp parmağın iĢaret ettiği yere bakmak formasyonu. Bu bilgiyi, ilmi 
elde etme formasyonu ki bu sıradan veriyi, datayı, yani bilgi unsurlarını 
bir taraftan verip karĢı taraftan ebedi hakikate sizi ulaĢtırıcı ilim elde 
etmek. Buna hikmet diyoruz iĢte. Ġkincisi; Peygamberler, rehberler. 
Üçüncüsü ise vahiy, bu ayette gösterilen.  

 
Aslında 3. ayet te aynı uyarı ile gelir. Orada Ģöyle bir anekdot 

aktarmıĢtım; Onlar Allah‟ın varlığını değil, O‟nun mutlaklığını tartıĢıyorlar. 
Yani iĢe nereye kadar gücü yeter, nereye kadar ne yapabilir. Nereye 
kadar yetiĢebilir, nereye kadar imdadımıza koĢabilir. Ki bunu 
tartıĢıyorlardı. Aslında insanoğlunun Allah hakkında ki bu zanları. 

 
Ve ma kaderullahe hakka.. (Zümer/67) Allah‟ı hakkıyla takdir 

edememekten kaynaklanıyor. Eğer kendine ve eĢyaya doğru baksaydı 
Allah‟ın gücünün sınırsızlığını görürdü. Çünkü kendi gücünün sınırlılığını 
gören, O‟nun gücünün sınırsızlığını görür. Kendi haddini bilen O‟nun 
mutlaklığını da bilir. Onu bilmemek kendi haddini bilmemektir aslında. 

 
 
9-) Sâniye ıtfihı liyudılle an sebiylillâhi* lehu fiyd dünya hızyün 

ve nüziykuhu yevmel kıyameti azâbel hariyk; 
 

 Allâh yolundan saptırmak için, hakikate sırtını döner! Dünyada 
onun için rezillik vardır! Kıyamet sürecinde de ona korkunç yanmanın 
azabını tattırırız! (A.Hulusi) 

 
09 - Allah yolundan ĢaĢırtmak için yanını bükerek ki: Dünyada ona 

bir rüsvalık vardır, Kıyamet günü de kendisine o yangın azâbını 
tattıracağızdır. (Elmalı) 

 
 
Sâniye ıtfihı liyudılle an sebiylillâhi bunlar Allah yolundan 

çevirebilmek için gerdan kırarlar diyor ayet. Sâniye ıtfihi‟ye uzun karĢılık 
aramalarım sonunda ancak Türkçede en güzel biçimde bunu buldum. 
Gerdan kırarlar. Ki gerçekten en doğru karĢılığının da bu olduğunu 
düĢünüyorum. Allah yolundan çevirebilmek için ne cilveler yaparlar, ne 
diller dökerler. Yerine göre sert, yerine göre yumuĢak, yerine göre dik, 



ama yeter ki Allah yolundan çevirsinler. Olmadık numaralar yapar, dil 
döker, tehdit ya da teĢvik ederler. 

 
lehu fiyd dünya hızyün bu tipin bu dünyada ki payı onursuzluktur. 

Onursuzluk, nedir onursuzluk? Allah‟a kul olmamak. Niçin? Çünkü kula 
kul olur Allah‟a kul olmayan. Peki kula kul olan ne olur? Onursuz olur. 
Kendi cinsinden bir Ģeyi tanrılaĢtırmaya baĢlar. Hatta daha aĢağı Ģeyi 
tanrılaĢtırmaya baĢlar. Bu insanoğlunun düĢebileceği en bayağı 
durumdur. 

 
ve nüziykuhu yevmel kıyameti azâbel hariyk ama kıyamet 

gününde ona yakıp kavurucu bir azabı tattıracağız. Tabii devam ediyor 
aslında; 

 
 
10-) Zâlike Bima kaddemet yedake ve ennAllâhe leyse Bi 

zallamin lil 'abiyd; 
 

 "Bu, senin ellerinle takdim ettiğinin sonucudur! Muhakkak ki Allâh 
kullara zulmedici değildir." (A.Hulusi) 

 
10 - Bu, diye: senin iki elinin takdim ettiği ve Allahın kullarına 

zulümkâr olmadığı içindir. (Elmalı) 
 
 
Zâlike Bima kaddemet yedak kıyamet günü ona yakıp kavurucu 

bir azabı tattıracak, Zâlike Bima kaddemet yedak ve diyeceğiz ki; iĢte 
bu senin kendi ellerine kazanıp getirdiklerindir. Bunu diyeceğiz. Aslında; 
sana Allah azap etmiyor, öyle zannetme. Allah kimseye azap etmiyor 
aslında. Allah‟ın azabıymıĢ gibi gördüğün bu Ģey senin kendi 
kazandıkların, kendi ellerinle yaptın, kendi kendine yaptın diyeceğiz. 

 
ve ennAllâhe leyse Bi zallamin lil 'abiyd unutmaki Allah‟ın 

kullarına zulmetme ihtimali bulunmamaktadır diyeceğiz ona. 
 
Niçin böyle çevirdim? Allah‟ın kullarına zulmetme ihtimali 

bulunmamaktadır. Çünkü “ma” olumsuzluk edatıdır. Olumsuzluk 
edatınında nefyin haberi “b” harfi cerriyle ile gelirse o zaman mana ya 
imkansızlığa, ya ihtimalsizliğe delalet eder. Ġnsan için imkansızlığa, Allah 
için ihtimalin yokluğuna delalet eder. Yani Allah‟ın zulmetme ihtimali 
bulunmamaktadır. 

 
 



11-) Ve minenNasi men ya'budullahe alâ harf* fein esabehu 
hayrunıtmeene Bih* ve in esabethü fitnetüninkalebe alâ vechih* 
hasireddünya vel'ahirete, zâlike hüvel husranul mubiyn; 

 
 Ġnsanlardan kimi de vardır ki, Allâh'a tek taraflı (iĢine gelen Ģeyler 
yönünden) kulluğu kabul eder. Eğer ona bir hayır isâbet eder ise, onunla 
keyiflenir... ġayet ona bir belâ isâbet eder ise, yüzüstü döner (kulluğunu 
inkâr eder)... (Böylesinin) dünyası da gelecek yaĢamı da yitirilmiĢtir. ĠĢte 
bu apaçık hüsranın ta kendisidir! (A.Hulusi) 

 
11 – Nâs tan kimi de Allaha kıyıdan kıyıya ibadet eder, eğer 

kendisine bir hayır isabet ederse ona yatıĢır ve eğer bir mihnet isabet 
ederse yüz üstü dönüverir «dünyayı da ahireti de kaybetmiĢ» olur, iĢte 
hüsranı mübîn odur. (Elmalı) 

 
 
Ve minenNasi men ya'budullahe alâ harfin yine insanlardan 

kimileri vardır ki Allah‟a iman ve küfrü birbirinden ayıran sınırda kulluk 
ederler. Evet sınırda tam duvarın baĢında, tam orta sınırda kulluk 
ederler. Yani buradan Ģunu anlayabilirsiniz. Ufak bir rüzgarda hemen 
düĢecekmiĢ gibi. KayıverecekmiĢ gibi, yardan aĢağı yuvarlanacakmıĢ 
gibi. Sınırda durur. Oysa ki emir ve nehiylere uymak, sınırda durmamak 
daha bir emniyet ve güvenlik içinde kalmak demek. Ama sınırda iman 
eder. Onun için de en ufak bir rüzgarda bakarsınız rüzgar gülü gibi 
dönüverir. Yani imanını çalmak için kendisine atılan her oltaya ağzını 
dayar. Oltaya çabuk gelir. Çünkü iman yüreğine oturmamıĢ. Çünkü iman 
onda bir kiĢilik halini almamıĢ, imana Ģöyle böyle duruyor. Böyle hemen 
ayrılacakmıĢ gibi, hemen darılacakmıĢ, hemen sırtını dönecekmiĢ gibi. 
Bana baĢka bir ayeti hatırlatıyor; 

 
Müzebzebiyne beyne zâlike, lâ ila haülai ve lâ ila haüla.. 

(Nisa/143)iki arada bir derede kalmıĢtır diyor. Böyle gider gelir. Ne 
onlardan dır ne onlardandır. ĠĢte sınırda olmanın bir baĢka ifadesi o. 
Belki münafıkları daha çok çağrıĢtıran bir ibare. 

 
fein esabehu hayrunıtmeene Bih öyle ki eğer kendisine bir iyilik 

dokunsa onunla sürur bulur, ĢiĢinir, tatmin olur. Yani havasından yanına 
varılmaz belki bir iyilik dokunsa. Çünkü Allah ile irtibatını kuramadığı için, 
sınırda olduğu için zaten dönmeye hemen hazırdır. Onu biraz da 
kendisinden bilir. 

 
ve in esabethü fitnetüninkalebe alâ vechih fakat baĢına bir 

musibet gelse yüz üstü dönüverir. Yani bahaneye bakar diyor. Özeti bu. 



Allah ile iliĢkisi menfaat iliĢkisidir. Allah korusun. Bu korkunç bir iliĢki türü. 
Menfaat iliĢkisi, ya rabbi seni seviyorum. Niye, sana ihtiyacım var. 
Ġhtiyacın olmayınca veya olmadığını zannedersen? ĠĢte bu düĢmek üzere 
olan bir uçakta ateist olmaz sözünü hatırlatır. Ġhtiyacı olduğunda ateizmi 
yiyiveren bir putpereste dönüĢür. Helvadan putunu acıkınca yiyen bir 
putpereste. Çünkü ihtiyacı var o anda ama ihtiyacı bittiğinde yine 
unutacaktır. BaĢı dardan kurtulduğunda yine unutacaktır. Bir Ģey verdiği 
sürece iyi. Ama aldığı zaman, iĢte o zaman dönüverir diyor, yüz çevirir.  

 
Yani Allah‟tan razı olma hali. Allah‟tan razı oldunuz mu. Allah 

sizden razı olsunda, önce siz Allah‟tan razı mısınız sorusu aslında 
burada sorulacak soru. 

 
hasireddünya vel'ahireh dünyayı da ahireti de kaybeder. zâlike 

hüvel husranul mubiyn nitekim kaybın telafisi en zor olanı da iĢte bu tür 
bir kayıptır. Çok açık bir kayıp. Kapatılamaz bir kayıp. Mubiyn; Beyn 
kökünden gelir. Bu zıt anlamlı bir kelimedir. Hem açmak hem kapamak. 
Hem birleĢtirmek, hem ayırmak anlamalarına gelir ki, açığı kapanmayan, 
kapatılamayacak bir kayıptır. hasireddünya vel'ahireh dünyayı da 
ahireti de kaybeder. zâlike hüvel husranul mubiyn telafisi en zor 
kayıpta iĢte budur. 

 
[Ek bilgi: Bu âyet-i celilenin nüzul sebebi Ģudur: Bedevi Araplardan 

bir kavim Medine'ye gelip Ġslâm dinine girerler. Bunlar Ġslâm'ı özlerine 
sindiremedikleri için, daha ziyade Ġslâm'ın.' gölgesinde menfaat ararlar. 
ġayet sıhhatleri yerinde olur, mallarının sayısı artar, iĢleri iyi gider, 
hanımları erkek çocuk doğurursa dinden memnun kalıp «bu dine 
girdikten sonra birçok iyilikler ve hayırlar gördük» diyerek sevinirler. 
Fakat iĢleri iyi gitmez, sıhhatleri bozulur, baĢlarına bir musibet gelir veya 
hanımları kız çocuğu doğurursa, o zaman da dini zemmedip «bu dinin 
hiçbir hayrını görmedik, bu dine gireli beri yüzümüz hiç gülmedi, iĢimiz 
hep kötüye gidiyor- diyerek Ġslâm'a girdiklerine piĢmanlık duyarlarmıĢ. 
Allah ü Teâlâ bu âyetleri inzal ederek onlar hakkında Ģöyle buyurmuĢtur: 
«Ġnsanlar arasında öyleleri de vardır ki Allah'a, bir yâr kenarındaymıĢ gibi 
kulluk eder. Ona bir iyilik gelirse gönlü yatıĢır, kalbi mutmain olur. BaĢına 
bir belâ gelirse dinden yüz üstü döner. Böylece dünyayı da, âhireti de 
kaybeder. ĠĢte apaçık kayıp budur. 
        (Ebü'l-Leys Semerkandi/ Tefsirü'l-Kur'an)] 

 
12-) Yed'û min dûnillâhi ma lâ yedurruhu ve ma lâ yenfeuhu, 

zâlike hüveddalalül be'ıyd; 
 



Allâh dûnundaki ne yararı ne de zararı olmayan Ģeylere yönelir... 
ĠĢte bu tam bir (hakikatten) sapmadır! (A.Hulusi) 

 
12 – Allah‟ı bırakır da kendine ne zarar ne menfaat vermeyecek 

Ģeylere yalvarır, iĢte dalâlı baîd odur. (Elmalı) 
 
 
Yed'û min dûnillâhi ma lâ yedurruhu ve ma lâ yenfeuh o kimse 

Allah dıĢında kendisine ne zarar veren, ne de yarar sağlayan nesnelere 
yalvarıp durur. Yani bu tiplerin aslında temel problemi Allah dıĢında ki 
nesneleri bir güç sahibi gibi görmesi. Bakarsınız gerçekten de kendisini 
duymayan insanlara arzuhal eder, halini arz eder. Onlardan bir Ģeyler 
ister. Onlara Ģikayet götürür. Nesnedir nihayetinde karĢısında ki. 
Kendisini duymaz, görmez, bilmez. Yani üzerine bir kuĢ konsa da 
abdestini bozsa onu bile engelleyemez. Ama bakarsınız akıllı 
zannettiğiniz koca koca insanlar böyle bir komik duruma düĢerler. ĠĢte 
burada o çağda bu komik duruma düĢen koca koca insanların nasıl kuĢ 
beyinlilik yaptıklarını dile getiriyor. 

 
zâlike hüveddalalül be'ıyd kiĢiyi haktan uzaklaĢtıran en vahim 

sapıklıkta zaten budur. 
 
 
13-) Yed'û lemen darruhu akrebü min nef'ıh* lebi'selmevla ve 

lebi'sel 'aĢiyr; 
 

 (O), zararı yararından fazla olana yönelir... O (taptığı) ne kötü bir 
mevlâ ve ne kötü arkadaĢtır! (A.Hulusi) 

 
13 - Her halde zararı nef'ınden daha yakın olan zat diye yalvarıyor, 

o ne fena efendi, o ne fena yardak. (Elmalı) 
 
 
Yed'û lemen darruhu akrebü min nef'ıh kimi zaman da zararı 

yararından daha fazla olan insanlara yalvarıp yakarırlar. 
 
Bir üstteki ayette yalvarıp yakardıkları ilgi zamiri  “ma” ile gelmiĢ. 

Ma genellikle cansız nesnelere tekabül eder. Burada ise “men” ile 
gelmiĢ. Yine bu da ilgi zamiridir Arapça da, “men” ise “ma” dan farklı 
olarak Ģuurlu varlıklara canlılara tekabül eder ki insan baĢta olmak üzere 
bilinçli varlıklara tekabül eder. Bir üsttekinde nesnelere yalvarıp 
yakaranların düĢtüğü komik durum dile getiriliyordu, burada ise canlılara, 



yani aziyz bilinen, yüce bilinen ulvi bilinen canlılara yalvarıp yakaranların 
düĢtüğü komik durum dile getiriliyor. 

 
lebi'selmevla ve lebi'sel 'aĢiyr o ne berbat efendi, o ne kötü 

yoldaĢtır. Yani sana hiç yardımı dokunamaz. Çünkü o da senin gibi 
muhtaç. O da senin muhtaç olduğun Allah‟tan istiyor. Sen ondan neden 
istiyorsun Allah dururken. Çünkü o da senin gibi bir insan. Nihayet o da 
Allah‟tan isteyecek, nihayet o da Allah‟ın rahmetine muhtaç. Onun için 
himmete muhtaç bir dede, nerde kaldı gayriye himmete. Gayriye himmet 
edemez çünkü kendisi himmete muhtaç. 

 
 
14-) ĠnnAllâhe yudhılülleziyne amenû ve amilus salihati 

cennatin tecriy min tahtihel enhar* innAllâhe yef'alu ma yüriyd; 
 

 ġüphesiz ki Allâh, iman edip imanın gereğini uygulayanları, 
altlarından nehirler akan cennetlere dâhil eder... Kesinlikle Allâh irade 
ettiğini yapar (ilminden açığa çıkmasını irade ettiğini kudretiyle oluĢturur; 
Ġlim - Ġrade - Kudret). (A.Hulusi) 

 
14 - ġüphe yok ki Allah, iman edip Salih ameller iĢleyenleri altından 

ırmaklar akar Cennetlere koyacak, Ģüphe yok ki Allah ne isterse yapar. 
(Elmalı) 

 
 
ĠnnAllâhe yudhılülleziyne amenû ve amilus salihati cennatin 

tecriy min tahtihel enhar Hiç kuĢku yok ki Allah iman eden, dürüst ve 
erdemli davrananları, zemininden ırmaklar çağlayan cennetlere 
yerleĢtirecektir. Burada ise Kur‟an hep çift boyutlu bir dil kullanır. 
Yukarıda cehenneme müstahak olanların dünya ve ahiretteki durumunu 
dile getirdi. Burada ise cennete müstahak bir hayat yaĢayanların 
karĢılaĢacağı güzel akıbeti dile getiriyor. 

 
innAllâhe yef'alu ma yüriyd zira Allah dilediği Ģeyi mutlaka 

gerçekleĢtirir.. Neden bunu dilemiĢtir? Çünkü Allah testiyi kıranla suyu 
getireni bir tutmaz da ondan. Bu konuda vaadi vardır. Allah, 
sorumluluğunu bilen ve yer yüzünde maksadına uygun bir hayatın inĢası 
uğrunda çaba gösteren herkesi ahirette ödüllendirecektir. 

 
 

 15-) Men kâne yezunnü en len yensurehullahu fiyd dünya vel 
ahireti felyemdüd Bi sebebin iles Semai sümmelyakta' felyenzur hel 
yüzhibenne keydühu ma yağıyz; 



 
 Kim Allâh'ın (hakikatindeki Esmâ kuvvelerinin) kendisine dünyada 
ve gelecek yaĢamında yardımcı olmayacağını zannediyorsa, bir sebep 
ile (tefekkürle) semâya (bilincine) yönelsin, sonra (bedensiz sırf bilinç 
olarak beden bağını) kessin de bir baksın; (kendini yalnızca beden 
zannetmesiyle düĢtüğü) tuzağı, öfkelendiği Ģeyi (Rabbinin kulu olması 
gerçeğini) ortadan kaldırıyor mu? (A.Hulusi) 

 
15 - Her kim, ona Allah Dünyada ve Âhiret te aslâ yardım etmez 

zannediyorsa hemen Semâya bir ip uzatsın sonra nefesini kessin de 
baksın kendi gayzını giderecek mi? (Elmalı) 

 
 
Men kâne yezunnü en len yensurehullahu fiyd dünya vel 

ahirah her kim Allah‟ın peygamberini dünya ve ahirette asla 
desteklemeyeceğini düĢünüyorsa felyemdüd Bi sebebin iles Semai 
sümmelyakta' astığı bir iple göğe tırmansın da nihayet o desteği kessin 
bakalım kesebiliyor mu. 

 
Burada ki değerli dostlar yensurahu fiilinde ki “HU” zamirini bazı 

otoriteler Resulallah‟a değil de bu kiĢinin kendisine yönelik olarak 
okumuĢlar ve anlamıĢlar. Bu ikinci bir ihtimaldir metnin o zaman burada 
ki anlam Ģu olur. Kim Allah‟ın dünyada ve ahirette kendisini 
desteklemeyeceğini düĢünüyorsa o zaman göğe bir ip atsın, yukarı bir ip 
atsın da ondan sonrasını da böyle düĢünenler Ģöyle anlamıĢlar kendisini 
ipe çeksin. Yani intihar etsin Ģeklinde fakat bir sonra gelen cümle bu 
anlamı desteklemiyor. Çünkü; 

 
felyenzur hel yüzhibenne keydühu ma yağıyz ve böylece görsün 

bakalım bu düzeni bu hilesi kendisini kudurtan Ģeyi ortadan 
kaldırabilecek midir. Onun içinde bu alternatif okuyuĢu bu son cümle 
doğru çıkarmamaya, yani yukarıdaki zamir Resulallah‟a gitmektedir. Ki 
en doğru anlayıĢta bu olsa gerek. Çünkü o ağzına kadar kinden kudurma 
noktasına gelmiĢtir. Gayzdan, kinden. ĠĢte onun için böyle yapsın, 
Allah‟ın peygamberine olan desteğini kesebiliyorsa kessin de kinden 
gayzdan, nefretten kurtulsun kurtulabiliyorsa diyor. Ama bunu 
yapamayacak tabii ki. 

 
[Ek bilgi: Rivayete göre bu âyet-i celile Esad ve Katafan kabilesi 

hakkında nazil olmuĢtur. Peygamberimiz (s.a.) bu iki kabileyi Ġslâm'a 
davet eder. Onlar ise daha önce, Ġslâm'a girmemek için Yahudilerle 
anlaĢırlar ve Peygamberimizin davetini kabul etmeyerek Ģöyle derler: 
«biz Ġslâm'a giremeyiz. Çünkü bizimle Yahudiler arasında Ġslâm'a 



girmeme hususunda anlaĢma vardır. ġayet biz o anlaĢmayı bozarsak, 
Yahudiler bize hem kötülük eder, hem yiyecek vermezler, hem de bizi 
bulundukları yere koymazlar. Bu bakımdan Ġslâm'a girmekten korkarız. 
Eğer biz Ġslâm'a girersek Muhammed'in Tanrısı ona yardım etmez, onun 
iĢi de, bizim iĢimiz de kötü olur.» Yüce Allah bu âyeti onlara cevap olarak 
inzal buyurmuĢtur. (Ebü'l-Leys Semerkandi/ Tefsirü'l-Kur'an)] 

 
 
16-) Ve kezâlike enzelnahu âyâtin beyyinatin ve ennAllâhe 

yehdiy men yüriyd; 
 

 ĠĢte böylece O'nu apaçık delillerle inzâl ettik... Muhakkak ki Allâh 
kimi dilerse onu hakikate yönlendirir, hidâyet eder. (A.Hulusi) 

 
16 - Ve iĢte biz onu böyle «ayeti beyyinat» olarak indirdik ve çünkü 

Allah istediğine hidayet eder. (Elmalı) 
 
 
Ve kezâlike enzelnahu âyâtin beyyinat iĢte böylece biz bu 

mesajları hakikatin apaçık belgeleri olarak indirmiĢ bulunuyoruz. ve 
ennAllâhe yehdiy men yüriyd ama Ģu da bir gerçek ki Allah isteyen 
kimseyi doğru yola yöneltmeyi diler. 

 
Dikkatinizi çekmiĢse dileyen kimseyi doğru yola yöneltmeyi ister, ya 

da isteyen kimseyi doğru yola yöneltmeyi diler diye iki özneli olarak 
çevirdim. Yehdiy men yüriyd buradaki yüriyd fiili hangi faile gitmekte, 
atıf yapmaktadır. Bence birinci faile açıktır bunun zaten. Allah. Yani Allah 
isterse. Ama bir de ikinci faili vardır bu fiilin, ikinci öznesi o da “hu” zamiri 
varmıĢ gibi, yani yuriydiHi, yani “hu” zamiri varmıĢ gibi okuduğunuzda, 
takdirle okunduğunda ikinci özne olan insan ortaya çıkar. Yani dileyenin 
hidayetini diler. Açık öznenin iradesi, gizli öznenin iradesini dikkate 
almaktadır burada.  

 
Bu anlamın açığa çıktığı yerlerden biri de Ra‟d/27. ayeti. Bu ikinci 

öznenin açığa çıktığı ayetlerle birlikte okuyunca zaten böyle olduğunu 
anlıyoruz. Nedir orada? 

 
..innAllâhe yudıllu men yeĢau ve yehdiy ileyHĠ men enab. 

(Ra‟d/27) Allah isteyeni saptırmayı diler. Yani tercihi sapmak olanı 
saptırır. Ama ve yehdiy ileyHĠ men enab. Çok önemli burada açığa 
çıkıyor. Kendisine yönelene de hidayet eder. Demek ki insan; Allah‟ın 
hidayet etmesi için önce bir Ģey yapması lazım. Yani önce tercihini 



ortaya koyması lazım. Onun için Allah hidayeti dileyene hidayet eder diye 
çevirmek en doğrusudur. 

 
Yine Yunus/25. ayeti; ve yehdiy men yeĢau ila sıratın 

müstekıym. (Yunus/25) ikinci öznenin açığa çıktığı yerlerden biridir. Yani 
doğru yola ulaĢmak isteyen kimseyi Allah dosdoğru yoluna ulaĢtırır.  

 
ĠĢte bu noktada Kur‟an da ki her hidayet ve dalalete ulaĢtırma 

cümlesini; Ġnsanın öncelikli tercihine dayanarak yaptığı konusunda ki bu 
standart ilahi yasayı anlamak ve göz ardı etmemek lazım. Ki zaten 
Bakara suresinde; ve ma yudıllu Bihî illel fasikıyn; (Bakara/26) Allah 
fasıklardan baĢkasını saptırmaz diyor. Demek ki Allah saptırmıyor 
aslında sapanın sapmasına izin veriyor sadece. Böyle anlamak lazım. 

 
 
17-) Ġnnelleziyne amenû velleziyne Hadu vesSabiiyne 

venNesara vel Mecuse velleziyne eĢrekû* innAllâhe yefsılu 
beynehüm yevmel kıyameti, innAllâhe alâ külli Ģey'in ġehiyd; 

 
 Muhakkak ki iman edenler, Yahudiler, Sabiiler (Allâh'a inanmayıp 
yıldızları tanrı kabul edip onlara tapınanlar), Hristiyanlar, Mecusiler 
(ateĢe tapanlar) ve Ģirk koĢanlara gelince; muhakkak ki Allâh, kıyamet 
sürecinde onların arasını (hak ettiklerine göre) ayıracaktır... Muhakkak ki 
Allâh her Ģeye Ģahittir. (A.Hulusi) 

 
17 - Onlar ki iman ettiler ve onlar ki Yahûdî oldular ve o sabiîler ve 

o Nesârâ ve o Mecûs ve o Ģirk edenler her halde Allah her Ģey'e Ģâhittir. 
(Elmalı) 

 
 
Ġnnelleziyne amenû Ģüphesiz sizden iman eden kimseler 

velleziyne Hadu YahudileĢen kimseler, vesSabiiyn sabiler. Bu Sabiler 
Harran ve Mezopotamya gnostikleri diye bilinen kimseler, peygambere 
ihtiyaç olmadığını düĢünürlerdi. En yüce Allah‟a inanırlar fakat evrenin 
aklı olduğuna inanırlar, kendilerini onun yönettiğine inanırlardı ve 
yıldızların de aklı olduğuna inanırlar, her insanın ruhuna bağlı bir yıldız 
olduğunu düĢünürlerdi. Dolayısıyla özü itibarıyla muvahhit bir inanç, 
tevhidi bir inanç iken sonradan sapmıĢ olan bir din. 

 
venNesara Hıristiyanlar, vel Mecuse Mecusiler, bunlarda Sabiiler 

gibi. Özü itibarıyla tevhitçi, muvahhit bir inanç. Fakat ZerdüĢt‟ün; 
Zendevasta isimli kitabında toplanmıĢ öğretilerinden oluĢan bu din en 
sonunda çift tanrıcılıkta noktalanıyor. Önce3leri tek tanrıcı iken, sonraları 



Ģeytana tanrılı8k payesi yüklüyor. Kötülük tanrısı. Ahura Mazda ve 
Ahireman‟di diye biri iyilik, ikincisi kötülük tanrısı olan iki tanrıya 
inanmaya baĢlıyor. Yani Ģeytana güç vehmetme, en sonunda onu 
kötülük tanrısına dönüĢtürme biçiminden noktalanıyor. Bu da böyle 
sonradan sapmıĢ bir inanç türü. 

 
velleziyne eĢrekû ve Ģirk koĢan kimseler. Yani büyün bunlar, tüm 

inançlar, aslında burada sayılmayanları da bunun yanın katabilirsiniz. 
Yeryüzünde ne kadar inanç varsa hepsi innAllâhe yefsılu beynehüm 
yevmel kıyame iĢte bunlar arasında ki hükmü Allah kıyamet günü 
verecektir. Yani nihai hükmü Allah verecektir. Kimin ne söylediği, 
kendisinin ne olduğunu iddia ettiği ya da te‟vil yaptığı, iĢte aslında biz 
böyle inkar etmiyorduk ta, biz Ġsa‟ya Allah‟ın oğlu derken iĢte onu Allah‟a 
Ģirk koĢmadık. Cevher olarak değil de araz olarak yaptık falan gibi 
te‟villere kalkarlarsa hükmü Allah verecektir hiç ĢaĢmayın, hiç unutmayın. 
innAllâhe alâ külli Ģey'in ġehiyd KuĢku yok ki Allah her Ģeye tanıktır. 
Zaten görmektedir. 

 
 
18-) Elem tera ennAllâhe yescüdü leHU men fiys Semavati ve 

men fiyl Ardı veĢġemsü vel Kameru venNücumü velCibalü 
veĢġeceru vedDevâbbü ve kesiyrun minenNas* ve kesiyrun hakka 
aleyhil azâb* ve men yühinillâhu fema lehu min mükrim* innAllâhe 
yef'alu ma yeĢa'; 

 
Görmedin mi ki Allâh (O'dur ki), semâlarda kim varsa ve arzda kim 

varsa; GüneĢ, Ay, Yıldızlar, Dağlar, Ağaçlar, Dabbeler (yürür canlılar) ve 
insanlardan birçoğu O'na secde etmede! Birçoğunun üzerine de azap 
hak olmuĢtur... Allâh kimi hor-hakir kılarsa, artık onu yüceltecek yoktur... 
Muhakkak ki Allâh dilediğini yapar. (18. âyet secde âyetidir.) (A.Hulusi) 

 
18 - Görmedin mi hep Allaha secde ediyor Göklerdeki kimseler, 

Yerdeki kimseler, GüneĢ, Ay ve yıldızlar, dağlar, bütün hayvanlar, ve 
insanlardan bir çoğu, bir çoğunun da üzerine azâb Hakk olmuĢ her, kimi 
de Allah tahkir ederse artık ona ikram edecek yoktur, Ģüphesiz Allah ne 
dilerse yapar.(Elmalı) 

 
 
 
Elem tera ennAllâhe yescüdü leHU men fiys Semavati ve men 

fiyl Ard ey insan bütün bunlardan sonra, göklerde ve yerde bulunan 
herkesin; Allah‟ın emrine amade olduğunu görmez misin. veĢġemsü vel 
Kameru venNücumü velCibalü veĢġeceru vedDevâbb yine güneĢin, 



ayın, yıldızların, dağların ve hayvanların da Allah‟ın emrine amade 
olduğunu görmez misin ey insan.  

 
Burada ki secde hiç kuĢkusuz Allah‟ın emrine amade olmak 

anlamını taĢıyor. Yani namaz secdesi gibi değil hiç kuĢkusuz. 
…veĢġeceru yescudan. (Rahman/6) da olduğu gibi. 

 
Burada “men”, ilgi zamiri yine gelmiĢ. Ġnsan da buna girer tabii ki. 

Bu iradeyi görmemek değildir. Yani insan nasıl Allah‟ın emrine ister 
istemez amade olmuĢtur yıldızlar gibi dağlar gibi. Onun iradesi var oysa 
ki insanın. Hayır. Burada söylenen insan iradesinin sınırlı ve mukayyet 
tabiatına bir atıftır. Makro kadere tabiidir insanda. Tabii ki dağlar gibi, 
yıldızlar gibi, yerler, gökler gibi değildir. Fakat irade ve özgürlük, Allah‟ın 
takdirinin bir gereğidir. Ġnsan irade emanetini nasıl kullanacağından 
hesap vermek için irade ile sınanmıĢtır. Diğerleri iradesizlikle Allah‟a 
kayıtsız Ģartsız teslim olmuĢlar, ama insana irade verilmiĢ fakat bu irade 
verildiğinde de insan makro kadere tabi olmaktan çıkmamıĢtır. Yine belli 
bir sınır içerisinde iradesini kullanabilmekte, çünkü iradesi sınırsız değil 
ve sonuçta hesap verecektir. ĠĢte bu ayette onu söylüyor devamında; 

 
ve kesiyrun minenNas insanların niceleri bilinçli tercihlerinden 

dolayı ödülü hak etmiĢlerdir. Razi; bu ibareyi isim cümlesinin öznesi, yani 
müpteda sayar ve arkasına takdiri olarak bir yüklem yerleĢtirir ki iĢte ona 
dayanarak ben de bu cümleyi böyle tercüme ettim. ve kesiyrun hakka 
aleyhil azâb niceleri ise azabı hak etmiĢlerdir. 

 
ve men yühinillâhu fema lehu min mükrim imdi, Allah her kimi 

alçaltırsa artık onu kimse yüceltemez. innAllâhe yef'alu ma yeĢa' 
kuĢkusuz Allah dilediğini daima gerçekleĢtirir. 

 
 
19-) Hazâni hasmanihtesamü fiy Rabbihim* felleziyne keferu 

kuttıat lehüm siyabün min nar* yusabbü min fevkı 
ruûsihimülhamiym; 
 
 ġu iki hasım, Rableri hakkında davalaĢtılar... Hakikat bilgisini Ġnkâr 
edenlere gelince, onlar için ateĢten elbiseler kesilip biçilmiĢtir... 
Kafalarına kaynar su dökülür. (A.Hulusi) 

 
19 - ġu ikisi rableri hakkında muhakemeye duruĢmuĢ iki 

hasımdırlar, binaenaleyh o küfredenler, için ateĢten çamaĢırlar biçilmiĢtir, 
baĢlarının üstünden kaynar su dökülür. (Elmalı) 

 



 
Hazâni hasmanihtesamü fiy Rabbihim birbirlerine karĢıt 

konumlarda bulunan bu iki taraf rableri konusunda hep çatıĢacaklardır. 
Yani hep ayrı ayrı düĢüneceklerdir. Muvahhitlerle Allah‟a ortak koĢanlar. 
Allah konusunda aynı düĢünmeyeceklerdir. Yani aynı Allah inancı 
olmadığı için akıbetleri de aynı olmayacaktır. felleziyne keferu kuttıat 
lehüm siyabün min nar onlardan küfürde direnenlere ateĢten elbiseler 
biçilecek yusabbü min fevkı ruûsihimülhamiym baĢlarının üzerinden 
ise yakıp kavuran bir gam boca edilecek. 

 
Boca edilenin ne olduğu burada ifade edilmiyor. Ama 22. ayette 

gam ve keder, yani derin bir umutsuzluk ve mutsuzluk veren gam olduğu 
açıkça zikredildiği için (Onların baĢları üzerinden gam boca edileceğini) 
anlıyoruz. 

 
 
20-) Yusheru Bihi ma fiy bütunihim vel cülud; 
 

 O kaynar suyla, içlerindekiler ve dıĢları eritilir. (A.Hulusi) 
 
20 - Bununla karınlarındaki ve derileri eritilir. (Elmalı) 
 
 
Yusheru Bihi ma fiy bütunihim vel cülud bununla onların 

içlerinde olan her Ģey ve; vel cülud, deriler eriyip akacak. Ve cunudihim 
demiyor, veya cüluduhim demiyor. Yani onların derileri demiyor. 
Mücerret bir biçimde deriler diyor. derileri demiyor yani. Neden? Özneye 
nispet yok. 

 
Buradan ben acaba Ģöyle bir sonuç çıkarabilir miyiz diye 

düĢünüyorum. Hayatta iken taĢıdıkları eğreti kimlikler var, maskeler var. 
orada bir bir eriyip dökülecek ve Allah‟ın huzurunda maskesiz kalacaklar. 
Burada böyle bir sonuca ulaĢabiliriz. 

 
 
21-) Ve lehüm mekami'u min hadiyd; 
 

 Onlar için demirden kamçılar vardır. (A.Hulusi) 
 
21 - Bir de bunlara demirden kamçılar vardır. (Elmalı) 
 
 



Ve lehüm mekami'u min hadiyd ve onları bağlamak için demirden 
boyunduruklar olacak. 

 
Ya ilahi mahkeme öncesi ruhun tutukluluk haline delalet eder bu, ki 

mahkemeye kadar suçlu ruhlar tutuklu bulunacaklar. Ya da ilahi yargıdan 
sonra ki azaba mahkumiyete delalet eder burada ki bu boyundurukla 
bağlanma hali. 

 
 

 22-) Küllema eradu en yahrucu minha min ğammin u'ıydu fiyha 
ve zûku azâbel hariyk; 

 
 (Hakikati fark etmeleri sonucu içinde bulundukları telâfisi olmayan 
Ģartlardan) her çıkmak dilediklerinde, oraya iade olunurlar... "Yanmanın 
azabını tadın!" (denilir). (A.Hulusi) 

 
22 - Her ne zaman ateĢten, onun bir gamından çıkmak isterlerse 

yine içine iade olunurlar, haydi tadın yangın azâbını. (Elmalı) 
 
 
Küllema eradu en yahrucu minha min ğammin u'ıydu fiyha 

gam ve kederden ne zaman bunalıp ta oradan çıkmak isteseler hemen 
oraya geri döndürülecekler. ve zûku azâbel hariyk ve onlara denilecek 
ki yakıp kavurucu azabı tadın bakalım. 

 
 

 23-) ĠnnAllâhe yudhılülleziyne amenû ve amilussalihati 
cennatin tecriy min tahtihel'enharu yuhallevne fiyha min esavire 
min zehebin ve lü'lüa* ve libasühüm fiyha hariyr; 

 
 Muhakkak ki Allâh iman edip imanın gereğini uygulayanları, 
altlarından nehirler akan cennetlere dâhil eder... Orada, altından 
bilezikler ve inci ile süslenirler... Orada onların elbiseleri, ipektir. 
(A.Hulusi) 

 
23 - ġüphesiz Allah o iman edip Salih Salih ameller iĢleyenleri 

altından ırmaklar akar Cennetlere koyacak, orada altın bileziklerden ve 
inci süslenecekler elbiseleri de orada ipek. (Elmalı) 

 
 
ĠnnAllâhe yudhılülleziyne amenû ve amilussalihati cennatin 

tecriy min tahtihel'enhar buna karĢın Allah iman eden dürüst ve 
erdemli davrananları zemininden ırmaklar çağıldayan cennetlere 



yerleĢtirecek. yuhallevne fiyha min esavire min zehebin ve lü'lüa 
orada onlar altın künye ve bilezikler takınıp incilerle bezenecekler. ve 
libasühüm fiyha hariyr ve onların orada ki elbiseleri ipekten olacak. 

 
Bu ayet size Hz. Peygamberin Altın ve ipekten, bilinçli bir biçimden 

neden uzak durduğunu gösteriyor mu? Yani bu gibi ayetlerin verdiği 
mesajla olsa gerek, efendimiz bilinçli bir biçimde mahrum etmiĢti 
kendisini altın ve ipekten. Ki ahirette  bunları daha büyüğü ile daha 
mükemmeli ile müminlere Cenabı Hakk vereceği için, dünyada ki bilinçli 
mahrumiyetin bir ödülü olarak.  

 
[Ek bilgi; Soru;1- Bir erkeğin Ġpek seccade üzerinde namaz kılması 

dinimizce uygun mudur?  
2- Bir erkeğin altın saat takması dinimizce uygun mudur? 

 
 Cevap; 
 

1. Erkeklere Hz. Peygamberin getirdiği ipek (harir) ve altın  "yasağı" 
(haramı değil) efendimizin cennette vaad edilen nimetleri ondan dünyada 
kendini mahrum ederek hak etme hassasiyetinin bir ürünü olsa gerektir. 
Zira harir, cennetteki sonsuz hürriyetin timsalidir (cenneten ve 
harira: cennet ve sonsuz hürriyet).  

 
Taabbudi (Ġbadet ve Kulluk) bir yasak olsa kadın erkek fark 

etmez, her mümin için yasak uygulanırdı. Oysa ki kadınlar için 
yasak söz konusu bile değildir. Beri yandan Abdurrahman b. Avf'ın 
haĢerelere karĢı hassas vücudu için "Bit tutmuyor" gerekçesiyle Ġpek 
gömlek giyme izni istemesi üzerine Rasulullah bu izni vermiĢti. Kaldı ki 
seccade giyilecek bir Ģey değildir. Ġpeğin giysi dıĢında kullanımını 
yasaklayan ya da yeren bir rivayet bilinmemektedir.  

 
2. Efendimizin altın yüzüğü erkeklere yasak kılmasının 

gerekçesi ipek yasağı ile aynıdır. Buna, altının kadınların zinet eĢyası 
olarak bilinmesi ve kullanılması, dolayısıyla cinslerin kendilerini karĢıt 
cinse benzetme giriĢiminin yasaklanması kapsamına girmesi de 
eklenebilir.  

 
Ebu Davud'un tahriç ettiği bir haberde Suheybi Rumi'nin dört 

sahabenin parmağında altın yüzük gördüğünü söylemesi ve 
kendisinin de altın yüzük kullanması, Peygamber tarafından 
konulan bu yasağın "haram koyma" Ģeklinde anlaĢılmadığını 
gösterir. 

 



Hüküm: saat eğer takı niyetine takılıyorsa altın yüzük hükmündedir 
ve Efendimiz‟in yasağı kapsamına girer. Eğer takı amacıyla değil de saat 
olarak kullanılıyorsa, saat bir hacet olduğu için bunda bir beis olmasa 
gerektir. zira Efendimiz kesik burnu yerine gümüĢten bir burun yaptıran 
bir sahabeye, gümüĢ koku yaptığı için "altından bir burun edin" demiĢtir.  
(Mustafa Ġslamoğlu)] 

 
[Ek bilgi-2; Prof. Dr. Bedri Gencer, zamanımızın önemli Müslüman 

düĢünürlerinden ile sohbetten. 
 

“Dinen kendilerine haram kılınan altın ve ipeğin erkeklerde 
kadınlık hormonu olan östrojen miktarını arttırdığı tıbben 
ispatlanmıĢtır.” 
 
http://www.dunyabizim.com/?aType=haber&ArticleID=9603 
 
 

Doç. Dr. Ahmet Selçuk Can; Erkeklerde östrojen fazlalığının 
belirtileri; 
 

1 – memelerde büyüme, 
2 – penis boyunda azalma, 
3 – vücut kıllarında azalma, 
4 – kaslarda ĢiĢme ve vücutta ödem. 
 
http://www.uzmantv.com/ostrojen-hormonunun-fazla-olmasi-

erkeklerde-ne-tur-sorunlara-yol-acar] 
 
 
24-) Ve hüdû ilet tayyibi minel kavl* ve hüdû ila sıratıl hamiyd; 
 

 Ve onlar hem düĢüncenin sağlıklı olanına yönlendirilmiĢlerdir; hem 
de Hamiyd'in (verilenleri değerlendirmenin) yoluna hidâyet olunmuĢlardır. 
(A.Hulusi) 

 
24 - Hem sözün hoĢuna hidayet edilmiĢlerdir, hem hamîdin yoluna 

hidayet edilmiĢlerdir. (Elmalı) 
 
 
Ve hüdû ilet tayyibi minel kavl sonuçta onlar düĢünülüp dile 

gelebilir olanın en iyisine yönlendirildiler. Yani el kavl; hem dile gelen, 
hem dile gelmeyen düĢünceye de delalet eder. DüĢünülebilenin en 
iyisine ulaĢanlar için bu sonuç daha önceki bir nedene bağlıdır o da 

http://www.dunyabizim.com/?aType=haber&ArticleID=9603
http://www.uzmantv.com/uzman/endokrinoloji-ve-metabolizma-uzmani-doc.-dr.-ahmet-selcuk-can
http://www.uzmantv.com/ostrojen-hormonunun-fazla-olmasi-erkeklerde-ne-tur-sorunlara-yol-acar
http://www.uzmantv.com/ostrojen-hormonunun-fazla-olmasi-erkeklerde-ne-tur-sorunlara-yol-acar


ayetin sonu. ve hüdû ila sıratıl hamiyd zira onlar hayattayken bütün 
hamdlere layık olanın yoluna yönelmiĢtiler. Yani hayattayken el Hamiyd 
olan Allah‟a hamd etme yoluna yönelenler ebedi hayata geçince 
düĢünülebilir olanın en iyisini önlerinde bulacaklar. Akıbetleri o olacaktır. 

 
Rabbim bize de hayatta el Hamiyd olana hamd edebilecek bir iman 

ve Ģuur ve dolayısıyla mematta , ahirette de düĢünülebilen en güzelin 
daha güzeli olan bir akıbet lutfetsin diyor, 

 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ġslamoğlu Tef. Ders. HACC SURESĠ (25-48)(105) 
 
 

 "Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
 “BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 

Değerli Kur‟an dostları bugün dersimize Hac suresinin 25. ayeti ile 
kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

 
Daha önceki ayetler ilahi ceza ve ilahi mükafat, ilahi ödülü hak 

edenlerin akıbetini anlatıyordu. O ayetlerin ardından Kur‟an yine sözü, 
küfrü hayat tarzı haline getirmiĢ, Allah ile iliĢkisini bozmuĢ. Dolayısıyla 
sadece rabbine değil kendisine karĢı da yabancılaĢmıĢ insana getirerek 
Ģöyle buyuruyor; 
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 25-) Ġnnelleziyne keferu ve yesuddune 'an sebiylillâhi vel 
Mescidil Haramilleziy ce'alnahu linNasi sevaenil akifü fiyhi vel bad* 
ve men yürid fiyhi Bi ilhadin Bi zulmin nüzıkhu min azâbin eliym; 

 
 Muhakkak ki hakikat bilgisini inkâr edenler; hem yerleĢik olan hem 
de dıĢarıdan gelen insanlar için eĢit kılınan Mescid-i Haram'dan ve Allâh 
yolundan alıkoyanlardır... Kim orada hakikatin gereğine ters düĢerek ve 
zulmederek yanlıĢ yaparsa, ona elim azaptan tattırırız. (A.Hulusi) 

 
25 - Amma Ģunlar ki küfür ettiler hem Allah yolundan ve o Mescidi 

haramdan meni' ediyorlar ki biz onu, mukîm ve misafir içinde müsavi 
olmak üzere, umum insanlar için yapmıĢız ve her kim onun içinde zulüm 
ile ilhat ile bir irade ederse ona muhakkak elîm bir azâb tattırırız. (Elmalı) 

 
 
Ġnnelleziyne keferu ve yesuddune 'an sebiylillâhi vel Mescidil 

Haramilleziy ce'alnahu linNasi sevaenil akifü fiyhi vel bad küfürde 
direnenleri Allah yolundan ve yerli, yabancı ayırımı gözetmeden bütün 
insanlar için tayin ettiğimiz mescidi haram dan alıkoyanları ve men yürid 
fiyhi Bi ilhadin Bi zulmin oralı olmayı, yani mescidi haramın etrafında 
oturmayı, yerli olmayı mescidi haramın hemĢehrisi olmayı sapıklığa ve 
haksızlığa bile isteye vesile kılanlar nüzıkhu min azâbin eliym iĢte 
bütün bunları can yakıcı bir azaba terk edeceğiz. 

 
Gerçekten de üzerinde durulması gereken bir ayet. Sureye adını 

veren ayetler grubu bu ayetle baĢlıyor. Hac ayetleri. Onun içinde hac 
suresi denilmiĢtir.  

 
Yukarıda sevaen kelimesi ayetin anahtarı. EĢit, benzer demektir, 

fakat bu bağlamda ayırım gözetmeden diye çevirmek gerekir. Neden? 
Ne demek ister? Ayrım gözetmek ne demek. Kiminle kim arasında. 
Aslında ayette o da var. Ayette açıkça el akifü fiyhi vel bad yerli, 
yabancı. Orada oturan, dıĢarıdan gelen ayırımı kastediliyor.  

 
Aslında burada dini değerlerin, manevi değerlerin bir sektöre 

dönüĢtürülmesi, istismar edilmesi gündeme getiriliyor. Bunu istismar 
edenlerin yüzüne vuruluyor.  

 
Nasıl yapıyorlardı bunu Mekkeliler? 2 örnek verebilirim, bir çok 

örnek varda. Mesela onlar Arafat‟a, vakfeye çıkmıyorlardı. Kendileri en 
uzak mahal olarak hac sırasında, ki hac; Ġbrahim‟î bir gelenek. Hz. 
Ġbrahim‟den kalan tevhidi bir geleneğin kalıntılarıydı. Onlar Müzdelife‟ye 
kadar gidiyorlar ve diyorlardı ki; Biz yerliyiz, biz Mescidi haramın carıyız, 



komĢusuyuz, hemĢerisiyiz onun içinde bize Arafat‟a kadar gitmek 
gerekmez. Arafat‟a dıĢardan gelenler gitsinler. Onlara vaciptir diyorlardı. 

 
Tabii bu manevi değerleri istismar etmek anlamına geliyor. Bir de 

manevi değerleri maddeye dönüĢtürme anlamına gelen Ģeyler 
yapıyorlardı, onlara da Ģu örneği verebilirim. DıĢardan gelenlerin 
elbiseleriyle günah iĢledikleri gerekçesiyle ya çıplak tavaf etmelerini, ya 
da kendilerinden elbise kiralamalarını istiyorlardı. Bu Mekkeliler için bir 
sektöre dönüĢmüĢtü. Oysaki kendileri de elbiseleriyle günah iĢliyorlar, 
hem de günahın en ağırı olan puta tapıyorlardı. Fakat dıĢardan gelenleri 
yerli yabancı ayırımı gözeterek, bir ayrımcılık yaparak böyle bir Ģeye 
mecbur tutuyorlar, bununla da bir kazanç kapısı açıyorlardı. 

 
ĠĢte burada ve men yürid fiyhi Bi ilhadin Bi zulmin diye iki türlü 

suç iĢlediklerine dikkat çekiliyordu. Biri sapıklık, 2. si zulüm. Sapıklıktı; 
Çünkü Allah‟ın buyurmadığını, onlar; Allah buyurmuĢ gibi takdim 
ediyorlar, yani ilave kutsallıklar icat ediyorlardı. Kutsallığın mucidi olmak 
gibi bir Ģirke tevessül ediyorlardı. Çünkü kutsallık sadece Allah tarafından 
konulur. Kudüs olan O‟dur. Ama onlar Allah‟a ait olan bu vasfı kendilerine 
de ayırıyorlar ve kutsallık tanımlıyorlardı. Bu sapıklıktı. Ġlhad. Ama 
zulümde yapıyorlar çünkü bunu zulümlerine alet etmek için yapıyorlardı. 
Ki biraz önce verdiğim örnekte görüldüğü gibi.  

 
Hatta bir 3. örnek olarak Hz. Ġbrahim‟in Kâbe‟sinin kapısı çift idi. 

GiriĢ ve çıkıĢ. ġu anda çıkıĢ kapısının yerini, gidenler bakarlarsa kapının 
tam arka duvarına, orada görürler. Yani orası sonradan örülmüĢtür. Ve 
hemzemin idi. Yerle birdi. Bu her gelen Kâbe‟nin içinde de ibadet 
edebilsin diye idi. Ama müĢrikler hemzemin olan kapıyı yükselttiler. Ġnsan 
giremeyecek kadar. Arka kapıyı da kapattılar. Yani kontrol altına aldılar. 
Bundan maksatta onu birilerine rüĢvet vermek, Yani Kâbe‟nin içine giriĢi 
bir imtiyaza dönüĢtürmek istiyorlardı. Yani onu da sektöre çevirmek 
istiyorlardı. Bunun için yaptılar.  

 
O nedenle bu ayette özetle dini değerlerin istismarını reddeden bir 

içerik var. Hepimiz ve herkes için. Her zaman ve her zemin için 
mukaddes değerlerin istismarına karĢı ilahi bir uyarı. 

 
 

 26-) Ve iz bevve'na li Ġbrahiyme mekânel Beyti en lâ tüĢrik Biy 
Ģey'en ve tahhir BeytiYE littaifiyne vel kaimiyne verrukke'ıs sücud; 

 
 Hani biz Ġbrahim'e Beyt'in mekânını hazırlamıĢtık da: "Bana bir Ģeyi 



ortak koĢma! Beytimi, tavaf edenler, (benlikleriyle) ayakta yönelenler ve 
secde (benliksiz) ile rükû edenler (boyun eğenler) için arındır!" (A.Hulusi) 

 
26 - Hem unutma o vakti ki o beytin yerini Ġbrahim‟e Ģöyle diye 

hazırlamıĢtık: sakın bana hiç bir Ģey Ģirk koĢma, ve beytimi dolaĢanlar ve 
duranlar ve rükua sücuda varanlar için tertemiz et. (Elmalı) 

 
 
Ve iz bevve'na li Ġbrahiyme mekânel Beyt hani biz Ġbrahim‟in tabii 

ki inĢa ve ihya etmesi için bu ibadet evinin yerini tespit ettiğimiz zaman 
en lâ tüĢrik Biy Ģey'en ve tahhir BeytiYE littaifiyne vel kaimiyne 
verrukke'ıs sücud bana hiçbir Ģeyi ortak koĢmadığın gibi, mabedinde 
tavaf edecekler ve ona doğru kıyama durup rukû ve secdeye 
kapanacaklar için orasını temiz tutacaksın, piru pak kılacaksın. Arı ve 
duru tutacaksın diye talimat vermiĢtik. 

 
Mabedimi temiz tutacaksın emri ilahisinden anlıyoruz ki burada 

kurulan mabed daha önceden var olan bir mabedin yerine kuruluyor. 
Onun için aslında mabed yapılan bina değil, o mevkii, o yer. Onun içinde 
Hz. Ġbrahim mabedin yeri gösterildiği ayette temiz tutacaksın, temiz tut 
emri veriliyorsa eğer, henüz daha yerinin gösterildiği anda buradan yola 
çıkarak ve daha baĢka ayetlerden, Çünkü;  

 
Ġnne evvele beytin vudı'a linNas.. (A.Ġmran/96) insanlar için 

yeryüzünde yapılmıĢ ilk mabet Mekke deki Kâbedir. Kur‟an da bu 
mabedin banisi değildir, ihyacısıdır Hz. Ġbrahim. Muhyisidir, inĢacısıdır. O 
nedenle yer yüzünün ilk mabedi budur. Belki muahhar kaynaklarımızın 
Ahbar-u Mekke sahiplerinin haber verdiği Ģu ilginç malumatlarla 
birleĢtirirsek neden yer yüzünün ilk mabedi olduğuna iliĢkin bir fikir 
edinebiliriz. 

 
Kaynaklarımız doğrulamayı ya da yanlıĢlamayı mümkün kılmayan, 

yani hayır demek için herhangi bir kaynağımızın olmadığı, ya da bu kesin 
böyledir demek için yine bir delile sahip olmadığımız bilgiler verirler. Aksi 
ispatlanmadığı sürece bu bilgileri mümkin olarak görmek mümkündür. 
Mesela ateĢ topu halindeki yer küreden ilk soğuyan yerin Kâbe‟nin 
bulunduğu yer olduğu, daha sonraki tufan, yer yüzünün tümünü suların 
kapladığı dönemlerden sonra yine ilk kuruyan yerin o bölge olduğunu.  

 
Yine yer yüzünde hayata ve yerleĢime ilk elveriĢli yerin o bölge 

olduğunu bize bu konudaki kitaplar, özellikle ahbar-u Mekke baĢlığı 
altında yazılan, baĢta Ez Rakî‟nin olmak üzere kitaplar aktarırlar. Ki bu 
bilgilere hayır demek için herhangi bir makul gerekçeye de sahip değiliz. 



Aksine evet demek için son bilimsel incelemelere sahibiz. O da kaya 
yaĢlarını tespit eden bilim adamlarının, yani morfoloji ile ilgili 
mütehassısların, morfologların dünyada ki kaya yaĢları içerisinde en 
eskilerinin bölgede ki kayalar olduğunu tespit etmiĢ durumdalar.  

 
Bunu da üstüne koyduğumuzda neden yer yüzünün ilk mabedinin o 

bölgede olduğunu, bunun bir tesadüf olmadığını ve neden tüm 
ibadetlerin sadece müminler için olduğu söylendiği halde Kur‟an da Hac 
ibadetinin ve hac yeri olan Kâbe nin insanlık için, bakınız bu ayette de 
aynen yukarıda ki ayette daha doğrusu aynen bu böyle gelir. Yani tüm 
insanlık için.ce'alnahu linNas (25) insanlık için onu bir mabet kıldık. Yine 
hacca çağıran, haccı farz kılan ayette de aynı ifade geçer. Yani müminler 
için değil bu çağrı, müminin insanlığı için olduğunu anlarız. Yani müminin 
insanlığına bir hitap O da;  

 
ve Lillâhi alenNasi hıccül beyti menisteta'a ileyhi sebiyla. 

(A.Ġmran/97) haccı müminin boynuna borç kılan bu ifade de gücü ona 
ulaĢmaya bir yol bulan, herhangi bir vesile ile ona ulaĢabilme imkanına 
kavuĢan herkes üzerine haccetmesi Allah‟ın insanlığa koyduğu bir 
görevdir diyor. Çok ilginç. ve Lillâhi alenNas Allah‟ın insanlık üzerinde ki 
hakkıdır. Onun için iĢte bütün bu bilgileri üst üste koyduğumuzda aslında 
hac ibadeti insanın Allah‟a teĢekkür ifadesidir. Yani Allah‟ın insana hayatı 
ilk bahĢettiği, hayatın ilk yeĢerdiği yere vefa borcunu ödemesidir. Onun 
için hacceden, Hac için Mekke‟ye giden, Kabe‟ye yüz süren her mümin 
haddi zatında insanlık soyu adına, insanlığı temsilen teĢekkür borcunu 
ödemek için geldiğini ifade etmiĢtir. 

 
[Ek bilgi:  KÂBE VE ARAFAT SIRLARI. 

 
 Bizim müĢahedemize, Cenâb-ı Hakk'ın bizde izhar etmiĢ olduğu 
ilme göre. 
 
 Ġnsan bedenini saran sinir sisteminde akmakta olan biyoelektrik 
gibi, Dünya'nın yüzeyi altında da akan negatif ve pozitif radyasyon 
akımları, kanalları mevcuttur. ġayet sizin kurmuĢ olduğunuz ev yada 
iĢyeri veya çiftlik negatif radyasyon akım kanallarından birisi üzerine 
isâbet ederse, o evde baĢınız hastalık ve sıkıntıdan kurtulmaz. 
ĠĢyerinizde daima iĢler ters gider. Çiftliğinizde kaza-belâ eksik olmaz, 
hayvanlarınız barınmaz vesaire. 
 
 Aynı Ģekilde Ģayet eviniz, iĢyeriniz ya da çiftliğiniz pozitif radyasyon 
akım kanallarından biri üzerine isâbet ederse... Bu defa da eviniz son 



derece huzurlu olur. DıĢardan çoğu zaman evinize kaçarsınız. ĠĢyeriniz 
son derece verimli, bereketli olur. Çiftliğiniz, hayvanlarınız keza öyle. 
 
 ĠĢte bu anlattığımız akım kanallarına batıda özellikle Ġngiltere'de 
"ley" hatları deniliyor. (http://www.okyanusum.com/ley_hatlari.html )  
Negatif olanlarına da "kara akım hatları" tâbiri kullanılıyor. 
 
 ĠĢte Dünya'nın bedeni içindeki pozitif enerji hatlarının kesiĢip sanki 
bir enerji santralı gibi yayın yaptığı en önemli merkez Mekke'de bulunan 
Kâbe-i Muazzama'nın altı ve bunun uzantısı içinde Arafat Dağı'nın altıdır! 
 
 KeĢif sahiplerinin keĢif yoluyla gördüğü bu gerçeğe Seyyid 
Abdülaziz Ed Debbağ da "El Ġbrîz" isimli eserinde değinmiĢ ve Kâbe'den 
göğe yükselmekte olan bir "nûr" sütunundan adı geçen eserinde 
bahsetmiĢtir! 
 
 Bu noktadaki çok güçlü pozitif enerji dolayısıyla Harem-i ġerîf'teki 
tüm insanların beyinleri öylesine etkilenip öylesine güçlü bir faaliyet içine 
girmektedirler ki bunu anlatabilmemiz mümkün değildir. 
 
 Nitekim bu gerçek dolayısıyla Kâbe çevresinde kılınan namaz için 
Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) Ģöyle buyurmuĢtur: 
 
 "Kâbe'de kılınan iki rekât namaz Dünya'nın baĢka 
mescidlerinde kılınan namazdan yüz bin defa daha sevablıdır!" 
 
 Zira burada yapılan her faaliyet yerden alınan bu pozitif enerji 
dolayısıyla beynin kat bekat güçlü yayın yapmasına, hem de bunun ruha 
o derece güçlü olarak yüklenmesine hem de Dünya'ya dönük bir biçimde 
yayınlanmasına yol açmaktadır. 
 
 Gene bir baĢka hadîs-î Ģerîfte Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi 
vesellem): 
 
 "BaĢka yerlerde sadece fiillerinizden mesûlsünüz, Kâbe'de ise 
düĢüncelerinizden de mesûl olursunuz." BuyurmuĢtur.  
 
 Bunun da gene sebebi beynin aldığı güçlü enerji dolayısıyla 
düĢünceleri dahi fiil düzeyindeki bir güçle ruha yüklemesindedir. 
 
 Bu arada hemen ZEMZEM SUYU'ndaki sırra iĢaret edelim. 
Zemzem suyu Kâbe'nin altında bulunan, bir tür jeneratör gibi yayın yapan 
bu pozitif radyasyon kaynağından geçerek kuyuda toplanmaktadır. 

http://www.okyanusum.com/ley_hatlari.html


 
 Hemen hatırlayın yakın tarihteki "Çernobil nükleer santralındaki" 
kaza dolayısı ile yayılan menfi radyasyonu ve bunun suları nasıl 
zehirlediğini. Siz bu sulardaki zehirlenmeyi asla fark edemezsiniz, ama 
bu sular sizi öyle bir zehirler ki hiç de anlayamazsınız!.. Ve sular yıllar yılı 
da radyasyonunu kaybetmez!.. Olayın önemini bilen batıdaki paniğin 
sebebi de budur. 
 
 ĠĢte bunun tam zıddı bir biçimde, ZEMZEM suyu da Kâbe'nin 
altındaki pozitif radyasyon kaynağının içinden geçmekte ve bu suyu 
içenlerde sayısız faydalar oluĢturmaktadır. Bunu oraya gidip de o sudan 
içenler, abdest alanlar fark ederler. 
 
 Gene Kâbe-i Ģerîf altındaki bu radyasyonun beyinlere yüklediği güç 
dolayısı ile, tavaf sırasında kabiliyetli beyin sahiplerinde çeĢitli 
olağanüstü yaĢamlar gerçekleĢmektedir. 
Peki Kâbe böylesine muazzam enerji merkezi, ya da bir diğer ifade ile 
"nûr menbâı"dır da; Hac niçin Arafat'ta olmaktadır?.. Hac niçin 
Arafat'tır?.. Arafat'taki olay nedir? 
 
 Kâbe-i Muazzama'nın altında bulunan son derece güçlü müsbet 
radyasyon kanalının bir uzantısı da Arafat tepesinin altında ikinci bir 
düğüm meydana getirmektedir, demiĢtik az evvel. ĠĢte Arafat tepesi ve 
civarında toplanan yüz binlere, milyonlarca insan, yerden aldıkları son 
derece güçlü radyasyon ile beyinlerinden tek bir mânâda yayın 
yapmaktadırlar. 
 
 "Vakfe" denen olay, insanların bu tek mânâ üzere toplu 
"yönlendirilmiĢ dalga" yayınına yöneliĢleridir. 
 
 "ALLÂH'IM BĠZĠ AFFET!.." 
 
 Yüz binlerle, milyonlarca insan beyni; sanki laser ıĢını gibi, tek bir 
dalga boyundan yayın yapmakta ve bu dalga boyundan oluĢan dev bir 
manyetik bulut tüm Arafat Bölgesini kaplamaktadır!.. 
 
 ġimdi hemen hatırlamaya çalıĢın. Üzerine herhangi bir film çekilmiĢ 
video bandını, çalıĢırken video cihazının üzerinde unutursanız ne olur?.. 
Video cihazının yaydığı manyetik alan bandın üzerindeki kaydı siler!.. 
Ġsterseniz siz buna görünmeyen eller bandı siler de diyebilirsiniz!.. 
 
 Evet... ĠĢte misal yollu anlatmaya çalıĢtığım gibi. 



Siz orada "ALLÂH'IM GEÇMĠġ GÜNAHLARIMDAN DOLAYI BENĠ 
AFFET" dediğiniz anda hem bu tür bir dalga oluĢturmuĢsunuzdur, hem 
de beyninizi bu mânâdaki dalgalara açmıĢsınızdır!.. Ve açılan bu 
kanaldan, o güçlü manyetik alan bir anda beyninizi etkiler ve o ana kadar 
ruhunuza negatif yükle beyniniz tarafından kaydedilmiĢ tüm yazımlar 
siliniverir!.. 
Ve siz anadan doğmuĢçasına günahsız olarak, o ana kadar ruhunuza 
yüklenmiĢ olan tüm negatif yüklerde arınmıĢ olarak Arafat'tan dönersiniz. 
 
 Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) buyuruyor ki; 
"Arafat'tan dönüp de, acaba benim günahlarım affoldu mu, diyen 
kiĢi en büyük günahkârdır!.." 
 
 Çünkü olay böylesine kesin bir olaydır!.  Allâh, günahlarından 
arındırmayı murat ettiği kuluna nasip eder oraya gitmeyi; ve orada da 
böyle bir sistem içinde arınmayı bahĢeder!. 

     (A. Hulusi – Ġnsan ve sırları-1)] 
 
 

 27-) Ve ezzin fiynNasi Bil Hacci ye'tuke Ricalen ve alâ külli 
damirin ye'tiyne min külli feccin 'amiyk; 
 

Ġnsanlara haccı yaĢamalarını ilan et (Beytullah'a davet et) ki yakın 
veya derin - uzak yollardan gelen her tür binek aracıyla sana gelsinler." 
(A.Hulusi) 

 
27 - Ve umum Nas içinde haccı ilân eyle gelsinler sana: gerek yaya 

ve gerek her derin vadiden gelerek incelmiĢ her bir binit üzerinde. 
(Elmalı) 

 
 
Ve ezzin fiynNasi Bil Hacc ve insanları hacca davet et. Daha Hz. 

Ġbrahim döneminde, Hz. Ġbrahim‟e verilen talimat. Çünkü bendeniz biraz 
önce okuduğum ayeti kerime ile müminlere haccın farz kılındığını 
düĢünüyorum. Burada ki emir Resulallah‟a değil Hz. Ġbrahim‟e idi. Çünkü 
bu ayetlerin indiği zaman dilimi her ne kadar Ġbn Abbas hicretten sonraki 
6. yıl dese de, yine aynı Ġbn. Abbas daha sonra gelen savaĢ ayetlerinin 
hicretten sonraki bir ikinci yıl indiğini söyleyecektir. Yani bu gerçekten 
gariptir. Aynı pasaj veya yan yana iki pasaj arasında bu kadar uzak yıl 
farkını gerektirecek herhangi bir maddi delile de sahip değiliz. O nedenle 
Müminlere haccı farz kılan ayetler bunlar değildi. Bunlar haccın önemini 
ve müminlerin Mekke‟den çıkarılıĢının ne büyük bir zulüm olduğunu, 
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hacca gönderilmeyiĢlerinin ne büyük bir zulüm olduğunu ifade eden 
ayetlerdi. 

 
ye'tuke Ricalen ve alâ külli damirin ye'tiyne min külli feccin 

'amiyk gerek yaya gerekse hızlı yol alam kabiliyetine sahip, yani damir, 
Deve diye çevirmiĢ bazı çevirmenler fakat damir sözcüğü çevik yol aracı 
demektir. Güçlü, çevik, hızlı hareket eden ve uzun yola dayanıklı yol 
aracı. Onun için bunu sadece deveye hasretmek hiç doğru olmasa 
gerek. Gerekse hızlı yol alma yeteneğine sahip her tür ulaĢım araçlarına 
binerek dünyanın en ücra köĢelerinden senin çağrına gelsinler. Her tür 
manasını vermem boĢuna değil, damir‟in nekira gelmiĢ. Yani belirsiz 
gelmiĢ. Onun için bir tek araca hasretmek bu açıdan da doğru değil. Dil 
yapısı bu sözcüğün her tür hızlı ve taĢıma imkanına sahip araç anlamına 
gelir. 

 
 

 28-) LiyeĢhedu menafia lehüm ve yezkürusmellahi fiy eyyamin 
ma'lumatin alâ ma razekahüm min behiymetil en'am* fekülu minha 
ve et'ımül baisel fekıyr; 

 
 "Tâ ki kendileri yararına Ģahit olsunlar... Kendilerini 
rızıklandırdığımız kurbanlıkları kurban ederek, bilinen günlerde Allâh'ın 
ismini zikretsinler... Artık onlardan yeyin ve fakir, muhtaç olanlara da 
yedirin." (A.Hulusi) 

 
28 - Gelsinler kendilerine ait bir takım menfaatlere Ģahit olsunlar ve 

En'am behîmelerinden kendilerine merzuk buyurduğu kurbanlıklar 
üzerine malûm günlerde Allahın ismini ansınlar da onlardan yiyin ve 
yoksulu, fakiri doyurun. (Elmalı) 

 
 
LiyeĢhedu menafia lehüm neden gelsinler hacca, yani hacca 

geliĢin gerekçesi ne olsun? Onu da veriyor ayet. Ki bunun kendilerine 
sağlayacağı yararlara tanık olsunlar, Ģahit olsunlar. 

 
Demek ki dostlar Hacca gitmeden haccın insana verdiği fayda 

anlaĢılamaz. Sadece onu yaĢayanlar ona Ģahit olurlar. Ki aranızda hacca 
gidenler bu ayeti çok daha iyi anlarlar. Ona Ģahit olanlar anlarlar. 

 
Ayette geçen Hac kelimesi dönüp dönüp gelinen yer anlamına 

gelir. Yani bir kez değil, bir çok kez, dönüp dönüp uğranılan yer. Kelime 
olarak anlamı budur. Peki neden? Ġslam‟da bir kez farz kılınmıĢtır 



derseniz, bir nükte olarak Ģöyle cevap verebilirim kelime anlamıyla bu 
fariza arasında bir bağ kurarak;  

 
“Bir kez gel de ondan sonra ister gel, ister gelme.” Eğer bir kez 

gelirsen ve gelince de sembollere değil sembollerin gösterdiği hakikatleri 
görebilirsin. Ġçine Ģahit olursan, Ġbrahim‟le tanıĢır elini öpersen, Hacer‟i, 
Ġsmail‟i tanırsan, Allah ile sözleĢmenin ne demek olduğunu anlarsan, 
orada mahĢeri bir kez yaĢarsan, o hazzı alırsan zaten ondan sonra gel 
veya gelme demeye gerek yok. Gelirsin. Yana yana gelirsin. 
Gelemediğinde yüreğini gönderirsin. Yüreğini göndermediğinde Kâbe‟yi 
çağırırsın. Yani bir Ģekilde buluĢursun. Onun için bir kez gel de, ondan 
sonra sen bilirsin. Eğer aĢık isen gelirsin, aĢık isen bulursun yolunu 
yordamını. Çünkü bir kez gelmeden o hazzı alamazsın. Ama bir kez 
geldikten sonra da önüne dağlar gerilse kimse seni durduramaz. O 
nedenle dönüp dönüp gelinen yer, dönüp dönüp geliĢ, gelmek anlamına 
gelir hac. AĢığa yol dayanır mı, aĢığa Bağdat sorulur mu? Eğer 
seviyorsanız, gönlünüze koymuĢsanız, ora ile bütünleĢmiĢseniz o zaman 
zaten burnunuza tüter, gerçekten tüter. 

 
Nedir bumenafia; menfaat, yararlar, kiĢinin tanık olacağı yararlar 

nedir burada? Bu saymakla bitmez. Öncelikle tabii ki manevi yararlar. 
Ġnsan Allah ile sözleĢmeye gider. MahĢerin provasına gider. Yani 
sıfırlanmaya gider. Haccın yerine ikame edilebilecek bir baĢka ibadet 
yoktur. Onun için sevgili efendimiz (S.A.) hac için, diğer hiçbir ibadet 
hakkında vermediği müjdeleri vermiĢtir.  

 
Gerçekten hac adeta mecmuatül ibadattır. Ġbadetler toplamı, 

mecmuasıdır. Adeta tüm ibadetlerin özü hacda toplanmıĢtır. Bazı 
ibadetler vardır ki bedenidir. Bazı ibadetler vardır ki malî dir. Bazı 
ibadetler vardır ki hem bedeni hem malî dir. Bazı ibadetler vardır ki 
siyasaldır. Bazı ibadetler vardır sosyaldir, emri bil maruf, nehyi anil 
münker gibi. Siyasaldır, istiĢare gibi. ġûra gibi. Bazı ibadetler vardır ki, 
tasavvuridir, tefekkür gibi. Ama hac bunların hepsidir. Hacda bunların 
hepsi mevcuttur. Hem dini, hem malî, hem bedeni, hem sosyal, hem 
siyasal, her açıdan hac adeta bir ibadetler mecmuasıdır. Onun için 
yararları da böyledir zaten. Ve hatta hem ekonomik belki demek lazım 
ama onu en son söylemek lazım. 

 
MahĢerin provasıdır dedim. Allah ile sözleĢmedir. Onun için 

efendimiz Hacer ül esved in sembolik değerini, buna semiolojik okuma 
deniyor. Semiolojik bir okumayla Allah‟ın sağ eli Ģeklinde nitelemiĢti. 
“Yedullahil yunma.” Tabii ki bir mecazdır, zorunlu olarak bir mecazdır. 
Allah aĢkın bir varlıktır. O‟na el atfedilebilir mi. Peki o zaman ne demek 



istemiĢtir peygamberimiz, açık; sağ el Arap dilinde, Arap örfünde ve yine 
Kur‟an dilinde sözleĢmeyi temsil eder. Yani hac ve onun simgelerinden, 
belki baĢ simgelerinden biri olan Hacer ül Esved; Allah ile sözleĢmeyi 
ifade eder. Hacca giden bir insan rabbimle sözleĢtim ben diyebilir. O 
nedenle iĢte baĢ yarar, daha ne yararı olsun. Allah ile sözleĢme 
tazeliyorsun, sıfır sözleĢme. 

 
Dahası; Marifet diyarıdır. Yarara bakın yarara, Çünkü Arafat 

oradadır. Yeryüzünün baĢka bir yerine gidince hac olur mu? Yer yüzünün 
bir baĢka tarafında Arafat var mıdır? Yer yüzünde bir tane Arafat vardır 
ve bir tane Kâbe vardır. Onun için zorunlu olarak oraya gidersin. Ve ilginç 
değil midir yer yüzünün biricik Kâbe si, yer yüzünde Ģu anda elveriĢliğe, 
daha doğrusu yaĢama, hayata en az elveriĢli bir yerde bulunmaktadır. 
YeĢili yok, ormanı yok, ırmağı yok, can alıcı arazileri yok, cennet gibi 
ağaçları yok, yok, yok, yok..! Akan ne dereleri, çayları yok. Kupkuru 
çıplak bir lavlık arazinin ortasına, dört tepenin ortasına getirilmiĢ, çukurun 
tam dibine konulmuĢtur.  

 
Bununda apayrı bir mesajı var; Yer yüzünde tüm müstekbirler, 

Firavunlar, saraylarını tepelerin üstüne yaparlar, bakın isterseniz. Adeta 
onlara bir cevap olurcasına yer yüzünün ilk mabedi, en büyük mabedi, 
bulunduğu yerin en çukur bölgesine yapılmıĢ. Bununla verilmek istenen 
meseaj; Ġnsanın Allah‟a teĢekkür etmesi halinde bile teĢekkürden aciz 
kalacağı. Ġnsanın Allah karĢısında ki acziyetini ifadedir. Ġnsanın Allah‟a 
kulluk etmesi aslında acizliğini ifade etmesidir. En güzel kulluk budur. 
Kulluktan bile acizim ya rabbi…! Kâbe bunu temsil eder. 

 
Kare olması, küp olması, daha doğru ifade ile, yönünün olmadığını, 

tüm yönlerin her tarafta, her yolun Allah‟a çıkacağının bir göstergesidir. 
Tüm yollar Allah‟a çıkar. Ey insanoğlu nereye gidersen git, sonuçta yine 
yolun Allah‟a çıkar demektir. 

 
Yer yüzünün en sade yapısıdır. En gösteriĢsiz, en tantanadan 

uzak. Neden? O da bir mesajdır. Ġnsanın Allah‟a minnetini ifade edipte, 
Ģükranı ifade edipte, teĢekkürünü ifade edipte bunu layıkıyla 
beceremeyeceğinin güzel bir sembolüdür de ondan. O nedenle bütün 
bunları verirse bir de üstüne marifet verirse Arafat‟ta; Yani kendinle 
buluĢma, kendinle biliĢme. Tıpkı bir adem gibi, tıpkı bir Havva gibi. Yitik 
cennetine geri dönmek için kendini bulma. Bundan güzel menfaat mi 
olur. 

 
Bir de bunun üzerine meĢ‟aril haramda, Kur‟an daki ismi MeĢ‟ar dır. 

Ama örfteki ismi ile Müzdelife de. Ne demek; Muhterem bir Ģuur merkezi 



demek. Saygın bir Ģuur merkezi. MeĢ‟ar. ġiarların merkezi. ġiar yeri. 
Onun için Ģuur ile Ģiar aynı köktendir. Orada da Ģuura kavuĢursun, 
bilince kavuĢur, Allah bnilincine. Allah‟a karĢı sorumluluğunun Ģuuruna 
varırsa, yani takva mahalli. Daha ne menfaat olsun. ĠĢte bu kadar 
menfaat yetmez mi? LiyeĢhedu menafia lehüm iĢte bu ayetin kısaca 
tefsiri bu olsa gerek. Bunun kendilerine sağlayacağı yararlara tanık 
olsunlar. 

 
ve yezkürusmellahi fiy eyyamin ma'lumatin alâ ma razekahüm 

min behiymetil en'am bir de belirlenen günlerde onun kendilerine rızk 
olarak sunduğu hayvanlar üzerine Allah‟ın adını ansınlar. 

 
Burada ki fiy eyyamin ma'lumat zilhiccenin 10 günü olarak, 

sahabenin çoğunluğu tarafından, yine imamların çoğu tarafından öyle 
anlaĢılmıĢ. Yani hac günleri. Ama Süfyan-ı Servi, Ata ve onların 
çizgisinde ki bazı alimler tarafından bayramın üç günü olarak, yani 
kurban günleri olarak anlaĢılmıĢ. Yani her halükarda zaten o bayram 
günleri de, o zilhicce‟nin 10 gününe dahil. Yani onun içinde. Bu 3 gün 
mü, 10 gün mü. Ki 10 gün diyenler belki de Kur‟an da ki kendisine yemin 
edilen 10 günle bu ayeti karĢılaĢtırıyorlar. Onun için, Yani bu ihtilaf öze 
iliĢkin bir ihtilaf değil. 

 
Neden burada hayvanların kesimine getirdi sözü? Çünkü Kurban 

hacca özgü bir ibadettir. Bu ayetlerde de ifade edildiği gibi açıkça, 
Kurban; Hacca özgü bir vecibedir. Hayvan keserken Allah‟ın adını anmak 
hayvan da olsa can almanın ancak Allah adına, Allah adıyla meĢru 
olabileceği gerçeğini vurgulamak içindir. Kur‟an Helal olacak bir kesimi 
bu Ģarta bağlar. Allah‟tan baĢkası adına anılmama, kesilmeme Ģartına. 
Yani Allah‟ın adının anılması da, Allah‟tan baĢkasının adının anılmaması 
Ģartını getirir.  

 
Onun için ayrı ayrı ayetlerin ifade ettiği, Allah‟tan baĢkası adına 

kesilmesi durumunda hayvanın yenilmemesi gerektiği açıktır. Ama ille de 
Allah adına kesilmeli mi denilecek olursa bu konuda her ne kadar 
müçtehit imamlar farklı sonuçlara varmıĢlarsa da, Allah‟tan baĢkası 
adına kesilmemiĢ olması yenilmesi için yeterlidir. Allah adına ille de 
kesilme Ģartı aranmayabilir, fakat Allah‟tan baĢkası adına, yani üzerine 
herhangi bir isim anılmamıĢsa, o Allah adına kesilmiĢ kabul edilir. 
Dolayısıyla burada söylenen Ģey; Hayvan dahi olsa bir can, ancak Allah 
adına alınabilir. Yani canın önemine, hayatın önemine bir atıftır bu ayet. 
Hayvan hayatı dahi olsa. Kaldı ki insan hayatı. 

 



Evet, tabii burada aynı zamanda adama Ģuuru dile getirmektedir. 
Biliyorsunuz kurban‟ın baĢlangıcı Hz. Ġbrahim‟in oğlu Ġsmail‟i, rüyasında 
kurban ettiğini görmesi üzerine, bu rüyayı gerçekleĢtirmek için yola 
çıktığı ve bu yolun sonucunda kendisine Allah tarafından onun yerine 
niyabeten, insanoğlunun emrine amade kılınan hayvanlardan kurban 
kesilmesini emretmesiyle haddi zatında manen insanın Allah‟a 
adanmıĢlığı dile getirilmektedir. Kurbanın insana verdiği manevi ders 
budur. Yani haddi zatında o rüya da bir sembolmüĢ. Fakat Hz. Ġbrahim 
sembolik boyutu ile değil, rüyayı hakiki boyutu ile anlamıĢ ve hakikate, 
daha doğrusu literal anlamıyla amele kalkıĢtığında, rabbimi onun 
sembolik olduğunu böyle ima buyurmuĢ ve sonunda sembolik anlamına 
geri dönmüĢtür. Onun için haccın içinde bunun anılması haddi zatında 
haccın da sembolik olduğu, sembollerle dolu olduğu uyarısına bir atıftır. 

 
ġike yok tabii. Hz. Ġbrahim yavrusunun boğazına bıçağı çektiğinde 

Ģike yapmamıĢtı. Yani ben çekeceğim, emir gelecek, dur denilecek ve 
hayır onu değil, onun yerine Allah‟ın insanoğlunun emrine amade kıldığı, 
onun hizmetine verdiği hayvanlardan kurban edin denilecek diye değil. 
Kesinlikle yavrum gitti. Diye bunu yapmıĢtı. Ama sonuç bu samimiyetin 
Allah tarafından kabulü. Malla değil canla sınanmıĢtı. Candan bir parça. 
Maldan bir parça değil. Bu az bir Ģey değildi. Onun için rabbimiz 
onu?vettehazAllahu Ġbrahiyme haliyla(Nisa/125) Allah Ġbrahim‟i dost 
edinmiĢti rabbimiz. Allah‟a dost olmak öyle kolay değildi. 

 
fekülu minha ve et'ımül baisel fekıyr iĢte bunlardan siz de yiyin, 

ihtiyaç sahiplerine de yedirin. Kurbanın sosyal boyutuna bir atıf bu ibare. 
PaylaĢma ve fayda aslında. Ama müĢriklerin yaptığına da bir itiraz. 
Çünkü müĢrikler putlarına sundukları kurbanları kesip öylece bırakırlardı. 
Ya onu bir kuĢ, ya da bir yırtıcı hayvan gelecek parçalayıp götürecek. 
Tabii kalıntıları kokuĢur, etrafa tehlike saçar. Aksine insanlar öbür tarafta 
açlıktan ölürler. Açtırlar, et bulamazlar. Böylesine ters dönmüĢ bir 
mantığın saçma uygulaması. Bununla da yetinmezler, dahası var, kurban 
etmeye karar verdikleri hayvanların ne etinden ne sütünden ne yününden 
istifade etmezler daha sağken.  

 
Tabii bu hayvana ayrıca eziyet olur. Sütü sağılmayan hayvan o 

yüzden acı çeker. Yine o hayvan Allah onu insan için yaratmıĢ, Allah‟ın 
yarattığı Ģeyi, yarattığı yerden etme anlamına geliyor. Yarattığı amaca 
kullanmama, amaç dıĢı. Tabii bu kadarla da kalmazlar. Kurban olması 
için niyetlendikleri hayvan aynen Hinduların ineği gibi kutsal ve 
dokunulmaz hayvan haline gelir.  

 



Dahası üst üste iki batımda ikiz doğuran hayvan, Dahası 5 kez ard 
arda doğuran hayvan. Bunları da isimler vererek, iĢte hamm. Kur‟an da 
maide suresinde 3. ayet olsa gerek, bu hayvanları da kutsal sayarlar. ĠĢte 
vasile adını koyarlar bunlardan birine. Yani Allah‟a kendisi aracılığı ile 
ulaĢacağımız, vasıl olacağımız araç düĢünün.  

 
Bunları kutsal kıldıktan sonra sürerler, kimse dokunamaz. Ona 

Allah‟ın devesi derler. Oysa ki Allah deveyi insan için yarattı. Allah ineği 
insan için yaratmıĢtır. Yani bir Ģeyi Allah‟ın koyduğu yerden alırlar, onu 
bir baĢka yere yerleĢtirirler. ĠĢte ters dönmüĢ bu mantığın nasıl çeliĢkili 
bir mantık olduğunu bu ayetlerle rabbimiz gün yüzüne çıkarıyor. 

 
[Ek bilgi; Allah tavaf eden hangi durumda olursa olsun her tavaf 

sahibine yazıp kendisinde meydana gelen hataları silerken, hükümleri 
dıĢ organlar vasıtasıyla duyu aleminde görünmediği sürece kötü 
düĢünceleri de siler. (Ġbn. Arabi – F. Mekkiye)] 

 
 

 29-) Sümmelyakdu tefesehüm velyufu nüzûrehüm 
velyettavvefu Bil Beytil 'Atıyk; 

 
 "Sonra (nefslerinin) kirlerine son versinler, adaklarını yerine 
getirsinler ve Beyt-i Atik'lerini (Ģerefli - özgür ev'i) çok tavaf etsinler." 
(A.Hulusi) 

 
29 - Sonra kirlerini atsınlar ve adaklarını yerine getirsinler ve o 

Beyti atik‟i tavaf etsinler. (Elmalı) 
 
 
Sümmelyakdu tefesehüm sonra zorunlu yasaklara son verip 

kirlerini gidersinler. Bu tefes sözcüğü tek bir yerde gelir o da burası. 
Gerçekten Arap dilinde de ender kullanılan sözcüklerden biri. Bu sanırım 
ihramdan çıkmaya, ihram yasaklarının son bulmasına delalet etse 
gerektir.  

 
Ġhram kefeni sembolize eder. Ġhramı geçiren bir hacı kefenini 

giymiĢtir, mahĢere yürüyordur. Artık o baĢka yeri ile ilgilenemez. KaĢıyla 
gözüyle, bedeniyle tırnağıyla, saçıyla ilgilenemez. Artık ruhunun 
aynasına bakmaktadır. Onun için mahĢere yürüyen biri etiyle kemiğiyle 
ilgilenemez. Onun daha derin iĢi var. Onun daha büyük bir telaĢı var. 
Çünkü hesaba yürümektedir, hesap verecektir. O nedenle ihram iĢte 
mahĢeri temsil eder. 

 



Ve haremle bütünleĢir ihram giyen, muhrim, yani harem olur. 
Haremi Ģerif Kâbe idi, Kâbe nin çevresi idi. Hac yapılan mahallerdi. O da 
harem olur. Hacı da haremin bir parçası olur. O da muhterem olur. 
Dokunamazsınız, o da dokunulmaz olur. Çünkü artık Allah‟ın misafiridir. 
Allah‟ın mescidi, Allah‟ın evi gibi, beytullah gibi o da Allah‟ın konuğudur. 
Duyufullah, dayfullah, Allah‟ın misafiridir. Onun için muhteremdir, 
dokunulmaz. Allah‟a gelmiĢtir. Onun üzerinde Allah tasarrufta 
bulunacaktır artık. Kendi vücudu üzerinde dahi ihramı çıkarıncaya kadar 
tasarrufta bulunamaz. Herhangi bir tüyüne dahi dokunamaz. Saçını traĢ 
edemez, tırnağını kesemez. ĠĢte buna dikkat çekiliyor ayeti kerimede. 

 
velyufu nüzûrehüm adaklarını yerine getirsinler. velyettavvefu 

Bil Beytil 'Atıyk ve bu özgürlük evini tavaf etsinler. Yettavvefu. 
 
Tavaf; gidip gelmek, ya da bir Ģeyin etrafını dönmek, sürekli 

hareket halinde olmak anlamına gelir. Hac ibadetinin rükünlerinden biri 
olan Kâbe nin etrafını ye kez dönmeye verilen isimdir. Kalbini Kâbe den 
yana alarak, yüreğini Kâbe den yana alarak insan Kâbe nin etrafında 
döner. Bu namaz gibidir. Tavaf, haccın namazıdır adeta. 7 kezdir. 7, 
sonsuzluğu temsil eder. Yani sonsuzcadır. Aslında Kâbe‟nin etrafında 
baĢlayan bu dönüĢ ebediyen sürmelidir mesajı verir.  

 
Eğer eĢyaya bakarsanız Kâbe‟nin etrafında ki tavafla insana verilen 

mesaj; Ey insan kozmik Ģarkıya katıl. Evrenin Ģarkısına katıl, evrenin 
ilahi, hareketine katıl demektir bu. Çünkü evrende tavaf etmeyen hiçbir 
varlık yoktur. Canlı ya da cansız diye ayırmayın. Hiçbir varlık 
gösteremezsiniz ki tavaf etmiyor olsun. Çünkü her varlık atomdan 
meydana geliyor. YaratılmıĢlar atomlardan oluĢuyor. Atomlarsa bir 
çekirdek ve onun etrafında hiç durmadan tavaf eden elektronlardan 
oluĢuyor. Yani eĢya tavaf ediyor. Siz sabit duruyormuĢ gibi görseniz de 
taĢlar tavaf ediyor, topraklar tavaf ediyor ve insanın her zerresi tavaf 
ediyor. Ey insan sen hala ne diye duruyorsun mesajıdır bu. 

 
O kadar mı? Sadece o kadar değil. Bakın bedeninize kan tavaf 

ediyor. Adeta kalp Kâbe‟sidir. Tavaf ediyor hiç durmadan, Peki bu tavafın 
durması nedir? Kan eğer kâlp Kâbe‟sini tavaf etmeyi durdurursa biz buna 
ölüm diyoruz.  

 
Bakın ay tavaf ediyor yeryüzünün etrafını hiç durmadan. Bakın ay 

ile birlikte dünya, güneĢin etrafını tavaf ediyor. Ay, dünya ve güneĢle 
birlikte tüm bir sistem bilemediğimiz bir merkezin etrafını tavaf ediyor. 
Yani alemde tavaf etmeyen bir varlık yok. Ey insan sen hala neyi 
bekliyorsun demektir bu. Kozmik koroya katıl. Sen de bu evrensel tavafa 



katıl demektir. ĠĢte Kâbe nin etrafında müminin yaptığı tavaf, kozmik 
Ģarkıya katılmasıdır. Onun için burada velyettavvefu Bil Beytil 'Atıyk 
özgürlük evini tavaf etsinler. 

 
Beytil „Atıyk; „ıtk; 3 manaya birden gelir. „Atıyk; Hem özgürlük, yani 

bağımlı olmama, hürriyet. Hem kadiym, eski değil, kıdemli, en ilk 
manansa gelir. Hem de Ģerefli, izzetli, yüce, onurlu manasına gelir. 
Aslında 3 manayı birden vermemizde de hiçbir sakınca yok. Çünkü 
beytül „atıyk olan Kâbe; Hem yeryüzünün ilk mescidi, en kıdemli mabedi. 
Hem özgürlük mabedi, ki bu vurgu çok önemli. Ġnsanı özgür kılar. 

 
Nasıl özgür kılar; Tavaf aslında bağlanmanın bir sembolü değil 

midir. Çünkü bağlanan bir Ģey bir eksen etrafında döner. Yani merkez 
kuvveti varsa bir eksen etrafında döner. Cazibe varsa, çekim varsa 
dönersiniz. O da bağlanmanın bir çeĢididir. Evet, tuhafta insanın Allah‟a 
bağlanmasıdır. Bağlanmasını sembolize eder. 

 
Peki bunun özgürlük neresinde diye hala soracak mısınız? 

Özgürlük; Allah‟a kul olmaktır. Çünkü mutlak özgürlük, mukayyet bir 
insan için söz konusu değildir. DüĢünülemez bile. Henüz daha yüreğine 
dahi söz geçiremeyen bir insanın mutlak özgürlükten söz etmesi abestir.  

 
Peki nedir özgürlük; Kula kul olmamaktır. EĢyaya kul olmamaktır. 

Kendisi ile eĢit, ya da kendisinden aĢağı değerde ki Ģeylere kul 
olmamaktır. Bunun tek yolu vardır, o da Allah‟a kul olmak. Çünkü insan 
mutlaka bir yere bağlanır. Bir yere bağlanmazsa bin yere bağlanır. Bir 
yere kulluk etmezse bin ilaha kulluk eder. O nedenle Allah‟a kul olan 
özgürlüğün zirvesini yakalar. Onun için de Bil Beytil „Atıyk, özgürlük 
evidir. 

 
 
30-) Zâlike, ve men yuazzım hurumatillahi fe huve hayrun lehu 

'ınde Rabbih* ve uhıllet lekümül en'amu illâ ma yütla aleyküm 
fectenibürricse minel' evsâni vectenibu kavlez zur; 

 
 ĠĢte böyle... Kim Allâh'ın saygı gösterilmesi gerekenlerine saygı 
duyup gereğini uygularsa, bu yaptığı, onun için Rabbinin indînde daha 
hayırlıdır... Size bildirilenler hariç, en'am (deve, sığır, koyun cinsi) helal 
kılındı... O hâlde putların pisliğinden ve uydurma fikirlerden kaçının. 
(A.Hulusi) 

 
30 - Emir budur, her kim de Allahın hürmetlerine tazîm ederse bu 

kendisi için rabbi indinde mutlak hayırdır, size ise karĢınızda tilâvet 



olunup duranlar müstesna olmak üzere bütün enam helâl kılındı, o halde 
o evsandan, o pislikten kaçının ve tezvir sözden kaçının. (Elmalı) 

 
 
Zâlike, ve men yuazzım hurumatillahi fe huve hayrun lehu 'ınde 

Rabbih sözün özü Ģudur ki; her kim Allah‟ın kısıtlayıcı buyruklarına saygı 
gösterirse, bu rabbi katında kendisinin yararına olacaktır. Yani bundan 
sadece kendisi faydalanacaktır. Kendi çıkarına olacaktır daha doğrusu. 
Ġnsan eğer çıkarını gözetiyorsa rabbinin buyruklarına uysun. Çıkarını 
biliyorsa, menfaatini gözetiyorsa, en büyük menfaati insanın Allah ile 
sıcak iliĢkidir. Bu da Allah‟ın buyruklarına teslimiyetle olur. 

 
Burada ayrıca Allah‟ın kısıtlayıcı buyruklarından kasıt; Ġnsanın 

önüne zararlı olandan engellemek için çekilmiĢ sınırlar. Bu sınırlar zaten 
gösterilmiĢtir. Kısıtlayıcı buyruklar diye çevirdiğim hurumatillah budur 
aslında. Ama bir sonraki ayetin devamında ki cümleye bakınız bir de; 

 
ve uhıllet lekümül en'amu illâ ma yütla aleyh zaten size 

bildirilenler dıĢında kalan bütün hayvanlar size helal kılınmıĢtır. Yani asıl 
olan mubahlıktır, serbestliktir. Yasaklananlar söylenmiĢtir. Eğer yasaklar 
arasında bir Ģeyi bulamadınızsa o serbesttir. Buradan bu ilke 
çıkarılmıĢtır. Ki Maide/3. ayetinde de zaten bu yasaklananlar tek tek 
sayılmıĢtır. 

 
fectenibürricse minel' evsân ama özellikle de putçuluktan 

kaynaklanan her tür manevi pislikten sakın. 
 
Burada ki rics; murdarlık, manevi pislik Minel‟ evsân, Kur‟an da 

putlar hakkında iki terim kullanılır. sanen ve vesen. Sanen; sadece katı, 
taĢtan, ağaçtan, ondan bundan yapılmıĢ mücessen, somut putlar için 
kullanılır. Ama vesen, ki burada ki evsân vesenin çoğuludur, soyut 
putları da içine alır. Ġnsanın öz benliğinden tutun, ideolojiye varana kadar. 
Ölülerden tutun ruhlara varana kadar. Hatta putlaĢtırılmıĢsa aziyzler, 
veliyler, hatta peygamberler. Anlatabiliyor muyum. Yani bu manada 
soyut ve somutuyla tüm tapınma nesneleri evsân a girer. 

 
vectenibu kavlez zur bir de batıl inanca dayalı asılsız iddialardan 

kaçınarak, ki bir sonraki ayete atıf yapmamız lazım burada: Batıl itikatlar; 
Allah adına kutsallık uydurmak demiĢtik zaten daha önce. 

 
 



 31-) Hunefae Lillâhi ğayre müĢrikiyne Bih* ve men yüĢrik 
Billâhi fekeennema harre mines Semai fetahtafühüttayru ev tehviy 
Bihir riyhu fiy mekânin sehıyk; 

 
 Gayrını ona Ģirk koĢmaksızın, Allâh için hanîfler (dûnunda bir tanrı 
düĢünmeyenler) olun! Kim Esmâ'sıyla hakikati olan Allâh'a ortak koĢarsa, 
o sanki semâdan düĢmüĢ de kendisini kuĢ kapıyor yahut rüzgâr onu 
uzak bir mekâna atıp sürüklüyor gibidir. (A.Hulusi) 

 
31 - Allah için, ona Ģirk koĢmayan hanîfler olun, her kim Allaha Ģirk 

koĢarsa öyle olur ki sanki Semadan düĢmüĢ de kendisini kuĢlar 
kapıĢıyor, veya rüzgâr onu ocara bir yere sürüklüyordur. (Elmalı) 

 
 
Hunefae Lillâhi ğayre müĢrikiyne Bih batıldan yüz çevirip yalnız 

hakka yöneldiğinizi ve O‟ndan baĢkasına tanrılık yakıĢtırmadığınızı 
Allah‟a ispat edin. Yani böyle yaparak yalnız Allah‟a kulluğunuzu ispat 
edin. 

 
Ġmandan olmadığı halde inanca ilave edilmiĢ her unsur, iman 

alanını belirleme yetkisine sahip tek varlık olan Allah‟a ortak koĢmanın 
bir Ģeklidir. En azından Kur‟an bunu böyle görür. Onun içinde cahiller 
dinden ıskonto yaparken, cahil sofular dine zam yaparlar. Aslında 
peygamberler sadece ve sadece inanç değerlerini getirmemiĢlerdir. Aynı 
zamanda inanç değerlerine ilave edilmiĢ fazlalıkları da atmak için 
gelmiĢlerdir. Bakınız birçok peygamberin mesajı yeni bir değer 
getirmekten daha çok, asli inanç değerleri üzerine sonradan ilave edilmiĢ 
sahte değerleri ayıklamaktır, görevi budur. 

 
ve men yüĢrik Billâhi fekeennema harre mines Semai 

fetahtafühüttayr zira Allah‟tan baĢkasına tanrılık yakıĢtıran kimse 
gökten düĢerek un ufak olan ve saçılan parçalarını kuĢların didikleyip 
kaptığı ev tehviy Bihir riyhu fiy mekânin sehıyk ya da rüzgarın ıssız 
bir köĢeye savurduğu nesneye benzer. 

 
Evet, burada ilginç bir benzetme yapılıyor. Gökten düĢüp de param 

parça olan ve her bir parçasını kuĢların didikleyip rüzgarın da savurduğu 
bir nesneye benzer. Aslında burada ki düĢüĢ maddi düĢüĢ değil, 
buradaki düĢüĢ Allah‟ın sevgi ve güvenini kaybetmektir. Allah‟ın sevgi ve 
güvenini kaybedenin durumu gerçekten de büyük ozan Seyrani‟nin 
dediği gibi; 

 
Zor gönülden düĢme gökten düĢmeden ben bilirim. 



Kalbi sultandan düĢen kul parçasından pare bu. 
 
Der. Yani büyük sultanın kalbinden düĢen kulun parçasından pare 

bul. Bir parçası kalmaz. Çünkü onun gönlüne girebilmek için çok çok 
yükseğe çıkmıĢtır. O kadar yüksekten düĢünce adamın parçası kalmaz. 
Der. Aynen sanki bu ayeti tefsir eder gibidir. 

 
 
32-) Zâlike ve men yuazzım ĢeairAllâhi feinneha min takvel 

kulub; 
 

 ĠĢte böyle... Kim Allâh'ın kurallarına saygı duyup uyarsa, muhakkak 
ki o, Ģuurun korunmak istemesi sonucudur. (A.Hulusi) 

 
32 - Bu budur, her kim de Allahın Ģeairine -kurbanlıklarına - tazîm 

ederse Ģüphesiz o kalplerin takvasındandır. (Elmalı) 
 
 
Zâlik sözün özü iĢte Ģudur; ve men yuazzım ĢeairAllâhi feinneha 

min takvel kulûb Allah‟ın sembollerine sarılarak onları yücelten herkes 
iyi bilsin ki, sembollerden gerçek anlamını, semboller, bu Allah‟ın 
sembolleri gerçek anlamını müminin kalbinde ki takvada, yani Allah‟a 
karĢı sorumluluk Ģuurunda bulur. Bu semboller gerçek anlamını. 

 
ġeairAllah; Allah‟ın sembolleri manasına gelir. Yalnız hac için 

kullanılır bu ibare. Kur‟an da sadece hac için kullanılır. Haccın sembolik 
tabiatına bir atıftır adeta. Diğer ibadetlerden farklı olarak hac, gerçekten 
de sembollerle dolu bir ibadettir. Semboller parmaklardır, parmaklar ayı 
gösterirken aya bakarlar parmağa değil. Bu göstergeler gerçek anlamını 
müminin kalbindeki Allah bilincinden alırlar. Çünkü bunlar birer 
levhadırlar. Bu levhalar nereyi gösteriyorsa oraya bakacaksınız. Bunların 
anlamı müminin kalbinde ki Allah Ģuurudur, Allah korkusudur, Allah 
sevgisidir. 

 
ÇıkıĢ noktası yürekteki iman, çünkü burada min takvel kulûb, min 

ve ila harfi cerleri Arap dilinde çıkıĢ ve varıĢı temsil ederler. Min çıkıĢ, ila; 
varıĢtır. Burada çıkıĢ noktasını gösteriyor. Nedir bu? müminin kalbinde ki 
Allah Ģuuru. ÇıkıĢ noktası. Tevhidi sembolize eden Kâbe de varıĢ 
noktasıdır. Ki zaten bir sonraki ayette ona dikkat edecek. 

 
 

 33-) Leküm fiyha menafiu ila ecelin müsemmen sümme 
mahıllüha ilel Beytil 'Atıyk; 



 
 Onlarda sizin için belli bir ömür süresince faydalar vardır... Sonra 
onların varacakları yer Beyt-i Atik'tir (en eski Ģerefli hür ev - Beytullah - 
kalp). (A.Hulusi) 

 
33 - Sizin için onlarda muayyen bir zamana kadar bir takım 

menfaatler vardır, sonra da varacakları yer Beyti „atika müntehîdir. 
(Elmalı) 

 
 
Leküm fiyha menafiu ila ecelin müsemme sarıldığınız bu 

semboller, sonu yasa ile belirlenmiĢ bir süre doluncaya kadar size yarar 
sağlamayı sürdürürler. O yararlar nedir, daha önce görmüĢtük. 
Hatırlayınız, daha önce o yararların menafi‟a lehüm (28) ayette birer 
birer saymıĢtık. sümme mahıllüha ilel Beytil 'Atıyk iĢte varıĢ noktası da 
burada. ÇıkıĢ noktası müminin kalbinde ki Ģuurdu. VarıĢ noktası da 
burada mahıll. Bu sembollerin gösterdiği güzergahı izleyenin varıĢ yer, 
varıp duracağı yer nedir? El Beytil „Atıyk. Özgürlük mabedidir. 

 
ĠĢte mahıll, açtı, çözdü anlamına gelen halle kökünden gelen bir 

isim, ismi zaman, ismi mekan ve mastar, mutlak mastar. Yani mutlak 
varıĢ, varıĢ yeri, varıĢ zamanı anlamına gelir. Güzergah, sembollerin 
götürdüğü güzergaha delalet eder. Yani bu sembollerin yolunu takip 
ettiğiniz zaman sizi Kâbe ye, özgürlüğe götürecektir. Kâbe neyi temsil 
eder? Allah‟ın tekliğini, Allah‟ın varlığın merkezi olduğunu temsil eder. 
Onun için çıkıĢ yeri müminin kalbi, varıĢ yeri ise Allah‟tır. ĠĢte insan-Allah 
iliĢkileri arasında sembollerin değeri. Eğer sembolleri doğru okursanız 
sizi alıp Allah‟a götürür. 

 
 

 34-) Ve likülli ümmetin ce'alna menseken liyezkürusmAllâhi alâ 
ma razekahüm min behiymetil en'am* fe ilâhuküm ilâhun vahıdün 
feleHU eslimu* ve beĢĢiril muhbitiyn; 

 
 Allâh ismini anmaları için, kurbanlıklarla rızıklandırdığımız her 
ümmete bir mensek (ibadet yeri - Rahmânî hakikatin gereği) kıldık... 
Sizin ilâh olarak düĢündüğünüz, Ulûhiyet sahibi TEK'tir! Bu durumda 
O'na teslimiyetinizin farkında olun! Teslimiyet ve itaati fark etmeye müsait 
olanları müjdele! (A.Hulusi) 

 
34 – Ve her ümmet için, Allahın kendilerine merzuk kıldığı enam 

behimesi üzerine ismini zikretsinler diye bir mabet yapmıĢızdır, imdi 



hepinizin tanrısı bir tek tanrıdır, onun için yalnız ona teslim olan 
Müslüman olun ve müjdele o muti', mütevazı'ları. (Elmalı) 

 
 
Ve likülli ümmetin ce'alna menseken liyezkürusmAllâhi alâ ma 

razekahüm min behiymetil en'am ve biz her ümmet için kurban 
kesmeyi bir ibadet kıldık ki bu vesile ile onun kendilerine rızk olarak 
verdiği hayvanlar üzerine Allah‟ın ismini ansınlar. 

 
Mensek; Kurban kesme anlamına gelir. Aynı zamanda kurban 

kesme yeri ve zamanı anlamına gelir. Menasik hac ibadetlerine özgü 
olarak kullanılır. Onun için hac ibadetinin her birine, haccı oluĢturan her 
bir ibadete de mensek ya da hepsine birden haccın menasikleri denilir. 

 
fe ilâhuküm ilâhun vahıdün feleHU eslimu bakın, ilahınız tek bir 

ilahtır, o halde yalnız O‟na teslim olun. ve beĢĢiril muhbitiyn ve sen de 
ona boyun eğenleri onun rızasıyla müjdele. 

 
 

 35-) Elleziyne izâ zükirAllâhu vecilet kulubühüm ves sabiriyne 
alâ ma esabehüm vel mukıymis Salâti ve mimma razaknahüm 
yünfikun; 

 
 Onlar ki, "Allâh" anıldığında o anlam Ģuurlarında haĢyet oluĢturur... 
Kendilerine isâbet edenlere sabredenler ve salâtı ikame edenlerdir... 
Kendilerini beslediğimiz yaĢam gıdalarından, baĢkalarına da bağıĢlarlar. 
(A.Hulusi) 

 
35 - Ki Allah anıldığı vakit kalpleri oynar, ve kendilerine isabet 

edene sabırlı ve namaza devamlıdırlar ve kısmet ettiğimiz Ģeylerden 
infak da ederler. (Elmalı) 

 
 
Elleziyne izâ zükirAllâhu vecilet kulubühüm onlar ki ne zaman 

Allah yanlarında anılsa kalpleri saygıyla ürperir, tir tir titrer. Tüm 
sembollerin gerçek anlamlarını aldıkları mümin yüreğinin nasıl bir yürek 
olması gerektiğini iĢte bu ayet tasvir ediyor. Böyle bir yürek sembollere 
anlamını verebilir. Allah‟ın adı anıldığında, Allah‟tan söz açıldığında içleri 
ürperir. Allah‟a karĢı saygı ile dolarlar. 

 
ves sabiriyne alâ ma esabehüm ve baĢlarına gelen Ģeye 

sabrederler. Tabii yüreğinden güç alanlar baĢlarına gelenlere de direnç 
gösterirler. vel mukıymis Salâti ve mimma razaknahüm 



yünfikunüstelik salâtı ikame eder, namazı kılarak Allah‟a karĢı esas 
duruĢlarını bozmazlar ve bir de kendilerine verdiğimiz rızktan cömertçe 
sarf ederler. Yani insan – Allah iliĢkisini ve insan – insan iliĢkisini sıkı 
korurlar. Ġnsan – Allah iliĢkisinin sembolü olan namazı, insan – insan 
iliĢkisinin sembolü olan zekatı ve sadakayı iyi yerine getirirler. 

 
 

 36-) Velbüdne ce'alnaha leküm min Ģeairillahi leküm fiyha 
hayr* fezkürusmAllâhi aleyha savâff* feizâ vecebet cünubüha fekülu 
minha ve et'ımül kania vel mu'terr* kezâlike sahharnaha leküm 
lealleküm teĢkürun; 

 
 Develeri de sizin için Allâh'ın kurallarından kıldık; sizin için onlarda 
hayır vardır... Ön ayaklarından biri bağlı olarak ayakta iken, Allâh'ın 
ismini zikredin (hatırlayın)... Yere yıkıldıklarında da, onlardan yeyin ve 
orada bulunanlara da, isteyen kimseye de yedirin... ĠĢte böylece onları 
size boyun eğdirdik ki Ģükredesiniz. (A.Hulusi) 

 
36 - Hem o bedeneler, o gövdeli hayvanlar - var â biz onları Allah 

Ģeâirinden kıldık, sizin için onlarda hayır vardır, binaenaleyh ön 
ayaklarının biri bağlı olarak bir düzüye üzerlerine Allahın ismini anın, 
yanları yere yaslandığı vakit da onlardan yiyin, kanaatliye ve isteyene 
ıt'am da edin, o böyle onları size müsahhar kıldı ki Ģükür edesiniz. 
(Elmalı) 

 
 
Velbüdne ce'alnaha leküm min Ģeairillahi leküm fiyha hayr 

Hayvanların kurban edilmesine gelince, biz onu sizin için içerisinde nice 
hayırlar barındıran Allah‟ın simgelerinden biri olarak ibadet kılmıĢızdır. 

 
Ġki kere leküm geçiyor ayette. Sizin için yani. Cahiliye de kurbanlık 

hayvanlar daha önce de dikkat çektiğim gibi bırakılırdı, yenilmezdi. Yani 
Allah‟ın koyduğu yerden alınır Allah hayvanı insana müsahhar kılmıĢ, 
insanın emrine amade kılmıĢ, ama onlar hayvanı kutsallaĢtırırlardı. ĠĢte 
ona bir atıf bu. 

 
fezkürusmAllâhi aleyha savâffe o halde saf saf, sıra sıra diz 

çöktürülen hayvanları kurban ederken Allahın adını anın, hatırlayın. Yani 
Allah adına kurban edin, Allah‟tan baĢkası adına değil. 

 
Buradaki savâffe Taberin‟in bize naklettiğine göre Mücahit ve onu 

izleyen ilk müfessirlerce devenin kurban ediliĢ Ģekli olarak tefsir edilmiĢ. 
Deve diğer hayvanlar gibi yatırılarak kurban edilmez. Ön ayaklarından 



biri bağlanır ve sıra sıra baĢı dik olarak durur. Zaten devenin baĢı öyle 
yatırılacak gibi bir baĢta değil. Yani onuruyla Allah yoluna kurban edilir. 
Dolayısıyla develerin sıra sıra kurban için dizildiği bir manzarayı arz 
ediyor ayeti kerimenin burası. 

 
feizâ vecebet cünubüha fekülu minha ve et'ımül kania vel 

mu'terr artık onların yanları yere gelince, zaten devenin kurban edildiği 
de buradan anlaĢılıyor. Yanları iyice yere gelince, daha doğrusu yanlarını 
yerden kaldıramaz hale gelince. Çünkü ancak kan boĢaldıktan sonra 
deve büyük bir gürültüyle o kitle yere devrilir ve o zaman artık canının 
çıktığına hüküm verilebilir. ĠĢte ona bir ima burada. Yanları yere gelince 
ondan siz de yiyin, ihtiyacını belli eden ya da etmeyen herkese de 
yedirin. Yani müĢriklerin yaptığı gibi Allah‟ın devesi diye piyasaya salıp 
bırakıp ta insanların istifadesine engel olmayın.  

 
kezâlike sahharnaha leküm bu böyledir. Zira biz onları sizin 

yararınıza amade kılmıĢızdır. Yani sizin için yaratmıĢızdır. Sizin için 
yarattığımızı putlaĢtırmayın, dokunulmaz kılmayın. Yani keramet 
hayvanda değil, keramet Allah‟tadır. Onun için hayvana, yani sembole 
bakıp ta sembolize ettiği gerçeği unutmayın. Parmağa takılıp ta 
parmağın gösterdiği yeri unutmayın. lealleküm teĢkürun umulur ki 
Ģükredersiniz. 

 
 

 37-) Len yenalAllâhe lühumüha ve lâ dimauha ve lâkin 
yenalühüt takva minküm* kezâlike sahhareha leküm litükebbirullahe 
alâ ma hedaküm* ve beĢĢiril muhsiniyn; 

 
 Onların etleri de kanları da Allâh'a asla eriĢmez; fakat sizden O'na 
takva (itaatle elde edilecek yararlar) ulaĢır... ĠĢte böylece (Allâh) onları 
size boyun eğdirdi ki; size hakikati fark ettirdiği kadarıyla Allâh'ı tekbir 
edesiniz... Muhsinleri müjdele! (A.Hulusi) 

 
37 - Elbette onların ne etleri, ne kanları Allaha ermez, velâkin ona 

sizden olan takva irecektir, böyle onları size müsahhar kıldı ki size 
yolunu gösterdiğinden dolayı Allah‟ı tekbir ile büyükleyesiniz, ve müjdele 
o vazifelerini güzel yapan Muhsinleri. (Elmalı) 

 
 
Len yenalAllâhe lühumüha ve lâ dimauha onların ne etleri ne de 

kanları Allah‟a ulaĢır. ve lâkin yenalühüt takva minküm fakat sizden 
O‟na ulaĢan yalnızca O‟na karĢı gösterdiğiniz derin sorumluluk bilinci, 
yani takvanızdır. 



 
Açık değil mi. Yine aynı konuya döndük. Semboller sembolize 

ettikleri hakikatlerden alırlar değerlerini. Hayvanların kanı, eti değildir 
Allah‟a ulaĢan. O‟ndan bağımsız bir değeri yoktur zaten sembollerin. 
Onun için aya bakın aya. Parmak ayı gösterirken aya bakın parmağa 
değil. Cama bakmayın camdan bakın ki dıĢarıyı göresiniz. O=nu diyor 
burada. 

 
kezâlike sahhareha leküm litükebbirullahe alâ ma hedaküm 

böylece onları sizin yararınıza amade kıldı. Size yol gösterdiğinden 
dolayı Allah‟ın yüceliğini layıkıyla takdir edesiniz. ve beĢĢiril muhsiniyn 
ve sen ey peygamber iyileri, O‟nun rızasıyla müjdele, O‟nun sevgisiyle 
müjdele. 

 
 

 38-) ĠnnAllâhe yudafi'u anilleziyne amenû* innAllâhe lâ 
yuhıbbü külle havvanin kefur; 

 
 Muhakkak ki Allâh iman edenlere sahip çıkar! Muhakkak ki Allâh 
hiçbir hain (emanete ihanet eden) ve nankörü (verileni 
değerlendirmeyeni) sevmez! (A.Hulusi) 

 
38 - Haberiniz olsun ki Allah iman edenler tarafından müdafaa 

edecektir, çünkü Allah her hangi bir hâini, nankörü sevmez. (Elmalı) 
 
 
ĠnnAllâhe yudafi'u anilleziyne amenû Hiç kuĢku yok ki Allah 

inanıp güvenenleri savunur. innAllâhe lâ yuhıbbü külle havvanin kefur 
çünkü Allah ihaneti karakter edinmiĢ hiçbir nankörü sevmez. 

 
Allah‟ın dinini kendisine dert edinenin diyordu efendimiz Hakim‟in 

Müstedrek‟in de naklettiği Buhari Ģartlarıyla sahihi saydığı bir haberde 
Allah‟ın dinini kendisine dert edinenin özel dertlerini Allah satın alır. 
Allah‟ın dinini dert edinmeyeni de derdiyle baĢ baĢa bırakır. 

 
Nasıl ama dostlar, ne müthiĢ bir çıkıĢ yolu değil mi, ne muhteĢem 

bir formül değil mi. Aslında bu formül üzerinde çok durmak lazım. 
 
Muharrifler mücedditleri hurafeleri reddettikleri için suçlarlar. Bu 

ayete dikkat ederseniz eğer odur. Oysa ki kendileri hakikate ihanet 
ederek kutsallık icat etmiĢlerdir. Allah‟ın kutsal kılmadığını onlar kutsal 
kılmıĢlardır. Allah kendisine teslim olanları savunur. Demekle aslında 
cenabı Hakk kendi emir, kendi çizdiği sınırlar içinde kalanlara yönelik 



maddi manevi her türlü saldırıya karĢı onları savunur denilmek 
istenmiĢtir. Ki nasıl savunacağını bir sonraki ayette görüyoruz. 

 
 

 39-) Üzine lilleziyne yükatelune Bi ennehüm zulimu* ve 
innAllâhe alâ nasrihim le Kadiyr; 

 
 Kendileri ile savaĢılan kimselere, (savaĢ için) izin verilmiĢtir... 
Zulme uğradıkları içindir bu! Muhakkak ki Allâh onları zafere ulaĢtırmaya 
Kaadir'dir. (A.Hulusi) 

 
39 - Ġzin verildi o kendilerine kıtal edilenlere, çünkü onlara zulüm 

olundu ve Ģüphesiz ki Allah onları muzaffer kılmağa her halde kadirdir. 
(Elmalı) 

 
 
Üzine lilleziyne yükatelune Bi ennehüm zulimu iĢte bu yüzden 

kendilerine savaĢ açan kimselere savaĢ izni verildi. Zira onlar zulme 
uğramıĢ kimseler. Evet, Kur‟an da vahiy sürecinde Ġbn. Abbas‟ın nakline 
göre savaĢa, daha doğrusu savunmaya ilk izin verilen ayet bu ayettir. Bu 
ayetle müminler kendilerine yönelik saldırılara karĢı savunma savaĢı 
yapabileceklerdir ve daha sonra, bu ayetlerden çok kısa bir zaman sonra 
Bedir‟e doğru Bakara suresinde indirilen –Ki 191-193. ayetler. Yine aynı 
surenin 216-244. ayetlerinde- tamamen savaĢa izin verilecek ve 
önlerinde ki yasak, kısıtlama kaldırılacaktır. 

 
ve innAllâhe alâ nasrihim le Kadiyr ve elbette Allah onlara 

yardım edecek güce sahiptir. Yani kimse sormasın Allah‟ın iĢte güç 
dengesi çok aleyhte, onlar binlerce insan, biz ise bir avuç insanız. Bu 
nasıl olacak demesin. Allah; elde var 1. Allah‟ı hesaba katmadan hesap 
yapmasın. Allah‟tan yana olanların güç hesabına Allah‟ı dahil etmeleri 
isteniyor burada. Allah‟ı hesaba dahil etmeden herhangi bir baĢarı 
ummayın diyor. Mümin Allah‟ı hesaba katar. Allah‟a güvenir çünkü. Ġman 
güvendir. 

 
 

 40-) Elleziyne uhricu min diyarihim Bi ğayri Hakkın illâ en 
yekulu RabbunAllâh* ve levla def'ullahinNase ba'dahüm Bi ba'dın 
lehüddimet savami'u ve biye'un ve salevatün ve mesacidü yüzkeru 
fiyhesmullahi kesiyra* ve leyensurennAllâhu men yensuruh* 
innAllâhe le Kaviyyün Azîyz; 

 
 Onlar ki yurtlarından haksız yere sırf: "Rabbimiz Allâh'tır" dedikleri 



için çıkarıldılar... Eğer Allâh, insanların bir kısmıyla bir diğer kısmını 
defetmeseydi; manastırlar, kiliseler, havralar ve içlerinde Allâh isminin 
çokça zikredildiği mescitler elbette yıkılırdı... Allâh kendisine (tefekkür, 
riyâzat ve mücahede ile) yardım edene elbette yardım eder (Esmâ 
kuvvelerini kullandırtır)... Muhakkak ki Allâh Kaviyy'dir, Aziyz'dir. 
(A.Hulusi) 

 
40 - Onlar ki rabbimiz bir Allah dır demelerinden baĢka bir sebep, 

bir Hakk olmaksızın diyarlarından çıkarıldılar. Allahın da nasın bir kısmını 
bir kısmiyle defetmesi olmasa idi her halde manastırlar, kiliseler, havralar 
Mescitler yıkılırdı ki bunlar da Allahın ismi çok zikir olunur ve elbette 
Allah kendine nusret edeni mensur kılacaktır, Ģüphe yok ki Allah çok 
kuvvetli, çok izzetlidir. (Elmalı) 

 
 
Elleziyne uhricu min diyarihim Bi ğayri Hakkın illâ en yekulu 

RabbunAllâh Onlar ki; Yalnızca bizim rabbimiz Allah‟tır dedikleri için 
haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. 

 
Gördüğünüz gibi savaĢ meĢruiyetini savunma hakkından alır. Ġnanç 

özgürlüğüne yönelik her zorbaca saldırı geri püskürtülmelidir. Bu ayette 
verilen Ģey bu. Bu imanın sahibinde ki hakkıdır aynı zamanda. Ġman 
sahibine imanını korumayı emreder. Bu emrin bir parçasıdır. Burada 
geçen savunma hakkı. 

 
ve levla def'ullahinNase ba'dahüm Bi ba'dın lehüddimet 

savami'u ve biye'un ve salevatün ve mesacidü yüzkeru 
fiyhesmullahi kesiyra Zira Allah insanların bazısını diğer bazısı ile 
savunmamıĢ olsaydı, salmamıĢ değil de savunmamıĢ diye çevirmek, -
çünkü def u müdafaa daha doğru olsa gerek- savunmamıĢ olsaydı 
kesinlikle o zaman içerisinde Allah‟ın adının çokça anıldığı nice 
manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler yıkılıp giderlerdi. 

 
Değerli dostlar, sayılanları gördünüz değil mi, dinlediniz. ĠĢte Kur‟an 

ın inanç özgürlüğü yaklaĢımı. Kilise ile camiyi savunmayı aynı hizaya 
koydu. Çünkü içinde Allah‟ın adı anılıyorsa eğer. Eğer inanca özgü 
mabetse oranın savunulmasını aynı telakki ediyor. Aynı görev bilincinin 
eseri olarak görüyor. Bu imanın inĢa ettiği Ģehirlere bakın.; 

 
Kûfe; Fustad, yani Kahire‟nin ilk adı. Rey, yani Tahran‟ın ilk adı. 

Bağdat, Dar ül Beyda, yani Kazablanka ve bunun gibi bir çok Ģehir eski 
yeni Ġslam coğrafyasında ordugah Ģehirlerdir. Ondan önce orada kalıntı 
adına dahi bir Ģehir yoktu. Sıfırdan kurulmuĢtur, Müslümanlar tarafından. 



Gidin bu Ģehirlere hem kilise vardır, hem Havra. Oysa ki bu Ģehirler 
Müslümanların eli ile kurulmuĢ. Ordugah Ģehirler.  

 
Ne geziyor? Eskiden kalmıĢ olsaydı diyecektik ki eski sakinlerinden 

kalan mabetler. ĠĢte Müslümanların inanç özgürlüğüne bakıĢı. 
Bugünküler onların ayak topuğuna ulaĢamaz. Onca yalan iddialarına 
rağmen. Çünkü bugünkülerin iddialarını görüyoruz. Endülüs‟e 
baktığımızda Endülüs‟te ki tüm camilerin kiliseye çevrildiğini görüyoruz. 
Ondan öte Endülüs‟te bu uygulama yapılırken  Yavuz hocası ve büyük 
Ģeyhül Ġslam Zembilli Ali efendiye Mukabelei bil misil, devletler hukukuna 
göre Mukabelei bil misil teklif eder. Yani Endülüs‟te Ġslam medeniyetinin 
camileri teker teker kilise haline getiriliyor. Biz de Ġstanbul‟da ki kiliselerin 
tamamını cami haline getirelim diye teklif ettiğinde ve yine onların 
mensuplarını da Ġslam olmaya zorlayalım diye teklif ettiğinde Zembilli Ali 
Efendi; “Zinhar, düĢünülmesi dahi caiz değildir.” Hükmünü verecektir o 
büyük alim. ĠĢte fark bu. 

 
ve leyensurennAllâhu men yensuruh Ama Allah kendi davasına 

destek verenlere elbette yardım edecektir. Öyle değil mi? Ġnsan insanken 
kendini destekleyeni destekliyor da, Allah kendini destekleyeni 
desteklemez mi. Eğer desteklenmiyorsa, Allah‟ı gereği gibi 
desteklemediğimiz, Allah‟ın davasını gereği gibi dert edinmediğimiz 
sonucuna varalım. 

 
innAllâhe le Kaviyyün Azîyz çünkü Allah aklın almayacağı kadar 

güçlü ve yücedir.Kaviyyün, Azîyzun kelimelerinin belirsiz gelmesinden 
dolayı aklın almayacağı kadar Ģeklinde çevirdim. 

 
 
41-) Elleziyne in mekkennahüm fiyl Ardı ekamus Salâte ve 

atevüz Zekâte ve emeru Bil ma'rufi ve nehev 'anil münker* ve Lillâhi 
'akıbetül umûr; 

 
 Onlar, eğer kendilerine arzda yer verirsek; salâtı ikame ederler, 
zekâtı verirler, doğrulukla hükmedip, çirkin davranıĢlardan engellerler... 
ĠĢlerin sonu Allâh'a aittir. (A.Hulusi) 

 
41 - Onlar ki Ģayet kendilerini Arzda makamı iktidara getirirsek 

namazı kılarlar, zekâtı verirler, maruf ile emir ve Münkirden nehiy ederler 
bütün umurun akıbeti de sırf Allaha aittir. (Elmalı) 

 
 



Elleziyne in mekkennahüm fiyl Ardı ekamus Salâ bu kimseler ki 
eğer onlara yer yüzünde iktidar versek salâtı ikame ederler. Allah‟a karĢı 
esas duruĢlarını bozmadan namazı kılarlar. ve atevüz Zekâ arınmak için 
verilmesi gerekeni verirler. Zekatlarını ifa ederler. ve emeru Bil ma'rufi 
ve nehev 'anil münker iyi, doğru ve yararlı olanı emreder, kötü yanlıĢ ve 
zararlı olandan da sakındırırlar. 

 
Ġktidar ahlâkından bahsediyor dikkat buyurunuz. Muhammedi 

davetin muhalefetten iktidara geçtiği ilk yıldır bu ayetin indiği yıl. Artık 
iktidardır Müslümanlar, düne kadar muhalefetlerdi. Alttayken Allah ile 
hakikatle ortak iyi ile iliĢkilerinizi nasıl korudunuzsa üstteyken de öyle 
koruyun mesajıdır bu. Yani ezilirken, muhalefetteyken Allah ile iliĢkinizi 
nasıl sağladınızsa Ģimdi iktidardayken de öyle devam edin demektir. 
Onun için Allah‟ın gücü, o güçten pay almak isteyen, Allah‟ın kendilerini 
desteklemesini isteyen insanlar, Allah ile iliĢkilerini iktidardayken de 
sürdürsünler. Ġktidarı güç üzerine değil, ahlak üzerine bina etsinler. 
Gücün ahlakı, ahlakın gücü olursa güç meĢrulaĢır. 

 
ve Lillâhi 'akıbetül umûr niçin sorusunun cevabı da burada. 

Çünkü iĢlerin sonucunu yine belirlemek Allah‟a düĢer. Yani en sonunda, 
nihai anlamda sonucu Allah belirleyecektir. Allah‟tan bağımsız bir kariyer 
planlaması yapmayın. 

 
 

 42-) Ve in yükezzibuke fekad kezzebet kablehüm kavmü Nuhın 
ve 'Adün ve Semud; 

 
 Eğer seni yalanlıyorlar ise; (bil ki) onlardan önce Nuh'un halkı, Ad 
ve Semud da yalanlamıĢtı. (A.Hulusi) 

 
42 - Ve eğer seni tekzip ederlerse emin ol onlardan evvel kavmi 

Nuh da tekzip etti, Ad da, Semûd da, (Elmalı) 
 
 
Ve in yükezzibuke fekad kezzebet kablehüm kavmü Nuhın ve 

'Adün ve Semud Yeni bir pasaja girdi Kur‟an; Ġmdi eğer seni 
yalanlıyorlarsa unutma ki onlardan çok daha önce Nuh, Ad ve Semud 
kavmi de kendi peygamberlerini yalanlamıĢlardı. 

 
 

 43-) Ve kavmü Ġbrahiyme ve kavmü Lut; 
 

 Ġbrahim'in halkı ve Lût'un halkı da (yalanlamıĢtı). (A.Hulusi) 



 
43 - kavmi Ġbrahim de, kavmi Lût da, (Elmalı) 
 
 
Ve kavmü Ġbrahiyme ve kavmü Lut yine Ġbrahim kavmi de, Lût 

kavmi de. 
 
 

 44-) Ve ashabü medyen* ve küzzibe Musa feemleytü lil 
kafiriyne sümme ehaztühüm* fekeyfe kâne nekiyr; 

 
 Ashab-ı Medyen de (yalanlamıĢtı)... Musa da yalanlandı... Ben de o 
hakikat bilgisini inkâr edenlere mühlet verdim, sonra onları yakaladım... 
Beni inkâr etmenin sonucunu yaĢatmam nasıl oldu! (A.Hulusi) 

 
44 - Eshabi Medyen de. Musâ da tekzip olundu, ben de o kâfirlere 

bir mühlet verdim, sonra da kendilerini tuttum alıverdim, nasıl oldu o vakit 
benim inkârım? (Elmalı) 

 
 
Ve ashabü medyen Meyden ahalisi de öyle yapmıĢlar, kendi 

peygamberlerini yalanlamıĢlardı. ve küzzibe Musa ve Musa da 
yalanlanmıĢtı. Tarihsel bir gerçekliğe atıfta bulunuyor Kur‟an. Ġnkar da 
iman gibi var olmaya devam edecektir diyor. Ġktidara gelin, muhalefette 
olun fark etmez. Onların inkarının sorumlusu sen değilsin diyor Hz. 
Peygambere. Onların inkarından sen sorumlu değilsin, çünkü daha 
önceki peygamberlerin mesajı da aynı Ģekilde karĢılandı. Onun için 
kendini sorumlusu olmadığın konulardan dolayı üzme. Rahat davran. 
Çünkü bu yasadır. Bu yasa geçmiĢte böyleydi Ģimdi de böyle, gelecekte 
de böyle olacaktır. 

 
feemleytü lil kafiriyne sümme ehaztühüm hepsinde de kafirlere 

süre tanıdım ama sonunda onları yakaladım. ĠĢte yasanın devamı da 
budur. Onun için hiç kendini üzme. fekeyfe kâne nekiyr haydi inkar nasıl 
olurmuĢ, Allah‟ı tanımamak nasıl olurmuĢ görsünler bakalım. 

 
Aslında burada son kelimenin sonunda görünmez bir “y” var. Ġyelik 

eki. Nekiriy, benimde sizi tanımadığım gün gelecek, ben de sizi 
tanımayacağım. Asıl belâ insanın Allah‟ı tanımaması, tanımazdan 
gelmesi değil, Asıl bela Allah‟ın insanı tanımamasıdır. 

 
 



 45-) Fekeeyyin min karyetin ehleknaha ve hiye zâlimetün 
fehiye haviyetün alâ uruĢiha ve bi'rin mu'attaletin ve kasrin meĢiyd; 

 
 Nice zâlim Ģehir vardı ki, haksızlıkta aĢırı gitmeleri sonucu onları 
helâk ettik... Artık çatıları, duvarları üstüne çökmüĢ... Geride kullanılmaz 
kuyular ve yıkılmıĢ saraylar kalmıĢ. (A.Hulusi) 

 
45 - Evet, nice memleketler vardı ki biz onları zulüm etmekteler ken 

helâk ettik de Ģimdi onlar damlarının üzerine çökmüĢ ıp ıssız, hem nice 
muattal kuyu ve müĢeyyed köĢk. (Elmalı) 

 
 
Fekeeyyin min karyetin ehleknaha ve hiye zâlimetün iĢte bu 

yüzden kendileri zulme gömülmüĢ nice kentleri helak ettik. fehiye 
haviyetün alâ uruĢiha nihayet hepsi de tepe taklak gitti. Yerlerinde 
Ģimdi yeller esiyor. ve bi'rin mu'attaletin geriye terk edilmiĢ kuyular kaldı 
ve kasrin meĢiyd görkemli saraylardan Ģimdi eser yok. 

 
 

 46-) Efelem yesiyru fiyl Ardı fetekûne lehüm kulubün ya'kılune 
Biha ev azânün yesme'une Biha* feinneha lâ ta'mel ebsaru ve lâkin 
ta'mel kulubülletiy fiyssudur; 

 
 Değerlendirecek Ģuurları yahut algılayacak kulakları yok muydu ki, 
arzda gezip ibret almadılar! Gerçek ki gözler kör olmaz, içlerindeki 
(beyinlerindeki) kalp gözleri körleĢir! (A.Hulusi) 

 
46 - Ya o yerde neye bir seyretmediler ki kendileri için 

akıllanmalarına sebep olacak kalpler ve iĢitmelerine sebep olacak 
kulaklar olsun, zira hakikat budur ki gözler körelmez ve lâkin sînelerdeki 
kalpler körelir. (Elmalı) 

 
 
Efelem yesiyru fiyl Ard iyi ama onlar hiç mi yer yüzünde gezip 

dolaĢmazlar. fetekûne lehüm kulubün ya'kılune Bihaev azânün 
yesme'une Biha bu sayede kendisiyle akıl edecekleri bir kalbe, ya da 
iĢitecekleri bir kulağa sahip olsalardı ya. Yer yüzünde gezselerdi ya. 
Evet, selim akılla sahih nakil sahibini aynı yere götürür. ĠĢte verilen 
mesaj. 

 
Tarih bir kitaptır, okuyun diyor. Zaman bir kitaptır okuyun. 

Okumayanlar; akıl eden bir kalbe sahip olmazlar. Eğer aklınız 
çalıĢmıyorsa, akletmiyorsa akıllı değilsiniz, yok hükmündedir demeye 



getiriyor. Faal olmayan aklı yok sayıyor Kur‟an. Onun için fiil olarak 
kullanıyor isim olarak değil. 

 
feinneha lâ ta'mel ebsaru ve lâkin ta'mel kulubülletiy fiyssudur 

ama Ģu da var ki gözler kör olmaz, fakat asıl kör olan göğüslerde 
bulunan kalplerdir. Kur‟an körü tarif ediyor, Yani kör gözü kör olan değil, 
kalbi kör olandır diyor. Yani Yakub‟un gözü yok oldu, kör oldu ama kalbi 
ile koku aldı baksanıza diyor. 

 
 

 47-) Ve yesta'ciluneke Bil azâbi ve len yuhlifAllâhu va'deh* ve 
inne yevmen 'ınde Rabbike keelfi senetin mimma te'uddun; 
 

Senden azabını acele istiyorlar... Allâh vaadinden asla caymaz! 
Muhakkak ki Rabbinin indînde bir gün, size göre bin yıl gibidir! (Buradaki 
iĢaret insanın geçeceği vefat sonrasındaki yaĢam boyutu algılamasınadır 
Allâhu âlem. Çünkü 'Rabbinin' denerek, kiĢinin Esmâ bileĢimi 
algılamasının getirisi olan bilinç boyutuna {beyninin içindeki - kozasındaki 
dünyasının zaman anlayıĢına} atıf yapılmaktadır. ĠĢaret Rabb-ül âlemîn'e 
göre değildir. A.H.) (A.Hulusi) 

 
47 - Bir de senden acele azâb istiyorlar, elbette Allah, vaadinde hulf 

etmez, bununla beraber rabbinin indinde bir gün sizin sayacaklarınızdan 
bin sene gibidir. (Elmalı) 

 
 
Ve yesta'ciluneke Bil azâb bir de kalkmıĢ azabın çabuk gelmesi 

için seni sıkıĢtırıyorlar. ve len yuhlifAllâhu va'deh ne ki Allah sözünden 
asla caymaz ve inne yevmen 'ınde Rabbike keelfi senetin mimma 
te'uddun ama unutmayın ki senin rabbin katında bir gün sizin 
hesabınıza göre tut ki bin yıldır. Buradaki “k” yi tut ki diye çevirdim çünkü 
buradaki bin yıl kinaidir. Yani çokluktan kinayedir. Onun içinde Kur‟an da 
Mesela bir baĢka ayette 50.000 yıl olarak gelmiĢtir. 

 
 
48-) Ve keeyyin min karyetin emleytü leha ve hiye zâlimetün 

sümme ehaztüha* ve ileyYEl masıyr; 
 

 Zâlim oldukları için, kendilerine mühlet verdiğim nice Ģehir vardı... 
Hepsini yakaladım... DönüĢ sadece banadır! (A.Hulusi) 

 



48 - Zulüm etmekteler ken kendilerine mühlet verdiğim nice 
memleket vardı ki ben onu tutmuĢ alıvermiĢtim, bütün inkılap nihayet 
banadır. (Elmalı) 

 
 
Ve keeyyin min karyetin emleytü leha ve hiye zâlimetün 

sümme ehaztüha ve ben zulme gömülmüĢ gitmiĢ nice toplumlara önce 
süre tanımıĢ sonra yakalamıĢımdır. ve ileyYEl masıyr nihayet dönüĢ 
banadır.  

 
Allah‟tan kaçamazsınız diyor yani. Kaçmak isteseniz de sonunda 

geleceğiniz yer Allah‟ın huzurudur. Ancak kaçak olarak huzura 
çıkarsınız. En iyisi ey insan, kaçak olarak, firari olarak Allah‟ın huzuruna 
çıkmaktansa, Allah‟ın koyduğu yerde dur ve rolünü oyna. 

 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
Ġslamoğlu Tef. Ders. HACC SURESĠ (49-78)(106) 
 
 

 "Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 

“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları geçen dersimizde Hac suresinin 48. ayetine 

kadar iĢlemiĢtik. Geçen ders iĢlediğimiz ayetleri hatırlayacak olursanız 
Hz. Peygamberin Ģahsında tüm iktidar taliplilerine iktidar ahlakı 
öğretiyordu ayetler. Yine geçen ders iĢlediğimiz ayetler içerisinde yer 
alan 39. ayet ilk defa müminlere kendilerini savunmak için düĢmanlarına 
karĢı savaĢ yapma izni veriliyordu. Bu dersimize hac suresinin 49. ayeti 
ile devam ediyoruz. 

 
 

 49-) Kul ya eyyühenNasu innema ene leküm neziyrun mubiyn; 
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 De ki: "Ey insanlar... Kesinlikle Ben, sizin için net açıklama yapan 
bir uyarıcıyım." (A.Hulusi) 

 
49 - De ki: ey o bütün insanlar: ben size ancak açık anlatan bir 

nezîrim. (Elmalı) 
 
 
Kul ya eyyühenNasu innema ene leküm neziyrun mubiyn ey 

peygamber de ki; Siz ey tüm insanlar, ey insanlık. ġu bir gerçek ki ben 
size gönderilmiĢ açık sözlü bir uyarıcıyım. 

 
Özellikle ayetin anahtar sözcüğü mübiyn, açık, apaçık, beliğ, belirli, 

net anlamına gelir. Ġlahi hitabın açık olması haddi zatında bir Ģeye karĢı 
bir uyarıdır. Yani bu bir Ģifre değildir. Bu ezoterik bir metin değildir. Bu; 
sır, gizem, ya da kelimelerin altında bir takım Ģeyler yatan bir metin de 
değildir. Bu; Söylediğini açıkça söyleyen bir metindir ve bu metni, bu 
hitabı insanlığa iletmekle görevlendirilmiĢ peygamber de ne kahindir, ne 
Ģairdir, ne gizemli kelimelerle konuĢlan bir okültisttir ve ne Ģudur, ne 
budur. O açık sözlü, mesajını açıkça ileten, ne istediğini Allah‟ın, Allah‟ın 
neyi emrettiğini, neyi yasakladığını insanlara açıkça bildiren bir 
uyarıcıdır. 

 
 

 50-) Felleziyne amenû ve amilussalihati lehüm mağfiretün ve 
rizkun keriym; 

 
 Ġman edip imanın gereği yararlı çalıĢmalar yapmıĢ kimseler için, 
bağıĢlanma ve cömert bir yaĢam gıdası vardır. (A.Hulusi) 

 
50 - Ġmdi iman edip salih salih iĢ yapanlar, onlar için hem bir 

mağrifet var hem kerîm. (Elmalı) 
 
 
Felleziyne amenû ve amilussalihati lehüm mağfiretün ve rizkun 

keriym ve iĢte Allah‟tan aldığım uyarı. Bir önceki ayetin devamı olarak 
anlamak lazım; Ġmanda sebat eden, iyi ve yararlı iĢ iĢleyen kimseleri, 
limitsiz bir bağıĢ, sınırsız bir bağıĢ ve tarifsiz güzellikte bir rızık 
beklemektedir. 

 
Buradaki limitsiz ve tarifsiz karĢılıkları; mağfiratün ve rizkun 

kelimelerinin nekira, yani belirsiz formda gelmiĢ olmalarının anlama bir 



yansımasıdır. Limitsiz bir bağıĢ, sınırsız bir bağıĢ. Tarifsiz bir rızık. Yani 
tanımsız, öyle bir rızık ki sizin yer yüzünde gördüklerinize benzemez. 

 
Tabii ki burada bahsedilen cennet ve cennetin nimetleri. Cennet ve 

cennetin nimetlerini insanın zihnine indirmek mümkün değil. Ancak 
benzetme yoluyla, ancak teĢbih yoluyla zihin cenneti kavrayabilir. Yoksa 
doğrudan kavraması mümkün değildir. Çünkü o güzelliğin üretildiği 
merkezdir.  

 
Cennetü adn. Adn; bir Ģeyin üretildiği merkez manasına gelir. 

Maden de oradan gelir. Onun içindir ki cennet; Güzelliğin, mutlak 
güzelliğin merkezidir. Yer yüzünde hiçbir Ģey cennet nimetiyle 
özdeĢleĢtirilemez. Ancak teĢbih yoluyla atıf yapılabilir. Ki Kur‟an da onu 
rızık olarak niteliyor. 

 
Haddi zatında rızık deyince bizim aklımıza mideye giren Ģeyler 

geliyor. Tabii ki Kur‟an rızık derken bundan çok daha ötesini kasteder. 
Kur‟an a göre rızık kavramının içeriğinde; Akıldan tutun, imana. 
Huzurdan tutun, insanın iç sekinetine. Yine cennetten tutun insanın 
saadetine varıncaya kadar her biri bir rızıktır. Yani insanın elde edince 
sevineceği maddi ya da manevi her tür değer bir rızık olarak adlandırılır. 

 
 

 51-) Velleziyne se'av fiy âyâtina muaciziyne ülaike ashabül 
cahıym; 

 
 Etkisiz kılmak amacıyla iĢaretlerimizi iptal için koĢuĢanlara gelince; 
iĢte onlar cehennem halkıdır! (A.Hulusi) 

 
51 - Âyetlerimiz hakkında muaccizlik için koĢuĢanlar ise iĢte onlar 

ashabı cehîm. (Elmalı) 
 
 
Velleziyne se'av fiy âyâtina muaciziyn ama ayetlerimizi etkisiz 

kılmak için var gücünü harcayanlara, tüm gayretini ortaya koyanlara 
gelince ülaike ashabül cahıym iĢte onlar gözlerini fal taĢı gibi açacak 
dehĢet bir azaba duçar olacaklar. 

 
Neden cahıym‟i gözlerini fal taĢı gibi açacak diye çevirdim? Çünkü 

Arap dilinde bu kökten türetilen tüm kelimeler göze yönelik olarak 
anlaĢılır. Onun için mesela denilir ki; el cahmetül ayn. Yakıcı göze sahip 
olan. Bir bakıĢta karĢısındakinin gönlünü tutuĢturan göze sahip birine el 
cahmetül ayn denilir. Bunun gibi verilen tüm misaller gözle ilgili. Yani bu 



yakma ateĢin yakmasından daha derin bir yakma, daha farklı bir yakma. 
Bu tıpkı bir gözün muhatabının gönlünü yakması gibi, kavurması gibi bir 
yakma, manevi bir yakma. Onun için gözlerini fal taĢı gibi açacak bir 
ateĢ. 

 
 

 52-) Ve ma erselna min kablike min Rasûlin ve lâ Nebiyyin illâ 
izâ temenna elkaĢĢeytanu fiy ümniyyetih* feyensehullahu ma yulkıĢ 
Ģeytanu sümme yuhkimullâhu âyâtiHĠ, vAllâhu Aliymun Hakiym; 

 
 Senden önce hiçbir Rasûl (hakikat ve marifetlerden haberdar eden) 
ve hiçbir Nebi (ilâhî hükümleri ulaĢtıran) irsâl etmedik ki, o (Ģuurundaki 
idrakı gereği) temenni ettiğinde, onun idealine, Ģeytanı (beĢerî yanını 
oluĢturan oluĢmuĢ benliği - bilinci) bir fikir ilka etmiĢ olmasın! Allâh (Esmâ 
hakikati Ģuuruna yansıyarak), Ģeytanın ilkasını geçersiz kılar; sonra da 
kendi iĢaretlerini en sağlıklı kesin Ģekilde yerleĢtirir! Allâh Aliym'dir, 
Hakiym'dir. (A.Hulusi) 

 
52 - Hem biz senden evvel ne bir Resul ve ne bir Nebi 

göndermedik ki bir temenni kurduğu vakit ġeytan onun ümniyyesine bir 
ilka yapmıĢ olmasın, bunun üzerine Allah ġeytanın ilka ettiğini derhal 
nesh eder de sonra Allah, âyetlerini muhkemler ve Allah, alîmdir, 
hakîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ve ma erselna min kablike min Rasûlin ve lâ Nebiyyin illâ izâ 

temenna elkaĢĢeytanu fiy ümniyyetih hem senden önce kimi Resul ve 
Nebi olarak göndermiĢsek, sonuç almayı umdukları her seferinde Ģeytan 
mutlaka onların idealinde ki amaca iliĢkin beklentisine bir gölge 
düĢürmüĢtür, düĢürmeye çabalamıĢtır. Yani umutlarına, arzularına, 
geleceğe yönelik ideallerine gölge düĢürmeye çabalamıĢtır Ģeytan. Hangi 
peygamberi, hangi Nebi ve Resulü göndermiĢsek. 

 
Bir Nebi‟nin umudu, arzusu, beklentisi, ideali ne olabilir ki. Ne 

olacak elbette getirdiği mesajın tüm insanlara ulaĢması ve insanların 
Allah ile tanıĢık, biliĢik, barıĢık olmalarını ister. Bir peygamberin bundan 
baĢka ne ideali olabilir ki. Bir peygamberin karĢısındakilerden maddi bir 
beklentisi olamaz ki. Hiç olmamıĢtır.  

 
..in ecriye illâ alAllâh.. (Hud/29) diye gelmiĢlerdir. Bizim ücretimiz 

yalnızca Allah‟a aittir diye.  
 



Onlar muhataplarından sadece Allah‟a itaat etmelerini, kula kul 
olmamalarını, eĢyaya kul olmamalarını istemiĢlerdir. Allah ile aralarındaki 
iliĢkiyi sıcak tutmalarını istemiĢlerdir. Onun içinde he Nebi ve Resul‟ün 
ideali budur. Bundan baĢka ne olur. ĠĢte bu ideale ulaĢmak için her 
peygamberin tuttuğu bir yol, bir yöntem vardır. Bu ideale ulaĢma uğruna 
tüm çabalarını harcarken ideallerine yönelik Ģeytan onların yakasını 
bırakmaz diyor. Mutlaka idealize ettikleri o hedeflere varma yolunda ki 
çabalarını mahrecinden kaydırmaya, saptırmaya çalıĢır. Yani buradan 
peygamber de olsalar Ģeytan; kötülük, kötü duygu insanların yakasını 
ebediyen bırakmaz. Onlarda mutlaka içlerinden ya da dıĢlarından 
yönelmiĢ kötülüklere karĢı mücadele vermek zorundadır. ĠĢte bu ayetin 
bize anlattığı Ģey aslında budur. 

 
Ayette Nebi, Resul; ayrı ayrı geçmiĢ. Arap dilinde çok yerleĢik bir 

kural vardır. Ġhtilaful esma, tedıllü ala ihtilafıl mana. Ġsimlerin farklılığı 
anlamın farklılığını gerektirir. Ona delalet eder diye. Burada aynı ayet 
içerisinde Resul ve Nebi geçtiğine göre bazı otoritelere göre bu ikisi 
arasında bir fark olmalı demiĢlerdir bu kural uyarınca. Yani Resul ile  
Nebi aynı anlama gelen anlamdaĢ kelimeler olmamalı demiĢlerdir. 

 
Haddi zatında Kur‟an da birbirinin yerine kullanıldığı yerler vardır. 

Ama bir nüanstan söz edilecek olursa Nebi haber alan kiĢidir. Yani 
haberci. Çünkü Nebee; bir haber kaynağından çıkarak muhatabına gitti 
manasına gelir. Yani bir Ģeyin kaynağından hedefine doğru ulaĢmasına 
bu kökten türetilen kelimelerle ifade edilir. Ama Resul haberin 
kaynağından, haberin niteliğinden daha çok haberciye yönelik bir sıfattır, 
bir isimdir. Çünkü Resul elçidir. Haberi alır, haber kendisinde kalmaz 
haberi baĢkalarına ulaĢtırır.  

 
Onun içindir ki nübüvvet haberin kaynağına, haberci ile haberin 

kaynağı arasında ki iliĢkiye, risalet ise haberci ile haberin hedefi 
arasındaki iliĢkiye, muhatapları arasında ki  iliĢkiye verilir. Aslında bunlar 
birbirini tamamlayan Ģeylerdir. Onun içindir ki her Resul; Nebidir 
denilmiĢtir. Doğrudur çünkü haber alınmadan haber baĢkalarına 
iletilmez. AlınmamıĢ haber baĢkalarına iletilmez. Haberi almaya 
Nübüvvet, alınan haberi baĢkalarına iletmeye risalet diyoruz. Onun içindir 
ki her Resul Nebidir.  

 
[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://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/akilveiman.pdf] 
 

[Ek bilgi 2; Nebi ve resul arasındaki fark Ģudur; Ruh Nebi‟ye 
zikredilen Ģeyi aktardığında bu(Vahyin içeriği) hüküm kendisi ile sınırlıdır 
BaĢka birinin onu takip etmesi yasaktır. ĠĢte bu kiĢi Nebi‟dir. Ona; 
“..Rabbinden sana indirileni tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan O'nun 
peygamberlik görevini yapmamıĢ olursun.”(Maide/67) denildiğinde bu 
yönden Resul diye isimlendirildiği gibi getirdiği Ģey de “Risalet” adını alır. 

http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/akilveiman.pdf


Bu tebliğ ya belirli bir gruba, -ki örnek olarak Hz. Muhammed‟in dıĢındaki 
diğer Nebi‟leri verebiliriz.- ya da bütün insanlara yöneliktir.  

 
Ġkinci durum sadece Hz. Muhammed için gerçekleĢmiĢtir. Daha 

önce kimse adına gerçekleĢmemiĢtir. Bir Resul tebliğ ettiği hükümler 
dıĢında kendine özgü hükümler alabilir ve bunları baĢkasına tebliğ 
etmesi yasaklanabilir. Bu yönüyle Resul olmakla birlikte aynı zamanda 
Resuldür. Gönderildiği kimseleri bağlamayan bir hüküm kendisine tahsis 
edilmemiĢse Nebi değil Resuldür.  

 
Öyleyse kendisiyle ilgili bir hüküm tahsis edilmediği her peygamber 

Resuldür. Nebi değildir. Tebliğ görevi ile birlikte (bazı hükümler özel 
olarak ona tahsis edilirse hem Resuldür hem Nebidir. Bu yönüyle hiç 
kuĢkusuz her Resul nebi olmadığı gibi her Nebi de Resul değildir. (Ġbn. 
Arabi/ F.Mekkkiye.C-7/433){Allah‟u alem..!}] 

 
 
ĠĢte bu noktada Nebi ile Resul arasındaki fark 1.sinin haberi alanla 

haberin kaynağı arasında ki irtibatı 2. sinin ise haberi alanla haberin 
hedefi arasında, haberin nihai muhatapları arasındaki irtibatı ele verir. 
Evet, her haberci ve her elçinin idealinde ki, ufkunda ki o hedefe yönelik 
Ģeytan mutlaka bir gölge düĢürme çabası içine girer. Peki bunda baĢarılı 
olur mu? ĠĢte peygamberleri diğer insanlardan ayıran da budur. Ve ayetin 
devamı bu soruya cevap veriyor. 

 
feyensehullahu ma yulkıĢ Ģeytan fakat Allah Ģeytanın çabalarını 

boĢa çıkarır. Yani Ģeytan peygamberlere yönelik, Nebi olsun, Resul 
olsun peygamberlere yönelik tüm çabalarında sonuç alamaz, boĢa çıkar. 
Çünkü Allah Ģeytanların elçilerine yönelik çabalarına set çekmiĢtir. 
Onlara bu konuda garanti vermiĢtir. Fakat onlar dıĢındaki insanlara bu 
garantiyi vermemiĢtir.  

 
Neden onlar bu konuda garanti almıĢlardır, çünkü onlar Allah adına 

elçilik yapmaktadırlar. Onlar Allah‟tan aldıkları haberleri insanlara 
taĢımaktadırlar. Bu haberlerin kaynağına nispeti sahih olmak zorundadır. 
Bu nispette en ufak bir tereddüt ve Ģüphe bulunmamak zorundadır. Eğer 
böyle bir tereddüt, böyle bir Ģüphe olursa o zaman haberciye itimat 
kalmazdı. ĠĢte bu nedenle Allah onların hedeflerine ulaĢma yönünde ki 
çabalarına etki etmek için harekete geçen her kötülük odağının çabasını 
boĢa çıkarmıĢtır. 

 
sümme yuhkimullâhu âyâtiHĠ, vAllâhu Aliymun Hakiym dahası, 

Allah kendi ayetlerinin içerisinde açık ve birbirlerini açıklayıcı yuhkim; 



hem özünde açık, hem de birbirini açıklayıcı kılar. Zira; vAllâhu Aliymun 
Hakiym zira Allah her Ģeyi bilen üstün hikmet sahibidir. Yani 
peygamberlerin ideallerine ulaĢma konusunda gönüllerinden neler 
geçtiğini çok iyi bilir. Yine onlara yönelik Ģeytanların ve tüm Ģeytansı 
güçlerin hangi tuzaklar kurduğunu ve ne tür saldırılar peĢinde olduklarını 
da çok iyi bilir. Onun için bu bilgisiyle müdahil olur. Ta gönüllerin özünü 
bildiği içindir ki en ufak bir hedeften sapma alameti, iĢareti, kokusu, izi 
olduğunda müdahil olur. Hemen müdahale eder ve dolayısıyla Nebi ve 
Resullerini sürekli kontrolü altında tutar. 

Aslında bu ayetin anlamıyla bu ayetlerin indiği dönemde, -ki bu 
ayetler Hicretin hemen ardından inmiĢ olmalı.- indiği dönemde 
gerçekleĢen olaylara baktığımızda, ikisi arasında irtibat kurduğumuzda 
Allah‟ın ayetlerini nasıl desteklediğini, Allah‟ın mesajını nasıl iyice 
yerleĢtirdiğini, muhkem kıldığını, tahkim ettiğini çok iyi anlıyoruz. Hicretin 
hemen ardından, -ki hicret öncesinin acıları biliniyor.- fakat hicret bir 
dönüm noktası.  

 
DüĢünün, kendi ülkesine bile sokulmayan, kendi toprakları baĢına 

dar getirilmiĢ bir Nebi, bir gurbette nasıl bir gelecek umabilir ki. Ne 
bekler, beklentisi ne olur, ideali ne olur. Eğer Allah‟a yaslanıyorsanız 
idealiniz Allah‟ın gücü tarafından belirlenecektir. Yani beklentileriniz, 
imanınız kadar olacaktır. Onun için o beklentileri Allah boĢa 
çıkarmamıĢtır. 

 
Burada beklenti anlamına gelen ümmiyye, emani onun çoğulu 

ümmiye kelimesi arzu, istek anlamına gelir. Hem karĢılanacak beklenti 
anlamına, hem de karĢılanamayacak beklenti anlamına gelir. Kur‟an da 
olumlu ya da olumsuz anlamlarıyla birlikte farklı ayetlerde kullanılmıĢtır. 
Yani ütopya da bire ümmiyedir. Ġdealler; KarĢılanabilecek idealler olduğu 
gibi, karĢılanamayacak ideallerde vardır. Ütopik idealler olduğu gibi 
karĢılanabilir, karĢılığı olan gerçekleĢebilir, mümkün ideallerde vardır. 

 
Ütopya aslında hiç gerçekleĢmeyecek olan, gerçekleĢmesi 

mümkün olmayan idealler demektir. Bu manada Kur‟an ın farklı 
ayetlerinde kullanıldığı yerler var. Ama burada peygamberin ideali elbette 
gerçekleĢebilir olanla sınırlıdır. Çünkü peygamberler Allah‟ı çok iyi bilirler. 
Çünkü Allah‟ın sünnetini, Allah‟ın adetini, Allah‟ın yasalarını iyi bilirler. 
Onun içinde gerçekleĢebilir olanla sınırlandırırlar. 

 
Belki bu manada ilahi müdahale de peygamberlere gerçekleĢebilir 

bir ideal çizmek için gönderilmiĢtir. ĠĢte burada belirtilen Ģey, böyle bir 
Mekke hayatının ardından, acılarla dolu, sancılarla dolu nasıl bir ideal 
olabilir ki. ĠĢte Bedir., iĢte Mekke, iĢte Taif. Kısa zamanda imanın önünün 



bir bir  açılması, tüm kapıların ardına kadar açılması, insanların kitle 
halinde imana girmesi, o güne kadar direnen Mekke‟nin ulularının, 
Mekke‟nin ciğer parelerinin kendilerini vahye teslim etmesi..! 

 
Bütün bunlar iĢte o idealin birer parçalarıydı. Fakat bu ideal Ģu 

anlama da gelmesin. Beki burada bu ima da vardır. Yani maden bizi 
Allah destekliyor, biz hiç yenilmeyiz. Biz hiç bozguna uğramayız, bizim 
hiç sırtımız yere gelmez, ebediyen biz kazanırız. ĠĢte bu anlama da 
gelmemeliydi. Bu ütopya olurdu, yani düĢ ülke yani cennet. Oysaki 
dünyada cennet olmayacak. Yani Medine cennet olmayacak. Medine, 
Medine olacak; fakat cennet olmayacaktı. Medine bir saadet asrı 
olacaktı, bu doğru. Fakat cennet olmayacaktı. Onunda münafıkları 
olacaktı, onunda hainleri olacaktı, onunda yenilgileri olacaktı Uhut gibi. 
Onunda kaçkınları, kaçakları olacaktı. Onun için Medine ütopyası bir 
cennet hayali olmamalıydı. Dünyada bir cennet olmayacaktı. Yani 
gerçeği aĢan bir hayale set çekiyor, sınır çiziyordu bu ayet aslında. 

 
 

 53-) Li yec'ale ma yulkıĢ Ģeytanu fitneten lilleziyne fiy 
kulubihim meradun vel kasiyeti kulubühüm* ve innez zâlimiyne lefiy 
Ģikakın be'ıyd; 

 
 ġeytanın ilkası olan (amigdala etkisindeki oluĢmuĢ benlik - bilinç 
veri tabanından gelen) fikir, sağlıklı düĢünemeyen ve Ģuurları örtülmüĢ 
(melekî kuvveleri - kudsî hakikati örtülmüĢ; bedenî zevkler, nefsanî 
Ģehvetlere düĢkün) olan kimseler için, sınav objesi oluĢturması içindir... 
Muhakkak ki zâlimler dönüĢü olmayan yoldadırlar! (A.Hulusi) 

 
53 - ġunun için ki ġeytanın ilka edeceğini kalpleri katı olanlar ve 

kalplerinde bir maraz bulunanlar için bir fitne kılacaktır ve çünkü o 
zalimler uzak bir Ģikak içindedirler. (Elmalı) 

 
 
Li yec'ale ma yulkıĢ Ģeytanu fitneten lilleziyne fiy kulubihim 

meradun vel kasiyeti kulubühüm Allah‟ın; Ģeytanın engel koyma 
çabasına izin vermesi, yani peygamberlerin ideallerine ulaĢmak için 
çıktıkları yolda gölge düĢürmeye kalkıĢması, bu çabaya izin vermesi. 
Gölge düĢürebilmesi değil, gölge düĢürme çabasına izin vermesi 
yalnızca kalplerinde bir tür hastalık bulunan ve iç dünyaları kararmıĢ olan 
kimseleri sınamak, denemek içindir. Yani bunun da bir nedeni vardır.  

 
Neden peygamberlerine yönelik Ģeytana ve Ģeytansı güçlere böyle 

bir çaba için izin veriyor. Yani baĢarılı olmasalar da, böyle baĢarısız bir 



giriĢime de izin verilmemesi gerekmez mi diye düĢünülürse eğer, cevabı 
açık. O zaman bu dünyanın bir imtihan dünyası, bu hayatında bir sınav 
olduğu ve bu sınavda geçenlerle kalanların ayrıĢması gerektiği nasıl 
anlaĢılacak. Nasıl ayrıĢacak. Sınavı kaybedenler ve kazananlar nasıl 
ortaya çıkacak.  

 
O nedenle ortada iman edilmesi gerekli Ģeyler var. Yoksa ampirik, 

yani tecrübeye dayalı, deneye dayalı Ģeyler değil. Ġman elle tutup gözle 
gördüğünüz Ģeylerde değil, elle tutup gözle göremediğiniz Ģeylerde belli 
olur. Ġman asıl oralarda söz konusudur. Allah‟a güven, Allah‟a itimat. 
Onun için iman ve iman çerçevesinde yer alan unsurlardan söz ediyor bu 
ayetler. O nedenle de imtihandan söz ediyor. 

 
Kalbi kararmıĢ olanlar, kalbi hastalıklı olanlar, iĢte onlar 

hastalıklarını bu gibi durumlarda açığa vuruyorlar. Bakıyorlar peygamber 
üzerinde hiçbir iz bırakmamıĢ olan Ģeytanın giriĢimlerine, teĢebbüslerine 
sarılıyorlarsa eğer, Ģeytanın giriĢimini göz önüne alıp ta, Allah‟ın o 
giriĢimi baĢarısız kılmasını hiç hesaba katmıyorlarsa eğer, iĢte bu 
noktada onlar, aslında inanmaya gönüllü olmayanlar kiĢiler. Onlar 
aslında hakikate değil yalana dönük yaĢıyorlar. Onlar aslında 
inandıklarına “mıĢ” gibi inanıyorlar. Onların imanlarıyla bağlantısı pamuk 
ipliğinden daha ince. Onun içindir ki onları imanlarını küçük bir müdahale 
bulandırabiliyor.  

 
ĠĢte burada aslında Ģeytan peygamberlerin ideallerine yönelik 

çabalarında baĢarılı olamıyorlar ama, bu gibi zayıf imanlı insanların 
imanlarının içine inkar katmada, onu bulandırmada baĢarılı olabiliyor. 

 
Belki burada Ģu sonuçta çıkartılabilir. Mükemmellik beklentilerinin 

karĢılanmaması, birilerini vahiy hakkında, nübüvvet hakkında kuĢkuya 
düĢürebilir. Mesela Uhud, Uhud yenilgisi belki bu anlamda büyük bir 
sınavdı. Mükemmellik beklentisi içinde olan kimi insanlar vardı. 
Kendilerinin ne yaptığından çok, peygamberin komutan olduğu bir ordu 
içinde bulunmayı yeterli sayan insanlar. Yani, benim ne yaptığım önemli 
değil, nerede durduğum önemli değil. Fakat komutanı peygamber olan 
bir orduda bulunuyor olmam yeterli. Onun içinde yenilmeziz biz 
tavırlarına giren insanların bu ütopik beklentileri, bu karĢılanamayacak, 
bu Allah‟ın yasasına uygun olmayan beklentileri sonucunda Allah onları 
sınamıĢtı. 

 
Uhud yenilgisinin ardından Uhud‟a mümin olarak, sahabe olarak 

gelen kimileri, Uhud dan münafık olarak ayrılmıĢtılar. Belki de oraya bir 



atıfta söz konusu olabilir. Değilse dahi bu ayetler kapsamında çok ilginç 
bir örnek olarak duruyor. 

 
ve innez zâlimiyne lefiy Ģikakın be'ıyd iĢte bu tür zalimler 

kesinlikle derin bir yabancılaĢma içindedirler. 
 
ġikak; kesip ayırma, koparma, iki taraf arasında ki muhalefet 

anlamına gelir. Yani onun içinde Muhalefet anlamı Ģikak kelimesinin 
anlamlarından biri. Burada muhalefet yapan insan, haddi zatında kendi 
özüne, kendi köküne muhalefet yapıyor. Yani burada ayrıldığı nokta 
neresi? Elbette ayrıldığı nokta imanı ile ayrılıyor. Yani imanı ile arasına 
duvarlar örüyor. Onun için imanına muhalefet ediyor. Burada bu kelimeyi 
yabancılaĢma diye çevirdim, çünkü insan imanı ile arasına duvarlar 
örmeye baĢlarsa kendisi ile, kendisine karĢı yabancılaĢır. Kendisi ile 
barıĢık olan, Allah ile de barıĢık olur çünkü. 

 
 

 54-) Ve liya'lemelleziyne utül ılme ennehül hakku min Rabbike 
feyu'minu Bihi fetuhbite lehu kulubühüm* ve innAllâhe 
lehadilleziyne amenû ila sıratın müstekım; 

 
 Ayrıca da kendilerine ilim verilenler, onun (Ģuurlarına yansıyanın) 
Rabbinden hak olduğunu bilsinler de Ona iman etsinler ve Ona Ģuurları 
hûĢu duysunlar... Muhakkak ki Allâh iman etmiĢ kimseleri hakikate 
yönlendirendir. (A.Hulusi) 

 
54 - Bir de kendilerine ilim verilmiĢ olanlar muhakkak rabbinden 

gelen Hakk olduğunu bilsinler ve ona iman etsinler de kalpleri ona saygı 
duysun ve çünkü Allah, iman edenleri doğru bir caddeye çıkarır. (Elmalı) 

 
 
Ve liya'lemelleziyne utül ılme ennehül hakku min Rabbik yine 

bunun bir nedeni de gerçek ilim sahipleri bu mesajın rabbinden gelen 
hakikatin ta kendisi olduğunu anlasınlar diyedir. Yani Allah‟ın 
peygamberlerin ideallerine, emellerine, ufuklarından yatan o ideal 
beklentilerine ulaĢma yolunda yürürken Ģeytanlara, Ģeytansı güçlere, 
onların ideallerine yönelik yürüyüĢlerine gölge düĢürmesine izin 
vermesinin bir sebebi de sadece zayıf ve hastalıklı imana sahip olanların 
hastalığını ortaya çıkarmak değil, aynı zamanda ilim sahipleri, yani 
baktıklarına sadece gözle değil gönülle bakabilen, eĢya ile Allah 
arasında, eserle müessir arasında, sanatla sanatkar arasında, gösterge 
ile gösterilen arasında ki o mükemmel irtibatı, o kopmaz irtibatı, 
bağlantıyı kurabilen gerçek bilgi sahiplerine neyi vermek için? Onlara da 



bu mesajın hakikatin ta kendisi olduğunu, rablerinden kendilerine 
gönderilmiĢ gerçeğin ta kendisi olduğunu anlasınlar diye böyle yaptık 
buyuruyor. 

 
feyu'minu Bihi fetuhbite lehu kulubühüm bu sayede O‟na 

inanacaklar ve nihayet kalpleri O‟na tam bir teslimiyetle yapıĢacaktır. 
Yani bu ibareden ben A. Ġmran suresinin7. ayetini hatırladım; 

 
..ver Rasihune fiyl ılmi yekulune amenna Bihi küllün min ındi 

Rabbina. (A.Ġmran/7) diyorlardı. Kur‟an ın muhkem ve müteĢabih diye 
ayetlerinin ikiye ayrıldığını öğreniyoruz. MüteĢabih olanlar, yani ilk 
bakıĢta anlamını vermeyip, gerçek anlamını anlamak için muhkemini çok 
iyi bilmek gereken ve muhkemini bildikten sonra da MüteĢabihin üzerinde 
çok derin derin düĢündükten sonra size anlamını veren ayetlere neden 
yer verdi rabbimiz derseniz eğer, iĢte ilim sahipleri derler ki, amenna 
Bihi küllün min ındi Rabbina. Bunların tamamı rabbimizden bize 
gönderilmiĢ hakikatlerdir biz ona iman ettik derler. Yani Allah‟a olan 
güvenlerini tazelerler. 

 
Biraz önce de söylediğim gibi eğer 2 x 2 = 4 gibi olsaydı orada 

imandan söz edilir miydi. Ġmandan söz edilmesi için aritmetik kesinlik 
dıĢında kalbi bir itminan olması lazım. Aritmetik kesinliklere iman 
edilmez, iman söz konusu olmaz. Onun için iman bambaĢka bir Ģeydir. 
Ġman aritmetik kesinliklere dayanmaz. Ġman; insan yüreğinin ötelere 
açılan kapıdan geçerek mutlak hakikatle bağlantı kurmasına dayanır. 
Ġman böyle bir Ģeydir. 

 
ve innAllâhe lehadilleziyne amenû ila sıratın müstekım Ģu bir 

gerçek ki Allah; inanıp güvenen kimseleri dosdoğru bir yola yöneltir. 
 
 

 55-) Ve lâ yezalülleziyne keferu fiy miryetin minhu hatta 
te'tiyehümüs saatü bağteten ev ye'tiyehüm azâbü yevmin 'akıym; 

 
 Hakikat bilgisini inkâr edenler ise, kendilerine ansızın ölüm 
gelinceye kadar yahut umutların boĢa çıkacağı sürecin azabı gelinceye 
kadar, O'ndan (Teklik'ten) Ģüphe içinde kalmaya devam edecek.. 
(A.Hulusi). 

 
55 - O küfredenler de kendilerine o saat bağteten gelinciye veya 

akîm bir günün azâbı gelinciye kadar ondan bir Ģekk içinde kalır giderler. 
(Elmalı) 

 



 
Ve lâ yezalülleziyne keferu fiy miryetin minh inkarda direnen 

kimseler ise O‟nun hakkında kuĢku duymaya devam edecekler. 
 
Burada ki kuĢku minhu sözcüğünde ki “hu” zamiri Allah‟a da 

gidiyor olabilir, vahye de gidiyor olabilir. Yani Allah hakkında kuĢku 
duymaları dile getiriliyor olabileceği gibi, vahiy hakkında duydukları kuĢku 
da dile getiriliyor olabilir. Ama aslında bu zamirin her iki yeri de görüyor 
olmasından dolayı Ģöyle bir anlamı da anlayabiliriz. Vahiy hakkında 
insanın duyduğu her kuĢku, aslında Allah hakkında duyduğu kuĢkudur. 
Çünkü gönderdiği vahiyden Ģüphelenen O‟nu gönderenden de 
Ģüpheleniyor demektir. 

 
Nasıl Ģüpheleniyor?Aslında özü itibarıyla vahye sırt çeviren 

insanların Allah‟a sırt çevirdiğini biliyoruz. Bu sırt çevirmenin felsefesi, 
mantığı, temelinde yatan mantık Ģu; Allah insanla bu derece yakın neden 
ilgilensin. Allah inancına sahip olsa bile; Allah‟ın hayat ile, insanla 
doğrudan irtibatı olduğuna, sürekli aktif, aktüel olarak hayata müdahil 
olduğuna inanmayan bir insanın Allah inancına itibar olunmaz. Böyle bir 
inanç Allah‟sız bir dünya tasarlar. Allah‟ın müdahil olmadığı bir hayat 
tasarlar. Dolayısıyla böyle bir inancın sahibi yaptıklarından, 
eylemlerinden sorumlu tutulacağına inanmaz. Çünkü Allahsız bir hayatta 
onun yaptıklarından kim hesap soracaktır ona.  

 
Bu da sorumluluk bilinci ile çatıĢır. Sorumluluk bilinci olan bir insan 

mutlaka yaptıklarından da hesap vereceğine inanır. O nedenle bir 
insanda sorumluluk bilinci uyandığında Allah inancı aktüel ve aktif,hayata 
müdahil olan bir Allah inancına dönüĢür. ĠĢte burada söylenmek istenen 
de bu aslında. 

 
Ve lâ yezalülleziyne keferu fiy miryetin minh inkarda direnen 

kimselere O‟nun hakkında kuĢku duymaya devam edecekler bu kimseler. 
hatta te'tiyehümüs saatü bağteten ev ye'tiyehüm azâbü yevmin 
'akıym ta ki son saat kendilerini ansızın gelip kuĢatıncaya, ya da yaĢama 
sevincinin kökünü kurutan bir günün tarifsiz azabı kendilerine 
kavuĢuncaya kadar. 

 
„akıym; aslında kısır demek, soysuz ve köksüz demek. Fakat 

burada yaĢama sevincinin kökünü kurutan diye çevirmeyi daha uygun 
buldum. Çünkü yaĢama sevinci insanın ahirette ebedi huzura, ebedi 
saadete kavuĢması içinde temel olan bir duygudur. Bir temel güdüdür. 
Ġnsan eğer Allah ile iliĢkisini bozmuĢ, hesabını veremeyeceği bir hayatla 



Allah‟ın huzuruna çıkmıĢsa, bu sevinci yitirecek, yani yaĢama sevincinin 
kökü kurumuĢ olacak, soyu kurumuĢ olacak. 

 
ĠĢte bu durumda Kur‟an ın baĢka bir yerinde ifade buyrulduğu gibi 

onlar artık mutlak ölümü, yani yok oluĢu çağıracaklar. Neredesin sen ey 
yok oluĢ diyecekler. Ölümde yetmeyecek onlara. Yok oluĢ. Onun için 
Kur‟an der ki onlara; 

 
Lâ ted'ul yevme süburen vahıden ved'u süburen kesiyra. 

(Furkan/14) Bugün tek bir ölümü çağırmayın. Yani sübur ölüm de değil, 
mevt te değil. Yok oluĢ. Mutlak ölüm diyoruz biz buna. Bir daha hiç 
dirilmeyecek Ģekilde yok oluĢ. Onun için bugün mutlak yok oluĢ, bir tek 
yok oluĢ yetmez size. Bir tek ölüm yetmez size ölümleri çağırın diyor 
Kur‟an. Bir çok ölümü çağırın tek ölüm yetmez. 

 
 

 56-) Elmülkü yevmeizin Lillâh* yahkümü beynehüm* felleziyne 
amenû ve amilus salihati fiy cennatin naıym; 

 
 O süreçte mülk (tüm var olanlar) Allâh içindir; aralarında hüküm 
verir! Ġman edip gereğince çalıĢmalar yapanlar, nimet cennetlerindedirler. 
(A.Hulusi) 

 
56 - Mülk o gün bir Allah‟ındır, beyinlerinde hükmünü verir, artık 

iman edip salih iĢ yapmıĢ olanlar Naîm Cennetlerindedir. (Elmalı) 
 
 
Elmülkü yevmeizin Lillâh hakimiyetin tamamı o gün sadece 

Allah‟a ait olacaktır. O gün yani din günü, yani hesap günü, yani insanın; 
Allah‟ın huzurunda tüm yapıp ettiklerinin, yani hayatının hesabını 
vereceği gün. Hakimiyetin tamamı. Kısmen değil tamamı Allah‟a ait 
olacaktır. yahkümü beynehüm O onları yargılayarak aralarında hüküm 
verecektir. felleziyne amenû ve amilus salihati fiy cennatin naıym ĠĢte 
bunun sonucunda iman eden, doğru ve yararlı iĢ iĢleyen kimseler her tür 
nimetin doldurduğu cennetlere yerleĢecekler. Her tür nimetle ağzına 
kadar tıka basa dolu olan cennetlere yerleĢecekler. 

 
 

 57-) Velleziyne keferu ve kezzebu Bi âyâtiNA feülaike lehüm 
azâbün mühiyn; 

 
 Hakikat bilgisini inkâr edenler ve delillerimizi yalanlayanlara 
gelince, iĢte onlar için aĢağılayıp, zilleti yaĢatan azap vardır. (A.Hulusi) 



 
57 - Kâfirlik edip âyetlerimize yalan demiĢ olanlar ise, iĢte bunlara 

mühîn bir azâb vardır. (Elmalı) 
 
 
Velleziyne keferu ve kezzebu Bi âyâtiNA ne ki inkarda inat eden 

ve bizim ayetlerimizi yalanlayan kimselere gelince feülaike lehüm 
azâbün mühiyn iĢte onlar O‟nun kendilerine verdiği onur kırıcı, yani 
Ģereflerini beĢ paralık eden bir terkedilmiĢliğe mahkum olacaklar. 

 
Azâb; daha önce de bu surenin 25. ayetinde iĢlediğimiz gibi kelime 

anlamıyla terk edilmek, bir kenarda bırakılmak anlamına gelir. En büyük 
azâb Allah‟ın insanı terk edilmiĢ bırakması olsa gerek. 

 
 

 58-) Velleziyne haceru fiy sebiylillâhi sümme kutilu ev matu 
leyerzükannehümullâhu rizkan hasena* ve innAllâhe leHUve hayrur 
razikıyn; 

 
 Allâh yolunda hicret edip, sonra da öldürülmüĢ yahut ölmüĢ 
olanlara gelince; Allâh onları güzel yaĢam gıdalarıyla besler! Evet, Allâh 
elbette "HÛ"dur! En hayırlı yaĢam gıdasıyla besleyendir! (A.Hulusi) 

 
58 - Allah yolunda hicret edip de sonra katledilmiĢ veya ölmüĢ 

olanlar ise elbette Allah, onları muhakkak güzel bir rızk ile merzuk 
edecektir, ve çünkü Allah, elbette rızk verenlerin en hayırlısı odur. 
(Elmalı) 

 
 
Velleziyne haceru fiy sebiylillâhi sümme kutilu ev matu bir de 

Allah davası uğruna yurdunu yuvasını terk ettikten sonra öldürülen ya da 
ölen kimseler var. 

 
Yeni bir pasaja girdi sure, bu pasajda yukarısı ile bağlantılı olarak 

bu ayetlerin; hicretin hemen ardından indiğini de düĢünerek muhacirlerin 
durumu, yani Ģirk ve küfür diyarını, zulüm diyarını, imkanların tüketildiği 
diyarı; Ġmkanları üretecek bir diyar bulmak için terk eden kimselerin 
durumları ele alınıyor. Özellikle de onlar içerisinden dârı bekaya, ebedi 
yurda göç etmiĢ olan, ölmüĢ ya da öldürülmüĢ olanları ele alıyor ve 
bunların durumunu izah ediyor. 

 



leyerzükannehümullâhu rizkan hasenen Allah onları mutlaka 
güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. ve innAllâhe leHUve hayrur razikıyn 
zira Allah, evet elbette O‟dur rızık verenlerin en hayırlısı. 

 
Daha önce söylemiĢtim Kur‟an a göre rızık sadece mideye giren 

Ģeyler değildir. Mutluluktan cennete, imandan akla, sıhhatten huzura 
hepsi ama hepsi Allah‟ın insana verdiği birer rızıktırlar. 

 
 

 59-) Leyüdhılennehüm müdhalen yerdavneh* ve innAllâhe le 
'Aliymun Haliym; 

 
 Onları razı olacakları yaĢama dâhil eder... Muhakkak ki Allâh 
Aliym'dir, Haliym'dir. (A.Hulusi) 

 
59 - O elbette onları hoĢnut olacakları bir medhale koyacaktır ve 

çünkü Allah, gayet alîm, gayet halîmdir. (Elmalı) 
 
 
Leyüdhılennehüm müdhalen yerdavneh kesinlikle onları hoĢnut 

olacakları bir makama kavuĢturacaktır. Kimleri? Ġmkanların tükendiği 
yerden Allah için zulüm diyarından, imkanların üretileceği bir diyara göç 
eden ve bu sırada canını vermiĢ olan insanlar içindir bu. Onları hoĢnut 
olacakları bir makama kavuĢturacaktır buyuruyor Allah ayeti 
kerimesinde. Allah yolunda ölen ve öldürülenleri bekleyen sonsuz rızık 
ve makam ne olabilir ki? Elbette cennet olacaktır. 

 
ve innAllâhe le 'Aliymun Haliym zira Ģu bir gerçektir ki Allah 

onların neden razı olacaklarını çok iyi bilen, asi kulları cezalandırmada 
da hiç acele etmeyendir. Yani aliym; Her Ģeyi bilendir.Ama özellikle 
belirsiz geldiği zaman Allah‟a iliĢkin bu sıfatlar, belirsiz geldiği yerlerde 
hemen önceki konu ile irtibatlı olarak anlamlanırlar. Yani neyi bilir? 
Onların neden razı olacağını, neden hoĢnut olacağını, ne uğruna 
canlarını verdiklerini, yurtlarından yuvalarından olduklarını çok iyi bilir. 

 
Haliym de hemen bir sonra gelen sıfat ki; Allah cezalandırmada 

acele etmez. Hemen ceza vermez. Yani bu anlamda, bu insanlar 
içerisinden kusur iĢlemiĢ olanlar varsa onlara tevbe etmek ya da zulüm 
diyarını hala terk etmeyen, hala imkanların tükendiği yerden imkanların 
üretileceği yere gitmeyenler varsa onlar konusunda cezasını da  infaz 
etmekte acele etmez. Haliym sıfatı Allah‟ın insana verdiği mühletin, 
insana verdiği fırsatın çokluğunu gösterir. 

 



 
 60-) Zâlike ve men akabe Bi misli ma 'ûkıbe Bihi sümme büğıye 
aleyhi leyensurennehullah* innAllâhe le 'Afüvvün Ğafûr; 

 
 ĠĢte böyle... Kim kendisine yapılan eziyete benzeriyle cevap 
verdikten sonra yeniden aynı eziyete uğrarsa, Allâh ona mutlaka yardım 
eder... Muhakkak ki Allâh Afüvv'dür, Ğafûr'dur. (A.Hulusi) 

 
60 - Bu böyle, bir de her kim kendine edilen ukubete misli ile 

mukabele eder de sonra yine üzerine bağy olunursa elbette Allah ona 
nusrat eder, çünkü Allahın afvi çok, mağfireti çoktur. (Elmalı) 

 
 
Zâlike sözün özü bu konuda Ģudur ki; ve men akabe Bi misli ma 

'ûkıbe Bihi sümme büğıye aleyhi leyensurennehullah kendilerine 
yapılan saldırıya misli ile karĢılık veren kimse, bunun ardından yine 
tarafsız bir saldırıyla karĢı karĢıya kalırsa Allah böyle birine kesinlikle 
yardım edecektir. 

 
SavaĢa izin veren 39. ayetle birlikte ele alınmalı bu. MeĢru 

müdafaaya izin  veriyor. Kendisine saldırılan bir kimsenin saldırana misli 
ile mukabele etmesi hakkıdır. Çünkü saldırı karĢısında kendisini 
savunması en doğal hakkıdır kiĢinin. Burada iĢte Hıristiyan teolojisi ile, 
daha doğrusu Pavlus‟un öğretisiyle Kur‟an ın öğretisi ayrıĢır. Bir 
yanağına tokat vurana öbürünü çevir diyen bir öğreti hiçte doğru 
söylemiyor. Çünkü hayat bu değil. Bunu söyleyenler bile öbür yanağını 
çevirmemiĢlerdir. Çünkü meĢru müdafaa, saldırı karĢısında savunmak, 
insanın en tabi hakkıdır, hatta vecibesidir, görevidir. Çünkü hayat Allah‟ın 
insana verdiği bir emanettir. Hayat emanetini saldırıya açık tutmak ve 
hatta onu teĢvik edercesine ödüllendirmek değil, saldıranları 
cezalandırmaktır esas olan.  

 
Onun içindir ki böyle bir Ģeyi istemez muhatabından Kur‟an. Misli ile 

karĢılık verebileceği iznini verir. Ama tabii ki affederse o alicenaplığını 
gösterir. Ama burada misli ile karĢılık verdikten sonra hala karĢıdaki 
saldırmaya devam ediyor, daha aĢırı saldırıyorsa Allah ona yardım 
edecektir buyuruyor ayeti kerime. Ki bu buyruk haddi zatında Bedir‟de fiili 
olarak yerine gelmiĢtir. 

 
innAllâhe le 'Afüvvün Ğafûr Elbette Allah affetmeyi çok seven 

sınırsız bir bağıĢlayıcıdır. 
 
 



 61-) Zâlike Bi ennAllâhe yulicülleyle fiynnehari ve 
yulicünnehare fiylleyli ve ennAllâhe Semiy'un Basıyr; 

 
 ĠĢte böyle... Zira Allâh, geceyi gündüze dönüĢtürür, gündüzü de 
geceye (olaylar birbirinin zıddına dönerek devran döner)! Muhakkak ki 
Allâh Semi'dir, Basıyr'dir. (A.Hulusi) 

 
61 - Çünkü Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de 

gecenin içine sokar ve Allah, semi'dir, basîrdir. (Elmalı) 
 
 
Zâlike bunun yasası budur. Bi ennAllâhe yulicülleyle fiynnehari 

ve yulicünnehare fiylleyl zira baksanıza Allah gündüzü kısaltıp geceyi 
uzatıyor, geceyi kısaltıp gündüzü uzatıyor. 

 
Neden böyle bir ayet geldi? Bir üstteki ayetle ne alakası var? Haddi 

zatında çok alakası var. Hayatın yasasını veriyor. Zalike de zaten bunu 
söylüyor. Yani kötüler ve iyiler hep olacak. Saldıranlar hep olacak. 
Zalimler hep olacak. Onun içinde savunmak hep olmalı. Onun içinde 
mazlumlar kendilerini hep savunmalı. Zalimin bittiği bir tarih, bir an, bir 
zaman parçası olmayacak. Kötünün kökten yok olduğu yeryüzünde bir 
dönem olmayacak. O nedenle kötüye karĢı tedbir üretmekle görevlidir 
iyiler. 

 
Gece ve gündüze bakın, bu Allah‟ın yasasıdır. Nasıl ki gece ve 

gündüz sürekli birbirinin ardınca geliyorlarsa, yükselen ve alçalan 
dönemler, iyinin üstte, kötünün altta olduğu dönemler, tabii tersi 
dönemlerde gelecek. Ġyinin altta kötünün üstte olduğu dönemlerde 
gelecek. 

 
Aslında bu Kur‟an da farklı ayetlerde ifade edilmiĢ. A. Ġmran/140. 

ayetini hatırlıyorum; ve tilkel eyyamu nüdavilüha beynen Nas 
(A.Ġmran/140) bu dönemler, insanlar arasında biz onları döndürür 
dururuz. Bir iyiler galip gelir, bir kötüler. Bir insanlık sahnesi güzelliklerle 
dolar, bir de çirkinliklerle. Yani bu haddi zatında hayatın yasasıdır. 

 
Yine A. Ġmran/ 26-27. ayetlerini hatırlıyorum. 
 
Kulillâhumme mâlikel mülki tü'til mülke men teĢâ..(A.Ġmran/26) 

de ki; Ey Allah‟ım sen mülkün hakiki sahibisin. Otoritenin hakimiyetin 
gerçek sahibi sensin. Sen otoriteyi dilediğine verirsin iktidarı, dilediğinden 
de alırsın. Yani veren de sen olursun, alan da sen olursun. Ġktidar sahibi 
hiç kimse iktidarının ebedi olduğunu, bin yıl yaĢayacağını falan 



söylemesin. Onlar Allah‟ın bu yasasını, bu kanununu bilmiyorlar 
demektir.  

 
ĠĢte bu ayetler bu yasayı hatırlatıyor. Gece ve gündüzü görmüyor 

musun ey insanoğlu. Ġnsanın iktidarı da böyle geçicidir iĢte demeye 
getiriyor. 

 
ve ennAllâhe Semiy'un Basıyr ne var ki Allah her yardım 

çağrısını iĢitir. Her mazlumu görür. 
 
 

 62-) Zâlike Bi ennAllâhe "HU"vel Hakku ve enne ma yed'une 
min dûniHĠ hüvel bâtılu ve ennAllâhe "HU"vel Aliyyül Kebiyr; 

 
 ĠĢte böyle... Zira Allâh; "HÛ"dur! Hak'tır (hakiki varlık)! O'nun 
dûnunda olan yöneldikleri ise, aslı olmayan (bilinçteki yanlıĢ verinin var 
sandırdığı) Ģeylerdir! Muhakkak ki Allâh, Alîy'dir, Kebiyr'dir. (A.Hulusi) 

 
62 - Çünkü Allah dır ancak zati hak, onların ondan baĢka davet 

ettikleri ise hep bâtıldır, ve Allah dır ancak yegâne yüksek, yegâne 
büyük. (Elmalı) 

 
 
Zâlike bunun böyle olması doğaldır Bi ennAllâhe "HU"vel Hakk 

zira mutlak hakikat Allah‟ın ta kendisidir. Yani varlık mukayyettir, mutlak 
olan sadece O‟dur. Ġktidar sınırlıdır, iktidar geçicidir, O‟nun iktidarı 
kalıcıdır. Ġnsanın iktidarı geçicidir, mutlak hakikat O‟dur çünkü. 

 
ve enne ma yed'une min dûniHĠ hüvel bâtıl ve onların; O‟nun 

dıĢında yalvardıkları ise batılın ta kendisidir. Yani Allah dıĢında 
kendisinden medet umulan iktidarlar, kendisine yaslanılanlar, kendisine 
yaslanılıp ta Allah‟a isyan edilen iktidarlar. Allah‟ı inkar edipte iktidarına 
güvenerek Allah‟a isyan edenlerin iktidarları, iĢte bütün onlar batılın ta 
kendisidir. 

 
ve ennAllâhe "HU"vel Aliyyül Kebiyr ve Ģüphe yok ki Allah 

yüceler yücesi, büyükler büyüğüdür. 
 
 

 63-) Elem tera ennAllâhe enzele mines Semai maen, fetusbihul 
Ardu muhdarreten, innAllâhe Latıyfün Habiyr; 



 
 Görmedin mi ki; Allâh semâdan bir su inzâl etti de arz yemyeĢil 
oluyor... Muhakkak ki Allâh Latiyf'tir, Habiyr'dir. (A.Hulusi) 

 
63 - Görmedin mi Allah, Semadan bir su indirmekle Arz yemyeĢil 

oluveriyor, hakikat Allah, çok lâtîf bir habîrdir. (Elmalı) 
 
 
Elem tera ennAllâhe enzele mines Semai maen ey insan görmez 

misin ki gökten su indiren Allah‟tır. O‟nun çift kutuplu yasasını öğrenmek 
için yere göğe bak ey insan demeye getiriyor. Yani bahara bak, güze 
bak. Bir günün gece ve gündüzü olduğu gibi bir yılın da baharı ve güzü 
olur. Yazı ve kıĢı olur. Sen iktidarların bahar ve güzü olmadığını mı 
sanıyorsun. Ey insanoğlu kendi hayatının güzü olmayacağını mı 
sanıyorsun. Senin yaprakların sararıp dökülmeyecek midir. Elinde ki 
imkanı bir gün kaybetmeyeceğini mi sanıorsun. ĠĢte burada anlatılan o 
aslında. 

 
fetusbihul Ardu muhdarreten ki bu sayede yer yüzü 

yeĢillenmektedir. Yani sana verdiği iktidar ve imkan aslında senin elde 
ettiğin değil, Allah‟ın sana imtihan için verdiğidir. innAllâhe Latıyfün 
Habiyr çünkü Allah dilediği Ģeyi cömertçe lütfeder. Nankörün 
nankörlüğünden haberdar olur. 

 
 

 64-) LeHU ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard* ve innAllâhe 
le"HU"vel Ğaniyyül Hamiyd; 

 
 Semâlarda ve arzda olan ne varsa O'nun (Esmâ özelliklerinin 
seyredilmesi) içindir!.. Muhakkak ki Allâh, elbette O, Ğaniyy'dir, 
Hamiyd'dir. (A.Hulusi) 

 
64 - Göklerdeki ve Yerdeki hep onundur ve hakikat Allah, hamd 

olunacak yegâne ganiy ancak odur. (Elmalı) 
 
 
LeHU ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard göklerde ve yerde var 

olan her Ģey bütünüyle sadece O‟na aittir. ve innAllâhe le"HU"vel 
Ğaniyyül Hamiyd ve Allah kendi kendine yeterli olan ve her tür övgüye 
layık olandır. 

 
 



 65-) Elem tera ennAllâhe sahhare leküm ma fiyl Ardı vel fülke 
tecriy fiylbahri Bi emriHĠ, ve yümsiküsSemae en teka'a alel' Ardı illâ 
BiizniHĠ, innAllâhe BinNasi le Raûfun Rahıym; 

 
 Görmedin mi Allâh, arzdakileri de denizde akıp giden gemileri de 
sizin hizmetinize vermiĢtir... Semâyı (gökten gelecek meteorları) arza 
çarpmaktan O koruyor... OluĢmasına elverdiği Ģartları dıĢında... 
Muhakkak ki Allâh insanlarda Raûf'tur, Rahıym'dir. (A.Hulusi) 

 
65 - Görmedin mi Allah, hakikaten bütün Yerdekileri sizin için 

müsahhar kıldı, Semayı da izni olmaksızın Yere düĢmekten tutuyor, 
hakikaten Allah, insanlara çok ra'fetli bir rahîmdir. (Elmalı) 

 
 
Elem tera ennAllâhe sahhare leküm ma fiyl Ard ey insan 

görmez misin ki yer yüzünde bulunan her bir Ģeyi sizin için bir yasaya 
bağlayan, bir yasaya tabi kılan Allah‟tır. 

 
Teshıyr yasası diyoruz biz buna sevgili Kur‟an dostları. Ġnsanın 

Ģeref ve değerine dayalı yasalar zinciridir bu. Kainatın gözbebeği insana 
Allah‟ın lütfudur, Allah‟ın verdiği değerdir. Yere bak, göğe bak, suya bak 
ateĢe bak, toprağa bak, yıldıza bak, aya bak, güneĢe bak, mevsime bak 
hepsi adeta insan yer yüzünde yaĢasın, yaĢamı mümkün olsun, insanın 
yeryüzünde var oluĢu mümkün olsun diye görevlendirilmiĢlerdir. Bu 
Allah‟ın insana verdiği değerdir. 

 
Ayrıca insanın emrine amade kılınan bütün bu Ģeylerde insanın 

keĢfini beklemektedir. Burada o ima da vardır. Tefhıyr sırrı dediğimizde 
insanın emrine verilmiĢ olan bütün bu yerde ve gökte bulunan Ģeylerin 
sırrına ermek mümkündür. Yani onların keĢfi insanı beklemektedir. Ġnsan 
bunları keĢfetmek için merak etmek durumundadır. Kendi emrine verilmiĢ 
olan bu Ģeylerin sırrını keĢfettiğinde Allah‟a daha bir yaklaĢacak, Allah‟ın 
kendisine verdiği önemi daha bir iyi kavrayacaktır. 

 
vel fülke tecriy fiylbahri Bi emriH yine gemiler denizde O‟nun 

emrine uygun olarak yol almaktadırlar. Yani suyun kaldırma gücünü, bu 
yasayı suya veren O‟dur. ve yümsiküsSemae en teka'a alel' Ardı illâ 
BiizniH yine gök cisimlerinin o izin vermedikçe yer yüzüne çarpmasına 
yasalarıyla engel olan da O‟dur. 

 
Maddenin yasalarından söz ediliyor tabii. Yani sonu da olduğundan 

söz ediliyor O izin vermedikçe. Ġllâ BiizniH eğer bir gün izin verirse iĢte o 



kıyamet olacaktır. Onun izin vermesi, göklere artık bırakıyorum iznim var 
demesi kıyametin öbür adı olacaktır. 

 
innAllâhe BinNasi le Raûfun Rahıym ġüphe yok ki Allah 

insanlara karĢı pek Ģefkatli, pek merhametlidir. Allah‟ın insana olan 
ilgisinin temeli iĢte bu: Sevgi, Ģefkat ve merhamet. Yani vahyin illeti de bu 
değil mi. Aslında Allah‟ın yer yüzünü yaratmasıyla vahyi göndermesinin 
illeti aynı değil mi? Merhamet. Ġlahi merhamet olmasaydı insan olmazdı. 
Çünkü insanın yaĢamına elveriĢli bir yeryüzü, bir gökyüzü olmazdı. Eğer 
ilahi merhamet olmasaydı vahiy inmezdi. Vahiy; Allah‟ın insana olan 
Ģefkat ve merhametinin bir ürünüdür. 

 
 

 66-) Ve "HU"velleziy ahyaküm sümme yümiytüküm sümme 
yuhyiyküm* innel Ġnsane lekefur; 

 
 "HÛ"dur ki sizi (Ģuurla) diriltti... Sonra sizi ("ben"liğinizden) öldürür, 
sonra sizi (hakiki ölümsüz hayat ile) diriltir... Muhakkak ki insan sınırlı 
değerlendirme özelliğine sahiptir. (A.Hulusi) 

 
66 - Size hayatı veren de odur, sonra sizi öldürür, sonra sizi yine 

diriltir, hakikat insan çok nankördür. (Elmalı) 
 
 
Ve "HU"velleziy ahyaküm sümme yümiytüküm sümme 

yuhyiyküm zira size hayat bahĢeden, sonra size ölümü tattıracak olan 
ardından sizi diriltecek olan da yine O‟dur. innel Ġnsane lekefur Ģu bir 
gerçektir ki insanoğlu nankörlükte pek ısrarcıdır. 

 
Kefur; Feul veznindendir. Hem ismi fail, hem ismi meful anlamına 

gelir. Hem inkar eden, hem de inkarı sonucunda elindeki avucundakini 
kaybederek Allah tarafından tanınmayan, yani inkara uğrayan manasına 
gelir. 

 
 

 67-) Likülli ümmetin ce'alna menseken hüm nasikuhü fela 
yünaziunneke fiyl emri ved'u ila Rabbik* inneke leala hüden 
müstekıym; 

 
 Her ümmete ibadet edecekleri bir mensek (ibadet anlayıĢı ve Ģekli) 
oluĢturduk... O hâlde bu konuda seni tartıĢmaya çekemesinler; (tartıĢma) 
sadece Rabbine davet et... Kesinlikle hakikate erdiren yoldasın! 
(A.Hulusi) 



 
67 - Biz her ümmet için bir ibadet yolu yapmıĢızdır ki onlar onun 

âbidleridir, binaenaleyh emirde sana aslâ münazaa etmesinler, ve 
rabbine davet et, çünkü sen cidden hakka götüren doğru bir yol 
üzerindesin. (Elmalı) 

 
 
Likülli ümmetin ce'alna menseken hüm nasikuh biz her ümmet 

için Allah‟a kalben yaklaĢsınlar diye bir ibadet yol ve yöntemi belirledik. 
 
Mensek; Ġbadet, ibadet yeri, ibadet yol ve yöntemi anlamına gelir 

kelime olarak. Allah‟a yaklaĢma anlamına gelir. Maide/48 ile bu ayet 
arasında ilginç bir benzerlik var; 

 
li küllin cealna minküm Ģir'aten ve minhaca. (Maide/48) her bir 

ümmet için biz bir yol, bir ibadet tarzı, bir Ģeriat tayin ettik. Onlar için bir 
Ģeriat kıldık buyruluyor maide suresinde. Adeta bu iki ayetin de bize 
söylemek istediği; Vahiy süreci içinde insanlığın ilk gününden bu güne 
kadar Allah‟ın gönderdiği vahiylerin özü bir, fakat onların ibadet tarzları, 
onları talim ettirdiği ibadet tarzları farklı olabilir. Ama bu farklılıktan yola 
çıkarak siz vahiylerin özünün de farklı olduğunu anlamayın, böyle 
sanmayın. Bu konuyu da siz iĢin özüne yönelik bir Ģey olarak görmeyin. 
Çünkü ibadetler kendisiyle Allah‟a ulaĢılan araçlardır. Çağrı araçtan çok 
amaca olmalıdır. Onun için siz araçtan çok amacı hedefleyin. Ki hemen 
arkasından ayetin devamında gelen ibareye bakalım; 

 
fela yünaziunneke fiyl emr Ģu halde ey bu hitabın muhatabı kimse 

seni bu konuda tartıĢmaya çekmesin. Yani her hangi biri ile ibadeti 
konusunda tartıĢmaya girme. Ya ne yap? ved'u ila Rabbik sadece sen 
rabbine çağır. Rabbine çağırırsan ondan gerisi kolay inneke leala 
hüden müstekıym sen kesinlikle dosdoğru bir yol üzeresin. 

 
Tabii rabbine çağırsan Ģu anda senin yaptığın ibadetler en doğru 

olanlardır. Rabbine çağırdığın insan Allah‟a samimiyetle teslim 
olduğunda bunu görecektir. 

 
 

 68-) Ve in cadeluke fekulillâhu a'lemu Bima ta'melun; 
 

 ġayet seninle mücadele ederler ise de ki: "Allâh, yapmakta 
olduğunuzu (yaratanı olarak) daha iyi bilir." (A.Hulusi) 

 



68 - Ve eğer sana mücadele ederlerse de ki: ne yapıyorsunuz Allah 
pekâlâ biliyor. (Elmalı) 

 
 
Ve in cadeluke fekulillâhu a'lemu Bima ta'melun ve eğer seninle 

ille de tartıĢmak isterlerse onlara de ki. Allah yaptıklarınızın altında yatan 
nedenleri çok iyi biliyor.  

 
 

 69-) Allâhu yahkümü beyneküm yevmelkıyameti fiyma küntüm 
fiyhi tahtelifun; 

 
 Allâh, tartıĢtığınız konuda, kıyamet sürecinde aranızda hükmeder. 
(A.Hulusi) 

 
69 - Ve muhalefet edip durduğunuz Ģeyler hakkında Kıyamet günü 

Allah aranızda hükmünü verecek. (Elmalı) 
 
 
Allâhu yahkümü beyneküm yevmelkıyameti fiyma küntüm fiyhi 

tahtelifun Allah tartıĢıp durduğunuz konuda kıyamet günü aranızda 
hüküm verecektir. 

 
 

 70-) Elem ta'lem ennAllâhe ya'lemu ma fiys Semai vel'Ard* 
inne zâlike fiy Kitab* inne zâlike alAllâhi yesiyr;  

 
 Kavradın mı ki; Allâh, semâda ve arzda ne varsa (Esmâ 
özellikleriyle hepsinin hakikati olarak) hepsini bilir... Muhakkak ki onlar 
bilgi kapsamındadır... Muhakkak ki o, Allâh'a çok kolaydır. (A.Hulusi) 

 
70 - Bilmez misin ki Allah Gökte ve Yerde ne varsa bilir, muhakkak 

o kitaptadır, her halde o Allaha göre kolaydır. (Elmalı) 
 
 
Elem ta'lem ennAllâhe ya'lemu ma fiys Semai vel'Ard ey bu 

hitabın muhatabı olan insan, bilmez misin ki Allah gökte ve yerde olan 
biten her Ģeyi bilir. inne zâlike fiy Kitab çünkü bunların tamamı yasalarla 
kayıt altına alınmıĢtır.  

 
Kozmik yasalara atıf yapıyor ayet. EĢyayı yasasız bırakmayan 

Allah, insanı yasasız bırakır mı, insanı baĢıboĢ bırakır mı hiç dercesine 
ona dikkat çekiyor. 



 
inne zâlike alAllâhi yesiyr nitekim bu Allah için çok kolaydır. Yani 

Allah‟ın insana mesaj göndermesine inanmayanlar, bu konuda kuĢku 
duyanlar. Allah eĢyaya mesaj gönderdi ve eĢya bu mesaj üzerine 
deveran edip duruyor. Varlık bu mesajla ayakta duruyor. Ġnsana, -ki 
insan varlığın içinde en müstesna bir varlık. YaratılmıĢların içerisinde en 
Ģerefli varlık.- Ġnsanı baĢıboĢ bırakır mı Allah? 

 
 

 71-) Ve ya'budune min dûnillâhi ma lem yünezzil Bihi sultanen 
ve ma leyse lehüm Bihi 'ılm* ve ma lizzâlimiyne min nasıyr; 

 
 Allâh dûnunda, kendisinde hiçbir güç olmayan ve dahi kendilerinin 
de hakkında hiçbir ilimleri bulunmayan Ģeye tanrı niyetine tapınıyorlar! 
Zâlimler için bir yardımcı yoktur. (A.Hulusi) 

 
71 - Onlar Allahın karĢısında öyle bir Ģey'e tapıyorlar ki o ona öyle 

bir ferman indirmedi ve öyle bir Ģey ki ol babda lehlerine hiç bir ilim yok, 
zalimlere ise yardımcı yoktur. (Elmalı) 

 
 
Ve ya'budune min dûnillâhi ma lem yünezzil Bihi sultanen ve 

ma leyse lehüm Bihi 'ılm ne ki; bazıları hem Allah‟a inanıp, hem de 
Allah‟tan baĢka Onun haklarında hiçbir delil indirmediği ve kendilerinin de 
haklarında sahici bir bilgiye sahip olmadıkları varlıklara kulluk ediyorlar. 
Ne Allah onlar hakkında; “Bunlar size tanrılık yapabilir.1 veyahut ta 
“Bunlar benim katımda size Ģefaat edecekler.” diye bildirmiĢ, ne de 
kendileri onlar hakkında ciddi bir bilgiye sahipler. Ama onlara kulluk 
ediyorlar. ve ma lizzâlimiyne min nasıyr her halde bu zalimlerin hiçbir 
yardımcısı olmayacaktır. 

 
 

 72-) Ve izâ tütla aleyhim ayatüNA beyyinatin ta'rifü fiy 
vucuhilleziyne keferul münker* yekâdune yestune Billeziyne yetlune 
aleyhim âyâtiNA* kul efeünebbiüküm BiĢerrin min zâliküm* enNar* 
veadehAllâhulleziyne keferu* ve bi'sel masıyr; 

 
 Onlara âyetlerimiz apaçık kanıtlar hâlinde tilâvet edildiğinde, 
hakikat bilgisini inkâr edenlerin yüzlerinde inkârı, reddi görürsün! 
Neredeyse, delillerimizi kendilerine bildirenlere saldırıp çullanacaklar... 
De ki: "Size ondan daha kötüsünü haber vereyim mi? AteĢ (sizi yakacak 
olan)! Allâh, onu hakikat bilgisini inkâr edenlere vadetmiĢtir... O ne kötü 
dönüĢ yeridir!" (A.Hulusi) 



 
72 - Kendilerine karĢı âyetlerimiz birer beyyine olarak okunduğu 

zaman da o kâfirlerin yüzlerinde münkirliklerini tanırsın, hemen hemen 
karĢılarında âyetlerimizi tilâvet edenlere saldırıverecek gibi olurlar, de ki: 
Ģimdi size ondan daha Ģer olanını haber vereyim mi? AteĢ, Allah onu 
küfredenlere vaat buyurdu, ki o ne fena akıbettir. (Elmalı) 

 
 
Ve izâ tütla aleyhim ayatüNA beyyinat ve ne zaman kendilerine 

hakikatin apaçık belgeleri olan ayetlerimiz okunsa ta'rifü fiy 
vucuhilleziyne keferul münker küfürde direnenlerin yüzünde ki inkarı 
hemen fark edersin. Dikkat buyurun ne zaman kendilerine ayetlerimiz 
okunsa küfürde direnenlerin yüzünden inkarın izini okursun. Sanki inkar 
yüzünün rengine bürünmüĢtür. yekâdune yestune Billeziyne yetlune 
aleyhim âyâtiNA Öyle ki neredeyse ayetlerimizi okuyanlara saldıracak, 
onları parçalayacak gibidirler. 

 
Küfrün yürekten yüze vurması. Mihenk taĢı altının ayarını ortaya 

çıkarır, vahiy de insanların ayarını ortaya çıkarır. Bizim buradan 
anlayacağımız özet bu olsa gerek. 

 
kul efeünebbiüküm BiĢerrin min zâliküm de ki; bakın sizi 

bundan daha beter kızdıracak bir haber vereyim mi? Size bundan daha 
fitil edecek tabir caizse bir Ģey söyleyeyim mi? enNar..!* 
veadehAllâhulleziyne keferu. O Allah‟ın inkarda ısrar edenlere vaat 
ettiği ateĢtir. AteĢi haber veriyor. Allah size bunu vaat etti. ve bi'sel 
masıyr o ne berbat bir duraktır. 

 
 

 73-) Ya eyyühenNasu duribe meselün festemi'û leh*  
innelleziyne ted'une min dûnillâhi len yahluku zübâben ve levictemu 
leh* ve in yeslübhümüzzübâbü Ģey'en lâ yestenkızuhu minh* daufet 
talibu velmatlub; 

 
 Ey insanlar! Bir ibretlik misal verildi; onu dinleyin... Allâh dûnunda 
yöneldikleriniz, bir araya toplansalar bile, bir sinek dahi yaratamazlar! 
Sinek bile onlardan bir Ģey kapsa, onu sinekten kurtaramazlar... Ġsteyen 
de istenilen de âcizdir! (A.Hulusi) 

 
73 - Ey insanlar! bir mesel darp edildi, Ģimdi ona iyi kulak verin, 

haberiniz olsun ki sizin Allah dan baĢka taptıklarınız bir sinek 
yaratamazlar, hepsi onun için toplansalar bile, ve Ģayet sinek onlardan 



bir Ģey kaparsa onu ondan kurtaramazlar, tâlip de zayıf matlup da. 
(Elmalı) 

 
 
Ya eyyühenNas Yeni bir pasaja girdi. Siz ey insanlar duribe 

meselün festemi'û leh bir misal veriliyor, Ģimdi onu dinleyin: 
 
innelleziyne ted'une min dûnillâhi len yahluku zübâben Allah 

dıĢında yalvarıp yakardığınız varlıkların hiç biri asla bir sinek bile 
yaratamazlar. ve levictemu leh bu iĢ için hepsi bir araya toplansalar 
dahi yapamazlar bunu. ve in yeslübhümüzzübâbü Ģey'en lâ 
yestenkızuhu minh dahası eğer sinek kendilerinden bir Ģey kapacak 
olsa, kapıp kaçacak olsa ondan onu dahi geri alamazlar. Ne ilginç misal 
değil mi? Yani bir sineğin sizden aldığını bile geri alamazsınız. daufet 
talibu velmatlub zira aĢlamak isteyen de aciz alınmak istenen de. Ġkisi 
de aciz. 

 
Ayet açık, tefsire mahal tok. Zaten kendisi bir gerçeğin tefsiri. Allah 

dıĢında yalvarıp yakarılan her bir kimse, ne ise o. Ġnsan olabilir, aziyz 
olabilir, veliy olabilir, peygamber olabilir, taĢ olabilir, ideoloji olabilir, put 
olabilir, heykel olabilir, Ģu olabilir, bu olabilir. Yani Alla dıĢında, Allah‟tan 
isteyeceğini Allah dıĢında bir mercii den isteyen insana sesleniyor bu 
ayet. Kendisinden bir sinek, bir Ģey alacak olsa onu bile geri alamayacak, 
bundan bile aciz olan birine nasıl Allah‟a ait bir vasfı, bir niteliği 
yakıĢtırıyorsun diyor. 

 
 

 74-) Ma kaderullahe hakka kadriHĠ, innAllâhe leKaviyyün Aziyz; 
 

 ALLÂH'ı (adıyla iĢaret edileni) hakkıyla değerlendiremediler! 
Muhakkak ki Allâh Kaviyy'dir, Aziyz'dir (güçlü ve gücünü karĢı konulmaz 
Ģekilde kullanandır). (A.Hulusi) 

 
74 - Allahın kadrini gereği gibi takdir edemediler, hakikat Allah, 

yegâne kaviy, yegâne azîzdir. (Elmalı) 
 
 
Ma kaderullahe hakka kadriHĠ Onlar Allah‟ın gücünü gereği gibi 

kavrayıp takdir edemediler. 
 
Evet, müthiĢ bir ibare dostlar. Ma kaderullahe hakka kadriHĠ 

Allah‟ı hakkıyla takdir etmek. Nedir? Tanımakla mümkündür değil mi? 
Allah‟ı takdir etmek için tanımak lazım. Allah‟ı hakkıyla kavrayabilmek 



için O‟nu tanımak lazım. Kendini tanımadan O‟nu tanımakta ne mümkün. 
Kendini tanıyanlar O‟nu tanıyabilirler. Kendini tanıdığında Ģah 
damarından daha yakın olduğunu görecektir. Çünkü Allahsız bir insan, 
anlamsız bir insana dönüĢür. Tüm anlamının Allah‟ta olduğunu ancak 
Allah‟ı tanıdığında kavrayacaktır. 

 
Allah daha nasıl tanınır? Elbette ki esma ve sıfatıyla. Onu 

öğrenmekle tanınır. Yani isimleri, kendisinin ifade buyurduğu, Kur‟an da 
esma ül Hüsna  olarak geçen en güzel vasıfların kendisine ait olduğunu 
buyurduğu o isimler, o sıfatlarla. 

 
Mahlukatı O‟na atıf bilen bir bakıĢ açısıyla üçüncüsü. 
 
Daha nasıl tanınır Allah? Kainata; Allah‟ın bir eseri olarak 

bakmakla. O eseri iyi okursanız, o eserin sahibini, o sanatın sahibi olan 
sanatkarı da tanırsınız. Tüm varlığa açılmıĢ bir kitap gibi bakanlar. Tüm 
eĢyayı açık bir kitap gibi okuyanlar, okumayı becerenler Allah‟ı iyi takdir 
edenler olacaktır. 

 
[Ek bilgi; Hiçbir yerde "ilâh"a imandan söz edilmemektedir; çünkü 

"Allah", "Tanrı" değildir!  
 
"Senin ilâhın Allah‟tır" sözünün mânâsı "Allah ilâhtır" demek 

değildir!.. Bu belki, "Senin ilâh-Tanrı bildiğin, sandığın varlık gerçekte 
Allahtır; ki O Tanrı olmaktan münezzehtir" anlamına alınabilir. 

 
Bunun izahını geniĢ olarak "HZ. MUHAMMED‟ĠN AÇIKLADIĞI 

ALLÂH" isimli kitabımızda yaptık. Arzu edenler bu hususu oradan tetkik 
edebilirler. 

 
Evet, "Allah"a iman derken, "Allah"ı en asgari sınırı ile "Ġhlâs" 

sûresinde belirtilen biçimde anlamak gerekir.  
 
ġayet "Allah”ın "Ahad" olduğunu akıldan çıkarırsak veya "Allah‟ın”; 

"Ahad" olduğunun mânâsını anlamadıysak; "Allah‟ın" doğurulmamıĢ ve 
doğurmamıĢ olduğunun" mânâsını fark edemediysek, çözemediysek, 
idrak edemediysek; bu takdirde biz, "Allah‟a inanıyorum" deriz; ama yine 
de "Âmentü billahi" dememiĢ oluruz!.. Lafını etmiĢ, dille söylemiĢ oluruz; 
fakat, anlayıĢ olarak bu kavramdan mahrumuzdur...  
ĠĢte bu durumdakilerin hâlini açıklayan âyet de Ģudur:  
 



“ĠNSANLARDAN BĠR KISMI "B"NĠN ANLAMIYLA ALLÂH‟A VE 
GELECEĞĠMĠZE ĠMAN ETTĠK DERLER; AMA BUNUN BĠLĠNCĠNDE 
OLARAK ĠMAN ETMEMĠġLERDĠR." (Bakara:8)  

 
Çünkü..! Ġhlâs sûresinde, "Allah‟ın” "Ahad" yani bölünmez, 

parçalanmaz, cüzlerden meydana gelmemiĢ, parçalardan oluĢmamıĢ; 
sonsuz sınırsız TEK olduğu. 

 
Ve de "Samed" olarak, O‟na herhangi bir Ģeyin girmesinin, ya da 

O‟ndan her hangi bir Ģeyin çıkmasının mümkün olmadığı, anlaĢılabildiği 
zaman. 

 
Ve yine "O"ndan meydana gelmiĢ ikinci bir varlığın var olmadığı; 

ayrıca "O"nun baĢka varlıktan meydana gelmesinin söz konusu olmadığı 
fark edildiğinde ve bunun anlamı kavranıldığında, zaten otomatik olarak 
bizim "ben" dediğimiz varlık, hiç "var" olmamıĢ olarak "yok" olur!  

 
Ya da çok basite indirgeyerek açıklayalım... "ALLÂH”IN 

"SINIRSIZ" varlığına ĠMAN EDĠLDĠĞĠ ZAMAN!.. Yani, "SINIRSIZ" varlığı 
dolayısıyla hiçbir boyutta "O"nun yanı sıra ikinci bir varlığın 
mevcudiyetinden söz edilemeyeceği kavrandığı zaman...  

 
Görülecektir ki "sen (ben)" zaten hiç "var" olmamıĢsın... "Yok"sun!.. 

"YOK" mayasından oluĢmuĢ bir "yok" olarak mevcudsun; ki gerçekte tüm 
varlık sadece "O"dur!  
Var olmamıĢ bir Ģey nasıl "yok" olur? 
 

Var olmayan bir Ģey, gerçekte, ancak beĢ duyunun oluĢturduğu 
zanda "var" kabul edilir; o zanda "var" kabul edilen "benlik", idrak 
oluĢunca da "yok" olur demektir! Yoksa, gerçekten "var" olan hiçbir Ģey 
"yok" olmaz!.. Çünkü her Ģeyin varlığı, "ALLÂH" varlığıyla mevcuttur!.. Ki, 
o Ģeyin mutlak mânâda "yok" olması demek, sonuçta ALLÂH varlığının 
"yok" olması demek olur. A.Hulusi. http://www.ahmedhulusi.org/yazi/b-
sirriyla-anlayis.htm] 

 
[Ek bilgi 2; . Eğer siz ALLAH'ı hakkıyla tanısaydınız dualarınızla 

dağları yerinden oynatırdınız. (Hadis/Camius sağıyr)] 
 
innAllâhe leKaviyyün Aziyz nitekim Allah her Ģeye muktedir olan 

yüce bir otorite sahibidir. Yani neden böyle iki isim geldi bu ayetin 
sonuna? Allah‟ı hakkıyla takdir edemeyenlerden söz ettikten sonra. 
Allah‟ın kaviy ve aziyz olduğunu buyurdu ayet. Çünkü hiç kimse Allah‟ı 
hakkıyla takdir edemese Allah‟ın nesi eksilir ki. O‟nun Ģerefinden, O‟nun 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/b-sirriyla-anlayis.htm
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/b-sirriyla-anlayis.htm


onurundan bu hiçbir Ģeyi eksiltmez. Çünkü Allah yarattıklarından hiç 
birine muhtaç değil. Ama yarattıklarının tamamı O‟na muhtaç. 
Yarattıklarının tamamı O‟na asi olsa Allah‟ın izzetinden hiçbir Ģey 
eksilmez. Fakat onlar Allah‟a asi olduklarıyla kalmıĢ olurlar. 

 
 

 75-) Allâhu yastafiy minel Melaiketi Rusulen ve minen Nas* 
innAllâhe Semiy'un Basıyr; 

 
 Allâh, meleklerden Rasûller seçer ve insanlardan da... Muhakkak ki 
Allâh Semi'dir, Basıyr'dir. (A.Hulusi) 

 
75 - Allah, hem Melâikeden Resuller süzer hem insanlardan, 

hakikat Allah, yegâne semi', yegâne basîrdir. (Elmalı) 
 
 
Allâhu yastafiy minel Melaiketi Rusulen ve minen Nas 

dolayısıyla Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da elçiler 
seçer. innAllâhe Semiy'un Basıyr ne var ki sadece Allah her Ģeyi görür 
ve sadece O her Ģeyi iĢitir. 

 
Neden böyle bitti? Çok ilginç. 1 si Allah insanlardan ve meleklerden 

elçiler seçer. Allah‟ın seçtiği bu elçilere Allah muamelesi yaparsanız, 
onları seçen Allah‟a hakaret etmiĢ olursunuz. Onun için geçmiĢ 
toplumlar, putperest toplumların bir çoğunda tapınılan nesneler 
meleklerin bir sureti olarak nitelenirlerdi. Ya da Yine geçmiĢ toplumlarda 
puta dönüĢmüĢ Sanen ve senen‟e dönüĢmüĢ tapınılan nesneler 
geçmiĢte çok iyi olan Peygamber, Aziyz ve velilerin suretleri idi. Mesela 
Kur‟an da ved‟, Suva‟, yeuk ve nasr diye geçen 5 putun tefsir otoriteleri 
tarafından bize verilen bilgiye dayanarak söylüyorum, daha önce Ġdris 
peygambere iman etmiĢ olan havariler olduğu ve daha sonraları bu aziyz 
insanların, bu Allah dostlarına gösterilen saygının bozulmasıyla, saygının 
mahiyetinin değiĢmesiyle giderek bu saygı yerini tapınmaya terk etmiĢ 
olduğunu anlıyoruz. ĠĢte bu gibi örneklerden yola çıkarak bu ayeti daha 
iyi anlayabiliriz.  

 
Dahası ayet ne var ki sadece Allah her Ģeyi iĢitir diyor. Yani Allah‟ın 

seçtiği meleklerden ve peygamberlerden seçtiği kimseler Allah gibi her 
Ģeyi iĢitemezler. Her Ģeyi göremezler. Her Ģeyi iĢiten ve gören sadece 
Allah‟tır. 

 
 



 76-) Ya'lemu ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm* ve ilAllâhi 
turce'ul umûr; 

 
 Bilir onların geleceklerini de, geçmiĢlerini de... ĠĢler Allâh'a rücu 
ettirilir. (A.Hulusi) 

 
76 - Hepsinin önlerindekini ve arkalarındakini bilir ve bütün iĢler 

hep Allaha irca' olunur. (Elmalı) 
 
 
Ya'lemu ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm yine O, yani Allah 

onların bildiklerini de bilir, bilmediklerini de. Aslında bu ibarenin tam 
olarak harfiyen manası önlerinde olanı da bilir arkalarında olanı da. Fakat 
önlerinde olandan kastın bildikleri, arkalarından olandan kastın da 
bilmedikleri olduğu açık. 

 
ve ilAllâhi turce'ul umûr sonunda her iĢ ve oluĢ döner dolaĢır 

Allah‟a varır. 
 
 

 77-) Ya eyyühelleziyne amenûrke'û vescüdu va'budu 
Rabbeküm vef'alül hayre lealleküm tüflihun; 

 
 Ey iman edenler! Rükû edin (her an her zerrede hükümranlığını 
fark ederek eğilin); secde edin (indînde "ben"liğinizin "yok"luğunu 
hissedin), Rabbinize kullukta olduğunuzu kavrayın; hayır (Hakkanî fiil) 
iĢleyin ki kurtulasınız! (A.Hulusi) 

 
77 - Ey o bütün iman edenler, rüku' edin, secde edin, rabbinize 

kulluk edin, hayır iĢleyin ki felâh bulabilesiniz. (Elmalı) 
 
 
Ya eyyühelleziyne amenûrke'û siz ey iman edenler. Yalnızca 

Allah‟ın huzurunda eğilin. Vescüdu O‟nun; sizin için koyduğu yasaya tabi 
olun. 

 
Neden rükû  edin ve secde edin diye dar bir anlamıyla değil de, çok 

geniĢ anlamıyla çevirdim? Çünkü değerli dostlar secde Kur‟an da da Ven 
necmu veĢ Ģeceru yescudan (Rahman/6) ayetinde buyrulduğu gibi; 
Ağaçlar ve yıldızlar secde ederler. Yani böyle çevrilmez bu. Secde etmek 
burada ağaçlar ve yıldızlar, Allah‟ın kendileri için koyduğu yasaya tabi 
olurlar. Allah ile sözleĢmelerine uygun davranırlar demektir.  

 



Secde rolünü oynamaktır. Allah ile sözleĢme yapmaktır. Haddi 
zatında insanın secde hareketi, Allah‟a verilmiĢ bedeni bir imzadır. Yerini 
bilmektir, yurdunu bilmektir, Allah‟ın koyduğu yerde durmaktır. SözleĢme 
imzalamaktır yani. Rükû itaat, secde teslimiyettir. Rükû sosyal itaattir, 
secde bireysel itaattir. ..verke'u ma'arraki'ıyn (Bakara/43) ayeti vardır. 
Rükû edenlerle birlikte rükû edin. Allah‟a teslim olanlarla birlikte teslim 
olun. Ama; vescüdü me'as sacidiyngibi bir kalıp yoktur. Secde aĢk 
halidir çünkü ve Allah‟a olan muhabbet elbette ki kaynağını, insanın 
gönlünde ki imandan, bireysel imandan alır. 

 
Belki Ģöyle tefsir etmekte mümkün; Rükû Ġslam‟dır, secde imandır. 

Rükû itaattir, secde teslimiyettir diye de bunun için söylemiĢtim. 
 
va'budu Rabbeküm ve yalnızca rabbinize kulluk edin. vef'alül 

hayre lealleküm tüflihun ve hayırlı iĢler yapın ki ebedi kurtuluĢa nail 
olasınız. 

 
 

 78-) Ve cahidu fillâhi hakka cihadiHĠ, HUvectebaküm ve ma 
ceale aleyküm fiyd diyni min harec* millete ebiyküm Ġbrahiym* HUve 
semmakümül müslimiyne min kablü ve fiy hazâ liyekûner Rasûlü 
Ģehiyden aleyküm ve tekûnu Ģühedae alenNas* feekıymusSalâte ve 
atüz Zekâte va'tesımu Billâh* HUve Mevlaküm* fenı'mel Mevlâ ve 
nı'men Nasıyr; 
 
 Allâh için, O'nun Hak cihadı olarak, mücahede edin! O, sizi seçti ve 
Dinde size bir zorluk yüklemedi... Babanız Ġbrahim'in milletinin (din 
anlayıĢıdır bu)... Daha önce de Ģimdi de O, sizi "Müslimler = teslim 
olmuĢlar" diye isimlendirdi ki, O (Sistemi "OKU"yan, vahdeti açıklayan) 
Rasûl (Hz. Muhammed s.a.v.) sizin üzerinize bir Ģahit olsun, siz de 
insanlar üzerine Ģahitler olasınız! Artık salâtı ikame edin ve zekâtınızı 
verin; Esmâ'sıyla hakikatiniz olan Allâh'a tamamıyla bağlanın! O, 
Mevlâ'nızdır (sahibiniz, her fiilinizin oluĢturanı)... Ne güzel Mevlâ'dır ve 
ne güzel Nasîr'dir (O).(A.Hulusi) 
 

78 - Ve Allah uğruna hak cihâdıyla mücahede eyleyin, sizi o seçti, 
üzerinize dinde bir haraç de yükletmedi, haydin babanız Ġbrahim‟in 
milletine, bundan evvel ve bunda size Müslüman ismini o - Allah - taktı, ki 
Peygamber size karĢı Ģahit olsun, siz de bütün insanlara karĢı Ģahitler 
olasınız, haydin namazı kılın zekâtı verin, ve Allaha sıkı tutunun ki 
Mevlâ‟nız odur, artık ne güzel Mevlâ, ne güzel nasîr.(Elmalı) 

 
 



Ve cahidu fillâhi hakka cihadiH ve Allah uğruna üstün çaba sarf 
ederek gereği gibi mücadele edin. Yani var gücünüzü Allah yolunda 
harcayın cihat budur.  

 
Cihat sadece savaĢa indirgenemeyecek kadar muhteĢem bir 

kavramdır. Ġnsanın Allah adına harcadığı her emek cihat kapsamına 
girer. 

 
HUvectebaküm ve ma ceale aleyküm fiyd diyni min harec 

neden var gücünüzle Allah yolunda cihat edin? HUvectebaküm, çünkü 
O sizi seçti. Niçin seçtiği belli. Bu vahyi insanlığa taĢımak için bu onuru 
size verdi. Vahyi taĢıma onurunu size verdi madem, siz de vahyi 
taĢımanızın sorumluluğunu yerine getirin. Vahyi taĢımanın iftiharını, 
vahyi taĢımanın onurunu taĢıyorsunuz madem, sorumluluğunun altına da 
girin ve var gücünüzle Allah yolunda çaba sarf edin. 

 
ve ma ceale aleyküm fiyd diyni min harec O sizin için din 

konusunda sizi zora sokmadı, zorluk dilemedi. EĢyada asıl olan 
mubahlıktır ilkesini hemen hatırlamakta yarar var. Yani bir Ģeyin 
serbestliğine delil aranmaz. Eğer yasak değilse serbesttir. ĠĢte bu 
esastan yola çıkılmıĢtır. Hz. AiĢe der ki; peygambere iki Ģey 
sunulduğunda arasından en kolay olanını tercih ederdi. 

 
Hatta efendimiz Yessiru vela tuassiru ve beĢĢiru vela tuneffiru 

buyurur. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz, kolaylaĢtırınız güçleĢtirmeyiniz. 
Aslında bu ayette ifade edilen biraz da bu hadiste dile getirilen Ģey değil 
midir. 

 
Hatta bir gün Resulallah‟a sürekli ibadet etmek istediğini söyleyen 

birine Resulallah; Sen usanmadıkça Allah usanmaz. Uyarısında 
bulunmuĢtu.  

 
Buradaki belki Allah dinde size zorluk kılmamıĢtır ibaresinin bir 

önceki ayetin baĢı ile yakın alakası da Ģuradandır. Yani Allah yolunda 
cihat edeceksiniz var gücünüzü harcayacaksınız. Bu demek değildir ki 
gücünüzün ötesinde bir Ģey istiyor Allah. Gücünüzün içinde ki, 
gücünüzün yettiği Ģeyi yapın yeter demektir bu. 

 
millete ebiyküm Ġbrahiym sizden tek istediği atanız Ġbrahim‟in 

inanç sistemine tabi olmak.  
 
Millet inanç sistemi demektir. bizde Ģu anda Türkçe de kullanılıĢı 

kökten yanlıĢtır. Yani millet; bir ırka mensup olanlar demek değildir. 



Millet Kur‟ani bir kavramdır ve Kur‟ani anlamı da bir inanç sistemine 
mensup olan insanların toplamıdır. Ümmetle eĢdeğerdedir. 

 
HUve semmakümül müslimiyne min kablü ve fiy hazâ o sizi 

bundan önce ve bu vahiyde de Müslüman olarak isimlendirdi. 
 
Ġslam tüm vahiylerin ortak öğretisi, insanlığın değiĢmez değerlerinin 

ortak adıdır. Her peygamber Müslüman‟dır. Bu adı Allah seçti. Allah‟a 
teslimiyet, insanlık boyunca her müminin esas duruĢudur. ĠĢte bu ismi de 
Müslüman‟a Allah seçmiĢtir. 

 
liyekûner Rasûlü Ģehiyden aleyküm ve tekûnu Ģühedae 

alenNas ki elçi sizin için iyi bir model ve tanık olsun, insanlık içinde siz iyi 
bir model ve tanıklar olasınız. 

 
Açık dostlar. ġehiyd; Hem Ģahit, tanık olmak, hem de model ve 

örnek olmak anlamına gelir. Kendisi ile bir hakikatin ispat edildiği belge 
ya da kiĢidir. Siz insanlığa örnek olun, model olun, peygamber size 
model oldu. Peygamber size Ģahit oldu, hayatıyla tanık oldu, siz de 
insanlığa tanık olun. Peygamber sizin imamınız oldu, yani ümmetin 
anasıydı. Merhametiyle Ģefkatiyle, örnekliğiyle sizde insanlığın anası 
olun, imam ümmet olun. Yani ana toplum. 

 
feekıymusSalâte ve atüz Zekâte Ģu halde artık salâtı ikame edin, 

Allah karĢısında esas duruĢunuzu koruyun. Bu esas duruĢun ibadet 
biçiminde ki namazı maksadına uygun olarak eda edin. ve atüz Zekâ 
arınmak için verilmesi gerekli olan ne varsa onu verin. va'tesımu Billâh 
ve Allah‟a sımsıkı bağlanın. HUve Mevlaküm neden bağlanalım 
diyorsanız eğer; O sizin gerçek efendiniz, gerçek koruyup kurtarıcınızdır. 
fenı'mel Mevlâ ve nı'men Nasıyr o ne güzel efendi o ne güzel koruyup 
kurtarıcı ve o ne güzel yardımcıdır. 

 
Öyle bir efendi ki; Ġnsanı köle değil, kul eder. Öyle bir efendi ki, 

kulunun özgürlüğünü kıskanmaz. Ona irade verir. Yani özgürlük verir. 
Öyle bir efendi ki onu rakibi olarak değil kulu olarak tanımlar ve onun 
kendisine yaptığı her itaati cennetle ödüllendirir. 

 
Rabbim, kendisinden baĢka rab aratmasın rabbim layıkıyla kul 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ġslamoğlu Tef. Ders. MÜ‟MĠNUN SURESĠ (001-041)(107) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 

 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
El Hamdu Lillahi Rabbil'Alemiyn Vesselatü Vesselâmü alâ 

Resulüna Muhammedin ve alâ alihi ve ashabihi ecmaiyn. 
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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. Amin! 
 
Değerli Kur‟an dostları bugün yepyeni bir Kur‟an sitesine daha 

giriyoruz. Bu sitenin adı MÜ‟NĠNUN. Mü‟minun suresi mushafta 23. 
sırada yer alır. Klasik rivayetler bu sureyi Mekke döneminin sonlarına 
tarihlerler. Hatta bazı rivayetler ve bazı otoriteler Mü‟minun suresini 
Mekke de nazil olan son sure olarak anarlar. Fakat surenin içeriğine 
baktığımızda ve diğer surelerle bu içeriği karĢlılaĢtırdığımızda nispeten 
daha önceki bir zamanda indirilmiĢ olduğunu görürüz. Hatta Zümer, 
Lokman ve Zuhruf surelerinden önce inmiĢ olması çok kuvvetle 
muhtemeldir. Çünkü bu surede muhtemel bir diyalog olarak bu diyalogda 
sorulan sorulara cevaben; “Gökleri, yeri kim yarattı.” Diye sor onlara 
denildiğinde ..seyekulünnAllâh. Allah‟tır diyecekler cevabı gelirken bu 
adını andığım surelerde ..leyekulünnAllâh biçiminde gelir. 
..(Zuhruf/38)(Lukman/25) aynı soruya cevap. Ki bu da artık diyecek 
oldukları sözü değil demiĢ oldukları sözün naklidir. Yani bu sure Zümer 
ve Zuhruf surelerinden önce nazil olmuĢ olmalıdır. 

 
Surenin konusu kendi içerisinde tutarlı ve anlamlı bir bütün teĢkil 

eder. Makbul bir imanın neleri kapsadığını dile getirir sure. Zaten sureye 
isim de; 1. ayetinde geçen Mü‟minun kelimesinden ve müminlerin 
niteliklerini ele alan ayetlerle girdiği için verilmiĢtir. Makbul bir iman 
sureye göre tevhidi, nübüvveti; yani Allah‟ın birliğinin tüm eĢyada tezahür 
ediĢini. Tevhid, nübüvvet yani Allah‟ın insana olan ilgisi ve insana olan 
merhametinin sonucu olarak vahyini taĢıyacak peygamberlik 
müessesesi. Vahyi yine, ki peygamberlerin Allah‟tan aldıkları ve insan 
oğluna ilettikleri, Allah‟ın insana olan kelâm rahmeti. Ve ahireti 
kapsamalıdır. Bunları kapsamayan bir imana, iman değildir Kur‟an. Ki 
zaten öncelikle hayatı kapsamayan bir imanı iman olarak görmemekte. 

 
Bu surenin 1 ve 9. ayetleri arasında yer alan müminlerin vasıfları 

dikkate alınacak olursa, Mü‟min kimdir sorusunun cevabıdır bu surenin 
ilk 9 ayeti . Ve bu cevap çok ilginçtir hep hayatla ilgili. Hep hayatın içinde 
olan Ģeylerle ilgili. O nedenle Ġman; Hayatın dıĢında soyut bir inanç. 



Ġnsanın vicdanına ve kalbine hapsedilmiĢ bir inanma Ģekli biçiminde tarif 
edildiği zaman bu sure iĢte bu tarifi reddetmektedir.  

 
Eğer bize derman, göze fer, gönle ferman olarak yürümüyorsa bir 

iman; o iman sahibinin yüreğinde mahkûm demektir, tutsak demektir. 
Tutsak bir imanın sahibine faydası yok ki baĢkasına faydası olsun. Bir 
iman mutlaka sahibini özne kılar. Aktif, aktüel bir özne kılar. ġimdi ve 
buradasın ı inĢa eder. Eğer bir iman sahibini özne kılmıyor, ona etrafını 
ve hayatı inĢa edecek gücü sağlamıyorsa o iman etkin bir iman değil, 
etken bir iman değil, edilgen, yani mef‟ul bir imandır. Böyle bir imanın da 
hiç kimseye faydası yoktur. 

 
ĠĢte tam da bu noktada bu sure Allah‟a imanın değeri üzerinde 

durur. Allah‟a imanın değerinin ne anlama geldiğini. Ki 84 – 89. ayetlerde 
Allah‟a iman etmenin tek baĢına vahye, nübüvvete, ya da ahirete iman 
etmeksizin Allah tarafından iman kabul edilmediği bu surede açıkça yer 
alır. O ayetlere geldiğimizde konuyu ayrıntılı olarak iĢleyeceğiz inĢallah. 

 
Yine bu sure 23. ve 50. ayetler arasında Hz. Nuh kıssasıyla 

baĢlayıp devamında ki kıssalarla Hz. Peygamberin Ģahsiyetini inĢa eder. 
Aslında inĢa deyince bu surenin tamamını kapsayan bir özelliktir bu. 
çünkü bu sure muhatabın kurtuluĢ anlayıĢını inĢa eder, tasavvurunu inĢa 
eder. Ki ilk ayeti Kad eflehal mu'minun (1) diye baĢlar. Doğrusu gereği 
gibi iman etmiĢ olanlar, yani mü‟minler  kurtuluĢa erecekler. O halde 
kurtuluĢ nedir. Kur‟an ın kendine has bir kurtuluĢ tarifi mi vardır. Peki 
Kur‟an ın kendine özgü bir kurtuluĢ tarifi varsa, bizim kurtuluĢ tarifimiz 
buna ne kadar uymaktadır. ĠĢte bu noktada Kur‟an ın amacı gündeme 
gelmektedir.  

 
Kur‟an ilahi bir inĢa projesidir. Kur‟an ın ilk inĢa ettiği, muhatabı 

olan insandır ve insanda da ilk inĢa ettiği yer; Ġnsanın düĢüncesine 
muhakemesine, önermelerine, hükümlerine temel olan tasavvurudur. 
Tasavvur iyi, kötü, güzel, çirkin, kurtuluĢ, batıĢ, yükselme, alçalma, 
saadet, felaket, kâr, zarar gibi hayatımızı üzerine inĢa ettiğimiz temel 
kavramların içini doldurduğumuz yerdir. Bu iyidir cümlesi, iyi hakkında bir 
görüĢe sahip olmadan kurulamaz. Bu doğrudur cümlesi; Ģu kiĢi 
sahtekârdır cümlesi, bu insan dürüsttür cümlesi, bütün bu cümleler birer 
hüküm cümlesidir ve her hüküm cümlesi mutlaka içerisinde ki 
kavramların içeriği ile anlamını kazanır. 

 
Dürüst kavramı; Tasavvurunuzda ne anlam ifade ediyor. Yalan 

kavramı tasavvurunuzda ne anlam ifade ediyor. Kâr kavramı 



tasavvurunuzda ne anlam ifade ediyor. KurtuluĢ kavramı sizin 
tasavvurunuzda ne anlam ifade ediyor. ĠĢte ona göre hüküm verirsiniz. 

 
Peki, bu kavramların içini dolduran tasavvuru kim inĢa ediyor? Eğer 

Kur‟an inĢa etmezse bir tasavvuru, Kur‟an ın kâr dediğine siz zarar 
dersiniz. Kur‟an ın “kurtuldun” dediği kimseye, siz “battın” dersiniz. Kur‟an 
ın sen iyisin dediği kimseye, siz; sen kötüsün dersiniz. Kur‟an ın Hakk 
dediğine, siz batıl dersiniz.  

 
Neden? Çünkü Kur‟an ın gör dediği yerden bakmaz, Kur‟an ın inĢa 

ettiği tasavvurla düĢünmezsiniz de ondan. O nedenle böyle bir tasavvur 
inĢası da gerçekleĢmeden insan vahyi; eline, koluna, gözüne, kulağına, 
hayatına yansıtamaz. Vahiy onda bir ömre dönüĢemez. Vahiy onda tutan 
el, gören göz, iĢiten kulak, yürüyen ayağa dönüĢmez. 

 
ĠĢte bundan dolayıdır ki ilahi tüm vahiyler muhatabında bir inĢayı 

gerçekleĢtirmek için inerler ve ilk inĢa ettikleri Ģahsiyet elbette ilk 
muhatabı olan peygamberlerdir. Kur‟an ın da ilk muhatabı olan Hz. 
Peygamber Aleyhisselâm ilk inĢa ettiği Ģahıstır. Peki bu noktada Kur‟an 
ın inĢa ettiği Ģahıslara bir örnek, ya da birkaç örnek vermemiz gerekirse 
hangi örnekleri verebiliriz? 

 
Değerli dostlar Kur‟an bir tasavvuru inĢa ederse ne olur. Bakınız. 

Ġlk neslin hayatını Kur‟an inĢa etmiĢti. Kur‟an ın inĢa ettikleri arasında 
Âmir Bin Füheyre‟de vardı. Âmir bin Füheyre Hz. peygamberle birlikte 
hicret yolculuğuna çıkan 3. Ģahıstı. Hz. Ebu Bekir‟in azatlı çobanıydı. 
Sevl mağarasına süt getiren, izi kaybetmek için sığırları ve koyunları 
süren de bu Ģahıstı. ĠĢte bu Ģahıs hicretten sonra Resulallah‟ın kurduğu 
ilk Medrese, ilk okul olan suffe okulunun kadiym öğrencilerinden biri oldu. 
Okuduğu okulda daha sonra öğretmenlik yapmaya baĢladı. Öyle ki artık 
o okulun baĢkanıydı. 

 
ĠĢte bu zat Hz. peygamberden öğretmen istendiğinde dini öğretmek 

için 70 arkadaĢı ile birlikte öğretmen isteyen kabileye gönderildi. Fakat 
yolda hain bir pusu kuruldu ve bu pusuda ikisi hariç hepsi ansızın gece 
uykularındayken Ģehit edildiler. O iki kiĢiden biri, ki develerin baĢında 
kalmıĢlardı, nöbetçiydiler. Döner dönmez manzarayı görünce kılıcını 
çekti ve “onlar gittiyse ben duramam diyerek Ģehit oluncaya dek çarpıĢtı 
hainlerle. Geriye tek kiĢi kalmıĢtı o da kıskıvrak yakalandı. Onun adı Amr 
idi. 

 
Pusuyu kuranların lideri, bu hain pusunun lideri Cebbar isimli bir 

müĢrikti. Amr‟ın yakasını topladı, dedi ki; ġu ölüleri bana teĢhis et, kim 



bunlar. Birer birer teĢhis ettiler. Fakat bir kiĢi aralarında yoktu. Aslında 
hainlerin elebaĢı Cebbar‟ın istediği de oydu. Bana onun kim olduğunu 
söyle diyordu ısrarla. Kimdir, nedir, neyin nesidir, özelliği nedir, onu söyle 
bana diyordu ve geriye kalan tek diri sahabi olan Amr, Âmir Bin 
Füheyre‟nin niteliklerini bir bir saydı. Merak sırası ona gelmiĢti. “Neden 
bu kadar merak ediyorsun.” Diye sordu Cebbar‟a.  

 
Cebbar dedi ki; Onu ben öldürdüm. Sırtından hançerledim onu. Ġyi 

biliyorum. Göğsünden ucunun çıktığını da gördüm. Fakat ölürken 
söylediği bir söz hiç aklımdan çıkmıyor. Dedi ki; 

 
- Kad, necahtu, ya da bir baĢka rivayette; lekad fûztü vallahi..! 

Vallahi, Allah‟a yemin olsun ki iĢte Ģimdi kazandım. ĠĢte Ģimdi baĢardım. 
Dedi. ve dönüp soruyor o hain müĢrik Cebbar. 

 
- Ben öldüreyim de o nasıl kazansın. YaĢayan benim, ölen o. 

Hayatta kalan benim. Dolayısıyla benim kazanmıĢ olmam gerekmiyor 
mu. iĢte ben buna ĢaĢıyorum. DemiĢti. 

 
Ve bu tasavvurun nereden geldiği kendisine izah edildiğinde 

Cebbar, kendisinin öldürdüğü bir insanın bir cümlesi yüzünden imana 
ulaĢacaktır. Yani öldürdüğü insanın bir cümlesi, onu diriltecektir. 

 
Ama asıl sorulması gereken burada Ģu soru; Biz modern 

Müslüman‟lar  Cebbar gibi mi tasavvur ediyoruz, Âmir gibi mi. KurtuluĢ 
ne? Kazanç ne? BatıĢ ne? BitiĢ ne? Kayıp ne? Kâr ne? Zarar ne?  

 
Burada galiba roller değiĢiyor. Galiba Kur‟an bizi inĢa etmediği için 

Kur‟an a iman ettiğini iddia eden bizler Cebbar gibi düĢünmeye 
baĢlıyoruz. ĠĢte burada bu derin problemi çözecek olan da Kur‟an ın ta 
kendisidir ve bu sureler, bu ayetler doğru ve iyi bir biçimde anlaĢıldıkça 
Mümin; Kur‟an ın gör dediği yerden bakacak ve gör dediği Ģeyi doğru bir 
biçimde görecektir.  ĠĢte tasavvur inĢasından kastım da budur. 

 
Yine bu surede ekonomik ve sayısal üstünlüğün haklılık olmadığı 

dile getirilir. 55 -56. ayetlerde bir insana Allah‟ın evlat ve servet vermiĢ 
olması o insanı desteklemiĢ olduğu anlamına gelmediği ifade buyrulur ve 
tüm bu yanlıĢların temelinde tabii ki bir Ģey yatmaktadır. Hayatın anlam 
ve amaçtan yoksun olduğunu zannetmek. ĠĢte surenin zirve ayeti de 
orada gelir. 115. ayet; 

 



Efe hasibtüm ennema haleknaküm abesen (115) Yoksa siz 
bizim bütün bu Ģeyleri; hayatı, sizi, dünyayı, yeri, göğü anlamsız bir oyun 
olarak yarattığımızı mı düĢünüyorsunuz. 

 
Sır buradadır, anahtar buradadır. Bütün bu problemli bakıĢların en 

temelinde hayatın bir anlam ve amaçtan yoksun olduğu sapık düĢüncesi 
yer alır. ĠĢte bu sure hepimizi bir yerden alır, getirir, bu sorunun önüne 
bırakır ve sure en sonunda insanın Allah tasavvurunu inĢa eden 3 ayetle 
116-117-118. ayetler, son bulur. 

 
Bu kısa özetin ardından Ģimdi sureyi tefsire geçebiliriz. 
 
 
BismillahirRahmanirRahıym 

 
  

1-) Kad eflehal mu'minun; 
 
Gerçek Ģu ki, iman edenler, kurtulmuĢtur!(A.Hulusi) 
 
001 - Hakikat felâh buldu o müminler.(Elmalı) 
 
 
Kad eflehal mu'minun doğrusu gereği gibi inananlar kurtuluĢa 

erecekler. Gereği gibi inananlar diye çevirmem boĢuna değil. El 
mü‟minun sözcüğünde ki el takısı inanmanın tüm gereklerini içine 
almayı ifade ediyor. Yine efleha kelimesi geçmiĢ zaman kipi olduğu 
halde kurtuluĢa erdiler manasına geldiği halde erecekler diye çevirdim.  

 
Arap dilinde yerleĢik bir usuldür ki kesinlikle olacak bir Ģey ifade 

edilirken geçmiĢ zaman kipi kullanılır. Kıyamet sahneleri insan gözünün 
önüne serilirken de aynı kip kullanılır. Oysaki kıyamet gelecekte 
kopacaktır. Fakat kopmuĢ bilin yani; ĠzeĢġemsü küvviret 
(Tekvir/1)güneĢ dürüldüğü zaman. Veya Ġzâ vekâ'atil vâkı'a (Vakıa/1) 
olay olduğu zaman, oldu bitti sayın. Yani bitmiĢ gibi, olmuĢ gibi. -Ki 
geçmiĢ zaman kipi kullanılır- olmuĢ gibi bilin siz, öyle kesin bilin. Onun 
için Arap dilinde bu yerleĢik bir kullanımdır. Kesinlikle kurtulacaklar 
gereği gibi inananlar. 

 
Kad edatı mazi fiilin baĢında geldiği zaman ya bir beklentiye cevap 

olarak gelir, ya da haksız bir ithamı ret için gelir. Bu edat boĢuna gelmez. 
Burada müminler için 1.sini, inkarcılar için de2. anlamı taĢımakta. Kad 
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edatı. Yani Müminlerin beklentisine cevap olarak, kafirlerin de haksız 
ithamına ret olarak gelmektedir. 

 
Tasavvur inĢasına yönelik ayetler grubu olduğuna surenin giriĢinde 

değinmiĢtim. ĠĢte bu kurtuluĢ hakkında, kurtuluĢ kavramının içini nasıl 
doldurmamız gerektiği konusunda Kur‟an i bir iĢaret, yol gösteriyor. 
NasılmıĢ, kurtuluĢun anlamı neymiĢ ve iman denilince imandan ne 
kastedilirmiĢ. Ne anlaĢılması gerekirmiĢ. Yani inandım demekle bitiyor 
muymuĢ her Ģey. Ben iman ettim demekle, ya da Ģahadet kelimesini 
getirip bıraktıktan sonra her Ģey bitiyor muymuĢ. Yoksa iman kökü 
kalpte, gövdesi akılda, dalları muhayyilede, meyvesi eylemde olan bir 
ağaç mıymıĢ. ĠĢte onu göreceğiz. Devam ediyoruz; 

 
 
2-) Elleziyne hüm fiy Salâtihim haĢi'un; 
 
Onlar (iman edenler) salâtlarında hakkıyla Allâh'a yönelmenin 

yaĢantısı içindedirler; (A.Hulusi) 
 
002 - Ki onlar namazlarında huĢu'ludurlar. (Elmalı) 
 
 
Elleziyne hüm fiy Salâtihim haĢi'un onlar namazlarında derin bir 

ürperti ve tevazu içinde olan kimselerdir. Müminlerin tarifi uzun. Mümin 
kimdir sorusunun uzun cevabının 1. maddesini söyledi burada. Onlar 
namazlarında derin bir tevazu ve ürperti içinde olan kimselerdir. HaĢi‟un, 
yani huĢu içindirler diyor. 

 
HuĢû nedir? Gönülden gelen bir ürpertidir ki, bu ürperti insanın 

baĢını sonuna kadar eğer Allah karĢısında. Fakat bu ürpertinin kaynağı, 
insanın yüreğidir. Bu ürpertinin kaynağıyla iman kaynağı aynıdır. Onun 
için imanın bir tezahürü olarak ele alınıyor. Namazda huĢû; öyle bir gönül 
ürpertisidir ki, gönül titremesidir ki, bu ürperti insanın bedenini de 
Ģekillendirerek Allah karĢısında duyduğu bu sevgi ve saygı hissi baĢını, 
insanın sonuna kadar yere eğdirir. Öyle eğdirir ki bu ürpertinin, yani 
huĢûnun baĢı kıyam ortası rükû, nihayeti, sonu secdedir. 

 
Aslında bir rekatın en ana bölümünü, has bölümünü oluĢturan 

kıyam, rükû ve secde den oluĢan bu süreç HuĢû dur. HuĢû sürecidir. 
Dahası insanın gönlünde ki Allah‟a saygı, tazim ve sevgi hissinin  
bedene verdiği Ģekildir. Eğer insan komutu gönlünden almaksızın sadece 
bedeniyle kıyam rükû ve sücutta bulunuyorsa iĢte o huĢûsuz namaz 
olmuĢ olur. Onun için huĢû bedeninizin aldığı Ģekli ruhunuzun komutuyla 



almasıdır. Ruhunuzun emir ve komutası altında baĢınızın secdeye 
gitmesidir. 

 
 
3-) Velleziyne hüm anil lağvi mu'ridun; 
 
Onlar boĢ laf ve boĢ iĢlerden yüz çeviricidirler; (A.Hulusi) 
 
003 - Onlar ki beyhude iĢe, boĢ lâfa bakmazlar. (Elmalı) 
 
 
Velleziyne hüm anil lağvi mu'ridun onlar yararsız her Ģeyden yüz 

çeviren kimselerdir. El lağv; Amaca ulaĢtırmada hiçbir iĢlev üstlenmeyen 
Ģeye denir. KiĢinin amacına kiĢiyi ulaĢtırmada hiçbir iĢlevi yok. ĠĢte o 
Ģeye lağv adı verilir. Ki yararsız, amaçsız her Ģeydir. Çünkü, neden iman 
ile irtibatlandırıldı? Aslında bu ayeti Ģöyle bir cümle ile de ifade edebiliriz. 
BoĢ Ģeylerden yüz çevirmek imandandır. 

 
Zaten peygamberimizin Ģu imandandır, bu imandandır buyurmaları 

aslında Kur‟an ı bir tür tefsirleridir. Burada imanı, mü‟minin kimliğini tarif 
ederken onlar boĢ Ģeylerden, amaca ulaĢtırmayacak Ģeylerden yüz 
çevirirler diyor. 

 
Neden imanla ilintilidir dedim? Çünkü hayatın anlamlı olduğu 

imanın konusudur. GiriĢte o ayeti söylememiĢ miydim. Hayat anlamlıdır, 
hayat anlamsız değildir. Değilse Allah‟a imanın değeri olmaz. Onun 
içinde bu surenin 115. ayeti hayatı anlamsız bir oyun olarak 
yaratmadığını buyurur Cenabı Hakk. Görüyorsunuz surenin sonlarında 
gelecek bir ayetle surenin daha giriĢindeki ayet arasında adeta 
haberleĢme var. Bir anlam alıĢ veriĢi akıĢı var. Onun için hayatın 
anlamlılığına iman, imanın bir parçasıdır. Eğer bir mümin hayatın bir 
anlamı ve amacı olduğuna iman etmemiĢse Allah‟a imanı da iman 
olmayacaktır. 

 
 
4-) Vellezine hüm liz Zekâti fa'ılun; 
 
Onlar arınmak - saflaĢmak (zekât) için ne gerekirse yaparlar; 

(A.Hulusi) 
 
004 - Onlar ki zekât vermek için çalıĢırlar.(Elmalı) 
 
 



Vellezine hüm liz Zekâti fa'ılun onlar arınmak için yapması 
gereken her Ģeyi yapan kimselerdir. Yani buradaki kelimenin daha 
sonradan kazandığı terimsel anlama bakarak zekat‟la sınırlamak doğru 
olmasa gerek. Onun için zekat artmak ve arınmak anlamına gelir. Ġki 
anlama birden gelir. Ġnsanın artması, zekâya da onun için Zekâ 
denilmiĢtir zaten. Yani sürekli artabilen bir kabiliyet ve kapasiteye sahip 
olduğu için. 

 
Zekât; insanın iç potansiyelinin artıĢı ve insanın artıĢına engel olan 

tortuların da ayıklanıĢı, atılıĢı. ĠĢte aslında servetten verilen, paylaĢılan o 
değerin amacı da bu olduğu için Zekât ismini almıĢtır. 

 
 
5-) Velleziyne hüm li furucihim hafizun; 
 
Onlar cinsel organlarını evlilik dıĢı iliĢkilerden korurlar. (A.Hulusi) 
 
005 - Ve onlar ki ırzlarını korurlar. (Elmalı) 
 
 
Velleziyne hüm li furucihim hafizun onlar iffetlerini koruyan 

kimselerdir. 
 
Burada da Ģöyle anlayabiliriz. Ġffet imanın bir parasıdır. Neden? 

KurtuluĢun bir parçasıdır. Neden cinsellik güdüsünü tatminde meĢru ile 
yetinmeyenler, aslında Allah‟ın kendilerine koyduğu sınırlara tecavüz 
edenlerdir. BaĢkalarının cinselliğini haksız yere sömürenler, kendi 
kendilerine mukayyet olamayan, Allah‟ın koyduğu yerde durmayan, 
sınırları çiğneyen insanlardır. Ki mümin biri, Allah‟a güvenen biri; 
Öncelikle Allah‟ın kendisi için koyduğu yasağın kendi lehine olduğuna da 
güvenir. ĠĢte bunun için imanla doğrudan ilgilendirilmiĢ ve bu listeye dahil 
olmuĢtur. 

 
 
6-) Ġlla alâ ezvacihim ev ma meleket eymanühüm feinnehüm 

ğayru melumiyn; 
 
EĢleri veyahut sağ ellerinin mâlik oldukları müstesna... Çünkü onlar 

kınanmıĢ değillerdir. (A.Hulusi) 
 
006 - Ancak zevcelerine ve kendilerinin mülkü olan cariyelerine 

karĢı müstesnâ, çünkü bunlar levm olunmazlar. (Elmalı) 
 



 
Ġlla alâ ezvacihim ev ma meleket eymanühüm fakat kendi eĢleri, 

yani meĢru olarak sahip oldukları kiĢiler müstesna. EĢ hem erkek için, 
hem kadın için kullanılır. feinnehüm ğayru melumiyn zaten onlar 
bundan dolayı kınanamazlar. Neden dolayı? Kendi meĢru eĢleriyle 
paylaĢtıkları cinsellikten dolayı kınanamazlar. 

 
 
7-) Femenibteğa verae zâlike feülaike hümül 'adun; 
 
Artık kim bundan ötesini (daha değiĢiğiyle seks arzusu) isterse, iĢte 

onlar haddini aĢanların ta kendileridirler. (A.Hulusi) 
 
007 - Kim de bundan ötesini ararsa iĢte artık onlar haddi aĢanlardır. 

(Elmalı) 
 
 
Femenibteğa verae zâlike feülaike hümül 'adun ama bu sınırın 

ötesine geçen kimseler haddi aĢmıĢ olanlardır. 
 
 
8-) Velleziyne hüm liemanatihim ve ahdihim raun;  
 
Ayrıca onlar (o iman edenler) ki kendilerine emanet edilmiĢ olana 

ihanet etmeyip, verdikleri sözlere uyarlar. (A.Hulusi) 
 
008 - Ve onlar ki emanetlerine ve ahitlerine riayetkârdırlar. (Elmalı) 
 
 
Velleziyne hüm liemanatihim ve ahdihim raun yine onlar, 

kimler? Mü‟min kimseler, gerçek mü‟minler emanetlerine ve verdikleri 
sözlere riayet eden kimselerdir. 

 
Nedir emanet? Sadece size verilen eĢya mıdır, para mıdır) Hayır. 

Ġnsanın sahip olduğu her değer emanettir. Ġnsanın insana verdiği paraya 
ihanet etmek kötü ve suç olacak ta, Allah‟ın insana verdiği ve hiçbir 
paraya çevrilemeyecek olan hayata ihanet etmek, akla ihanet etmek, 
imana ihanet etmek, vahye ihanet etmek, peygambere ihanet etmek ve 
Allah‟ın kendisine ihanet etmek suç olmayacak. Bu doğru mu? 

 
Onun için her Ģey emanettir. Servet, akıl, hayat, irade, dünya, eĢ, 

evlat hepsi, Vahiy, bunların hepsi emanettir. Ve Ģu anda biz Allah‟ın 



vahiy emanetine sadakat gösterdiğimizi ispat için vahyi anlamaya 
çalıĢıyoruz.  

 
Vahye sırt dönmek Allah‟ın vahiy emanetine ihanettir. Hayatı 

Allah‟ın gösterdiği istikamette inĢa etmemek hayata ihanettir. Aklı hayır 
ve hak yolunda, doğru bir biçimde kullanmamak akla ihanettir. Sıhhati 
Allah‟ın verdiği istikamette muhafaza etmemek sıhhate ihanettir. Gözü 
hakkı görmek için değil de batılı görmek, günahı görmek, haramı görmek 
için kullanmak göze ihanettir. Kulağı hakkı duymak için değil de batılı 
duymak için kullanmak kulağa ihanettir. Yani her emanetin; hem ihanet 
etmesi hem de sadakat gösterilmesi her emanette mümkündür. 

 
Peki yine ayette geçen aht nedir? Söz. Söz sadece insanın insana 

verdiği söz müdür? AnlaĢma mıdır? Elbet bu dahildir bu olaya. Ama 
ondan çok daha ötesi de dahildir. Aht sadece insanın insanla 
iliĢkilerinden dolayı verdiği sözler, sözleĢmeler, yükümlülükler değil onu 
da içine alacak Ģekilde insanla Allah arasında ki sözler, yükümlülükler ve 
sözleĢmeleri de kapsar.  

 
Yani misakı da kapsar. Ġnsanın doğuĢtan Allah‟a verdiği sözü de 

kapsar. Ġnsan fıtratına ihanet ederek günah ilerse eğer Allah‟a doğuĢtan 
verdiği sözü tutmamıĢ olur. Ġnsan kula kul olursa eğer, Allah‟a kul olmak 
yerine; o zaman Allah ile olan sözleĢmesine ihanet etmiĢ olur. Ġnsan eğer 
kendisini kul olmak yerine tanrısını tespit eden belirleyen ve atayan 
konumuna geçirirse iĢte o zaman Allah ile sözleĢmesine ihanet etmiĢ 
olur. Söyler misiniz, Allah ile sözleĢmesine ihanet eden, insanla 
sözleĢmesine sadık olur mu?  

 
ĠĢte burada ki aht ve emaneti böyle kapsamlı,i bütün bir hayatı içine 

alan, bütün bir memadı, yani dünya ve ukbayı içine alan bir biçimde 
anlamak gerekir. 

 
 
9-) Velleziyne hüm alâ salevatihim yuhafizun; 
 
Yine onlar ki salâtlarını muhafaza ederler (Allâh'a yöneliĢleri - 

müĢahedeleri süreklidir). (A.Hulusi) 
 
009 - Onlar ki namazlarının üzerine muhafızlık ederler. (Elmalı) 
 
 
Velleziyne hüm alâ salevatihim yuhafizun ve onlar namazları 

üzerinde titizlenen kimselerdir. Ya da bir diğer Ģekilde meali Ģu olabilir; 



ve onlar Allah‟a karĢı esas duruĢlarını koruyan, yuhafizûn, son kelime fiili 
burada, bu ikinci manada tam oturuyor. Allah‟a karĢı esas duruĢlarını 
koruyan kimselerdir. 

 
Burada ki salâvat; salât‟ın çoğuludur. Dua ve namaz kelimesinin 

çoğuludur. Fakat unutmayalım ki namaz da aslında Allah‟a karĢı insanın 
klas duruĢunun bir ifadesidir. Esas duruĢunun bir ifadesidir. Hatta bu 
sadece bir yaklaĢım olarak tefsiri ya da iĢari bir yorum olarak getirdiğimiz 
bir Ģey değil, salât kelimesinin etimolojik kökeninden yola çıkarak 
anladığımız bir Ģey.  

 
Çünkü salât kelimesi es salâ; insanın ayakta durmasını sağlayan 

omurga kemiğine verilen isimdir. Ġnsanı dik tutar bu kemik. Ġnsanı kula 
kul etmez. Ġnsanın onurunu temsil eder. Dik duruĢ mecazen onuru temsil 
eder. Dik duramadı deriz. Dik duramamaktan kasıt eğik yürüdü anlamına 
gelmiyor. Yani onursuzlaĢtı. Allah karĢısında kulun onuru secde halidir. 

 
Neden? Çünkü Allah‟a kul olan kula kul olmaz. Çünkü Allah‟ın 

büyüklüğünü bilen Allah‟a secde eder. Allah‟ın büyüklüğünü bilen kula 
eğilmez. Kula kul olmaz. Kendi haddini bilen Allah‟ın büyüklüğünü bilir. 
Yoksa Allah‟ın büyüklüğünü bu küçük akıl nasıl kavrar. Kendi haddini 
bilen aynı zamanda eĢya karĢısında insanın Ģerefini ve haysiyetini de 
bilir. Kendisini beĢ paralık etmez. Onun için bu ayetin alternatif bir 
manası onlar ki Allah‟a karĢı esas duruĢlarını korurlar. 

 
 
10-) Ülaike hümül varisûn; 
 
ĠĢte onlardır vârisler! (A.Hulusi) 
 
010 - ĠĢte onlardır o vârisler. (Elmalı) 
 
 
Ülaike hümül varisûn iĢte bunlar ebedi geleceğe varis olanlar 

olacaktır. Ebedi geleceğe. Yani dünya değil, dünyanın hasadı olan, 
tarlası dünya olan ebedi bir hasada varis olacaklar. 

 
 
11-) Elleziyne yerisûnel Firdevs* hüm fiyha halidun; 
 
Ki, Firdevs'e (cennet yaĢamına) vâris olmuĢ bu kimseler orada 

sonsuza dek yaĢarlar. (A.Hulusi) 
 



011 - Ki Firdevs‟e vâris olacak, onda muhallad kalacaklardır. 
(Elmalı) 

 
 
Elleziyne yerisûnel Firdevs onlar ki görkemli cennetlerin varisi 

olacaklar. Her cennetin bütününe birden Firdevs adı verildiği gibi 
hadislerden yola çıkarak Firdevs sözcüğünü anlayacak olursak bir 
cennetin en yüksek, en görkemli tepesine de Firdevs adı veriliyor. Biz 
burada ki özellikle daha sonra gelen cümlede ki fiyha da ki “ha” zamirinin 
müennes oluĢundan dolayı demek ki firdevsle cennet kastediliyor diye 
düĢünüyor ve firdevsi cennetin bütünü, en görkemli haliyle cennetin 
bütünü olarak alıyoruz. 

 
hüm fiyha halidun onlar orada ebedi kalacaklar. 
 
 
12-) Ve lekad halaknel Ġnsane min sülaletin min tıyn; 
 
Andolsun ki insanı tıyn'den (balçıktan; su + mineral terkibinden) 

meydana gelen bir sülaleden (sperm - genetik yapıdan) yarattık. 
(A.Hulusi) 

 
012 - ġanım hakkı için biz insanı çamurdan, bir sülâleden yarattık. 

(Elmalı) 
 
 
Ve lekad halaknel Ġnsane min sülaletin min tıyn 
 
Sure yepyeni bir pasaja geçti, fakat bu yenilik yukarı ile bağlantısız 

anlamına gelmiyor, bağlantısını Ģimdi göreceğiz. 
 
Doğrusu biz insan türünü, -el insan diye gelmiĢ. Belirlilik takısıyla 

geldiği için insan cinsine giren herkesi içerir bu ayet ve bu ayetlerle 
baĢlayan pasaj.- Ġnsan türünü bir nevi konsantre balçıktan yaratmaktayız. 

 
Konsantre balçık diye çevirmem sülaleden dolayıdır. Sülale; 

süzülmüĢ, sıkıĢtırılmıĢ, hatta tohumuna kadar ulaĢılmıĢ en süzme Ģekli, 
en konsantre Ģekli. Daha doğrusu bu gaye de bildirir; faule vezni Arap 
dilinde amaç bildirir. Yani bir fiille elde edilmek istenen amaca 
ulaĢılmasını bildirir. Dolayısıyla bu vezinle geldiği zaman; o kadar 
sıkıĢtırılmıĢ ki toprak, çamur. Yani su karıĢtırılmıĢ toprak, çamur budur 
çünkü. O kadar konsantre hale getirilmiĢ ki onunla elde edilmek istenen 



amaca ulaĢılmıĢ. Buradan rahatlıkla hayat suyu, yani nutfe, meni, 
sperma kolaylıkla anlaĢılacaktır zaten. 

 
Burada insanın konsantre balçıktan yaratılması element er, 

embriyolojik ve doğduktan sonraki biyolojik tüm hayat süreçlerinin 
toprağa bağımlı ve borçlu olduğu ifade ediliyor. Nihayetinde insan hem 
element er yapısı, hem anne karnında ki embriyolojik süreçleriyle hem de 
doğumdan sonraki biyolojik geliĢimi ile topraktan beslenir tamamıyla. Ve 
toprakta 145 element var, insanda da aynı elementler mevcut. Ġnsanda 
ne kadar mineral, ne kadar vitamin, ne kadar element bulunuyorsa 
bunların hepsi toprakta da mevcuttur. Onun için burada ki süzme, 
konsantre balçık insanın hayat süreçlerinin tamamını toprağa borçlu 
olduğu Ģeklinde anlaĢılmalı. Devam ediyoruz; 

 
 
13-) Sümme ce'alnahu nutfeten fiy kararin mekiyn; 
 
Sonra onu sağlam bir karargâhta bir nutfe oluĢturduk. (A.Hulusi) 
 
013 - Sonra onu oturaklı bir karargâhta bir nufte yaptık. (Elmalı) 
 
 
Sümme ce'alnahu nutfeten fiy kararin mekiyn sonra onu bir 

hayat tohumu olarak karar kılacağı yer olan rahimde sağlama 
almaktayız. 

 
Nutfe, iĢte geldi. Nutfe; hayat suyu, meni anlamına gelebilir. Fakat 

rahimde  karar kılan Ģey meni değil, meninin içinde ki spermadır. 
Dolayısıyla hayat tohumu diye çevirmek daha doğru bir yaklaĢım olur. 
Çünkü rahimde karar kılan o su değil, onun içinde ki öz, hayat 
tohumudur. 

 
Pozitif tıbba göre çok ilginç bu ayet neden iman ile ilgili ayetlerin 

arkasından geldi derseniz, iman ile ilgili ayetler hemen arkasından 
insanın kendisi ile ilgili ayet geldi, yaratılıĢıyla. Bunun imanla alakası 
nedir? Yukarıda hayatın anlamsız ve amaçsız yaratılmadığına değinildi. 
Onun için onlar ki boĢ Ģeylerden anlama; kendilerini amaca 
ulaĢtırmayacak Ģeylerden yüz çevirirlerdi. Mü‟min i tarif etti ve burada 
insanı tarif ediyor. Böylesine karmaĢık ve muhteĢem bir varlık olan, daha 
doğrusu mahlukatın göz bebeği olan, Ģereflisi olan, en mükerremi olan 
insanoğlunun amaçsız yaratılmıĢ olacağını düĢünebiliyor musunuz. 

 



ġimdi bu mucizeye getiriyor sözü, insan mucizesine. Öyle bir 
mucize ki iĢte burada Sümme ce'alnahu nutfeten fiy kararin mekiyn 
onu bir hayat tohumu olarak karar kılacağı bir mekana yerleĢtirdik diyor. 
Orada kararlaĢtırdık, orada tutturduk.  

 
Pozitif tıbba göre spermi, anne rahminin kabul etmesi anormal, 

olağan dıĢı ve açıklanamazdır. Çünkü insan vücudu kendine ait olmayan 
bir Ģeyi kabul etmemeye programlanmıĢtır. Fakat bu günkü pozitif tıp 
nasıl olup ta annenin kendine ait olmayan bir yapıyı, yani spermayı anne 
rahminin kabul ettiğini, bunu atmadığını açıklayamamaktadır. Onun için 
insanın oluĢu modern Tıbba göre bir kazadır. Fakat vahye göre bir 
mucizedir. Onlar mucize diyemedikleri için, bunu itiraf edemeyenler kaza 
diyorlar. Yol kazası zannediyorlar. Oysa ki bu bir müdahaledir. Bu ilahi 
bir müdahaledir ve bu müdahale olmadan insan olmayacaktır. 

 
ĠĢte bu ayet neden sözü buraya getirdi derseniz; insanın 

yaratılıĢının mucize oluĢuna dikkat çekmek için ve daha özel de bir avuç 
topraktan insan mucizesi yapıyor. Toprak hala var ama bu mucize bizim 
kararımızla oluyor. Ey insan oğlu Bunu otomatiğe bağladığımızı sanma, 
bizsiz bu anlamı çözemezsin. Allahsız anlam olmaz. Hayatın anlamı 
Allah‟tır. ĠĢte bunu söylemek için sözü buraya getirdi ve devam ediyor; 

 
 
14-) Sümme halaknennutfete alekaten fehalaknel alekate 

mudğaten fehalaknel mudğate 'ızamen fekesevnel 'ızame lahmâ* 
sümme enĢe'nahu halkan ahar* fetebarekâllahu ahsenül halikıyn; 

 
Sonra o nutfeyi bir alaka (genetik yapılı embriyo) yarattık, sonra o 

alakayı bir mudga (bir çiğnemlik et) yarattık, sonra o mudgaya kemikler 
yarattık, nihayet o kemiklere de et giydirdik... Sonra onu bir baĢka (ruhun 
oluĢumu) ile inĢa ettik... Yaratıcıların en güzeli Allâh, ne yücedir! 
(A.Hulusi) 

 
014 - Sonra o nufteyi bir alaka yarattık. derken o alakayı bir mudga 

yarattık derken o kemiklere bir et giydirdik, sonra ona diğer bir hilkat 
neĢ'eti verdik, bak ne Ģanlı o Allah, yaratanların en güzeli. (Elmalı) 

 
 
Sümme halaknennutfete alekaten sonra o hayat tohumundan 

döllenmiĢ hücreyi yaratmaktayız. Sümme halaknennutfete alekaten ve 
döllenmiĢ hücreden cenini yaratmaktayız. Yani anne karnında ki bebeğin 
embriyolojik oluĢum süreçlerini ifade eden ayet bunlar. fehalaknel 
mudğate 'ızamen ve ceninden de kemikleri yaratmaktayız. fekesevnel 



'ızame lahmâ en sonunda kemiklere kas giydirmekteyiz. sümme 
enĢe'nahu halkan ahar sonuçta onu bağımsız bir varlık olarak inĢa 
etmekteyiz. Yani bebek anne iliĢkisine dikkat çekiyor burada. 

 
Bağımsız bir varlık, oysa bir taraftan bakınca bir ur gibi de 

anlaĢılabilir. Aslında pozitif tıp cenini belli bir müddet canlı bir ur gibi. 
Ġnsan bedeninde sonradan oluĢmuĢ bir organizma gibi algılıyor. Bebeğin 
durumuna bakınca bu hepten de yabana atılacak bir tanım değil aslında. 
Çünkü bebeğin kanını anne akciğeri temizler. Ne zamana kadar? Ta ki 
bebek ilk nefesi alıncaya kadar. Adeta bebeğin akciğeri o zamana kadar 
belli bir mekanizmayla kapatılmıĢtır, tıkanmıĢtır. Eğer nefes aldıktan 
sonra bebek hala kanını temizleyecek mekanizmayı açamasa hayatını 
kaybeder. Ya da anne karnında anne yerine o mekanizmayı bebeğin 
akciğeri yapmaya kalksa yine hayatını kaybeder. 

 
Peki bu mekanizmaya emir ve komuta veren Ģey ne? ĠĢte burada 

bebekle anne iliĢkisinin izahı yapılmakta bağımsız bir kiĢilik olarak onun 
nasıl vücuda getirildiği, yaratıldığı dillendirilmekte. 

 
fetebarekâllahu ahsenül halikıyn iĢte yaratanların en iyisi olan 

Allah‟ın Ģanı böyle yücedir. ĠĢte yaratanların en güzeli olan Allah‟ın Ģerefi 
ve yaratması böyle ulvidir. Ki burada değerli dostlar cenabı Hakkın 
yaratmasına atıfta bulunurken ayet, sadece yoktan var etmesine değil, 
vardan var etmesine de atıfta bulunuyor. Çünkü yaratma fiili hem yoktan 
var etmeyi içerir, hem de vardan var etmeyi. Hem ibdayı, hem de keĢf ve 
inĢayı içerir. 

 
Burada ki inĢadır elbette. Yani var olan Ģeylerden bir terkip ile 

yeniden yaratmak. Bunu insan da baĢarabilir. Ġnsanı yaratarak değil tabii. 
Ama var olan taĢtan topraktan bina tapar. Bu da bir tür yaratma biçimidir. 
Zaten Kur‟an da Hz. Ġsa için yaratma fiili kullanılır. Ama iĢte bu noktada 
Allah‟ın yaratması, insanın; Allah‟ın yarattığı Ģeylerden bir araya 
getirerek bir Ģeyler inĢa etmesine benzemez diyor. O bu manada 
rakipsizdir. En güzel inĢa eder. 

 
 
15-) Sümme inneküm ba'de zâlike lemeyyitun; 
 
Sonra, muhakkak ki siz bunun ardından elbette öleceksiniz 

(biyolojik bedensiz yaĢama geçeceksiniz). (A.Hulusi) 
 
015 - Sonra siz bunun arkasından muhakkak öleceksiniz. (Elmalı) 
 



 
Sümme inneküm ba'de zâlike lemeyyitun ve kuĢku yok ki siz bu 

sürecin ardından elbette öleceksiniz. ĠĢe bakınız, böyle muhteĢem bir 
mucizeyi gündeme getirdikten sonra insanın ölümüne getirdi sözü ayet. 
Neden? Bu muhteĢem varlığı öldürmek için mi yarattın ya rabbi diye sor 
istersen eğer ey insan. Belki de bunu sordurmak için. Yani bu kadar 
özendin, bezendin bir Ģah eser yarattın, sonra da ölümü yarattın ve 
öldürdün..! Cevabını alacaksın, Allah‟ta sana Ģöyle diyecek; 

 
Toprak olup gitsin diye yaratmadım, sem ölümü yaratmamı geç bir 

yol, ben bir de ahiret yarattım. Ahiret yarattım ki bu muhteĢem varlık, 
böylesine kısacık bir hayatı yaĢayıp ta toprak olup gitmek yerine ebedi 
bir hayata dalsın. Bu hayat o hayatın tarlası olsun. Sen eğer bunu inkar 
edersen ey insanoğlu, bu muhteĢem varlığın toprak olup gitmesi için 
yaratıldığını düĢünürsen, kendi kendine hakaret etmiĢ olursun. Kendi 
değerini beĢ paralık etmiĢ olursun.  

 
[Ve enzelna mines Semai maen Bi kaderin 
 
ġimdi orada ayat-ı enfüs, enfüsi ayetleri, yani insan ayetini iĢledi 

burada da afak ayetlerini iĢleyecek. Yani gök, yer ve bu ikisi 
arasındakiler. Oraya getirdi sözü.  

 
Ve gökten suyu bir yasaya bağlı olarak biz indirmekteyiz. (Bu 

bölümü yok say, çünkü 18. Ayet)] 
 
 
 
16-) Sümme inneküm yevmel kıyameti tüb'asûn; 
 
Sonra, kesinlikle siz kıyamet sürecinizde (olarak ölümün akabinde) 

bâ's olunacaksınız (yeni bir beden yapıyla yeni bir boyutta yer 
alacaksınız). (A.Hulusi) 

 
016 - Sonra siz Kıyamet günü muhakkak ba's olunacaksınız. 

(Elmalı) 
 
 
Sümme inneküm yevmel kıyameti tüb'asûn yine kuĢku yok ki siz 

kıyamet günü diriltileceksiniz. 
 
 



17-) Ve lekad halaknâ fevkaküm seb'a tarâika, ve ma künna 
anil halkı ğafiliyn;  

 
Andolsun ki fevkinizde yedi yol (yedi bilinç mertebesinin yaĢam 

yolu - evrendeki tüm yaratılmıĢlar bu yedi düzeyden birini yaĢar) 
yarattık... Onların halk ediliĢinden gâfiller değiliz. (A.Hulusi)  

 
017 - Filhakika biz, sizin fevkinizde yedi tarıyk yarattık ve halktan 

gafil olmadık. (Elmalı) 
 
 
Ve lekad halaknâ fevkaküm seb'a tarâik Yepyeni bir konuya girdi 

Kur‟an Yukarıda enfüs ayetlerini iĢlemiĢti. Yani insanın kendisini burada 
ise insanın çevresini iĢliyor. Burada belki de Ģunu söylüyor; Bu 
muhteĢem varlığı yarattık sadece bununla yetinmedik, insanı yaratmakla 
iĢ bitmiyor, Bir de onun yaĢamasına elveriĢli bir çevre yarattık. ĠĢte 
burada bu ayetle birlikte o çevre dile getiriliyor. 

 
Doğrusu yine biz, sizin üzerinizde kat kat yollar yaratmıĢızdır. ve 

ma künna anil halkı ğafiliyn zira biz hiçbir varlıktan habersiz değiliz. 
 
[Ek bilgi: Bu, Allah'ın göklerin yaratılıĢını delil göstermesi olup, bu 

husus ayetiyle ifade edilmektedir. "Celalim hakkı için biz sizin 
üstünüzde yedi yol yarattık. Biz, yaratmaktan gafil değiliz" (Mü 
minun /17)] 

 
Ayetteki deyiminin manası, "Yedi kat gök" demektir. Ruhlara, 

birbirlerinin üzerinde olma anlamında, tetavuk edip peĢ peĢe geldikleri 
için, (Tarıyk) denilmiĢtir. Nitekim Arapçada bir kimse, bir pabucu baĢka 
bir pabucunun üzerine koyup birbirine kapatıverdiğinde, iki elbiseyi birbiri 
üzerine giydiğinde, denilir. (Ġslâm ve tasavvuf – alıntı)] 

 
[Ek bilgi; Bu, (Allah‟ın delillerinden olup); Halil, Zeccac ve Ferrâ'nın 

görüĢü olup, Zeccac: "Bu Cenâb-ı Hakk'ın Ġzni ile "Tabaka tabaka yedi 
(kat) göğü..."(Nebe/12) ayeti gibidir" demiĢtir.  

 
Ali Ibn Ġsa da: "Bunlar; çıkıĢta, iniĢte ve uçuĢta meleklerin yolları 

olduğu için, bu adı almıĢlardır" derken, diğerleri de: "Bunlara, 
kendilerinde yıldızlar hareket ettiği için, "yıldızların yollan" anlamında 
böyle denilmiĢtir..." demiĢlerdir. 

 
Bunların bu Ģekilde bize nimet olmalarının izahı ise Ģöyledir: "Allah 

Teâlâ orasını, oradan yağmur indirme suretiyle, hem bizim rızıklarımızın 

http://www.islamvetasavvuf.org/index.php?topic=8472.0


yeri, hem de meleklerin karargahı kılmıĢtır. Bir de, orası mükâfatların 
(yazılıp çizildiği), koyulduğu yerdir. Ve, peygamberlerin gönderilmesinin 
ve vahyin nüzulünün mekânıdır..." (Fahruddin Er Râzi)] 

 
 
18-) Ve enzelna mines Semai maen Bi kaderin feeskennahu fiyl 

Ard* ve inna alâ zehabin Bihi le kadirun; 
 
Semâdan belli bir ölçü ile su inzâl ettik de onu arzda durdurduk 

(arza - bedene onunla hayat verdik)... Doğrusu onu gidermeye de elbette 
Kaadirleriz. (A.Hulusi) 

 
018 - Ve Semadan bir kader ile bir su indirdik de onu yerde iskân 

eyledik, halbuki biz onu giderivermeğe de Ģüphesiz kadiriz. (Elmalı) 
 
 
Ve enzelna mines Semai maen Bi kader ve gökten suyu bir 

yasaya bağlı olarak biz indirmekteyiz. Enfüs ayetlerinin ardından afâk 
ayetleri geldi demiĢtim. Afâk ta amaçsız değil diyor bu ayetler. Yani Ģu 
cansız gibi gördüğünüz yerler gökler, sular, denizler, topraklar da 
amaçsız değil. Çünkü tesadüf değil. Yasaya bağlı. Ya da mesela 
standart bir su var. yer yüzünde ki, su miktarı standarttır. Ne olursa 
olsun. BuharlaĢsın, yansın, yıkılsın, kül olsun. Fiziğin yasasıdır yer 
yüzünde ki su kütlesi değiĢmez. 

 
Önceki ayetlerin maksadı anatomi öğretmek değildi. Bu ayetin 

maksadı da astronomi öğretmek değil. Ama bir hakikati duyurmak. 
Amaç; insana var oluĢ amacını öğretmek. Yani senin bir var oluĢ gayen 
vardır ey insan. Yukarıda dedim, yeryüzünde su sabittir ve Allah‟ın 
müdahalesiyle olmuĢtur. Haydi, yeryüzünde çok hidrojen var. Çok 
oksijen de var. H2O yu tespit etmek iĢ değil. Bu var olanın sadece 
formülünü tespit etmektir. H ile O yu bir araya getirip yer yüzünde yeni bir 
su kütlesi yaratın, Yer yüzünde ki su miktarını çoğaltın. Asıl budur eğer 
yapabiliyorsanız. Eğer yapamıyorsanız Allah‟ın kapısı önünde baĢ 
koyacaksınız. Secde hali alacağınız tek haldir Allah karĢısında. 

 
feeskennahu fiyl Ard ve yer yüzünde onu tutmaktayız. ve inna 

alâ zehabin Bihi le kadirun Bu çok daha ilginç; Ģu da var ki biz onu 
gidermeye, o suyu yok etmeye elbette kadiriz. Yani bilinen alemde suyun 
yalnız bu gezegende olması tesadüf değil. Bunu ima ediyor ayet.  

 
[Ek bilgi. Phoenix Mars‟ta suya dokundu 
 

http://arsiv.ntv.com.tr/news/454920.asp


Diğer gezegenlerde de su bunmuĢ olması mümkün. {LOS 
ANGELES - ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yetkililerinden 
William Boynton, dün gece yaptığı basın toplantısında, “Mars‟ta su 
bulduk” dedi. “Mars‟ta buz bulunduğuna dair iĢaretleri daha önce 
görmüĢtük” diyen NASA yetkilisi, “Mars‟taki suya Zümrüd-ü Anka‟nın 
robot eliyle ilk kez dokunduk, onu tahlil ettik” diye 
konuĢtu.}http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/454920.asp ) Allah-u Alem.!!] 

 
Peki amacı ne? Tesadüf değilse? Sensiz ey insan. Ya senin 

amacın ne? Suyun amacı seni var etmek. Ya senin amacın ne insan. 
Suyu çözüp elementlerine döndürsek, yani suyu öldürsek kim diriltir suyu 
ey insan? Seni diriltecek olan diriltir. O halde nasıl böyle bir Allah‟a karĢı 
gafil kalırsın. Belki bu soruyu sormamız isteniyor. 

 
 
19-) FeenĢe'na leküm Bihi cennâtin min nahıylin ve a'nab* 

leküm fiyha fevakihü kesiyretün ve minha te'külun; 
 
Onunla sizin için hurma ağaçlarından ve üzümlerden bahçeler 

(cennetler - Ģuur boyutunun yaĢanası güzellikleri) inĢa ettik... Onlarda 
sizin için birçok meyveler (marifetler, kemâlâtlar) vardır ve onlardan 
yiyorsunuz da. (A.Hulusi) 

 
019 - Öyle iken durdurduk da onunla sizin için hurmalıklar, 

üzümlükler kabîlinden bağlar, bahçeler yaptık ki içlerinde sizin için bir çok 
yemiĢler var onlardan yer ve geçiniriz. (Elmalı) 

 
 
FeenĢe'na leküm Bihi cennâtin min nahıylin ve a'nab ve nihayet 

onunla sizin için Hurma bahçeleri ve üzüm bağları yeĢertmekteyiz. 
leküm fiyha fevakihü kesiyretün ve minha te'külun orada sizin için bir 
çok meyve bulunmakta ve onunla beslenmektesiniz. Burada hidro 
karbonların kaynağına atıf yapıyor. Çünkü insan ya bitkisel kaynaktan 
beslenir, ya hayvansal kaynaktan beslenir. Bitki dünyasına bir atıftı bu 
ayet ve devam ediyor; 

 
 
20-) Ve Ģecereten tahrucü min Turi Seynâe tenbütü Biddühni 

ve sıbğin lil akiliyn; 
 
Ve (yine o su ile) Tur-i Sîna'dan (Musa'ın Rabbiyle buluĢtuğu 

mahal) çıkan, yağ veren ve yiyenler için bir katık olan (zeytin) ağaç. 

http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/454920.asp


(Ġncirin, teklikteki çokluk sembolüne karĢı zeytin de direkt teklik sembolü 
olarak değerlendirilir, tasavvuf düĢüncesinde.) (A.Hulusi) 

 
020 - Ve bir ağaç ki Turu Sina‟dan çıkar, yağ ve yiyenlere bir 

katıkla biter. (Elmalı) 
 
 
Ve Ģecereten tahrucü min Turi Seynâ yine Turi sina havalisinde 

yetiĢen tenbütü Biddühni ve sıbğin lil akiliyn ürünü sayesinde yağ 
elde edilen ve yiyenler için hoĢ bir katık sağlayan zeytin ağacından da 
“yararlanmaktasınız.” Bu bitkisel kaynağımıza dikkat çekiĢti. ġimdi ise 
hayvansal kaynağımıza dikkat çekiyor. Yani hem hidro karbonların 
kaynağı olan bitkileri de, hem de proteinlerin kaynağı olan hayvansal 
gıdaların kaynağına dikkat çekiyor.  

 
 
21-) Ve inne leküm fiyl en'ami le ıbreten, nüskıyküm mimma fiy 

butuniha ve leküm fiyha menafi'u kesiyretün ve minha te'külun; 
 
En'amda (kurban olabilecek çiftlik hayvanları; bedendeki o tür 

kuvveler) da sizin için elbette bir ibret vardır... Onların karınlarında 
olanlardan sizi besleriz... Onlarda sizin için pek çok menfaatlar vardır ve 
onlardan yersiniz de. (A.Hulusi) 

 
021 - En'am da da sizin için cidden bir ibret vardır, 

karınlarındakinden sizi iska ediyoruz sizin için de onlarda hem bir çok 
menafi' vardır, hem de onlardan yersiniz. (Elmalı) 

 
 
Ve inne leküm fiyl en'ami le ıbreten yine evcil hayvanlarda da 

elbet sizin için bir ibret vardır. nüskıyküm mimma fiy butuniha onların 
karınlarında bulunan sütten size içiriyoruz. ve leküm fiyha menafi'u 
kesiyretün ve minha te'külun ve sizin için onlarda da bir çok yarar 
bulunuyor. Üstelik onlar sayesinde besleniyorsunuz. 

 
 
22-) Ve aleyha ve alel fülki tuhmelun; 
 
Onların (hayvanların) üzerinde ve gemilerin üzerinde yüklenilip 

taĢınıyorsunuz. (A.Hulusi) 
 
022 - Hem onlara ve hem gemiye yüklenirsiniz. (Elmalı) 
 



 
Ve aleyha ve alel fülki tuhmelun onlara tıpkı denizde oldu gibi 

yük vuruyorsunuz. Buraya kadar enfüs ve afak ayetlerini saydı. Önce 
imanın açılımını yaptı, bir mü‟mini kâmilin imanını nelerle hayata 
uygulaması gerektiğini çizdi maddeler halinde ve daha sonra insanın 
varlığının amaçsız olmadığını, insanın etrafında ki tüm varlıkların 
amacının insana hizmet, insanın ise Allah‟a kulluk amacıyla yaratıldığını 
ifade etti. Buraya kadar pasaj tamamlandı.  

 
Buradan sonra doğrudan ilk muhatabına ve tüm muhataplarına 

yönelip baĢta peygamberin kiĢiliğini inĢa edecek, misaller verecek. 
Ġnkarcıların da akıbetini kendilerine hatırlatacak ve diyecek ki onlara; Siz 
nasıl bir son istiyorsanız elinizle onu seçin. Ona göre davranın. Çünkü 
evvelkiler gibi davrananlar onların sonuna layık olurlar. ĠĢte Ģimdi Nuh 
peygamber örneği ile hem Resulallah teselli ediliyor, hem de inkarcılar 
tehdit ediliyor. 

 
 
23-) Ve lekad erselna Nuhan ila kavmihi fekale ya 

kavmı'budullahe ma leküm min ilâhin ğayruHU, efela tettekun; 
 
Andolsun ki Nuh'u kavmine irsâl ettik de (o kavmine) dedi ki: "Ey 

kavmim! Allâh'a kulluk edin (bunu fark edin)! "HÛ"nun gayrı olarak bir 
tanrınız olamaz! Hâlâ ittika etmiyor musunuz = korkup korunmuyor 
musunuz?" (A.Hulusi) 

 
023 - Celâlim hakkı için biz Nuh‟u kavmine Resul gönderdik de dedi 

ki: ey benim kavmim: Allaha ibadet edin, ondan baĢka bir tanrınız yoktur, 
binaenaleyh korunmaz mısınız? (Elmalı) 

 
 
Ve lekad erselna Nuhan ila kavmih doğrusu Nuh‟u kendi kavmine 

gönderen yine bizdik. fekale ya kavmı'budullahe ma leküm min ilâhin 
ğayruHU, efela tettekun nitekim onlara demiĢti ki; Ey kavmim yalnız 
Allah‟a kulluk edin sizin ondan baĢka bir ilahınız bulunmamaktadır. Hala 
sorumluluk bilinci ile hareket etmeyecek misiniz diye sormuĢtu Hz. Nuh. 

 
 
24-) Fekalel meleülleziyne keferu min kavmihi ma hazâ illâ 

beĢerun mislüküm, yüriydü en yetefaddale aleyküm* velev ĢaAllâhu 
leenzele Melaiketen, ma semi'na Bi hazâ fiy abainel evveliyn; 

 



Onun (Nuh'un) kavminden, hakikat bilgisini inkâr eden geleneksel 
toplumun ileri gelenleri dedi ki: "Bu sizin gibi beĢerden baĢka değil... Size 
üstünlük murat ediyor... Eğer Allâh dileseydi (bir beĢer irsâl etmek 
yerine) elbette melekler inzâl ederdi... Biz ilk atalarımızdan böyle bilgi 
duymadık." (A.Hulusi) 

 
024 - Bunun üzerine kavminden küfreden kodaman güruh Ģöyle 

dedi: bu, baĢka değil, ancak sizin gibi bir beĢer, üstünüze geçmek istiyor, 
eğer Allah dilese idi elbette bir takım Melekler gönderirdi, biz evvelki 
atalarımız içinde bunu iĢitmedik. (Elmalı) 

 
 
Fekalel meleülleziyne keferu min kavmihi bunun kavminin 

seçkinlerinden küfürde ısrar edenler dediler ki ma hazâ illâ beĢerun 
mislüküm bu da sadece sizin gibi ölümlü bir insan yüriydü en 
yetefaddale aleyküm onun amacı size üstünlük taslamak, üstünlük 
sağlamak velev ĢaAllâhu leenzele Melaiketen hem eğer Allah isteseydi 
gökten bir melek indiriverirdi ma semi'na Bi hazâ fiy abainel evveliyn 
üstelik bizler bu konuda önder atalarımızdan bir Ģey iĢitmiĢte değiliz 
dediler. 

 
Evet o kadar çok değinilmesi gereken yer var ki; Mele‟ yani önde 

gelenler, aristokratlar, seçkinler sınıfı. Piramidik bir toplumu tarif ediyor 
aslında. Toplumlar ya piramit Ģeklinde dizilirler ya da saf Ģeklinde. Zulüm 
toplumları piramit Ģeklindedir. Üsttekiler ayaklarını alttakilerin baĢlarına 
basarak yükselirler. Üsttekiler daha fazla yükselmek için daha fazla baĢa 
basmak zorundadırlar. Onun içinde alttakileri sürekli tekmelerler, sürekli 
tepelerler. Onların baĢlarını kaldırmamalarına bağlıdır onların yukarıda 
kalıĢı. Ne kadar yüksekseler o kadar fazla zulmederler. Ne kadar 
zulmederlerse o kadar fazla yükselirler. ĠĢte mele‟ bu sınıf. 

 
Kur‟an bu siyaset tarzını kökten devirerek saf siyasetini önermiĢtir. 

Yani yukarı çıkmak için değil, öne geçmek için yarıĢmak, saf gibi bir 
hizada durmak. Tıpkı namaz safında olduğu gibi. Hayırda yarıĢmak ve 
eĢit Ģartlarda baĢlamak yarıĢa. Ve bu yarıĢta kimsenin kimseye 
zulmetmemesini temin etmek. Zulmün yarıĢı değil bu yarıĢ adaletin 
yarıĢı.  

 
ĠĢte iki siyaset arasındaki fark ve burada Hz. Nuh kavminin onun 

gönderildiği zalim kavmin siyaset anlayıĢı dile getiriliyor. Onlar diyorlar ki 
bize bir melek gelmeliydi. Neden? Çünkü bir toplum eğer dini hayata 
aktarmayı istemiyorsa, peygamberini örnek almayı istemiyorsa mazereti 
bu olur. Ve tüm inkarcı toplumlar peygamberlerinden melek peygamber 



istemiĢlerdir. Sizce neden acaba? Melek gönderilseydi çok mu 
inanacaklardı. Ve cenabı hakta onlara açıkça Ģu cevabı veriyor. 

 
Yer yüzünde eğer salına salına gezen insanlar değil de melekler 

olsaydı peygamberi de melekten gönderirdi. (Ġsra/95) Bu cevaptan siz 
Ģunu anlamıyor musunuz. Peygamberler önlerine düĢtükleri insanlara 
örneklik ederler. Ġnsanlar örnek alabilecekleri birini önlerinde görmek 
ister. Melekler insanlar tarafından üretilemezler. Örnek alınamazlar. 
Peygamberler ahlakı üretilsin diye gönderildiler. Peygamberler her çağa 
onlara inanan müminler tarafından taĢınsın diye gönderildiler. ĠĢte tüm 
inkarcı kavimlerin melek peygamber isteyip insan peygamberi ısrarla 
inkar etmelerinin altında yatan sebep bu. 

 
Bir de babalarını ileri sürüyorlar, atalarını ileri sürüyorlar. Hakikatin 

değerini kıdemden aldığını düĢünüyorlar. Oysa ki hakikat değerini 
kıdeminden almaz. Kör taklidi reddediyor bu ayet. 

 
 
25-) Ġn hüve illâ racülün Bihi cinnetün feterabbesu Bihi hattâ 

hıyn; 
 
"O kendisinde cinnet olan (cin etkisindeki) bir adam... Bir süre Onu 

gözetleyin bakalım." (A.Hulusi) 
 
25 - Her halde o öyle bir adam ki kendisinde bir cinnet var, 

binaenaleyh gözetin bunu bir zamana kadar. (Elmalı) 
 
 
Ġn hüve illâ racülün Bihi cinneh devam ediyorlar yine o kavim. 

Hz. Nuh için diyorlar ki; o aklını kaçırmıĢ biri. feterabbesu Bihi hattâ 
hıyn artık siz de onu bir süre gözetim altında tutun.  

 
Canını çok yakmıĢ olmalılar Hz. Nuh‟un. Gerçekten de bu ayetin 

dıĢında Hz. Nuh‟un kıssası baĢka surelerde de anlatılır. Hud suresinde, 
A‟raf suresinde ve yine adı ile anılan Nuh suresinde. O surede Hz. 
Nuh‟un bu toplumu yola getirmek için nasıl ömrünü ve özünü tükettiğini 
Ģu sözlerinden anlıyoruz. Diyor ki; Ve kale Nuh, Nuh dedi ki; 

 
Ve kale Nuhun Rabbi lâ tezer 'alel Ardı minelkafiriyne deyyara. 

(Nuh/26) rabbim dedi bu kafirlerden yer yüzünde bir tanesini bırakma. 
ĠnneKE in tezerhüm yudıllu 'ıbadeKE ve lâ yelidû illâ faciren keffara. 
(Nuh/27) eğer onlardan bir tane bırakırsan yer yüzünde ya rab, onlar 
baĢkalarını da saptıracaklar ve onlardan hiç hayırlı evlat doğmayacak.  



 
Böylesine canını yakmıĢlar, böylesine Hz. Nuh‟u canından 

bezdirmiĢler. ĠĢte Hz. Nuh‟un tüm emeklerini sarf ettikten sonra aldığı 
emir ve yakarısı Ģöyle oluyordu; 

 
 
26-) Kale Rabbinsurniy Bima kezzebun; 
 
(Nuh) dedi ki: "Rabbim! Beni yalanlamalarına karĢın yardım et 

bana." (A.Hulusi) 
 
026 - Dedi: ya rab! Beni tekzip etmelerine karĢı sen bana nusrat 

ver. (Elmalı) 
 
 
Kale Rabbinsurniy Bima kezzebunRabbim onların beni 

yalanlamalarına karĢı bana yardım et. 
 
 
27-) Fe evhayna ileyhi enisna'ıl fülke Bi a'yüniNA ve vahyiNA, 

feizâ cae emruNA ve farettennuru, feslük fiyha min küllin 
zevceynisneyni ve ehleke illâ men sebeka aleyhil kavlü minhüm* ve 
lâ tühatıbniy filleziyne zalemu* innehüm muğrekun; 

 
Bunun üzerine Ona (Nuh'a) vahyettik ki: "Gözlerimiz olarak 

(gözetimimiz anlamına gelse de burada mâiyet sırrına iĢaret vardır) ve 
vahyimizle gemiyi yap... ĠĢ baĢladığında (sular yükseldiğinde) ve fırın 
kaynadığı (buhar kazanı mı vardı acaba) vakit, her eĢi olandan bir çift ve 
onlardan, aleyhine daha önce hüküm verilmiĢ olanlar hariç ehlini, gemiye 
al. Zâlimler hakkında benimle muhatap olma! Kesinlikle onlar 
boğulacaklardır." (A.Hulusi) 

 
027 - Biz de ona Ģöyle vahy ettik: bizim nezaretimiz ve vahyimizle 

gemiyi yap, sonra emrimiz gelip de Tennur feveran edince hemen ona 
topundan bir iki çift ve aleyhinde söz sebk etmiĢ olandan baĢka ehlini sok 
ve o zulüm edenler hakkında bana bir hitapta bulunma, çünkü onlar gark 
olunacaklardır. (Elmalı) 

 
 
Fe evhayna ileyhi bunun üzerine ona Ģöyle vahy etmiĢtik. 

enisna'ıl fülke Bi a'yüniNA ve vahyiNA bizim gözetimimiz altında ve 
bildirdiğimiz Ģekilde gemiyi inĢa et. Yani karada gemi yap diye emredildi 
Hz. Nuh‟a.  



 
Karada gemi yapmak ne demek? A‟raf ve Hud suresinde onunla 

alay ettiklerini görüyoruz kavminin. Karada gemi yaptınız mı hiç? Karada 
gemi yap diye emrolunsaydınız ne yapardınız. Eğer sizin de amacınız 
varsa, rüyalarınız varsa, gayeniz varsa, davanız varsa karada geminizi 
yapmaya devam eder hiç kimseye aldırmazsınız. Unutmayınız karada 
gemi yapmayı göze alanlar tufandan kurtulurlar. Onun için Nuh örneği 
her çağın tufanından kurtulmak isteyenlere verilmiĢ müthiĢ bir örnek. 

 
feizâ cae emruNA ve farettennur unutma ki hükmümüzün vakti 

gelip çattığında tandır da kaynamaya baĢlar. 
 
Bu tandır nedir bilmiyoruz. Ya kaynamaya baĢlayan yer yüzüne, 

tufan bölgesine bir atıf. Ya Elmalılı merhum müfessirimizin tefsir ettiği 
gibi Hz. Nuh‟a vahy ile bildirilen geminin bir buharlı gemi olmasına bir 
atıf. Biz nihayetinde bilemiyoruz.  

 
[Ek bilgi; Nuh‟un gemisinin buhar kazanlı oluĢu hakkında geniĢ 

açıklama Hud/40. ayette (72. video) 
 
http://kurantefsir.wordpress.com/2011/11/25/islamoglu-tef-

ders-hud-025-06072/] 
 
feslük fiyha min küllin zevceynisneyn bu takdirde sen her tür 

canlıdan birer çift al. ve ehleke illâ men sebeka aleyhil kavlü minhüm 
bir de kendileri hakkında hüküm kesinleĢmiĢ olanlar hariç aile efradını al. 
ve lâ tühatıbniy filleziyne zalemu o kendi kendine kıyan o kimseler 
hakkında benimle muhatap olma. Yani onlar için benden af dileme. BaĢta 
oğlu ve eĢi olmak üzere. innehüm muğrekun Ģu kesin ki onlar 
boğulacaklar. Oğlun ve karın da olsalar. Babası peygamber, kocası 
peygamberde olsa. Nuh‟un gemisinde inkârcıya yer yok. Çünkü onlardan 
biri o gemide olsaydı o gemi batardı. Hidayet babaların oğulların, 
amcaların elinde  olsaydı en yakınlarına dağıtırlardı. Ama değil. Ġnsanın 
kendi tahsilatıdır hidayet. Allah kendi yaptıklarına bakarak hidayet 
kapısını açmaktadır. 

 
 
28-) Feizesteveyte ente ve men meake alel fülki fekulil Hamdu 

Lillâhilleziy neccana minel kavmizzâlimiyn; 
 
"Sen ve seninle beraber olanlar gemiye yerleĢtiğinizde, de ki: 

'Hamd, bizi zâlimler topluluğundan kurtaran Allâh'a aittir.'"(A.Hulusi) 
 

http://kurantefsir.wordpress.com/2011/11/25/islamoglu-tef-ders-hud-025-06072/
http://kurantefsir.wordpress.com/2011/11/25/islamoglu-tef-ders-hud-025-06072/


028 - Binaenaleyh sen maiyetindekilerle geminin üzerine çıktığında 
da de ki: hamd o Allaha ki bizi o zalim kavminden kurtardı. (Elmalı) 

 
 
Feizesteveyte ente ve men meake alel fülki fekul ardından sen 

ve seninle birlikte bulunanlar gemiye yerleĢir yerleĢmez deyin ki il 
Hamdu Lillâhilleziy neccana minel kavmizzâlimiyn zalim kavmin 
elinden bizi kurtaran Allah‟a sonsuz hamdü senalar olsun. 

 
Aynı olay Hud suresinde anlatılır değerli dostlar. Fakat ikisinin 

amacı farklı. Burada ki anlatıĢın amacı, vurgusu; melek peygamber 
istemenin, sapkın kavimlerin tümünün de bir gelenek olduğu yönünde. 
Yani Ġlk muhatap olan Mekke müĢriklerine; “Siz ilk değilsiniz sizden 
öncekilerde aynısın yaptı.” Deniliyor. 

 
Hud suresinde aynı kıssanın anlatılma amacı ise daha farklı. Orada 

ana fikir; Cezası kesinleĢmiĢ olan bir toplumun cezası ertelenemez ve 
kimse ona engel olamaz. Ġsterse baba peygamber olsun. Yani Hz. 
Nuh‟un kafir oğlu Kenan‟ın da tufana gark olup boğulanlardan olmasına 
atıf olarak. 

 
 
29-) Ve kul Rabbi enzilniy münzelen mübareken ve ente hayrul 

münziliyn; 
 
"Ve de ki: 'Rabbim, mübarek bir mahale yerleĢtir beni... Sen 

yerleĢtirenlerin en hayırlısısın.'"(A.Hulusi) 
 
029 - Ve de ki: rabbim! Beni bir mübarek menzile kondur, 

konuklayanların en hayırlısı sensin. (Elmalı) 
 
 
Ve kul Rabbi enzilniy münzelen mübareken bir de rabbim diye 

yalbar, beni bereketli bir yere ulaĢtır. ve ente hayrul münziliyn zira sen 
kiĢiyi maksadına, amacına ulaĢtıranların en hayırlısısın. 

 
 
30-) Ġnne fiy zâlike le âyâtin ve in künna le mübteliyn; 
 
Muhakkak ki bunda iĢaretler vardır... Biz elbette sınarız (ki kiĢi 

kendi kapasitesini görsün). (A.Hulusi) 
 



030 - ĠĢte bunda çok âyetler vardır ve hakikat biz pek 
imtihancıyızdır. (Elmalı) 

 
 
Ġnne fiy zâlike le âyât elbet bu örnekte Nuh peygamber ve kavmi 

örneğinde akleden kimseler için iĢaretler, ibretler vardır. ve in künna le 
mübteliyn ve elbet biz öncekileri de sınavdan geçirmiĢizdir.  

 
Bunun devamında söz nasıl anlaĢılması, insanın içinde ki yankısı 

sizi de sınamak durumundayız. Hepinizi sınayacağız. Nebiye, müminlere 
ve hepinize hayat bir sınavdır diyor bu ayet. 

 
 
31-) Sümme enĢe'na min ba'dihim karnen âhariyn; 
 
Sonra, onların ardından baĢka bir nesil inĢa ettik. (A.Hulusi) 
 
031 - Sonra arkalarından baĢka bir karn inĢa eyledik. (Elmalı) 
 
 
Sümme enĢe'na min ba'dihim karnen âhariyn sonra bunların 

peĢinden baĢka bir nesli tarih sahnesine çıkardık. 
 
Hangi kavim bu örnekte anlatılan? Müfessirler ve ilk otoriteler Hud 

kavmi derler diğer örneklerden yola çıkarak. Fakat burada ne peygamber 
ismi veriliyor, Ne Hud kavmi olan Ad kavminin ismi veriliyor. O halde bu 
ayetten sonra anlatılan bu olayı sadece tek bir kavme, tek bir 
peygambere yormak yerine genel bir üslup olarak bu konuda onlarla 
benzeĢen herkes için genel bir örnek olay olarak yorumlamak daha 
doğru olur. 

 
 
32-) Feerselna fiyhim Rasûlen minhüm enı'budullahe ma leküm 

min ilâhin ğayruHU, efela tettekun; 
 
Ġçlerinde: "Allâh'a kulluk edin... O'nun gayrından bir tanrınız 

yoktur... Hâlâ (yaptıklarınızın sonuçlarını yaĢamaktan) korkup 
korunmuyor musunuz?" (diyen) kendilerinden bir Rasûl irsâl ettik. 
(A.Hulusi) 

 
032 - Onların içinde de kendilerinden bir Resul gönderdik Ģöyle ki: 

Allaha ibadet edin ondan baĢka bir tanrınız yok, artık korunmaz mısınız? 
(Elmalı) 



 
 
Feerselna fiyhim Rasûlen minhüm enı'budullahe ma leküm min 

ilâhin ğayruHU, efela tettekun Yine Hz. Nuh‟un söylediği gibi burada da 
ona benzer bir ibare; Ve onların içinden de kendilerine yalnız Allah‟a 
kulluk edin, sizin ondan baĢka bir ilahınız bulunmamaktadır. Hala 
sorumluluğunuzun bilincinde hareket etmeyeceksiniz. Diyen bir elçi 
gönderdik. 

 
 
33-) Ve kalel meleü min kavmihilleziyne keferu ve kezzebu Bi 

Lıkail ahireti ve etrefnahüm fiyl hayatid dünya, ma hazâ illâ beĢerun 
mislüküm, ye'külü mimma te'külune minhu ve yeĢrebü mimma 
teĢrabun; 

 
Onun kavminden hakikat bilgisini inkâr edenler, sonsuz 

geleceklerini yaĢamayı yalanlayanlar ve dünya hayatında refaha - 
imkânlara kavuĢturduğumuz o gelenekçi ileri gelenler dedi ki: "Bu sizin 
gibi bir beĢerden baĢka değil... Sizin yediğinizden yiyor ve sizin 
içtiğinizden içiyor." (A.Hulusi) 

 
033 - Dünya hayatta kendilerine refah verdiğimiz halde küfredip 

Âhiret likasını tekzip eyleyen kavminden o (mele') kodaman güruh ise 
Ģöyle dedi: «bu baĢka değil, ancak sizin gibi bir beĢer, yediğinizden yiyor, 
içtiğinizden içiyor. (Elmalı) 

 
 
Ve kalel meleü min kavmihilleziyne keferu ve kezzebu Bi Lıkail 

ahirah bunun üzerine kavminin seçkinlerinden küfürde ısrar eden ahiret 
gerçeği ile yüzleĢeceğine inanmayan, yalanlayan kimseler Ģöyle 
demiĢlerdi; ve etrefnahüm fiyl hayatid dünya ki bunları biz dünya 
hayatında refaha kavuĢturmuĢtuk. 

 
Bu cümle-i mu‟teriza diyebileceğimiz tırnak içi cümlesi. Yani 

kendilerine hayatta refah verdiğimiz halde bu adamlar bu refahla Ģımarıp 
verdiğimiz nimeti bize karĢı kullanarak Ģöyle dediler. ma hazâ illâ 
beĢerun mislüküm bu da sizin gibi ölümlü birisinden baĢkası değil. Hani 
Nuh kavmi de öyle demiĢti ya; ye'külü mimma te'külune minhu ve 
yeĢrebü mimma teĢrabun sizin yediklerinizden yiyor, sizin 
içtiklerinizden de içiyor. 

 
Yine üsttekiler, yani azgınlar, yani Ģımarıklar, yani seçkinler, 

aristokratlar; Niye melek peygamber gelmedi diyorlar. Niye insan 



peygamber geldi diyorlar. Ġnkarlarına böyle bir gerekçe uyduruyorlar? 
Çünkü imanı hayattan ayırmak ve bir vicdan iĢi yapmak istiyorlar. Onlar 
için iman hayatı inĢa eden, hayatın her anına hakim olan bir iç güç bir 
ilahi sevk değil, onlar için iman vicdanda mahkum olan ve kalbin de ona 
hapishane kılındığı bir içsel durum. Sadece bir inanç.  

 
Onun için peygamberin insandan olmasına razı değiller. Onun için 

insan peygamberi istemiyorlar. Çünkü örnek almak gibi bir niyetleri yok. 
YaĢamak gibi bir niyetleri yok. Hayatı vahyin dediğine uygun inĢa etmek 
gibi bir niyetleri yok ve peygamberi izlemek gibi bir niyetleri yok. Daha 
doğrusu hayat konforlarını bozmak gibi bir niyetleri yok. Yani bize öyle bir 
Ģey söyle ki bizim hayatımızda hiçbir Ģey değiĢtirmesin. Böyle bir 
peygamber arıyorlar.  

 
Bu da insandan olamaz. Çünkü insan örnektir. YaĢar, söyler, 

konuĢur onlar onun gibi yaĢamak onun gibi konuĢmak, onun gibi 
söylemek, onun gibi inanmak durumundalar. Melek olsaydı biz melekleri 
nasıl üretelim o melek biz insan diyeceklerdi. Böylece mazeret ileri 
süreceklerdi. 

 
 
34-) Ve lein eta'tüm beĢeran misleküm inneküm izen lehasirun; 
 
"Andolsun ki, eğer sizin gibi bir beĢere itaat ederseniz, muhakkak ki 

siz hüsrana uğrayanlar olursunuz." (A.Hulusi) 
 
034 - ve Ģayet sizin gibi katiyen hüsrandasınızdır. (Elmalı) 
 
 
Ve lein eta'tüm beĢeran misleküm inneküm izen lehasirun hal 

bu iken kalkarda sizin gibi ölümlü birine tabi olursanız o takdirde 
kaybeden mutlaka siz olursunuz. 

 
 
35-) Eye'ıdüküm enneküm izâ mittüm ve küntüm türaben ve 

'ızamen enneküm muhrecun; 
 
"(O Rasûl) size, öldüğünüz, toprak ve kemikler olduğunuzda, 

kesinlikle (yeni bir boyuta) çıkarılacağınızı mı vadediyor?" (A.Hulusi) 
 
035 - Siz öldüğünüz ve bir toprak, bir yığın kemik olduğunuz vakit 

muhakkak çıkarılacaksınız diye mi vaat ediyor? (Elmalı) 
 



 
Eye'ıdüküm enneküm izâ mittüm ve küntüm türaben ve 

'ızamen enneküm muhrecun Bu kiĢi siz ölüp gittikten toza toprağa ve 
kemiğe karıĢtıktan, dönüĢtükten sonra sizin huzuru ilahiye 
çıkartılacağınızı mı iddia ediyor? 

 
 
36-) Heyhate heyhate lima tu'adun; 
 
"Heyhat, heyhat böyle bir Ģeyin oluĢması çok uzak!" (A.Hulusi) 
 
036 - Heyhât o vaat olunduğunuz Ģey ne kadar uzak. (Elmalı) 
 
 
Heyhate heyhate lima tu'adun uzak, hem de çok uzak size iddia 

edilen bu Ģey. 
 
 
37-) Ġn hiye illâ hayatüned dünya nemutü ve nahya ve ma 

nahnu Bi meb'ûsiyn; 
 
"O (yaĢam) sadece dünya hayatından ibarettir! Ölümümüz de 

yaĢamımız da buradadır! Bizim ölüm sonrasında, yeni bir Ģekilde 
yaĢamamız söz konusu olamaz!" (A.Hulusi) 

 
037 - O, bizim Dünya hayatımızdan baĢka bir Ģey değildir, ölürüz 

ve yaĢarız, fakat biz ba's olunmayız. (Elmalı) 
 
 
Ġn hiye illâ hayatüned dünya hayat bu dünyada yaĢadığımızdan 

baĢkası değil. Bundan ibaret. nemutü ve nahya ölürüz ve bir kez 
yaĢamıĢ oluruz. ve ma nahnu Bi meb'ûsiyn ve bir daha da asla 
diriltilmeyiz. 

 
DünyevileĢme bu iĢte dostlar. Ahireti inkar, aslında sorumluluğu 

inkardır. Hayatı boyunca sorumsuz davranmıĢ olan biri nasıl ahirete iman 
etsin. Çünkü hesap verecek. Hesap vereceği bir dünyada uyanmak ister 
mi? Oysa ki değerli dostlar aslında insanın kendi kendisine en büyük 
hakareti ölünce toprak olacağını düĢünmesi değil midir? Ve ölünce 
bitecek bir hayatı  düĢünmek, hayatın bu kadar kısır olduğuna inanmak 
nasıl bir Ģeydir acaba. 

 



Aslında bir insan için bundan daha beter bir bela olmasa gerek. 
Öleceksiniz ve toprak olacaksınız. Yani solucanla eĢ değer bir halde 
görmek kendinizi. Deniz anasıyla, çekirgeyle, kelebekle. Yani ölünce 
bitiyor. O kadar mı. Bu muhteĢem varlık böyle bu kadar kısacık bir zevk 
için, yesin, içsin, yatsın, eğlensin ve toz toprak olsun diye mi. 

 
Aslında insan böyle bir inançla yaĢayamaması lazım. Bu inancın 

kendisi asıl ölüm sebebi olması lazım. Çünkü öldükten sonra bir hayatın 
varlığına iman insanın Ģerefli oluĢuna ve onuruna imandır.  

 
Peki neden inanmazlar? Neden bunlar böylesine bir ıstırabı 

kendilerine yaĢatırlar? Tek sebebi var. Hesap vermek ağırlarına gider. 
Çünkü hesap verebilecek bir hayat yaĢamak istemezler. Sorumsuzdurlar. 
Allah‟a karĢı, eĢyaya karĢı, kendilerine karĢı sorumluluklarını 
üstlenmemiĢlerdir. Tek cevabı budur. 

 
 
38-) Ġn huve illâ raculüniftera alAllâhi keziben ve ma nahnu 

lehu Bi mu'miniyn; 
 
"O (Rasûl), Allâh'a iftira eden yalancıdır o! Biz Ona inanmayız!" 

(A.Hulusi) 
 
038 - O ancak öyle bir adam ki bir yalanı Allaha iftira etti, biz ona 

inanacak değiliz. (Elmalı) 
 
 
Ġn huve illâ raculüniftera alAllâhi kezibe bu adam sadece 

uydurduğu yalanı Allah‟a isnat ediyor diyorlar onlar. ve ma nahnu lehu 
Bi mu'miniyn bizim ona inanmamız mümkün değildir.  

 
En son söyledikleri bu. Sureti haktan görünüp, bir de Allah‟ın 

hakkını savunur görünmeleri yol mu? Yani Allah‟a iftira ediyor diye 
peygambere ve Allah‟a iftira etmeleri. Oysa ki onu en çok inkar eden 
kendileri. 

 
 
39-) Kale Rabbinsurniy Bima kezzebun; 
 
(Rasûl) dedi ki: "Rabbim! Yardım et, beni yalanlamalarına karĢın 

bana!" (A.Hulusi) 
 
039 - Ya rab! dedi: beni tekzip ettikleri cihetle öcümü al. (Elmalı) 



 
 
Kale Rabbinsurniy Bima kezzebun o peygamber dedi ki. Yani her 

kimse o peygamber. Ki Hz. Lût olabileceği gibi, Hz. Hud olabileceği gibi, 
Hz. Muhammed A.S.gibi hatta peygamber olması da Ģart değil. Onlardan 
sonra onların risalet davasını üstlenmiĢ olan insanlar eğer bu gibi ahireti 
inkâr eden inkârcılarla karĢılaĢırlarsa onların da belki onlara karĢı 
üstlenecekleri, gösterecekleri tavra bir örnek veriliyor burada. 

 
 
Kale dedi ki Rabbinsurniy Bima kezzebun rabbim, onların beni 

yalanlamalarına karĢı bana yardım et. 
 
 
40-) Kale amma kaliylin leyusbihunne nadimiyn; 
 
"Kısa bir süre sonra piĢman olacaklardır" cevabını aldı. (A.Hulusi) 
 
040 - Buyurdu ki: az bir zamanda nâdim olacaklar. (Elmalı) 
 
 
Kale amma kaliylin leyusbihunne nadimiyn Allah buyurdu ki; Az 

kaldı amma kaliyl, çok az kaldı leyusbihunne nadimiyn yakında bin 
piĢman olacaklar. 

 
 
41-) Feehazethümüs sayhatü Bil Hakkı fecealnahüm ğusâen, 

febu'den lil kavmiz zâlimiyn; 
 
Korkunç ses dalgası onları Hak olarak yakaladı da, onları 

süprüntüye çevirdik! Zulmedenler kalabalığına, uzaklığın sonuçları 
yaĢatılır! (A.Hulusi) 

 
041 - Derken onları sayha, bihakkın alıverdi de kendilerini bir seyl 

süprüntüsü yapıverdik, artık öyle bir defolmuĢ oldu ki o kavim, o zalimler! 
(Elmalı) 

 
 
Feehazethümüs sayhatü Bil Hakk derken mutlak hakikatin üstün 

gücü onları sarsıcı bir bela çığlığı halinde kuĢattı. Ġlle gök çöküp yerin 
çatlaması gerekmiyor. Ġlle dağlara ateĢ püskürtüp zelzele olması 
gerekmiyor. Ölümün depremi yetmez mi. Eğer öldükten sonra bir hayatın 



varlığını görürlerse bu insanlar baĢlarına gök yıkılmıĢtan beter 
sarsılmazlar mı? Belki o manevi sarsıntıyı da içeriyor bu. 

 
fecealnahüm ğusâen sonuçta onları selin sürüklediği çer çöpe 

çevirdik. Çöp gibi köpük gibi yok ettik onları. febu'den lil kavmiz 
zâlimiyn zalimler güruhu eksik olsun, olmaz olsun dedik. 

 
Febu‟den; fail yok, fiil de yok, özne yok, yüklem de yok. Sadece 

tümleç var. Meful var. bu‟den. Niye özne yok dediğimizde ZemahĢeri çok 
güzel bir cevap veriyor. Özne o kadar açık ki; Allah. Söylemeye bile 
gerek yok. Allah onlara eksik olun dedi. uzak olun dedi. Lanet size dedi. 

 
Allah ile ayaklaĢanlar kaybedecekleri bir savaĢa girmiĢ olurlar 

sevgili Kur‟an dostları. Ġlahi mesaja kulak tıkayanlar bela sayhasıyla 
uyanırlar. Rabbim uyandırılmadan uyananlardan etsin. 

 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ġslamoğlu Tef. Ders. MÜ‟MĠNUN SURESĠ (042-092)(108) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 

 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları geçen dersimizde Mü‟minun suresinin 41. 

ayetine kadar iĢlemiĢtik. Bugün aynı surenin 42. ayeti ile dersimize 
devam edeceğiz. 
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Hatırlayacak olursanız geçen ders iĢediğimiz ayetler geçmiĢ 
ümmetlerin hayatını naklediyordu. Özellikle bu ayetlerin maksadı vahyin 
ilk muhatabı olan Hz. Peygamberin Ģahsiyetini inĢa idi. GeçmiĢ 
ümmetlere gönderilen peygamberlerin baĢına neler geldiğini nakledilerek 
Resulallah teselli ediliyordu. Özellikle Hz. Nuh ve ondan sonraki gelen 
peygamberlerin getirdikleri vahye karĢı toplumlarının nasıl direndiği dile 
getirilerek Resulallah‟a;  

 
Bu senin baĢına gelen ne ilktir, ne de son olacaktır. Vahye karĢı, 

hakikate karĢı muhatapların tamamının evet dediği bir toplum olmamıĢtır. 
Mutlaka yer yüzünde aydınlık olduğu sürece karanlıkta var olacaktır. 
Ġman olduğu sürece küfür de var olacaktır. Hakikat olduğu sürece batıl 
da, yalan da var olacaktır. Bu hayatın yasasıdır. Dolayısıyla senin 
karĢılaĢtığın bu durum senden kaynaklanmıyor. Senin kusurun değil. Bu 
konuda kendine haksızlık etme. Senden önceki peygamberlerin 
tamamının karĢılaĢtığı bir durumdur ki bu sünnetullahtır. Ġlahi yasadır. 
Denilmeye getiriliyordu. ġimdi bakalım yeni pasajda ne var; 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
42-) Sümme enĢe'na min ba'dihim kurunen âhariyn; 
 
Sonra, onların ardından baĢka nesiller inĢa ettik. (A.Hulusi) 
 
042 - Sonra arkalarından baĢka karnlar inĢâ ettik. (Elmalı) 
 
 
Sümme enĢe'na min ba'dihim kurunen âhariyn 
 
Yukarıda ki olayların, yukarıda anlatılan peygamberlerin ve onların 

ümmetlerinin ardından baĢka bir takım nesiller. Kurun; nesil, soy, hatta 
uygarlık, medeniyet, ülke, insan toplulukları bir çok anlama gelir. ĠĢte 
onların ardından yepyeni, baĢka nesilleri tarih sahnesine çıkardık. 

 
 
43-) Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma yeste'hırun; 
 
Hiçbir topluluk ne ömrünü aĢabilir, ne de erken gidebilir! (A.Hulusi) 
 
043 - Hiç bir ümmet, ecelini sebk edemez ve geriletemezler. 

(Elmalı) 
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Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma yeste'hırun herhangi bir 

toplum sonu yasa ile belirlenmiĢ, süresini ne savuĢturabilir, ne de 
erteleyebilir. 

 
Burada bir ecelden söz ediliyor. Zaten yukarıda ki pasajların da 

devamı olan bu pasajda bir toplumdan söz ediliyordu. Burada bahsedilen 
ecel de bireyin eceli değil, insan tekinin eceli değil. Ġnsan topluluklarının, 
uygarlıkların, ülkelerin eceli. Dolayısıyla Kur‟an da ecel sadece birey için 
kullanılmaz. Hatta bu kalıpta Kur‟an da gelen 3 ayet vardır. Ne bir an geri 
kalır, ne bir an ertelenebilir. Bir topluluğun eceli geldiğinde;  

 
Ve li külli ümmetin ecel* feizâ cae ecelühüm lâ yeste'hırune 

saaten ve lâ yestakdimun; (A‟raf/34) ĠĢte bu ayette olduğu gibi. Her bir 
toplumun yasa ile belirlenmiĢ süresi vardır. Eceli yasa ile belirlenmiĢ 
süre, yani ilahi yasaya bağlı bir süre olarak tercüme ettim. 

 
Ecel; Vakit anlamına, miad anlamına, süre anlamına geliyor kelime 

olarak. Neden süresi yasa ile belirlenmiĢ vakit diye tercüme ettim? 
Çünkü bir toplumun ne zaman öleceği, ne zaman yıkılacağı, ne zaman 
fena bulacağı, bir uygarlığın hangi Ģartlar altında yok olacağı ilahi yasa 
ile bildirilmiĢtir. Mesela bunların en baĢında bir toplumun ecelinin 
geldiğini, o toplumda adaletin yerini zulmün almasından anlarız. 

 
Adeta bununla anlatılmak istenen Ģu gibidir. Ġnsanın kalbi ne ise 

toplumun kalbi de adalettir. Eğer bir kalp bütün bir bedene kan 
pompalamayı durdurursa o bedenin ölümü gelmiĢtir. Bir toplumda da 
kalp mesabesinde olan adalet durursa, çökerse ve onun yerini zulüm 
alırsa o toplumun eceli gelmiĢ demektir. artık o toplum ölmek üzeredir. 
Onun için Kur‟an da bireylerin ecelinden daha kesin ve keskin ifadeler 
kullanılır toplumların eceli hakkında. Ve bu tip, bu kalıbın kullanıldığı 3 
ayetin 3 ü de birey eceli için değil, toplum eceli için gelir. 

 
Demek ki asıl organizmanın kaderi anlamına gelen asıl kesin ve 

keskin ecel bireyden daha çok toplumlar için geçerlidir. Bu da Kur‟an ın 
adil bir toplumun vücuda getirilmesine verdiği önemi gösterir. Çünkü eğer 
insanlar adaleti hayatlarına hakim kılamıyorlarsa, bu insanların yaĢıyor 
olmalarının çok fazla bir anlamı yok. Eğer manevi değerler ölmüĢse 
organizmanın kendi halinde yaĢıyor olması, insanın nefes alıyor olması 
yaĢadığı anlamına gelmiyor. Kur‟an zaten ölümü ve hayatı manevi 
eksende yepyeni bir tanımla tanımlıyor. Onun için bizim ölü gibi 
baktığımız bazılarına Kur‟an diridir diyor. Fakat siz farkında değilsiniz, 



çünkü Allah‟ın gör dediği yerden bakmıyorsunuz. Fakat tersi de geçerli; 
Kur‟an ın ölü olarak gördüğü birilerine biz diri olarak ta bakıyor olabiliriz. 
ĠĢte burada bir tasavvur inĢası, vahyin akıl inĢasını görüyoruz. 

 
 
44-) Sümme erselna RusüleNA tetra* küllema cae ümmeten 

Rasûlüha kezzebuhü feetba'na ba'dahüm ba'dan ve cealnahüm 
ehadiys* febu'den likavmin lâ yu'minun; 

 
Sonra Rasûllerimizi birbiri ardınca irsâl ettik... Her bir topluluğa 

kendi Rasûlü geldikçe, Onu yalanladılar... Biz de onları art arda helâk 
ettik (yaptıklarının sonucunu yaĢattık); onları ibretlik hikâyeler kıldık... 
Uzak olmanın sonuçlarını yaĢasınlar, iman etmeyen kalabalıklar! 
(A.Hulusi) 

 
044 - Sonra ardı ardına Resullerimizi gönderdik, her ümmetle 

Resulü geldikçe onu tekzip ettiler, biz de onları birbiri ardınca yuvarladık 
ve hepsini birer efsâne yaptık, artık defolsun öyle bir kavim ki imana 
gelmezler. (Elmalı) 

 
 
Sümme erselna RusüleNA tetra daha sonra birbiri ardınca 

elçilerimizi yolladık, gönderdik. küllema cae ümmeten Rasûlüha 
kezzebuh her ne zaman hangi topluma kendi elçisi geldiyse onu 
yalanlayıverdiler. Hemen onu yalancı çıkarmaya kalktılar. feetba'na 
ba'dahüm ba'dan ve cealnahüm ehadiys bu da gerçekten insanı 
iliklerine kadar titreten tarihsel bir gerçek. Bu yüzden biz de akıbetlerini 
birbirine benzettik ve onları efsaneye çevirdik. Yani adeta yaĢamamıĢ 
oldular.  

 
Belki; ve cealnahüm ehadiys onları tarihe gömdük diye de 

çevrilebilir. Artık tarihin tozlu yapraklarına kavuĢtular ve gittiler. Eğer 
onları yaĢarken görseydin nasıl tafra satıyorlardı. Küçük dağları ben 
yarattım havalarına giriyorlardı. Ġnsanların tepesinde boza piĢiriyorlar, 
Allah‟ın kullarını kendilerine kul ediyorlar ve yer yüzünü fesada 
veriyorlardı. Fakat bak Ģimdi onlara. Dön ve bak, Mısır‟dan geriye ne 
kaldı, Firavunlardan geriye ne kaldı, eski Asur‟dan, Babil‟den, 
Nemrut‟lardan geriye ne kaldı. Bizans‟tan, Roma‟dan, Pers‟ten geriye ne 
kaldı. Ġskender‟den geriye ne kaldı. Yeryüzünün doğusuna ve batısına 
hakim olmuĢtu. Cihangirlerden geriye ne kaldı? Hiçbir Ģey. Sadece bir 
ad. Yani efsane. 

 



Onun için Ģimdinin ve burada nın Firavun ve Nemrut‟larına 
seslenen Kur‟an sizden önceki Firavun ve Nemrut‟ların akıbetini 
hatırlayın da Allah‟a karĢı Nemrut‟laĢmayın. FiravunlaĢmayın mesajı 
veriyor. 

 
febu'den likavmin lâ yu'minun “Artık uzak olsun bu imansızlar 

güruhu.” Dedik. Uzak olsun, yani olmaz olsun. Bu bir ilenç ifadesi olarak 
ta çevrilebilir, eksik olsunlar, yok olsunlar, kahrolsunlar anlamına. Zaten 
Allah‟ın lanetine ve gazabına uğramıĢ, yani rahmetinden dıĢlanmıĢ 
olmak, kahrolmaktır. Ona baĢka bir bela gerekmemektedir. 

 
 
45-) Sümme erselna Musa ve ehahu Harune Bi âyâtiNA ve 

sultanin mubiyn; 
 
Sonra Musa'yı ve kardeĢi Harun'u, delillerimiz ve karĢı konulamaz 

potansiyel olarak, karĢılarına çıkardık. (A.Hulusi) 
 
045 - Sonra bir takım âyetlerimiz ve açık bir ferman ile Musâ‟yı ve 

kardeĢi Harûn‟u gönderdik. (Elmalı) 
 
 
Sümme erselna Musa ve ehahu Harune Bi âyâtiNA ve sultanin 

mubiyn hatta ayete devam edelim, çünkü mana bitmedi. 
 
 
46-) Ġla fir'avne ve meleihi festekberu ve kânu kavmen aliyn; 
 
Firavun'a ve onun ileri gelenlerine... Sadece kibirlilik tasladılar ve 

baĢ eğmeyen bir topluluk oldular. (A.Hulusi) 
 
046 - Firavuna ve cemiyetine de bunlar kibirlerine yediremediler ve 

dik baĢlı bir kavim idiler. (Elmalı) 
 
 
Sümme erselna Musa ve ehahu Harune Bi âyâtiNA ve sultanin 

mubiyne Ġla fir'avne ve meleih 
 
Ardından, yani yukarıda gönderilen toplumların, uygarlıkların, 

medeniyetlerin ardından yepyeni bir hikayeye geçti Kur‟an. Bir 
peygamberin gerçekten de ibretlik ve örneklik öyküsüne. 

 



Musa ve kardeĢi Harun‟u mesajlarımızla ve destekleyici bir güçle. 
Burada ki ve sultanin mubiyn apaçık bir destekleyici güç diye 
çevirebilirim. Bunu mucize olarak anlamamız mümkin. Allah Musa ve 
Harun A.S. ın mesajlarını bir takım olağanüstü mucizelerle desteklemiĢti. 
Onun içinde ilk aklımıza gelen Hz. Musa‟ya verilen asa gibi, 7 Beyza gibi 
mucizeler olmalı. Onları destekleyici güçle, Firavun ve onun önde gelen 
çevresine, yani onun etrafında ki aristokrat sınıfa, yönetici elitlere 
göndermiĢtik.  

 
Festekberu peki ne yapmıĢtılar Hz. Musa ve kardeĢi kendilerine 

ilahi vahiyle üstelik onu destekleyen bir güçle geldiği halde? Neden 
bunun özellikle belirtildiğini anlıyoruz aslında. Bu ayetin ilk muhatabı olan 
Hz. peygambere; sana vahyi verdik fakat onun yanında ondan ayrı 
olarak bir destekleyici güç  vermememiz, aslında senin için bir noksanlık 
değil. Çünkü daha önce bunu verdiğimiz Musa‟ya firavun ve hempaları 
iman etmedilerdi ki. Onun için bunun eksiklik olduğunu düĢünme. Daha 
önceki bu tecrübeyi hatırla sana bu ilahi vahyin Kur‟an gibi bir mucizenin 
yettiğini, eğer adam olacaklar, yola gelecekler, akıllanacak ve 
uslanacaklarsa bu kitabın onlara yetip te arttığını unutma. Yani verilen 
mesaj bu. 

 
Onlar büyüklük taslamıĢlardı, kibirlenmiĢlerdi. ve kânu kavmen 

aliyn ve öteden beri tepeden bakan bir topluluktu onlar. 
 
 
47-) Fekalu enu'minu libeĢerayni mislina ve kavmühüma leNA 

'abidun; 
 
Hatta Ģöyle dediler: "Onların halkı bize kulluk ederken, bizim 

benzerimiz olan iki beĢere mi iman edeceğiz?" (A.Hulusi) 
 
047 - Onun için biz, dediler, bizim gibi iki beĢere iman mı ederiz? 

Halbuki onların kavmi bize kulluk ediyor. (Elmalı) 
 
 
Fekalu enu'minu libeĢerayni mislina ve kavmühüma leNA 

'abidun peki ne dediler? Vahiyle ve üstelik mucizelerle gelmiĢ olan Hz. 
Musa ve onun yardımcısı, ağabeyi si. Kendisi Hz. Harun‟dan küçüktü. 
Ağabeyi si Harun bu ilahi vahyi getirince nasıl karĢı çıktı firavun ve 
yönetici eliti? Aynen bugün ve her çağda geçerli olan bir küfür mantığı ile 
karĢı çıktılar. Neydi o? Onlar dediler ki; 

 



- Ne yani o ikisinin kavmi bizim kölelerimiz oldukları halde, yani 
bizden aĢağı sınıfa tabi oldukları halde bizim yönetimimiz altında 
bulundukları halde, biz kalkıp ta bizim gibi iki ölümlü insana mı inanalım. 

 
Ġki Ģey var. onlar bizden aĢağıda bir sınıflar. Biz yönetici elitiz, 

seçkinleriz. Yani biz bu memleketi yönetmek için yaratıldık onlar da 
yönetilmek için. Dolayısıyla biz onlara tabi olmayız, onların bize 
öğreteceği hiçbir Ģey yok. 

 
Bu nedir? Bu aslında her çağda geçerli olan sakat ve hastalıklı bir 

mantığı ele vermekte. O mantık ta Ģu; sosyal statüyü hakikatin ölçüsü 
zannetmek. Madem makamım üstün, o halde hakikatte senin tekelinde 
olmalı. Madem sen yöneticisin yönettiğin sana hiçbir hakikati getiremez. 
Madem sen güçlüsün, o zaman haklısın. Bir baĢkasının sana öğreteceği 
bir Ģey yoktur. ĠĢte tam müstekbir mantığı. Tam hakikate karĢı baĢ 
kaldıran firavun mantığı bu.  

 
Her firavun‟un bir Musa‟sı olduğu gibi tüm çağlarda bu tip 

müstekbirce düĢünen her çağın firavununun da mutlaka bir Musa‟sı 
bulunur. Eğer siz bilmiyorsanız acaba Ģu çağda ben bir Musa görmedim. 
Bir firavun var ama diyorsanız tanımıyorsunuz demektir. Mutlaka bir 
Musa‟sı da vardır. Çünkü hiçbir çağ tufan olup ta Nuhsuz kalmaz. 
Firavunu olup ta Musasız kalmaz. Nemrut‟u olup ta Ġbrahimsiz kalmaz. 
Çünkü gece ve gündüz var oldukça iman ve küfür de var olacak. 

 
 
48-) Fekezzebuhüma fekânu minel mühlekiyn; 

 
O ikisini yalanladılar; bu yüzden de yok edilenlerden oldular. 

(A.Hulusi) 
 
048 - Bu suretle onları tekzip ettiler de helâk edilenlerden oldular. 

(Elmalı) 
 
 
Fekezzebuhüma fekânu minel mühlekiyn ve sonuç böylece o 

ikisini yalanladılar bundan dolayı da helak edilenlerden oldular. Sonuç 
bu. Zaten kısaca Kur‟an ın maksadı, hikayenin ayrıntılarını vermekten 
daha çok bu tip bir çizginin akıbetini vermek. Küfür çizgisinin tarihte ki 
akıbeti ne olmuĢ, onu ibreti alem olarak insanlığın nazarına sunmak. 

 
 
49-) Ve lekad ateyna MuselKitabe leallehüm yehtedun; 



 
Andolsun ki, (Ġsrailoğulları) hakikate ersinler diye Musa'ya hakikat 

BĠLGĠsini verdik. (A.Hulusi) 
 
049 - ġanım hakkı için berikiler doğru yolu tutabilsinler diye 

Musâ‟ya o kitabı da verdik. (Elmalı) 
 
 
Ve lekad ateyna MuselKitabe leallehüm yehtedun burada adeta 

bir ilave bilgi, daha doğrusu bir bilginin yenilenmesi olarak ilk muhatabı 
olan Hz. peygambere bir Ģey daha hatırlatılıyor. Biz Musa‟ya mesajı belki 
onlar doğru yolu bulurlar diye vermiĢtik. Yani mucizeler fayda vermediği 
gibi, ilahi vahiy de fayda vermedi. 

 
Tabii eğer insanlar akıllarını kullanmıyorlar, eğer insanlar hakkı ve 

hakikati aramıyorlar, eğer insanlar varlık sancısını yaĢamıyorlarsa 
neticede onlara ilahi mucizelerde, ilahi kelamda hiçbir Ģey söylemiyordu. 

 
 
50-) Ve cealnebne Meryeme ve ümmehu ayeten ve 

aveynahüma ila rebvetin zâti karârin ve me'ıyn; 
 
Meryemoğlu'nu ve anasını bir mucize kıldık... Ve o ikisini akarsuyu 

olan yüksek bir yere yerleĢtirdik. (A.Hulusi) 
 
050 - Ġbni Meryem‟i de anasıyla bir âyet kıldık ve ikisini bir oturaklı 

ve temiz sulu bir tepeye barındırdık. (Elmalı) 
 
 
Ve cealnebne Meryeme ve ümmehu ayeh yine aynı maksatla 

Meryem oğlunu ve annesini de birer ayet kıldık, birer simge, sembol 
kıldık.  

 
Olağanüstü, tek baĢına hidayet için yetseydi, Ġsa ve annesi yeterdi 

denilmek isteniyor burada. Yine yetmedi. Olağanüstü tek baĢına yetmedi 
ki Ġsa bizzat kendisi bir mucize olmasına rağmen, iki ayaklı mucize 
olmasına rağmen ve kelimetün minh..,(A.Ġmran/39) olmasına rağmen 
Kur‟an ın ifadesi ile. Yani iki ayaklı ayet. Ġki ayaklı hitap ve kitap olmasına 
rağmen o da yetmedi. Yine ilk muhatap Hz. peygamber ve tüm çağlarda 
ki muhataplara bir uyarı. 

 



ve aveynahüma ila rebvetin zâti karârin ve me'ıyn ve o ikisini 
kalıcı bir güzelliğin görkemli merkezine, makamına ve esenliğin bereketli, 
mümbit, bir su gibi fıĢkıran kaynağına yerleĢtirdik. 

 
Bu ayetin son cümlesi Hz. Ġsa ve annesinin dünyada ki makamına, 

yaĢadığı coğrafyaya bir atıf olarak anlaĢıldığı gibi, ahirette ki makamına 
da bir atıf olarak anlaĢılabilir. Ki bizce burada, bu bağlamda, bu cümle o 
ikisinin ahirette ki yüce yerlerine, makamlarına bir atıftır ve bununla 
vahyin yolunu izleyen, risalet çağrısını omuzlayan her nebi, Resul ve 
onların izinden giden her davetçiyi, yer yüzünde davetlerine ister icabet 
bulsunlar ister bulmasınlar. Ġnsanlar ister iltifat göstersinler, ister 
göstermesinler bu hayatın arkasından gelen ebedi hayatta Allah onlar a 
iltifat edecektir ve davetlerini karĢılıksız bırakmayacaktır mesajını veriyor. 

 
 
51-) Ya eyyüherRusulü külu minet tayyibati va'melu saliha* 

inniy Bima ta'melune 'Aliym; 
 
Ey Rasûller... Temiz gıdalardan yeyin ve yararlı fiiller yapın... 

Muhakkak ki Ben, amellerinizi Aliym'im (amellerinizin karĢılığı var). 
(A.Hulusi) 

 
051 - Ey Resuller! Helâl ve hoĢ Ģeylerden yiyin ve güzel iĢler yapın, 

çünkü ben ne yaparsınız tamamen bilirim. (Elmalı) 
 
 
Ya eyyüherRusulü külu minet tayyibati va'melu salihan 
 
Yeni bir pasaja girdi sure ve yukarıdan itibaren anlatılan kıssaların 

kahramanları olan tüm peygamberlere hitap ederek ve aslında son 
peygamber ve onun izini takip eden tüm davetçilere hitap ederek diyor ki; 
Ey elçiler, ey hakikatin taĢıyıcıları dünya nimetlerinin temiz ve helal 
olanlarından yiyin, doğru ve yararlı iĢler yapın. 

 
Bu ayeti kerime de iki Ģeyi birlikte görüyoruz. Yeme ve yapma. 

Adeta bize bir mesaj veriliyor o da insanın yedikleri ile eylemleri arasında 
doğrudan bir bağ vardır. Eğer meĢru Ģeylerle beslenmiyorsa, kazancı 
meĢru değilse, eylemleri de meĢru olamıyor. Adeta bunun iması var gibi 
ayette. Yoksa birlikte getirilmesinin baĢka bir anlamı olamaz. Helal 
yemekle doğru davranmak arasında çok doğrudan bir iliĢki var. Ayet bu 
iliĢkiyi açıkça kuruyor. 

 



inniy Bima ta'melune 'Aliym çünkü ben yaptığınız her Ģeye 
vakıfım. 

 
 
52-) Ve inne hazihi ümmetüküm ümmeten vahıdeten ve ENE 

Rabbüküm fettekun; 
 
ĠĢte Ģu tek bir ümmet olarak, sizin toplumunuzdur... Ben de sizin 

Rabbinizim, o hâlde (yaĢatabileceklerimden) korunun! (A.Hulusi) 
 
052 - Ve iĢte bu sizin ümmetiniz bir tek ümmet ve rabbiniz da ben, 

artık hep bana korunun. (Elmalı) 
 
 
Ve inne hazihi ümmetüküm ümmeten vahıdeh Ģu kesin ki bu 

sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. 
 
Bu ayeti kerimeye gelmeden önceki ayetleri birlikte, Ģu pasajları 

birlikte düĢündüğümüzde burada ki ümmet‟ten kastın, bütün 
peygamberlere iman eden herkesin olduğunu görüyoruz. Hemen bu ayet 
öncesinde Hz. Ġsa‟nın, ondan hemen önce de Hz. Musa‟nın özellikle 
ismen zikredildiğini hatırlayacak olursak, burada aslında bugün yaĢayan 
3 kitaplı dinin mensuplarına; peygamberlerinizin getirdiği mesaja 
dönecek olursanız, aslında öz itibarıyla aranızda bir ayrılığın olmadığını 
göreceksiniz. Ve özü itibarıyla hepinizin davasının da bir olduğunu 
göreceksiniz. Eğer ortada bir ayrılık, bir gayrılık, bir ihtilaf görüyorsanız 
bu size o mesajı getiren, inandığınız peygamberlerden  kaynaklanmıyor. 
Bu sizden kaynaklanıyor. Sizin tavrınızdan kaynaklanıyor. Sizin ideoloji 
duruĢunuzdan, ya da teolojik kavgalarınızdan, kelami savaĢlarınızdan 
kaynaklanıyor. Çünkü hakikat özü itibarıyla birdir. ġu zaman veya bu 
mekanda değiĢmez. 

 
Ġslam insanlığın değiĢmez değerlerinin öbür adıdır ve her 

peygamberin insanlığa tebliğ ettiği Ģey Ġslam‟dır. Onun adı odur. Ġsa‟nın 
da, Musa‟nın da, Muhammed‟in de hepsine salâtı selam olsun getirdiği 
mesaj aynı kaynaktandır. Onun için de ey bütün peygamberlere kendisini 
nispet eden insanlar, hepiniz bir tek ümmetsiniz. Tek bir ümmet. Yani 
hedefiniz tek olmalı, gayeniz tek olmalı, çünkü illetiniz, inancınızın 
kaynağı tektir. Tek bir kaynaktan çıkan bir Ģey nasıl birbirine aykırı durur, 
nasıl birbiri ile savaĢır. 

 
ve ENE Rabbüküm fettekun ve burada daha farklı bir vurgu geldi. 

Ve ben de sizin bir tek rabbinizim. ġu halde bana gereği gibi kulluk edin. 



Bana karĢı sorumluluğunuzun Ģuurunda, bilincinde olun. Yani saygınızı 
kaybetmeyin. 

 
Ne demek? Bir ayet içinde; Sizin ümmetiniz bir tek ümmettir ve ben 

de sizin bir tek rabbinizim o halde bana karĢı saygınızı yitirmeyin diye 
bitiyorsa bir ayet, eğer aynı kaynaktan gelmiĢ vahiylerin mensupları bir 
biriyle çatıĢıyor, birbiri ile savaĢıyor ve taĢımakla yükümlü oldukları vahyi 
tanınmaz hale getiriyorlarsa, kaynağına yabancılaĢtırıyorlar ve kendileri 
de ilahi kaynaklarına yabancılaĢıyorlarsa bu durumda onların yaptığı 
bizzat Allah‟a saygısızlıktır. Böyle algılanıyor. Ayet açık. Onun içinde 
burada adeta kendisini peygambere nispet eden tüm inançların 
mensuplarının arasında ki teolojik kelâmi ayrılıklar, tevhide karĢı bir Ģirk 
gibi algılanıyor. Çünkü bunların birliği, tevhidin sosyal karĢılığıydı. 
Ümmetin tefrikası ise aslında Ģirkin sosyal biçimi olarak nitelendirilmeye, 
ima edilmeye çalıĢılıyor.  

 
 
53-) Fetekatta'u emrehüm beynehüm zübüra* küllü hızbin Bima 

ledeyhim ferihun; 
 
(Din - sistem tek iken) onlar muhtelif yorumlar hâlinde aralarında 

iĢlerini parçaladılar... Her grup kendi kabul ettikleriyle hoĢnuttur. 
(A.Hulusi) 

 
053 - Derken kumandalarını aralarında kitap kitap parçalaĢtılar, her 

hizip kendilerininkine güveniyor. (Elmalı) 
 
 
Fetekatta'u emrehüm beynehüm zübüra buna karĢın, bütün bu 

ilahi öğüt ve emirlere karĢın onlar aralarındaki birliği darmadağın edip 
hakikati parçaladılar. küllü hızbin Bima ledeyhim ferihun Ģimdi her 
hizip baĢladı elinde ki parça ile öğünmeye. 

 
Ne müthiĢ ibareler değerli Kur‟an dostları. Onlar diyor aralarında ki 

birliği darma dağın edip, hakikati param parça ettiler ve Ģimdi her hizip, 
her grup her kılik, ki hizip diyor onlara. Çünkü ümmet idiler baĢta. Aynı 
kaynaktan beslenenler bir tek ümmet idiler. Ümmeti parçalayınca ortaya 
hizipler çıkar. Grupçuluklar, klikçilikler çıkar. ĠĢte bu ayette ona dikkat 
çekiyor, her hizip kendi elindeki parça ile öğünmeye baĢladı diyor. 

 
Burada sorulacak soru Ģu; Hak size mi ait, siz hakka mı aitsiniz. 

Ben hakikate aitim demek baĢka Ģey. Hak bana ait demek baĢka Ģey. 
Hak size ait olursa hakkı özelleĢtirirsiniz. O zaman hak, hak olmaktan 



çıkar, hakikat, hakikat olmaktan çıkar. Çünkü hakikat kimsenin babasının 
malı değildir. Kimsenin tapulu malı değildir. Hakikatin patenti kimseye ait 
değildir. Bir tek zata aittir ki, O‟nun vasıflarından biri de “El Hakk” tır. 
Mutlak hakikatin kaynağı olan Allah‟a aittir. Onun için aslında Hak benim 
diye hakkı özelleĢtirmeye çalıĢan biri bir tür Allah‟a ait bir yetkiye ortaklık 
etmeye kalkıĢmıĢ demektir. 

 
Parçalanan hakikat, hakikat  olmaktan çıkar dostlar. Burada da 

söylenen odur. Diyor ayet açıkça hakikati Fetekatta'u emrehüm 
beynehüm zübüra hakikati param parça ettiler. Eğer bir hakikati 
parçalarsanız hiçbir parçası iĢe yaramayabilir. Çünkü o bütün halinde 
hakikatti. Parçalandığı zaman hakikat olma özelliğini yitirir ve tefrika çıkar 
ortaya. Parçalanma, arkasından baĢarısızlığı getirir. Parçalanma 
arkasından yok olmayı getirir. O zaman karanlığın karĢısında aydınlık 
olmanın gereğini yerine getirmemiĢ olursunuz. 

 
ĠĢte Akif‟in dediği o zaman ortaya çıkar. Kur‟an Ģairimiz yüz 

yılımızın yüz Akif öyle demiyor muydu; 
 
Girmeden tefrika millete düĢman giremez, 
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. 
 
Toplu vurdukça yürekler top sindiremezdi, fakat yürekler parça 

parça olunca toplumlar da paramparça oldu ve efendimiz S.A.V. bu 
gerçeği bir sözünde Ģöyle ifade eder; 

 
- Setefteriku ümmeti selâsün ve seb‟une Ģubeten.  
 
Hatta bu hadisin öncesi ve sonrası da var. Ġsrail oğulları 72 fırkaya 

ayrıldılar. Benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacak. Bu 73. ü literal 
manada alan bir takım ilim adamları bu ümmetin içinden 73 fırka 
çıkarmaya çalıĢmıĢlar onu da alt alta listelemeye gayret etmiĢler. Bu 
değil burada söylenen. Bu ümmet önceki ümmetlerden daha da fazla 
parçalanmaya kalkacak. Ġnanç açısından bu ümmetin ihtilafı 
öncekilerden daha fazla olacak. Burada uyarı bu yöndedir ve bu ümmet 
öncekilerin yolunu izlemeyin. Eğer onların yolunu izlerseniz onlardan 
beter olursunuz. Anlamı taĢıyor. Bunun açık manası budur zaten. Yani 
YahudileĢmeyin. HıristiyanlaĢmayın. Onlardan da beter bir hale gelirsiniz 
demek istiyor bu hadis. 

 
 
54-) Fezerhüm fiy ğamretihim hattâ hıyn; 
 



Bir süre onları kozaları içinde bırak! (A.Hulusi) 
 
054 - ġimdi sen onları bırak dalgınlıkları içinde tâ bir deme kadar. 

(Elmalı) 
 
 
Fezerhüm fiy ğamretihim hattâ hıyn artık onları bir vakte kadar 

gömüldükleri gafletle baĢ baĢa bırak. 
 
Ğamra; Ġnsanın boyunu aĢan su anlamına gelir. Su ya da sıvı. Yani 

insanın içine gömüldüğü ve çıkamadığı balçık, çamur. Gömüldükleri 
yerde debelensinler, bırak diyor. 

 
Bu ağır bir hitap gibi gözüküyor fakat değerli dostlar eğer insan 

hakikati parçalarsa artık kendisini hakikatin varisi zannettiği için de 
bütününe sahip çıkamaz. Hakikatin bir parçasını alıp gerisini reddettiği 
için o insan hakikati hiç tanımamıĢ insandan daha geridir. Hakikati hiç 
tanımayana bir gün tanıtabilirsiniz. Bütünüyle tanır. Fakat hakikatin bir 
parçasını elinde tutan, hakikatin tümüne sahip olduğunu zannettiği için 
ona hiçbir zaman iletemezsiniz. ĠĢte bu insanın çamura saplanmasıdır. 
Debelendikçe kendisinin boğulacağı bir çamura. Bırak onu saplansın 
diyor vahiy. 

 
 
55-) Eyahsebune ennema nümiddühüm Bihi min malin ve 

beniyn; 
 
Sanıyorlar mı ki, zenginlik ve oğulları (dünya hayatının süslerini) 

kendilerine vermekle; (A.Hulusi) 
 
055 - Kendilerine imdat ettiğimiz mal ve evlat ile sanıyorlar 

(Elmalı)mı ki. 
 
 
Eyahsebune ennema nümiddühüm Bihi min malin ve beniyn 

Devam edelim, hatta mana tamamlansın; 
 
 
56-) Nüsari'u lehüm fiyl hayrat* bel lâ yeĢ'urun; 
 
Onlar için hayırlar (olsun diye) koĢuĢturuyoruz! Hayır, onlar 

farkında değiller! (A.Hulusi) 



056 - Onların hakikaten hayırlarına müsareat ediyoruz Hayır, 
Ģuurları yok. (Elmalı) 

 
 
ve beniyn Nüsari'u lehüm fiyl hayrat Ģimdi onlar bol bol servet ve 

evlat verdik diye kendilerine. Bizim kendilerinin mevcut hallerini 
desteklediğimizi mi sanıyorlar. 

 
Evet, bu tarih boyunca insanları düĢtüğü en büyük yanlıĢlardan 

biridir. Ki bu vahyin ilk muhatabı olan Mekke toplumu da bu yanlıĢa 
düĢmüĢtü. Mekke‟nin ileri gelenleri, kodamanları Ģöyle düĢünüyorlardı. 
Eğer biz hakta olmasak, haklı olmasak bu refah içinde yüzmeyiz. O 
zaman biz Ģu anda böylesine bir refah içindeysek demek ki Allah bizi 
destekliyor. 

 
Bu tam da müstekbir mantığıdır ve tarihin tüm zamanlarında bu 

mantığı görmek mümkündür. Hele Ģu yaĢadığımız çağda bakınız yer 
yüzünü yönetme, toplumları yönetme sevdasında ki gruplara ülkelere, 
güçlere onların yüreğinde bu Ģirk mantığını ayan beyan görürsünüz. 
Onları harekete geçiren mantık budur aslında. 

 
Nasıl düĢünüyorlar? Biz haklıyız. Neden? Çünkü güçlüyüz. 

Gücümüz haklılığımızın delilidir diyorlar. Haklı oluĢlarının referansını 
güçlü oluĢlarını gösteriyorlar. Görüyor musunuz Bugünkü modern batı 
uygarlığının temelinde de bu mantık yatar. Modern batı uygarlığının 
cemaziyel evveli sömürgeciliğe dayanıyordu. Hollanda‟lılar, Portekiz‟liler, 
daha sonra Ġngiliz‟ler ve daha sonra diğerleri. Afrika kıyılarını, Hint 
sahillerini ve dünyanın diğer bölgelerini gemilerle yağmalamaya 
çıktıklarında, gemiler dolusu altınlarla, gümüĢlerle, baharatlarla 
döndüklerinde, hatta hatta boynuna boyunduruk geçirilmiĢ kölelerle, 
insanlarla döndüklerinde ve bu insanların 19 milyonunun yolda 
kaybolduğunu, yolda telef olduğunu dünya tarihini yazanlar söylüyorlar. 

 
ĠĢte onlar bu vahĢetleri yaptığında kendilerini Ģöyle savunuyorlardı. 

Biz onlara uygarlık götürüyoruz, medeniyet götürüyoruz. Onun için de bu 
bizim hakkımız. Tam bir müstekbir mantığı. Onun için diyorum ki batının 
tarihinde ki Ģekliyle kalkınmak bir insanlık suçudur. Yani sizin saadetiniz 
insanlığın felaketi anlamına gelecekse o saadet baĢkalarının felaketi 
üzerine kurulmuĢsa ona saadet demezler. Ona asıl, felaket derler. 

 
bel lâ yeĢ'urun asla, hayır, böyle olamaz. Fakat onlar bunu bile 

bilmiyorlar. Bunun dahi farkında değiller. Biraz önce söylediğim mantık 



tarih boyunca kendini hep haklı görmüĢ haklılığına da gücünü referans 
vermiĢse eğer ona doğruyu anlatmanız çok zor olmakta. 

 
 
57-) Ġnnelleziyne hüm min haĢyeti Rabbihim müĢfikun; 
 
Onlar ki Rablerinin haĢyetinden titreyenlerdir (hakikati müĢahede 

sonucu). (A.Hulusi) 
 
057 - Her halde rablerinin haĢyetinden titreyenler. (Elmalı) 
 
 
Ġnnelleziyne hüm min haĢyeti Rabbihim müĢfikun öte yandan 

rablerine karĢı duydukları derin saygıdan dolayı tir tir titreyenler, 
yüreklerinden ürperenler. Burada ki müĢfikun; içi titremektir. Yüreğin 
Allah‟a karĢı duyulan sevgi ve saygıdan dolayı, bu sevgiyi kaybetme 
ihtimaline karĢı tir tir titremesi. 

 
 
58-) Velleziyne hüm Bi âyâti Rabbihim yu'minun; 
 
Onlar ki varlıklarındaki Rablerinin iĢaretlerine iman edenlerdir. 

(A.Hulusi) 
 
058 - Ve rablerinin âyetlerine iman edenler. (Elmalı) 
 
 
Velleziyne hüm Bi âyâti Rabbihim yu'minun rablerinin 

mesajlarına inananlar, gönülden bağlananlar, Allah‟ın gönderdiği mesajın 
kendi hayırlarına  olduğunu, kendi mutluluklarını amaçladığını bilenler ve 
Allah‟a güvenenler. Ya rabbi, benim için ne emretmiĢsen benim 
mutluluğum da ondadır diyenler. 

 
 
59-) Velleziyne hüm Bi Rabbihim lâ yüĢrikûn; 
 
Onlar ki Rablerine ortak koĢmayanlardır (kendilerinde açığa çıkanın 

Rablerinin Esmâ'sı olduğu bilincindedirler - fenâfillâh). (A.Hulusi) 
 
059 - Ve rablerine hiç Ģirk koĢmayanlar. (Elmalı) 
 
 



Velleziyne hüm Bi Rabbihim lâ yüĢrikûn rablerine Ģirk 
koĢmayanlar, yani Allah‟tan baĢkasını Allah‟a ortak olarak 
yakıĢtırmayanlar. Allah‟ ait bir niteliği bir baĢkasına vermeye 
kalkmayanlar. 

 
 
60-) Velleziyne yu'tune ma atev ve kulubühüm veciletün 

ennehüm ila Rabbihim raci'un; 
 
Onlar ki verdiklerini, Rablerine rücu edecekleri düĢüncesiyle 

verirler. (A.Hulusi) 
 
060 - Ve rablerinin huzuruna varacaklarından yürekleri çarparak 

vergilerini verenler. (Elmalı) 
 
 
Velleziyne yu'tune ma atev ve kulubühüm veciletün ennehüm 

ila Rabbihim raci'un en sonunda rablerine döneceklerine inanarak 
yüreklerinden gelen bir ürpertiyle vermeleri gereken Ģeyi gönülden 
verenler. 

 
Burada özelliklema atev ve kulubühüm veciletün kalplerinde bir 

ürperti, Allah saygısı, verirken Ģımaranlardan, tıpkı Meryem‟in annesinin 
karnında ki doğmamıĢ yavrusunu Allah‟a adadıktan sonra dönüp te 
vetekabbel minna, (Bakara/127) yani ben canımdan bir parça sana 
verdim diye hava atmak yerine, çalım satmak yerine, Ya rabbi benden 
kabul eder misin. Etmeyebilirsin de. Ben veririm de sen reddedersin. 
Çünkü senin için ne değeri var, zaten senin verdiğini sana veriyorum. 
Senin kapında olmayan bir Ģey değil ki.  

 
Onun için sana orijinal bir hediye verdiğimi düĢünmüyorum. Senin 

için çok değerli bir Ģey verdiğimi düĢünmüyorum. Ama benim için çok 
değerli bir Ģey verdim yarabbi, sen kabul eder misin, yüzüme çarpmaz 
mısın, vurmaz mısın yüzüme. Geri reddetmez misin ya rabbi. ĠĢte böyle 
vermek. Ürpererek vermek, vermek ve arkasından ne olur kabul et diye 
yalvarmak. Allah için vermek ve verdim dememek. Allah için vermek ve 
ondan sonra da utanmak. Senin verdiğini verdim, bir de tutup tafra mı 
satayım ya rabbi diye utanmak. ĠĢte bu. 

 
 
61-) Ülaike yüsari'une fiyl hayrati ve hüm leha sabikun; 
 



ĠĢte onlar hayırlar için yarıĢırlar... Onlar hayır yapma yarıĢında öne 
geçenlerdir. (A.Hulusi) 

 
061 - ĠĢte bunlar hayırlarda sürat yarıĢı yaparlar ve hem onun için 

ileri giderler. (Elmalı) 
 
 
Ülaike yüsari'une fiyl hayrat neymiĢ bunları bekleyen gelecek. 

ĠĢte onlardır hayırlarda öne geçmek için can atan kimseler. Yani yukarıda 
ki hakikati parçalayan insanların karĢısında burada farklı bir grubun 
niteliklerini saydı ve bu niteliklere sahip olanların da temelde ilkelerini dile 
getiriyor bu ayette. Hayırda öne geçmek için yarıĢırlar. Bu ayet yukarıda 
ki hangi mantığa bir cevap? Birbiri ile kavgada yarıĢanlara, birbiri ile 
hakikati parçalamada yarıĢanların karĢısında hayırda yarıĢanlar. 

 
ve hüm leha sabikun ve onlardır bu konuda öne geçecek olanlar. 

Yani hayırlarda yarıĢanlar hepsi birden yarıĢı kazanmıĢ sayılacaklar. 
Ayetin sonunda ki bu ibareden zımnen anladığımız bu oluyor. Kendilerini 
peygamberlerine nispet eden herkese ortak değerler sistemi sunuyor bu 
ayet. Hayırda yarıĢ. Bu değer sisteminin temeli bu. Hayırda yarıĢ.  

 
Eğer insanlar iddia ettikleri nebevi nispetlerinde sahihi iseler, 

Kendilerini Ġsa‟ya, Musa‟ya, Muhammen AS. a (hepsine salâtu selam 
olsun) nispetleri sahih ise o zaman onların hayırda yarıĢmaları lazım. 
Çünkü peygamberleri hayrı tebliğ etti. Hayırla yarıĢırlarsa  eğer, o zaman 
kendilerini nispet ettikleri peygambere olan nispetleri sahihtir. Yoksa 
sahte bir nispettir bu. Yani altın suyuna batırılmıĢ bir tenekenin, bir 
demirin ben altınım denesine benzer. Ya da bir sarının, bir pirincin altın 
tafrası satmasına benzer. 

 
 
62-) Ve lâ nükellifü nefsen illâ vüs'aha ve ledeyNA Kitabün 

yentıku Bil Hakkı ve hüm lâ yuzlemun;  
 
Hiçbir bilince kapasitesinin üstündekini teklif etmeyiz... Hak olarak 

açığa çıkan (her birimin yaratılıĢ amacına göre hak ettiğini gösteren) 
BĠLGĠ vardır... Onlara haksızlık yapılmaz! (A.Hulusi) 

 
062 - Mamafih biz kimseye vüs'unden baĢka teklif etmeyiz, ve 

nezdimizde bir kitap vardır hakkı söyler, onlar da zulüm edilmezler. 
(Elmalı) 

 
 



Ve lâ nükellifü nefsen illâ vüs'aha peki bu hayırda yarıĢmak 
insanın gücünün üstünde bir Ģey mi? Allah‟ın verdiği bu emir insanı aĢan 
bir emir mi diyecek olursanız cevabı geldi. Ve biz hiç kimsenin gücünün 
üstünde güç yüklemeyiz. ve ledeyNA Kitabün yentıku Bil Hakk zira 
bizim katımızda hakkı, hakikati olduğu gibi dile getiren bir kayıt 
tutulmaktadır. Burada ki kitaptan kasıt insanın eylemlerinin kayıt kuyudat 
altına alınması. Yani ey insan aslında seni yaratan senin istiap haddini, 
tonajını çok iyi bilir. Onun için sana verdiği emirler bu tonajı 
aĢmamaktadır. Ne yapıp yapmadığını da hangi bahane ile yapmadığını 
da çok iyi bilir ve kayıt altında tutar. ve hüm lâ yuzlemun ve sonuç bu; 
sonuçta onlar asla zulme uğramazlar, uğramayacaklar. 

 
 
63-) Bel kulubühüm fiy ğamretin min hazâ ve lehüm a'malün 

min duni zâlike hüm leha amilun; 
 
Fakat onların Ģuurları bundan koza içindedir... Bundan baĢka 

(nefsanî dürtülerle, bedensel zaaflarla) yapa geldikleri o iĢler de vardır. 
(A.Hulusi) 

 
063 - Fakat onların kalpleri bundan bir dalgınlık içindedir, hem 

onların ondan baĢka bir takım iĢleri vardır ki hep onlar için çalıĢırlar. 
(Elmalı) 

 
 
Bel kulubühüm fiy ğamretin min hazâ fakat kalpleri bu ilahi kayıt 

iĢlemine karĢı derin bir gaflet içinde olanlar, vurdum duymazlık içinde 
olanlar, ki burada belki Ģöyle bir benzetme yapabiliriz; Kalbi beden 
ülkesinin baĢkenti olarak görürsek eğer, bu baĢkentin kendisine 
saldırmaya hazır düĢmanlara karĢı vurdum duymazlığı. DüĢünün etraf 
düĢmanla sarılmıĢ fakat baĢkent hiç kolu kıpramıyor, hiç tedbir almıyor. 
ĠĢte böyle olanlar. 

 
ve lehüm a'malün min duni zâlik Bundan daha aĢağılık iĢler de 

çevirirler. Ya da Ģöyle de  anlayabiliriz bu ibareyi; Bundan daha beter 
olacaklar. Çünkü yüreklerine yönelik düĢmanca saldırıları engellemek 
için hiçbir Ģey yapmadılar, gaflete daldılar. Bu gaflet onların daha da 
beter olmasına sebep olacak. hüm leha amilun onlar da o yolda 
çabalayıp gidecekler. Yani yukarıdakiler nasıl hayırda yarıĢmak için 
çabalayacaklarsa onlar da battıkları bataklıkta çabalayarak boğulacaklar. 

 
 
64-) Hatta izâ ehaznâ mütrefiyhim Bil azâbi izâ hüm yec'erun; 



 
Nihayet onların piĢmanlıktan doğan itirafları içinde azaplarıyla 

yakaladığımızda, hemen yalvara-yakara feryat ederler. (A.Hulusi) 
 
064 - Nihayet refahlı olanlarını azâba çekiverdiğimiz zaman hemen 

feryada baĢlayacaklardır. (Elmalı) 
 
 
Hatta izâ ehaznâ mütrefiyhim Bil azâb ta ki onların servet ve 

iktidarla ĢımarmıĢ olanlarını azap ile çepeçevre kuĢattığımız bir zamana 
dek. O zamana dek böyle gaflet içinde debelenip gidecekler. Eğleniyoruz 
zannedecekler. Allah a isyan edecekler, ondan keyif aldıklarını 
düĢünecekler. Günah iĢleyecekler, zevk aldıklarını düĢünecekler. Aslında 
onun kendilerinin etrafını saran bir çamur deryası olduğunu, içine 
düĢtükleri bir balçık olduğunu fark etmeyecekler. izâ hüm yec'erun fakat 
azap ile çepe çevre kuĢatıldıklarında imdat çığlıklarını koy verecekler. 

 
Yec‟erunĠ; Ce‟r, cü‟r; aslında öküz böğürmesine denir affedersiniz. 

Hatta belki car, cur da buradan gelir. Yani basacaklar cayırtıyı, ne 
zaman? Ancak Allah‟ın belasını gördüklerinde. Belki bu; Allah 
kendilerinden tamamen desteği çektiğinde diye de anlaĢılmalı. 

 
Mutraf; dünya ile tatmin olan insana denir ayette geçen. Dünya ile 

tatmin olmuĢ, dünyevileĢmiĢ bir beĢer, birey. Yoksa Mütref‟in zıddı olmak 
için ille yoksul olmak Ģart değil. Bunu söylemiyor Kur‟an. Zaten büyük 
sûfi Cüneyd fakr‟ı öyle tarif ediyor, tanımlıyor. Fakr diyor yani fakirlik; 
Ġslâm‟ın irfan boyutunun kastettiği manada fakr; hiçbir Ģeye sahip 
olmaman değildir. Her Ģeye sahip olabildiğin halde hiçbir Ģeyin sana 
sahip olmasına izin vermemendir. ĠĢte Ġslâm irfanının Fakr tarifi budur. 
Bu manada her Ģeye sahip olsan dahi hiçbir Ģeyin sana sahip olmasına 
izin vermemen. 

 
Mütref kim peki;Ġsterse hiçbir Ģeye sahip olmasın fakat dünya ile 

tatmin olacak kadar küçük adam. Dünya ile tatmin olabiliyor. Yani sahip 
olduklarını zannettiklerinin altına geçmiĢ, onları sırtına almıĢ, dünyalığı 
jokeyi olan suvarisi olan bir at gibi olan insan. 

 
 
65-) Lâ tec'erul yevme inneküm minNA lâ tunsarun; 
 
"Bugün feryat etmeyin! Muhakkak ki siz bizden yardım 

alamazsınız!" (A.Hulusi) 
 



065 - Feryat etmeyin bu gün, çünkü siz bizden kurtarılamazsınız. 
(Elmalı) 

 
 
Lâ tec'erul yevme inneküm minNA lâ tunsarun bugün imdat 

dilemeyin, çünkü bizden size asla, ama asla yardım ulaĢtırılmayacak. Bu 
da açık değerli dostlar. Asla yardım ulaĢtırılmayacak. Yukarıda 62. ayette 
zulüm olunmayacaklar diyordu, fakat burada yardım olunmayacaklar. 
ġimdi yardım da olunmayacak, zulm olunmayacak ta. Yani Allah‟ın 
yardımını çekmesi beladır zaten. Yani Allah‟ın var neye muhtaçsın, 
Allah‟ın yok, neyin var sözü iĢte burada kendi gerçek anlamını buluyor. 
Allah desteğini çekerse belasını bulmuĢ demektir o insan. 

 
 
66-) Kad kânet âyâtiy tütla aleyküm feküntüm alâ a'kabiküm 

tenkisun; 
 
"ĠĢaretlerim size bildiriliyordu da, siz topuklarınız üzerine gerisin 

geri dönüyordunuz." (A.Hulusi) 
 
066 - KarĢınızda âyetlerim okunuyordu da siz ardınıza 

dönüyordunuz. (Elmalı) 
 
 
Kad kânet âyâtiy tütla aleyküm hem evvelce mesajlarımız size 

ulaĢtırılmıĢtı. feküntüm alâ a'kabiküm tenkisun buna rağmen siz ısrarla 
arkanızı dönüyordunuz. 

 
 
67-) Müstekbiriyne Bih* samiran tehcürun; 
 
"Ona, kibir taslayarak, geceleri hezeyan yaĢıyordunuz!" (A.Hulusi) 
 
067 - Ona kafa tutarak, müsamere yaparak hezeyanlar 

ediyordunuz. (Elmalı) 
 
 
Müstekbiriyne Bih* samiran tehcürun ona karĢı böbürlenerek, 

sokulduğunuz karanlığın koynunda atıp tutuyordunuz. Samiran; Semera 
ak ın zıddıdır. Kara demektir. Samir ise özü itibarıyla bu kelime geceleyin 
karanlıktan faydalanmak için karanlığın en koyu yerinde toplanan 
insanlara, ya da canlılara denir. Onun için en bilinen samir, yarasalardır. 
Burada adeta yarasalar gibi ıĢıktan kaçıyordunuz, gece hikaye anlatan, 



gece kıssacılarına da samir denirmiĢ Arapça da. Yani yarasalar gibi 
ıĢıktan kaçıp kendi yürek mağaranıza, mağaraya döndürdüğünüz 
yüreğinize sığınıyordunuz ve orada da vahyin arkasından, nebinin 
arkasından, gerçeğin arkasından atıp tutuyordunuz diyor. 

 
 
68-) Efelem yeddebberul kavle em caehüm ma lem ye'ti 

abaehümül evveliyn; 
 
O sözü gereğince düĢünmediler mi? Yoksa atalarına gelmemiĢ bir 

Ģey kendilerine ilk defa mı geldi? (A.Hulusi) 
 
068 - Ya hâlâ o kelâmı tedebbür etmezler mi? Yoksa onlara evvelki 

atalarına gelmemiĢ bir Ģey mi geldi? (Elmalı) 
 
 
Efelem yeddebberul kavl iyi de, onlar bu sözü hiç mi 

düĢünmediler. Bu sözden kasıt vahyi, vahyin getirdiği Ģu ilkeleri, Ģu 
esasları hiç mi düĢünmediler. em caehüm ma lem ye'ti abaehümül 
evveliyn ya da kendilerinden önce gelip geçmiĢ atalarına hiç ulaĢmamıĢ 
olan bir Ģey mi gelmiĢ onlara? Yani aslında onlar vahyin mümkin 
olduğunu çok iyi biliyorlar, atalarına da vahiy geldi. Çünkü geçmiĢte 
içinde yaĢadıkları  o coğrafya da gelmiĢ geçmiĢ peygamberler var. 
ġuayb peygamber gibi, Salih peygamber gibi. Bunların içinde yaĢadığı 
kentlerin halini biliyorlar, hatta ticaret yaparken belaya uğramıĢ o 
kentlerin içinden gelip gidiyorlar. Medaimi salih bugün bile hala 
kalıntılarıyla ayakta. Lut gölü bugün bir bela vesikası gibi hala yerinde 
duruyor. San‟a, hadramed de ki, ahkaf çölünde ki  o uğranılan belanın 
izleri hala var. Onun için onlar biliyorlar aslında. Peygamberlerin getirdiği 
uyarıya kulak asmamanın akıbetini. 

 
 
69-) Em lem ya'rifu Rasûlehüm fehüm lehu münkirun; 
 
Yoksa Rasûlleri tanımadıkları biri de, (bu yüzden) Onu inkâr mı 

ediyorlar? (A.Hulusi) 
 
069 - Yoksa Peygamberlerini tanımadılar mı da onun için inkâr 

ediyorlar? (Elmalı) 
 
 
Em lem ya'rifu Rasûlehüm fehüm lehu münkirun veya elçilerimi 

tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar ediyorlar. Tabii ki bu istifami inkar 



anlamında. Yani hayır tanıyorlar, bilmedikleri değil. El emiyn ismini 
kendileri vermiĢti. 

 
 
70-) Em yekulune Bihi cinnetün, bel caehüm Bil Hakkı ve 

ekseruhüm lil Hakkı kârihun; 
 
Yoksa: "Onda bir cinnet var" mı diyorlar? Bilakis, O kendilerine Hak 

olarak gelmiĢtir! Onların çoğunluğu Hak'tan hoĢlanmazlar! (A.Hulusi) 
 
070 - Yoksa onda bir Cinnet var, mı diyorlar? Hayır, o onlara Hakk 

ile geldi fakat ekserisi hakkı hoĢlanmıyorlar. (Elmalı) 
 
 
Em yekulune Bihi cinne ya onu yoksa cinnet geçirmekle mi 

suçluyorlar, delilikle mi suçluyorlar ki deli olmadığın onlardan daha iyi kim 
bilir. bel caehüm Bil Hakk yoo..! aksine o, onlara gerçeği getirdi. ve 
ekseruhüm lil Hakkı kârihun ama onların çoğu katıksız gerçeği 
sevmiyorlar. Bütün problem bu. 

 
Neden katıksız gerçek diye çevirdim? “Lil Hakk”, “el Hakk” ta ki 

“el” lamı tarifi. Belirlilik takısı gerçeğin özü, tüm gerçek, katıksız gerçek 
anlamını zaten veriyor. Onlar katıksız gerçeği sevmediklerine göre 
sanırım katıklı gerçeği seviyorlar. Yani gerçeğin içine birazcık yalanı, 
hakkın içine birazcık batılı, imanın içine birazcık küfrü karıĢtırdığınız 
zaman ortaya Ģirk Ģirketi çıkıyor. Yani hakla batılın Ģirketi, evliliği çıkıyor, 
zaten onların yaptığı da buydu. Onun için katkısız sevmiyorlar. Mutlaka 
hakikatin içine bir batıl pisliği karıĢtırılsın istiyorlar, ki Allah‟ta onu 
sevmiyor. 

 
 
71-) Ve levittebe'al Hakku ehvaehüm le fesedetis Semavatü vel 

Ardu ve men fiyhinne, bel eteynahüm Bi zikrihim fehüm 'an zikrihim 
mu'ridun;  

 
Eğer Hak onların hevâlarına tâbi olsaydı; Semâlar, Arz ve onların 

arasında ne varsa elbette bozulur giderdi... Hayır, onlara Zikirlerini 
(hakikatlerini hatırlatan bilgiyi) verdik... Onlar kendi Zikirlerinden 
(hakikatlerinin bilgisinden) yüz çeviricilerdir. (A.Hulusi) 

 
071 - Eğer hak onların keyiflerine tâbi' olsa idi Semavât ve Arz ve 

bunlardaki kimseler katiyen fasit olurdu, hayır, biz onlara unutulmaz ders 
olacak zikirlerini getirdik de onlar zikirlerinden ı'raz ediyorlar. (Elmalı) 



 
 
Ve levittebe'al Hakku ehvaehüm le fesedetis Semavatü vel 

Ardu ve men fiyhinne ne var ki eğer gerçek onların keyfine tabi olsaydı 
gökler, yer ve içindekiler mahvolur giderdi.  

 
ĠĢte hakikat bu dostlar ve bu hakikati hepimiz biliyoruz aslında. 

Görececi mantığa kesin bir rettir bu ayet. Gerçek insana uysaydı ne 
olurdu? Ġnsan sayısınca doğru olurdu. 6.5 milyar doğru olurdu. O zaman 
doğrunun kıymeti kalır mıydı. Ġnsanlar arasında ortak doğrular olur 
muydu? Ortak doğruların olmadığı bir dünya nasıl bir dünya olurdu. 
Böyle bir dünya da yaĢanır mıydı. Böyle bir dünya da ahlaki davranmak 
ne demeye gelirdi? Ahlaklı ol diye bir cümle kurulabilir miydi. Doğru 
davran diye bir cümle kurulabilir miydi. Ġyi yap diye bir cümle kurulabilir 
miydi, yanlıĢ yapma diye bir cümle kurulabilir miydi. Değil. O sana göre 
yanlıĢ der çıkardı. Benim doğrum da bu der çıkardı. Ġnsanların tümünün 
böyle dediği bir dünya aslında ahlaksızlığın, zulmün, anarĢinin kol 
gezdiği bir dünyadan baĢka ne olurdu ki.  

 
ĠĢte bugünkü dünya o dünya ve vahiylerin tamamı insanı ortak 

doğrulara, ortak güzelliklere davet eder. Kaostan kaçıp hakikat ve 
adalete davet eder. Onun için öyle bir rölativizm, öyle bir görececiliğin 
sonucu nihilizmdir. Yani hiççilik. Niçin yaĢıyorsun? Hiç. Neden yiyorsun? 
Hiç. Neden yapıyorsun? Hiç. Sen de bir hiçsin. Hiçin hayatı da hiçtir. Hiç 
olan yeryüzünü nasıl inĢa etsin, neden inĢa etsin, niçin inĢa etsin. ĠĢte 
nihilizm bu. 

 
Yine agnosticism‟e götürür. Yani bilinmezciliğe, bilinemezciliğe. 

Bilemeyiz, doğruyu bilemeyiz, hakikati bilemeyiz, iyiyi bilemeyiz. Bu da 
tam bir kaçak güreĢmedir. Bilemeyiz, niye bilemeyiz? Allah bunun için 
bildirmiĢ zaten. Vahye sırt dönerseniz tabii ki bilemezsiniz. Onun için 
doğrunun temelinde Allah‟a güven yatar. Allah‟a güvenmeyen elbette 
doğruyu bilemeyecektir. 

 
bel eteynahüm Bi zikrihim fehüm 'an zikrihim mu'ridun aksine 

biz onlara insanlık Ģeref ve onurunu hatırlattık fakat onlar kendi 
Ģereflerini hatırlamaktan yüz çevirdiler. 

 
Değerli dostlar burada zikri; Ģeref, onur manasına çevirdim. Bu 

bana ait bir çeviri değil aslında. Zikre verilen bu anlam ilk otoritelerden 
itibaren tüm tefsir otoritelerinin hemen hemen aldıkları bir anlamdır. 
Ferra, Taberi, Razi bunların baĢında gelir. Zikre; insanın Ģerefi anlamını 
vermiĢlerdir bu ayette. Onun için insan Ģerefini unutursa Allah‟a 



yabancılaĢır. ġirk aslında insanın kendi onuruna yapacağı en büyük 
hakarettir. Burada bu gerçek dile getiriliyor. 

 
Allah‟tan gayrısına kulluk, Allah‟a değil, insanın onuruna hakarettir. 

Allah‟ın nesi eksilir herkes Allah‟tan gayrısına kul olsa? Ama insanın 
onuru beĢ paralık olur. Tevhid insan onurunu korumaktır aslında. 
Tevhidin maksadı insanın Ģerefini korumaktır. ġirk beĢ paralık eder insan 
onurunu.  

 
Zikir aslında hatırlamak manasına gelir. Hatırlamak olmayan bir 

değeri yüklemek değil, zaten mevcut bir değeri ortaya çıkarmaktır. Değil 
mi ama. Hatırlamak olmayan bir bilgiyi değil, olan bir bilgiye iĢaret eder. 
Dolayısıyla zaten var olanı ortaya çıkarmaktır zikr. 

 
 
72-) Em tes'elühüm harcen feharacü Rabbike hayr* ve HUve 

hayrur razikıyn; 
 
Yoksa onlardan bir ücret mi istiyorsun? Rabbinin bağıĢı daha 

hayırlıdır... O, yaĢam gıdasıyla besleyen, en hayırlı olandır. (A.Hulusi) 
 
072 - Yoksa sen onlardan bir haraç mı istiyorsun? Rabbinin harâcı 

daha hayırlıdır, hem o, Rezzakların en hayırlısıdır. (Elmalı) 
 
 
Em tes'elühüm harce yoksa sen onlardan davetine karĢılık bir 

bedel mi istiyorsun? feharacü Rabbike hayr hayır, senin rabbinin 
ödeyeceği bedel daha hayırlıdır. ve HUve hayrur razikıyn zira rızık 
verenlerin en hayırlısı O‟dur. 

 
in ecriye illâ alAllâh (Sebe‟/47) diyorlardı ya peygamberler; 

Ücretim sadece Allah‟a aittir. Ama ücret değil de bir tek Ģeyi istiyorlardı 
peygamberler. ġura/27.(hayır 23) ayetinde olduğu gibi; 

 
kul lâ es'elüküm aleyhi ecren illel meveddete fiyl kurba. 

(ġûra/23) ben sizden bir ücret istemiyorum davetime karĢılık sevgi 
istiyorum de emri veriliyordu nebilere ve son nebiye. ĠĢte bunun gibi. 

 
 
73-) Ve inneke le ted'uhüm ila sıratın müstekıym; 
 
Muhakkak ki sen, onları sırat-ı müstakime davet edersin. (A.Hulusi) 
 



073 - Doğrusu sen onları dosdoğru bir caddeye çağırıyorsun. 
(Elmalı) 

 
 
Ve inneke le ted'uhüm ila sıratın müstekıym ve sen onları 

gerçekten de dosdoğru bir yola çağırıyorsun. 
 
 
74-) Ve innelleziyne lâ yu'minune Bil ahireti anissıratı 

lenakibun; 
 
Sonsuz geleceklerine iman etmeyenler, o sırattan sapıyorlar. 

(A.Hulusi) 
 
074 - Fakat Âhirete inanmayanlar caddeden sapmaktadırlar. 

(Elmalı) 
 
 
Ve innelleziyne lâ yu'minune Bil ahireti anissıratı lenakibun 

ahirete inanmamakta direnen kimselerse ısrarla ama ısrarla bu yoldan, 
yani senin çağırdığın, vahyin davet ettiği yoldan sapmaktadırlar. 

 
 
75-) Velev rahımnahüm ve keĢefna ma Bihim min durrin 

leleccu fiy tuğyanihim ya'mehun; 
 
Eğer onlara merhamet edip de kendilerinden sıkıntılı hâllerini 

kaldırsak, mutlaka kör ve ĢaĢkın hâlde, tuğyanları (hakikatlerine 
baĢkaldırı) içinde kalmaya devam ederler. (A.Hulusi) 

 
075 - Eğer biz onlara acıyıp da baskılarını açıversek mutlaka 

tuğyanlarında inat eder hiç bir Ģey görmezler. (Elmalı) 
 
 
Velev rahımnahüm ve keĢefna ma Bihim min durrin leleccu fiy 

tuğyanihim ya'mehun ve eğer onlara acıyarak baĢlarına gelen herhangi 
bir beladan kendilerini kurtaracak olsak, ĢaĢkınca saplandıkları inkar 
bataklığında debelenmekte ısrar ederler. Yani o bataklıktan çıkmamak 
için ellerinden geleni yaparlar. Allah onlara yardım edipte baĢlarına gelen 
belayı çekip alsa yine de akıllanmazlar. 

 



Burada inkarcı aklın ihanete yatkın yapısı dile getiriliyor. Bel ki 
acaba belanın ucunu görseler akıllanırlar mı diye bir soru geçen 
peygamber ve etrafta ki müminlere bir cevap olarak geliyor. 

 
 
76-) Ve lekad ehaznâhüm Bil azâbi femestekânu liRabbihim ve 

ma yetedarre'un; 
 
Andolsun ki onları azap ile yakaladık... Rablerine boyun eğmediler 

ve yakarmadılar! (A.Hulusi) 
 
076 - Filhakika biz, onları azâba tuttuk da yine rablerine karĢı 

uslanmadılar ve yalvarmıyorlar. (Elmalı) 
 
 
Ve lekad ehaznâhüm Bil azâbi femestekânu liRabbihim doğrusu 

biz onları azap ile kuĢatmıĢtık ta yine de rablerine boyun eğmemiĢlerdi. 
Yukarıdaki muhtemel bir soruya cevap. Acaba belayı görselerdi bu kadar 
direnirler miydi diye soracak olursanız öncekilerden yola çıkarak vahiy 
cevap veriyor. Daha önce azap ile kuĢatmıĢtık ta yine de boyun 
eğmemiĢlerdi rablerine. ve ma yetedarre'un nitekim bundan böyle de 
acziyetlerini itiraf edecek değiller.  

 
Nasıl ki akletmeyene mucize bir fayda vermiyorsa azapta bir fayda 

vermiyor. Belki bu öğüdü alıyoruz buradan. 
 
 
77-) Hattâ izâ fetahna aleyhim baben zâ azâbin Ģediydin izâ 

hüm fiyhi müblisun; 
 
Nihayet üzerlerine Ģiddetli bir azap sahibi bir kapı açtığımızda, 

birdenbire o azabın içinde ümitsiz kalıverirler. (A.Hulusi) 
 
077 - Nihayet üzerlerine Ģedit azaplı bir kapı açtığımız vakit da 

onun içinde ye'se düĢüvereceklerdir. (Elmalı) 
 
 
Hattâ izâ fetahna aleyhim baben zâ azâbin Ģediyd ta ki vakti 

gelip te onlar aleyhine bir azap kapısı açıncaya dek. Ta o zamana dek 
boyun eğmiyorlar Allah‟a, acziyetlerini itiraf etmiyorlar. Yalvarıp 
yakarmıyorlar. Fakat o zaman, belki burada ki bir azap kapısından kasıt, 
artık ahirette kaçamayacakları bela, kaçamayacakları cehennem azabı 
kastediliyor olsa gerek. 



 
izâ hüm fiyhi müblisun o zaman da onlar orada umutlarını 

yitiriverirler. Müblisun; Ġblis te aynı kökten gelir. UmutsuzlaĢırlar, yani 
iblisleĢirler. UmutsuzlaĢmak, iblisleĢmektir. Allah var, umut var. umutsuz 
olmak Allahsız olmakla eĢ anlamlıdır. Allah‟ı sonsuz bir imkan 
bilmeyenler umutsuzlaĢırlar. Ġmanı olanın imkanı onun için tükenmez. 

 
 
78-) Ve "HU"velleziy enĢee lekümüs sem'a vel ebsare vel 

ef'idete, kaliylen ma teĢkürun; 
 
"HÛ"dur ki; sizin için sem' (algılama melekesi), basarlar (gözler) ve 

fuadlar (Esmâ mânâ özelliklerini Ģuura yansıtıcılar - kalp nöronları) inĢa 
etti... Ne az Ģükrediyorsunuz! (A.Hulusi) 

 
078 - Halbuki sizin için o kulağı, o gözleri, o Gönülleri inĢa eden o 

siz, pek az Ģükrediyorsunuz. (Elmalı) 
 
 
Ve "HU"velleziy enĢee lekümüs sem'a vel ebsare vel ef'ideh 

imdi, sözü toparladı sure ve bu noktada bize bütün bu anlatılanlardan 
çıkarılacak sonucu veriyor. Sizi iĢitme, görme ve düĢünme yeteneği ile 
inĢa eden O‟dur. 

 
ĠĢte sonuç burada. Yukarıda her türlü mucizeye, ilahi hitaba azaba, 

gazaba, belaya uğramıĢ her türden inkarcı bir bir sayıldıktan sonra, 
bunların probleminin temelde ne olduğu bu ayette dile getiriliyor. 
DüĢünmedikten sonra hakkı duyacak kulak olmadıktan sonra, hakikati 
görecek göz olmadıktan sonra hiç kimseye hiçbir Ģey kâr etmez. O halde 
hiç kimsenin de hakikat karĢısında mazereti yoktur. Çünkü Allah akıl 
vermiĢse, göz ve kulak vermiĢse, artık o insanın Allah‟a karĢı mazereti 
de kalmamıĢ demektir. aynı zamanda bunu ima ediyor ayet. 

 
kaliylen ma teĢkürun ne kadar da az Ģükrediyorsunuz..!  
 
ġükür, ne demek? Hakkı duymak kulağın Ģükrü. Hakikati görmek 

gözün Ģükrü. Doğru düĢünmek aklın Ģükrüdür. Eğer düĢünmüyorsa 
mucize de etkilemez, azapta.  

 
Buradaki fe‟d; fuad, fe‟d kökünden gelir. Yanma, piĢme, kızartma 

anlamına gelir. Fuad, kalbin yanmada sabitleĢmiĢ hali de demektir. Yani 
iĢlevsel iç aleme bir atıftır. Ġçinde faaliyet halinde olan bir yürek 
taĢımıyorsa o adama söz geçmez denilmeye çalıĢılıyor. 



 
 
79-) Ve "HU"velleziy zeraeküm fiyl Ardı ve ileyHĠ tuhĢerun; 
 
"HÛ"dur ki; sizi arzda (bedende) yaratıp çoğalttı... O'na haĢr 

olunacaksınız! (A.Hulusi) 
 
079 - Ve sizi Arzda yaratıp yayan o, hep ona haĢr olunacaksınız. 

(Elmalı) 
 
 
Ve "HU"velleziy zeraeküm fiyl Ard sizi yer yüzüne yayan da 

O‟dur. ve ileyHĠ tuhĢerun yine O‟na döndürüleceksiniz. 
 
 
80-) Ve "HU"velleziy yuhyiy ve yümiytü ve leHUhtilafülleyli 

vennehar* efela ta'kılun; 
 
"HÛ"dur dirilten ve öldüren... Gece ve gündüzün dönüĢümü O'nun 

içindir... Hâlâ aklınız ermiyor mu? (A.Hulusi) 
 
080 - Ve o öldüren ve dirilten o, gece ve gündüzün ihtilâfı da hep 

onun için, artık akıllanmayacak mısınız. 
 
 
Ve "HU"velleziy yuhyiy ve yümiyt yine o hayat verir ve ölümü o 

takdir eder. ve leHUhtilafülleyli vennehar gece ve gündüzün, birbirinin 
yerine geçmesi de O‟nun eseridir. 

 
Bu ilginçtir. Gece ve gündüz örneği ne zaman gelse bir pasajda, 

orada mümin ve kafirlerin, iman ve küfrün tabiatı ele alınıyor demektir ve 
bu örnek geldiğinde adeta muhataba söylenen; gece ve gündüz ne kadar 
tabii ise, yani Allah‟ın yasası ise, insan olduğu, yaĢadığı sürece Hakk ve 
batıl da öyle var olacaktır. efela ta'kılun peki, hala akletmeyecek misiniz. 

 
 
81-) Bel kalu misle ma kalel evvelun; 
 
Ne var ki, onlar da öncekilerin söylediğinin benzerini söylediler. 

(A.Hulusi) 
 
081 - Hayır, evvelkilerin dedikleri gibi dediler. (Elmalı) 
 



 
Bel kalu misle ma kalel evvelun aksine öncekiler ne dediyse 

onlar da aynısını söylediler. 
 
 
82-) Kalu eizâ mitna ve künna türaben ve 'ızamen einna 

lemeb'usûn; 
 
Dediler ki: "Ölüp, toprak ve kemikler olduğumuzda gerçekten yeni 

bir yapıyla yaĢama devam edecek miyiz?" (A.Hulusi) 
 
082 - «öldüğünüz ve bir türap, bir yığın kemik olduğumuz vakit mı, 

cidden biz mi mutlak ba's olunacağız? (Elmalı) 
 
 
Kalu eizâ mitna ve künna türaben ve 'ızamen einna lemeb'usûn 

Ne dediler peki öncekiler; Ne yani dediler,biz ölüp gittikten, toza toprağa 
karıĢmıĢ bir iskelet halini aldıktan sonra tekrar mı diriltileceğiz? 

 
 
83-) Lekad vuıdna nahnu ve abauna hazâ min kablü in hazâ illâ 

esatıyrul evveliyn; 
 
"Andolsun ki biz de bizden önceki atalarımız da bununla tehdit 

edildik. Bu eskilerin masallarından baĢka bir Ģey değil." (A.Hulusi) 
 
083 - Yemîn ederiz ki bize de, atalarımıza da bu, bundan evvel 

vaat olundu, bu eskilerin masallarından baĢka bir Ģey değil» dediler. 
(Elmalı) 

 
 
Lekad vuıdna nahnu ve abauna hazâ min kabl doğrusu bu bize 

ve bizden önceki atalarımıza da vaat edilmiĢti öldükten sonra dirilmek. in 
hazâ illâ esatıyrul evveliyn ne ki bu eskilerin masallarından baĢka bir 
Ģey değil. Dediler. 

 
Değerli dostlar nerede eskilerin masalları ibaresi gelse hepsi de 

ahireti inkâra taalluk eder. Onun için ahirete imanı, eskilerin masalları 
olarak görme eğiliminde vahyin ilk muhatabı olan inkârcılar. Demek ki 
ahirete imanı biliyorlar. Ama eskilerin masalları diyorlar. Yani öldükten 
sonra dirilmeye iliĢkin bilgileri var. Öteden beri insanlığın değiĢmez 
değeri olduğunu da biliyorlar. Fakat bunu masal olarak görüyorlar.  

 



Peki niçin, çok ilginç değil mi insan böyle yaratılmıĢların Ģah eseri 
olur. Ġnsan ölünce toprak olmaya böyle can atar?Aslında bu insanın 
canını çok sıkmalı. Yani insan ki bu muhteĢem bir varlık. Kendi akıbetini, 
solucanın akıbetiyle nasıl eĢitler? Aslında bir kafir içinde bu dayanılmaz 
bir Ģey. Bir inkârcı içinde bu kabul edilemez bir Ģey. Peki neden buna bu 
kadar hevesli olurlar? Aslında bu kendilerine hakarettir. Bu insanı 
affedersini sümüklü böcekle eĢ değer görmektir. Kendisine yapabileceği 
en büyük hakaretlerden biri, ahireti inkârdır. Peki insan niçin yapar bunu?  

 
Bir tek Ģey için eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmemek. 

Ömründen hesap vermekten kaçmak için yapar. ĠĢte sorumluluk 
Ģuurundan mahrum olmak, inkârın temelinde yatan asıl sebeptir değerli 
dostlar. 

 
 
84-) Kul limenil Ardu ve men fiyha in küntüm ta'lemun; 
 
De ki: "Kim içindir arz ve onda olan kim? Eğer biliyorsanız 

(söyleyin)." (A.Hulusi) 
 
084 - Kimin o Arz ve ondaki kimseler, eğer biliyorsanız? De. 

(Elmalı) 
 
 
Kul limenil Ardu ve men fiyha in küntüm ta'lemun de ki; yer ve 

ondaki varlıklar kime ait? Eğer biliyorsanız cevaplasanıza? 
 
 
85-) Seyekulune Lillâh* kul efela tezekkerun; 
 
"Allâh içindir", diyecekler! De ki: "Hâlâ düĢünüp 

değerlendirmeyecek misiniz?" (A.Hulusi) 
 
085 - Allahın diyecekler, o halde düĢünmez misiniz? De. (Elmalı) 
 
 
Seyekulune Lillâh Allah‟a aittir diyecekler. kul efela tezekkerun 

de ki o halde hala onurunuzu hatırlamayacak mısınız?  
 
Ġlginç değil mi dostlar? Bu sorunun sorulduğu kimseler vahyin ilk 

muhatabı olan inkârcı Mekke müĢrikleri, öncelikle onlar. Yani yer ve gök 
ve onun içindekiler kime ait deyin, Allah‟a ait diyecekler. Ġnkârcı Mekke 
müĢriklerinin problemi Allah‟ı inkar etmek değildi ki. Bunu bu iĢi bilenler 



biliyor zaten. Kur‟an a birazcık vakıf olanlar bu gerçeği bilirler. Onlar 
Allah‟ı inkâr etmiyorlardı.  

 
Kur‟an a göre Allah‟a iman etmek, sadece Allah‟a imanla sınırlı 

olamaz. Kur‟an a yani vahye ahirete nübüvvete iman etmeyen biri, 
Allah‟a da iman etmemiĢ demektir. Kur‟an a göre makbul bir iman; 
Ahirete, vahye ve peygamberliğe imanı kapsayan bir imandır. Yoksa 
Allah‟a da iman etmiĢ sayılmamaktadır. ĠĢte bu, sırrı bu, bu ayetlerin. 

 
 
86-) Kul men Rabbüs Semavatis Seb'ı ve Rabbul 'ArĢil 'Azıym; 
 
De ki: "Yedi semânın Rabbi ve Aziym ArĢ'ın Rabbi kimdir?" 

(A.Hulusi) 
 
086 - Kim o yedi Semânın rabbi ve o azametli ArĢın rabbi? De. 

(Elmalı) 
 
 
Kul men Rabbüs Semavatis Seb'ı ve Rabbul 'ArĢil 'Azıym de ki 

hem yedi göğün, hem de mutlak hükümranlık tahtının yegane rabbi 
kimdir, biliyorsanız söylesenize? 

 
 
87-) Seyekulune Lillâh* kul efela tettekun; 
 
"Allâh içindir", diyecekler! De ki: "O hâlde korkup korunmaz 

mısınız?" (A.Hulusi) 
 
087 - Allahın diyecekler, o halde korkmaz mısınız? De. (Elmalı) 
 
 
Seyekulune Lillâh Allah‟tır diyecekler. 
 
Mekke müĢrikleri böyle diyecek. Onları müĢrik kılan Allah‟ı inkârları 

değil, Allah yanında baĢkalarına da Allahlık yakıĢtırmaları. Allah‟a ait kimi 
vasıfları, sıfatları, nitelikleri Allah dıĢındaki varlıklara atıf etmeleri idi. 

 
Peki bunu neden yapıyorlardı diyecek olursanız temelde uzak bir 

Allah inancı iĢlerine geliyordu ve Allah‟ın hayata müdahil olmadığını 
düĢünüyorlardı. Yani seküler bir mantığa sahiptiler. Yer yüzüne, hayata, 
insanın yapıp ettiklerine müdahil olmayan bir Allah, uzak bir Allah. Onun 
içinde mesela Zümer/3. ayetinde putların ne iĢe yaradığını sorduğunuzda 



Allah‟a iman ettikleri halde neden bu putlara tapıyorsunuz denilince Ģöyle 
cevap veriyorlardı; 

 
..liyükarribûna ilAllâhi zülfâ.. (Zümer/3) Bunlar bizimle Allah 

arasındaki aracılardır. Allah‟a yaklaĢtırıyorlar bizi diyorlardı. ĠĢte yer 
yüzüne, hayata müdahil olmayan seküler bir Allah inancının insanı 
getirdiği geri nokta, çağdıĢı nokta, irticai nokta iĢte burası. Gerçek 
mürtecilik budur iĢte. Yani Allah‟a inandığını iddia ettiği halde, Allah‟ın 
kendi hayatına müdahil olmadığını düĢünmek. 

 
kul efela tettekunde ki o halde hala sorumluluğunuzun bilincine 

varmayacak mısınız. 
 
 
88-) Kul men Bi yediHĠ melekûtü külli Ģey'in ve HUve yuciyru 

ve lâ yücaru aleyHĠ in küntüm ta'lemun; 
 
De ki: "Her Ģeyin melekûtu (derûnu - içselliği), (ilim - kudret) elinde 

olan, (varlığıyla bizâtihi her Ģeyi) himaye edip koruyan, fakat kendisi 
korunmayan kimdir? Varsa ilminiz konuĢun!" (A.Hulusi) 

 
088 - Kim o her Ģeyin melekûtu yedinde ve o kayırır da ona karĢı 

kayırılmaz olan eğer ilminiz varsa? de. (Elmalı) 
 
 
Kul men Bi yediHĠ melekûtü külli Ģey'in ve HUve yuciyru ve lâ 

yücaru aleyHĠ in küntüm ta'lemun de ki her Ģeyin hakimiyetini elinde 
tutan, kendisi kollayıp kayırdığı halde ona karĢı kimsenin kollanıp 
kayırılamayacağı kimdir biliyorsanız söylesenize? 

 
 
89-) Seyekulune Lillâh* kul feenna tüsharun; 
 
"Allâh içindir", diyecekler! De ki: "Nasıl oluyor da (dünyanızla) 

büyüleniyorsunuz?" (A.Hulusi) 
 
089 - Allahın diyecekler, o halde nereden büyüleniyorsunuz? De. 

(Elmalı) 
 
 
Seyekulune Lillâh Allah‟tır diyecekler. kul feenna tüsharun de ki 

o halde nasıl büyülenmiĢ gibi davranabiliyorsunuz. Tüsharun, ennanasıl 



ve neden manalarına, hatta keyfe manasını da içerir. Onun için bu, nasıl 
böyle yapabiliyorsunuz, nasıl büyülenmiĢ gibi davranıyorsunuz. 

 
Burada hem Allah‟a iman ettiğinizi söyleyeceksiniz hemde o Allah 

tarafından size gönderilen yol haritasını reddedeceksiniz. Bu akıllı bir 
insanın yapacağı iĢ değil. O halde sizin Ģu andaki durumunuz kendi 
kendinizi büyülemekten baĢka bir Ģey değil. Adeta sihirlenmiĢ gibisiniz. 
BaĢka bir izahı yok çünkü bunun. 

 
 
90-) Bel eteynahüm Bil Hakkı ve innehüm le kâzibun; 
 
Hayır, biz onlara Hak olarak geldik... Onlarsa kesinlikle 

yalancılardır. (A.Hulusi) 
 
090 - Doğrusu biz onlara hakkı getirdik ve Ģüphesiz onlar 

yalancılar. (Elmalı) 
 
 
Bel eteynahüm Bil Hakk yo..! aksine biz onlara saf gerçeği 

sunmuĢtuk. ve innehüm le kâzibun ama onlar ısrarla yalana sarıldılar. 
 
70. ayet katıksız gerçeği sevmemekten söz ediyordu. Onun yerine 

kendilerini kurtaracak durumlarını ve konumlarını meĢrulaĢtıracak katıklı 
gerçeği yani yalanla, batılla karıĢtırılmıĢ gerçeği sevdiler. 

 
 
91-) MettehazÂllahu min veledin ve ma kâne meahu min ilâhin 

izen lezehebe küllü ilâhin Bima haleka ve lealâ ba'duhüm alâ ba'd* 
subhanAllâhi amma yesıfun; 

 
Allâh çocuk edinmez! O yanı sıra bir tanrı da yoktur! Öyle olsaydı, 

her bir tanrı yarattığı ile bir yana gider; kimi kimine üstün gelirdi! Allâh 
onların tanımlamalarından Subhan'dır (ötedir)! (A.Hulusi) 

 
091- Allah, hiç velet ittihaz etmedi, beraberinde bir tanrı da yok O 

surette her tanrı kendi yarattığı ile giderdi ve elbette biri diğerine kibir 
ederdi, o isnat ettikleri vasıflardan sübhan o Allah. (Elmalı) 

 
 
MettehazÂllahu min veled Allah asla bir çocuk edinmemiĢtir. ve 

ma kâne meahu min ilâh onunla birlikte baĢka bir tanrı da yoktur. Hem 



meleklerin Allah‟ın kızları olduğu sapık inancına, hem de Hıristiyanlıktaki 
teslise reddiye bu. 

 
izen lezehebe küllü ilâhin Bima haleka ve lealâ ba'duhüm alâ 

ba'd aksi halde her bir tanrı kendi yarattığını kendinden yana çeker 
böylece biri diğerine üstünlük kurmaya kalkardı. Kur‟an mantıksal 
delillerle inkârcıların mantıklarına hitap ediyor, akıllarına. Eğer birden 
fazla ilah olmuĢ olsaydı kaos olurdu, kozmos değil. 

 
subhanAllâhi amma yesıfun Allah onların tasavvur ettiklerinin çok 

ötesinde aĢkın ve yücedir. 
 
 
92-) 'Alimil ğaybi veĢĢehadeti fete'ala 'amma yüĢrikûn; 
 
Gaybı da Ģehâdeti de Bilen'dir... Onların ortak koĢmalarından 

yücedir! (A.Hulusi) 
 
092 - O gayb-ü Ģahadetin âlimi, binaenaleyh onların koĢtukları çok 

yüksek. (Elmalı) 
 
 
'Alimil ğaybi veĢĢehadeh O insan idrakinin algılamaktan aciz 

olduğu Ģeylerinde, algılayabileceği Ģeylerin de sırrına vakıftır.  O insanın 
bildiklerinin de, bilmediklerinin de sırrına vakıftır. fete'ala 'amma 
yüĢrikûn nitekim O, onların zatına yakıĢtırdıkları her türlü ortaklıktan, 
Ģirkten, eĢ ve benzer koĢmaktan üstündür, uludur, yücedir. 

 
Rabbim kendisini hakkıyla bilecek bir Ģuur ve iman lütfetsin. 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ġslamoğlu Tef. Ders. MÜ‟MĠNUN SURESĠ (093-118)(1) 

 
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Değerli Kur‟an dostları geçen dersimizde mü‟minun suresinin 92. 

ayetine kadar tefsir etmiĢtik. Geçen ders tefsir ettiğimiz ayetleri 
hatırlayacak olursak o ayetlerde inkârcı mantığın gerçeği sevmemesi dile 
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getiriliyordu. Yani inkârcı mantık haddi zatında hakikati yalanlarken, 
ahireti yalanlarken, nübüvveti yalanlarken, vahyi reddederken bütün 
bunların temelinde hakikate, gerçeğe olan biganeliği, gerçeğe olan sırt 
dönmüĢlüğü yatıyordu. Bugün 93. ayetle devam ediyoruz. 

 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
93-) Kul Rabbi imma türiyenniy ma yu'adun; 
 
De ki: "Rabbim, eğer onlara tehdit olundukları Ģeyi bana 

göstereceksen..." (A.Hulusi) 
 
093 - De ki: rabbim! eğer onlara edilen vaadi bana behemehal 

göstereceksen. (Elmalı) 
 
 
Kul Rabbi imma türiyenniy ma yu'adun de ki; rabbim eğer ille de 

onları tehdit ettiğin azabı bana göstermek istiyorsan, benim Ģahit olmamı 
istiyorsan onları tehdit ettiğin azaba, 

 
 
94-) Rabbi fela tec'alniy fiyl kavmiz zâlimiyn; 
 
"O zaman beni zâlimler kavmi içinde tutma Rabbim!" (A.Hulusi) 
 
094 - Beni o zalimler güruhunda bulundurma rabbim! (Elmalı) 
 
 
Rabbi fela tec'alniy fiyl kavmiz zâlimiyn o takdirde rabbim beni 

bu zalimler güruhuna, bu zalimler çetesinin arasında kılma. Onlarla 
birlikte kılma. 

 
Zalimlerle birlikte yaĢamak ilahi gazabın riski altında yaĢamaktır. 

Peygamber, peygamber olduğu halde Allah‟ın gazabından nasıl 
çekindiğini ve sakındığını iĢte bu ayette görüyoruz. Ama ondan da öte bu 
ayetlerin bize verdiği mesaj zalimlerle kendisine yabancılaĢanlarla, 
tasavvuru ve aklı ters dönmüĢ olanlarla, kendi kendine kötülük edenlerle 
birlikte bulunmak, gazap riski altında bulunmaktır. Böyle bir risk altında 
bulunan bunun sonucuna da katlanacaktır. 
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95-) Ve inna alâ en nüriyeke ma ne'ıdühüm lekadirun; 
 
Doğrusu biz, onları tehdit ediyor olduğumuz Ģeyi sana gösterecek 

güce sahibiz! (A.Hulusi) 
 
095 - ġüphesiz ki siz, onlara yaptığımız vaadi sana göstermeğe 

elbette kadiriz. (Elmalı) 
 
 
Ve inna alâ en nüriyeke ma ne'ıdühüm lekadirun bu duaya 

peygamberin Ģahsında bütün davetçilerin yaptığı bu duaya verilen ilahi 
cevapta Ģu; Biz onları tehdit ettiğimiz azabı her hal ve Ģartta sana 
göstermeye elbette kadiriz. Yani ister onların arasında seni koruyarak, 
ister onların arasından ayrılmıĢ olsan, istersen bu dünyadan ayrılmıĢ ol, 
ama bir biçimde eğer onlar azabı hak ettilerse bu sana ulaĢtırılacak, 
sana gösterilecektir. 

 
 
96-) Ġdfa' Billetiy hiye ahsenüs seyyiete, nahnu a'lemu Bi ma 

yesıfun; 
 
Kötülüğü (bâtılı, göreselliği) en güzel olan (Hak, sistem bilinci) ile 

defet! Onların (seni) tanımlamalarını biliriz. (A.Hulusi) 
 
096 - Sen o kötülüğü en güzel olan hasletle defet, biz, onların ne 

halt edeceklerini daha iyi biliriz. (Elmalı) 
 
 
Ġdfa' Billetiy hiye ahsenüs seyyieh böyle bir ayetin arkasından, 

böyle bir ayetin gelmiĢ olması manidardır. Sana karĢı yönelen her tür 
kötülüğe öyle bir savunma yap ki, o savunman en güzeli, en uygunu 
olsun. nahnu a'lemu Bi ma yesıfun biz onların yapıp yakıĢtırdıklarını 
elbette biliriz. 

 
Evet, bu ayette sana yönelik her çirkin saldırıya karĢı öyle bir 

savunma yap ki en güzeli en uygunu, hiye Ahsen, o olsun buyruluyor. 
MuhteĢem bir ilke veriliyor insana. Kötülüğe karĢı kötülük değil, kötülüğe 
karĢı iyilik ilkesi bu. Kötünün yerini bir baĢka kötünün aldığı mücadele 
kötü bir mücadeledir deniliyor. Ve eğer onlara suçlarının cezasını 
verecek biri varsa, yukarıda ki ayetlerde de gördüğümüz gibi bu Allah‟tır 
deniliyor.  

 



Onun için bu ayetle fussilet/34. ayeti arasında ilginç bir benzerlik 
var. Bu ayette; ..idfa' Billetiy hiye Ahsen.. (Fussilet/34) sana yönelik her 
türlü muameleye karĢı en güzel biçimde savunma yap. Ya da bir baĢka 
Ģekilde çevirecek olursak; tezini güzel savun. Hangi tezi savunuyorsan 
onu iyi savun, güzel savun. ..feizelleziy beyneke ve beynehu adâvetün 
keennehu veliyyün hamiym (Fussilet/34) olaki muhatabınla senin 
aranda bir düĢmanlık, bir kin, bir husumet olabilir. Ama eğer tezini güzel 
savunursan muhatabın sana sımsıcak bir dost kesilecektir.  

 
Onun için tezi güzel savunmak, güzel tezlerin hakkıdır. Tezi güzel 

savunmak güzel bir hediyeyi güzel bir ambalaja koymaktır. Tezi kötü 
savunmak; Yer yüzünün en büyük elmasını çok çirkin bir ambalajla 
pazarlamaya kalkmaktır. Onun için güzelin ulaĢtırılma usulü de güzel 
olmalı. Güzelin takdimi de güzel olmalı. Güzelliğin tebliği de güzel olmalı. 
Bir güzel, güzel bir usul, güzel bir üslup, güzel bir ambalaj, güzel bir 
vizyon ile sunulursa hakkı verilmiĢ olur. Misyonu güzel olup ta vizyonu 
güzel olamayanlar, o misyonun değerini düĢürmüĢ olurlar. 

 
Ayet onların yapıp yakıĢtırdıklarını biliyoruz diye bitiyor. Demek ki 

özellikle Allah‟a yönelik müĢrik mantığın her türlü inkarına karĢı dahi, 
güzel bir usulle cevap vermek. Güzel bir usulle mücadele etmek burada 
tavsiye ediliyor. 

 
 
97-) Ve kul Rabbi eûzü BiKE min hemezâtiĢ Ģeyâtıyn; 
 
Ve de ki: "Rabbim! (bedenselliğe çeken) Ģeytanların 

vesveselerinden sana (hakikatimdeki koruyucu Esmâ'na) sığınırım." 
(A.Hulusi) 

 
097 - Ve de ki: sana sığınırım rabbim! O ġeytanların 

dürtüĢmelerinden. (Elmalı) 
 
 
Ve kul Rabbi eûzü BiKE min hemezâtiĢ Ģeyâtıyn ve de ki; 

Rabbim Ģeytanların ayartmalarından sana sığınırım. 
 
Bir önceki ayetle münasebeti çok açık. Bir önceki ayette güzel bir 

yöntem, güzel bir usul, güzel bir üslupla cevap verilmesi istenmiĢti. Bu 
güzel üsluba sahip olan insan Ģeytan tarafından ne güzel üslubun var, ne 
güzel iletiyorsun ne güzel tebliğ ediyorsun, ne mükemmel yapıyorsun 
Ģeklinde bir ayartmaya muhatap olabilir. ĠĢte bir sonraki ayette onu dile 



getirerek böyle bir güzelliğe sahip olan insan dahi Ģeytanın ayartma 
yöntemlerinden kurtulamaz.  

 
Buna karĢın böyle bir insanın, böyle bir müminin sığınacağı tek güç 

Allah‟tır. Çünkü Ģeytan ve Ģeytansılar tüm Ģeytani güdüler ve güçler 
insanın yaptığı tüm iyilikleri bulandırmak onları amacından saptırmak, 
onların niyetini bozmak, onları birer sevap değil birer günaha çevirmek 
için çaba gösterirler. Ve devam ediyor; 

 
 
98-) Ve eûzü BiKE Rabbi en yahdurûn; 
 
"Ve sana (hakikatimdeki koruyucu Esmâ'na) sığınırım Rabbim, 

çevremde bulunmalarından." (A.Hulusi) 
 
098 - Ve sana sığınırım rabbim! huzuruma gelmelerinden. (Elmalı) 
 
 
Ve eûzü BiKE Rabbi en yahdurûn onların yaklaĢımlarından da 

rabbim sana sığınırım.  
 
Aslında yaklaĢım diye çevirdiğim en yahdurûn 

yaklaĢmalarındandır. Ama yaklaĢımla yaklaĢma arasında ki o 
çağrıĢımdan yararlanmak istedim böyle çevirirken. Çünkü Ģeytanlar ve 
Ģeytansılar olayla ve eĢyaya Ģeytanın baktığı yerden baktırmak için 
yaklaĢırlar. Yani bakıĢ açımızı değiĢtirtmek için yaklaĢırlar. 
Tasavvurumuzu, ki tüm kavramlar anlamını tasavvurumuzdan kazanır. 
Doğru, yanlıĢ, iyi güzel, kötü çirkin, kâr zarar, kazanç kayıp, mutluluk 
bedbahtlık gibi tüm hayatımızı üzerine inĢa ettiğimiz temel kavramlar 
anlamlarını tasavvurda kazanır. Bu kavramlarda yapılacak temel bir 
yanlıĢ tüm hükümlerimizi, tüm akıl yürütmelerimizi, tüm davranıĢlarımızı 
yanlıĢ etkiler.  

 
Onun için tasavvurda ki milimetrik bir sapma akılda kilometrelere, 

eylemde ise belki sonsuz sınırsız sapmalara sebep olacaktır.  
 
Onun için burada Ģeytandan ve onun yaklaĢımlarından Allah‟a 

sığınırken aslında müminin niyeti, çıkıĢ noktası, bakıĢ açısı yaklaĢımı 
konusunda ki istikamet açısı, tashihi yapması isteniyor. Eğer bu istikamet 
açısında bir sapma varsa, bu sapmanın eylem düzeyinde çok daha 
büyük olacağı ima ediliyor. 

 



[Ek bilgi: CĠNLER, geçmiĢ yaĢam içinde Kur‟ân öğretisine göre 
Eyyub Aleyhisselâm‟a da büyük eziyetler vermiĢler ve O, aĢağıda 
yazacağımız, gene Kurân‟da öğretilen duaya devam ederek kendini 
kurtarmıĢtır.  

 
Bu duanın tekrarı ile beynin yaydığı dalgalar, beyin çevresinde bir 

koruyucu manyetik kalkan oluĢturduğu gibi; sivrisinek kovucu tabletlerin 
yaydığı kokunun sivrisinekleri zararsız hâle getirmesi gibi, CĠNLERĠ de 
tesirsiz bırakmakta ve onları rahatsız ederek uzaklaĢmaya zorlamaktadır.  

 
Gerek "Âyet'el Kürsî" ve gerekse "muavvizeteyn" denilen "Kul 

Eûzüler" pasif korunma sistemleridir. KiĢinin beyin gücünü 
kuvvetlendirmeye, ruh gücünü kuvvetlendirmeye ve koruyucu manyetik 
kalkan içine almaya yarayan formüllerdir... 

 
AĢağıda öğretmekte olduğumuz âyetlerden oluĢan dua ise âdeta 

laser tabancasının ıĢınları gibi CĠNLERĠ vurmakta ve onları uzak 
durmaya mecbur etmektedir.  

 
UZAYLILARA inanan, onların etkisinde olan kiĢilerin yanında bu 

duayı içinizden okumaya baĢladığınız zaman göreceksiniz ki, CĠNLERĠ 
onu, yanınızdan uzaklaĢmaya mecbur kılacaktır. Ya da, onu ter basacak, 
sıkıntıya düĢecek, düzgün konuĢmasını yitirip, arada gereksiz kelime ve 
cümleler kullanmaya baĢlayacaktır.  

 
Böyle güçlü baskı altına girmiĢ bir kiĢinin kurtarılması 

arzulanıyorsa, çevresindeki birkaç dostunun biraraya gelerek, aynı 
zaman zarfında ona yönelik bir biçimde 300 (üç yüz) defa Kurân‟da 
bulunan bu duayı okumaları ve mümkünse günaĢırı üç kere bu iĢlemi 
tekrar etmeleri tavsiye olunabilir...  
 

Böyle bir kiĢi, bu duayı kendisi okursa, 30-50 defadan sonra 
kendisini sıkıntı basabilir, baĢına ateĢ çıkıyormuĢ gibi hissedebilir, uyku 
hâli bastırıp tespihi elinden bırakabilir. Ya da daha Ģiddet gösterileri 
arzusu duyabilir. Bu CĠNLERĠN etkisi altında olmasından; o duayı 
kestirip, okutmamayı arzu etmelerinden dolayı, yolladıkları impulslar 
sonucudur. ġayet kiĢi, okumaya devam ederse, bu tesirler bir süre sonra 
azalır ve o kiĢi rahatlar. Ama gene de bir ay kadar o duaya devamda 
yarar görülmektedir.  
CĠNNÎ olmayanlarda ise, ne kadar okunsa, bahsedilen hâller görülmez.  
 



 Evet, bu konuda son uyarımızı yapalım. CĠNLERDEN korunmanın 
yolu, bu konuda bilgilenmekten geçer. Öyle ise bilgilenelim ve çevremizi 
bu konuda uyaralım. 
 
 KORUYUCU DUA  
 
 RABBĠ ĠNNĠY MESSENĠYEġ ġEYTANU BĠ NUSBĠN VE AZÂB;  
RABBĠ EÛZÜ BĠKE MĠN HEMEZÂTĠġ ġEYÂTIYN VE EÛZÜ BĠKE RABBĠ 
EN YAHDURÛN.  VE HIFZAN MĠN KÜLLĠ ġEYTANĠN MÂRĠD.  
                    (38.Sâd: 41 – 23.Mu‟minûn: 97-98 – 37.Sâffât: 7)  
 
  (A.Hulusi/RUH-ĠNSAN-CĠN**DUA VE ZĠKĠR)] 

 
 
 
99-) Hattâ izâ cae ehadehümül mevtü kale Rabbirci'un; 
 
Nihayet onlardan birine ölüm geldiğinde dedi ki: "Rabbim beni 

(dünya yaĢamına) geri döndür." (A.Hulusi) 
 
099 - Nihayet Her birine ölüm geldiği vakit diyecek ki: rabbim! 

döndür, döndür beni döndür. (Elmalı) 
 
 
Hattâ izâ cae ehadehümül mevtü kale Rabbirci'un nihayet 

inkarcılardan birine ölüm gelip çatınca rabbim der, döndür, ne olur geri 
döndür beni. 

 
Evet, inkârcı mantığın ahirette ki akıbetini dile getiren bir ayet. 

Allah‟tan baĢka kimsenin haber veremeyeceği bir noktadan haber 
veriyor, ahiretten. Döndür beni der, ne olur geri döndür. Ayetin sonunda 
ki irci‟un, çoğul kipiyle gelmiĢ bir kelime. Döndürün manasına gelebilir. Ki 
bunun Allah‟a tazim ifade ettiğini söyleyenler olduğu gibi, melekleri de 
dahil ederek, ölüm meleğini ve diğer melekleri, beni döndürün dünyaya 
demiĢ olabileceği yorumu da yapılmıĢ. Bu yoruma ben bir Ģey daha 
ekleyebilirim; Bu mantığın Allah‟tan baĢkasına Allah‟a ait sıfatları 
yakıĢtıran bir müĢrik mantığı olduğu hesaba katılırsa, beni döndürün 
dediği kimseler arasında meleklerinde olmasında ĢaĢılacak bir Ģey yok. 
Çünkü Allah‟a ait bir takım yetkileri meleklere yakıĢtıran bir mantık bu. 
Ama asıl en doğrusu Ebus Suud‟un da ifade ettiği gibi buradaki 
döndürün; ırcı‟niy beni döndür ya rabbi tekil ifadesinin ısrarı, tekrarı 
manasını, iĢlevini içeriyor. Beydavi de bu görüĢte. Nitekim onun için ben 
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bu görüĢü esas alarak döndür beni, ne olur döndür Allah‟ım der o. ġeklini 
tercih ettim. 

 
 
100-) Lealliy a'melü salihan fiyma terektü kella* inneha 

kelimetün huve kailuha* ve min veraihim berzehun ila yevmi 
yüb'asûn; 

 
"Tâ ki (önemsemeyip) uygulamadığım Ģeylerde (iman üzere 

yaĢamda, kuvveden fiile çıkarmadıklarımda) sonsuz geleceğime yararlı 
çalıĢmalar yapayım!"... Hayır (geri dönüĢ asla mümkün değil)! Öyle bir 
Ģey söyler ki geçerliliği yoktur (sistemde yeri yoktur)! Arkalarında yeniden 
bâ's olunacakları sürece kadar, bir berzah (boyutsal farklılık) vardır (geri 
dönemezler; reenkarnasyon da {ikinci defa dünya yaĢamı} mümkün 
değildir)! (A.Hulusi) 

 
100 - Belki ben o baktığımda salih bir amel iĢlerim, hayır hayır! O 

bir kelimedir ki onu o söyler, ötelerinden ise bir berzah vardır, tâ ba's 
olunacakları güne kadar. (Elmalı) 

 
 
Lealliy a'melü salihan fiyma terektü belki ben daha önce 

yapmadıklarımın yerine, doğru dürüst bir Ģeyler yaparım. Yani son 
piĢmanlıktır, fayda vermez ama, son piĢmanlığın fayda vermeyecek 
olduğunu önceden hesap etmemiĢ bir aklın iĢte dar-ı Beka da, ebedi 
yurtta düĢtüğü acınası durumu sergiliyor ayet. 

 
kella* inneha kelimetün huve kailuha yo..! hayır, zira onun dile 

getirdiği sadece muhatabı etkilemek için edilmiĢ bir laftır. Önce asla 
olmaz deniliyor. Olmayacak, ve arkasından da neden olmayacağı, onun 
dile getirdiği bu Ģeyin temelinde yatan gerçek söylenerek izah ediliyor. O 
da ne? Onun dile getirdiği Ģey sadece muhatabı etkilemek için söylenmiĢ 
bir laf.  

 
Bu tercümeyi Kelimetün sözcüğünün etimolojisine dayanarak 

yaptım. Kelime Arap dilinde tüm kombinezonlarıyla birlikte; ke l eme, me 
le ke, le ke me, le me ke, 6 kombinezonla birlikte ortak anlamı etki, te‟sir 
yani. Etki ve Ģiddettir. Muhatabı etkilemeye yönelik bir söz olarak 
anlaĢılmalıdır burada. 

 
ve min veraihim berzehun ila yevmi yüb'asûn nitekim bu tiplerin 

ardında diriliĢ gününe kadar aĢamayacakları bir engel vardır. 
 



Aslında bu ibare 100. ayetteki Ģu okuduğum ibare tüm yeniden 
bedenlenme teorilerini içeren  reenkarnasyon inançlarının, tezlerinin 
hepsini kökten reddeden bir ibaredir. Yani ölen ve cesedini bırakan bir 
ruh, bir baĢka cesette, bir baĢka bedende tekrar dirilmeyecektir. O 
kıyamet günü gelinceye kadar gittiği yerde, olduğu yerde, eğer 
günahkarsa tutuklu olarak kalacaktır ki bu ibarenin aynı zamanda ima 
ettiği bir gerçekte ve min veraihim berzehun bu berzah adeta 
hapishane duvarı gibi anlaĢılmalıdır. Yani günahkar insanların ruhlarının 
tutuklu kalacağına, mahkemeyi bekleme süresi içinde ki tutukluluklarına 
bir ima olsa gerektir. 

 
[Ek bilgi; Reenkarnasyon hakkında bir yazı; “Kainattaki adalet 

sistemi bütün kullara hak geçirmeden sunulur. YaratılmıĢ bütün Ruhlara 
aynı Ģartlar sağlanır. Sınavın sonuçları bir sonraki yaĢam Ģeklini belirler. 
Eflatun‟a göre; Tanrının kullarına sağlayacağı adalet, ancak 
reenkarnasyon yasası ile sağlanabilmesi mümkündür.” 

http://ekabirweb.blogspot.com/2012/07/reenkarnasyon-
meselesi.html] 

 
[Ek bilgi -2 ; BERZAH, ONUN SIFATI, NĠCELĠĞĠ. 
 

 - Berzah âlemi alt kısmından dar olup yukarıya doğru çıkıldıkça 
geniĢleyen ve zirvesine ulaĢınca da üzerinde fener kubbesine benzer 
kubbe bulunan bir âlemdir. Bunu biz ağaçtan mamul büyük bir dibeğe 
benzetebiliriz. Nitekim dibeğin de alt kısmı dar, yukarıya yükseldikçe 
geniĢler. Böylece büyük bir dibeğin üzerine bir fener kubbesi koyacak 
olursak BERZAH âlemine benzetmiĢ oluruz. Tabii bu benzetme sadece 
Ģekildedir, büyüklükte değil. Çnkü BERZAH âleminin temeli dünya 
semasındadır. Bizden yana ondan bir Ģey çıkmamıĢ ve uzanmamıĢtır. 
 
 Ġkinci semayı delip geçecek kadar yüksektir. Ġkinci semadan da 
yükselip üçüncü semayı delip geçer. Sonra dördüncü, beĢinci, altıncı, 
yedinci semayı delip geçer ve oradan da sayılmayacak kadar yükselir ve 
kubbesi de üzrine konulmuĢtur. ĠĢte bu BERZAH âleminin uzunluğudur. 
Bu anlatılan Berzah; Beyt-ül Ma‟murdur. 
 
 - Bilindiği üzere Bet-ül Ma‟mur yedinci semadadır. Berzah ise 
temeli dünyada olup yedinci semayı da aĢmaktadır. Böylece berzah her 
semada var demektir. (Böyle mi anlamalıyız.) 
 
 - Yedinci göğün üstüne yükseldiğiyle yetinmelerinin sebebi çünkü 
orada sözü edilen kubbe mevcuttur. ġüphesiz ki bu yedinci semada olan 

http://ekabirweb.blogspot.com/2012/07/reenkarnasyon-meselesi.html
http://ekabirweb.blogspot.com/2012/07/reenkarnasyon-meselesi.html
http://ekabirweb.blogspot.com/2012/07/reenkarnasyon-meselesi.html


en Ģerefli yerdir. Çünkü bu kubbede ancak önde gelenlerle sonra 
gelenlerin efendisi Resulallah (S.A.V.)in ruhu Ģerifleri bulunmaktadır. 
 
 Ayrıca Cenab-ı Hakkın Resulallah‟ın fazilet ve kerametiyle 
kendisine ikramda bulunduğu onun zevceleri, kızları ve zamanındaki 
nesli ondan sonra da onun soyundan Hakk ile gelip geçenlerin ruhları 
bulunmaktadır. Ayrıca o kubbede dört halifenin ruhları da bulunuyor. 
 
 Bir de Resulallah‟ın huzurunda Allah yolunda Ģehit olanların ve 
kendilerini O‟nun yolunda seve seve verenlerin ruhları yer almaktadır. 
Bunların ruhlarında baĢkasında bulunmayan yüksek ölçüde bir güç ve 
kuvvet vardır ki onların güzel amellerine karĢılık verilmiĢtir. Allah 
hepsinden razı olsun. 
 
 Yine sözü edilen kubbede Resulallah‟a varis olan Kâmil velilerin 
ruhları da bulunuyor. Gavs ve Kutup bu cümledendir. ġüphesiz ki Berzah 
âleminde en Ģerefli makam bu kubbedir. 
 
 Berzah âleminin geniĢliğine gelince; Bu hususta dördüncü semada 
bulunan güneĢin Berzah âleminin çevresinde tavaf yapan kimse gibi 
dönmesi ve bir yılda bu hareketini tamamlaması bilgi bakımından sana 
yeter sanırım. Berzah‟ın her tarafı deliktir. Nitekim ileride cennetin 
sıfatları konusunda bu husustan söz edilecektir inĢallah. Berzahta 
bulunan bu deliklerde ruhlar eyleĢmektedir. 
 
 Sözünü ettiğimiz kubbe yedi kısma ayrılmıĢtır, cennet tabakalarının 
sayısına eĢittir. Her kısmı yedi cennetten birine benzer. 
 
 Resulallah efendimizin ruh-u Ģeriflerinin makamı her ne kadar 
Berzah‟ın kubbe kısmındaysa da orada devamlı bulunmaz. Çünkü ne o 
kubbe ne de baĢka bir yaratık Resulallah‟ın ruhunu taĢımaya güç 
yetiremez. Onun ruhunda sayılmayacak kadar esrar vardır. O ruhu ançak 
onun tertemiz zatı taĢıyabilir. 
 
 Berzah‟ın dördüncü semada olan kısmındaki ruhların nurları 
yukarıya doğru yükselir. Üçüncü sema kısmında ki ruhların çoğu mahcup 
durumdadır, nurları yoktur. 
 
 Berzahta bulunan delikler Adem yaratılmadan önce de mevcuttu ve 
ruhlara bayındır halde idi. O ruhların nurları vardı fakat bedenleri terk 
ettikten sonraki nurlarında daha düĢük seviyede bulunuyordu. Adem 
babamızın ruhu inip zatına girince Berzahtaki yeri boĢ kaldı. Bunun gibi 
oradan ayrılıp yeryüzünde bedenlere giren her ruhun yeri boĢ 



kalmaktadır. Ölümden sonra ruh berzah âlemine dönünce daha önce 
ayrıldığı deliğe değil layık olduğu baĢka bir deliğe yerleĢmektedir. Eğer 
mü‟min ise daha yüce bir mevkie Kafir ise daha aĢağı bir mevkie döner. 
(ġehy Abdülaziz Debbağ Hz. El ĠBRĠZ 2. cilt/471-474) 
 
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1400189670117803721#edito
r/target=post;postID=2264640837112850443] 
 
 

101-) Feizâ nüfiha fiys Suri fela ensabe beynehüm yevmeizin 
ve lâ yetesaelun; 

 
Sur'a üflendiğinde (yeni bir bâ's için süreç baĢladığında), o gün 

aralarında nispetler (beĢerî mensubiyetler, akrabalıklar, etiketler; 
dünyada birbirlerini tanımalarını sağlayan görünümleri) olmayacak! 
SualleĢmezler de (dünyadaki nispetlere/iletiĢime göre birbirlerini 
sormazlar da). (A.Hulusi) 

 
101 - O vakit Sûr üfürüldü mü artık beyinlerinde o gün ne ensab 

vardır ne de soruĢurlar. (Elmalı) 
 
 
Feizâ nüfiha fiys Suri fela ensabe beynehüm yevmeizin ve lâ 

yetesaelun ve kalk borusu çaldığı zaman artık o gün ne aralarında ki 
soy yakınlığı iĢe yarar, ne de birbirlerine olan iten hakkında soru 
sorabilirler. 

 
Soy yakınlığı, kan bağı, sıhriyet, akrabalık, hısımlık iĢe yaramaz. 

Diyor ayet. Sorumluluk Ģahsidir diyor yani. Ne peygamber oğlu olmanız 
sizi kurtarır Nuh‟un oğlu Kenan gibi, ne peygamber babası olmanız sizi 
kurtarır Hz. Ġbrahim‟in babası azer gibi. Ne peygamber karısı olmanız sizi 
kurtarır Hz. Lut‟un karısı gibi. Ne peygamber amcası olmanız sizi kurtarır 
Hz. Muhammed‟in amcası Ebu Lehep gibi.  

 
Bir gün kızı Fatıma‟ya yönelerek “Kızım Fatıma nefsini Allah‟tan 

satın al, kendi varlığını Allah‟tan satın al, yani Allah ile sözleĢmene 
ihanet etme, babam peygamber diye güvenme. Vallahi yarın senin içinde 
bir Ģey yapamam.” demiĢti. ĠĢte sevgili nebinin bu canhıraĢ haykırıĢları 
bu tür ayetleri doğru anlamıĢ olup onu sindirmesinin bir sonucuydu. Bu 
ayetlerin inĢa ettiği Hz. Peygamberin tasavvuru iĢte böyle sesleniyordu 
kızına. Kendini Allah‟ın elinden satın al ey Fatıma, yarın senin içinde bir 
Ģey yapamam. 

 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1400189670117803721#editor/target=post;postID=2264640837112850443
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1400189670117803721#editor/target=post;postID=2264640837112850443


 
102-) Femen sekulet mevaziynuhu feülaike hümül müflihun; 
 
Kimin ölçüm değerleri (tartısı) ağır gelirse, iĢte onlar kurtulacakların 

ta kendileridir. (A.Hulusi) 
 
102 - O zaman her kimin tartıları ağır gelirse iĢte onlar o felâh 

bulanlardır. (Elmalı) 
 
 
Femen sekulet mevaziynuhu feülaike hümül müflihun kimin 

iyilikleri tartıda ağır gelirse iĢte kurtuluĢa erenler onlar olacaktır. Yani 
biraz önceki ayetle birlikte düĢünüldüğünde sorumluluğun kiĢisel, Ģahsi 
olduğu gerçeği. Herkes kendi eylemini kendisi hazırlayacak. Kendi 
eyleminin hesabını kendisi verecek. Hiç kimse bir baĢkasına fatura 
edemeyecek.  

 
Yevme yefirrulmer'u min ahıyh, 
 
Ve ümmihi ve ebiyh, 
 
Ve sahıbetihi ve beniyh. („Abese/34-35-36) O gün kiĢi kendi 

kardeĢinden kaçacak. Annesinden, babasından, kaçacak. Kölesinden ya 
da efendisinden kaçacak. Yani herkes, herkesten kaçacak. Çünkü artık 
sorumluluk bireysel olarak insan canı derdine düĢecek. Ġnsan kendi 
paçasını  kurtarmanın derdini yaĢayacak. 

 
Kıyamet sahnesini anlatan bu ayetler aslında yine tek bir cümleye 

bizi gönderiyor o da insanın Allah karĢısındaki sorumluluğu Ģahsidir. 
 
 
103-) Ve men haffet mevaziynuhu feülaikelleziyne hasiru 

enfüsehüm fiy cehenneme halidun; 
 
Kimin ölçüm değerleri hafif gelirse, onlar da nefslerini hüsrana 

uğratanların ta kendileridir... Yanma ortamında sonsuza dek kalırlar! 
(A.Hulusi) 

 
103 - Her kimin de tartıları yeğni gelirse iĢte onlar kendilerine yazık 

edenler, Cehennemde kalanlardır. (Elmalı) 
 
 



Ve men haffet mevaziynuhu ama kiminki de hafif gelirse, yani 
kimin iyilikleri tartısı hafif gelirse feülaikelleziyne hasiru enfüsehüm fiy 
cehenneme halidun cehennemde yerleĢip kalmak üzere kendilerini 
harcayanlar da iĢte onlar olacak. 

 
 
104-) Telfehu vucuhehümünnaru ve hüm fiyha kâlihun; 
 
Onların vechlerini o ateĢ yalar... Onların suratları orada azapla 

gerilip diĢleri öne fırlar! (A.Hulusi) 
 
104 - AteĢ yüzlerini yalar, o halde ki içinde diĢleri sırıtır. (Elmalı) 
 
 
Telfehu vucuhehümünnar ateĢ onların yüzlerini kavuracak ve 

hüm fiyha kâlihun sırıtan diĢleriyle kavrulmuĢ yüzlerinden, 
dudaklarından sırıtan diĢleriyle öylece kala kalacaklar. 

 
 
105-) Elem tekün âyâtiy tütla aleyküm feküntüm Biha 

tükezzibun; 
 
"ĠĢaretlerim size bildirilmedi mi? Ve siz onları yalanlamadınız mı?" 

(A.Hulusi) 
 
105 - Değil mi idi âyetlerim size okunuyordu siz onları tekzip 

ediyordunuz? (Elmalı) 
 
 
Elem tekün âyâtiy tütla aleyküm feküntüm Biha tükezzibun ve 

Allah diyecek ki ayetlerim size okunmamıĢ mıydı? GelmemiĢ miydi? 
UyarmamıĢ mıydım sizi peygamberlerim aracılığı ile. Ama siz onları 
ısrarla yalanladınız. 

 
 
106-) Kalu Rabbena ğalebet aleyna Ģıkvetüna ve künna 

kavmen dalliyn; 
 
Dediler ki: "Rabbimiz! Mutsuzluğa yol açan arzularımız ağır bastı; 

sapıp kaybolmuĢ bir topluluk olduk." (A.Hulusi) 
 
106 - Rabbimiz! derler: bize Ģekavet imiz galebe etti ve biz bir 

sapkın bir kavim idik. (Elmalı) 



 
 
Kalu onlar Ģöyle savunacaklar kendilerini Rabbena ğalebet 

aleyna Ģıkvetüna ve künna kavmen dalliyn rabbimiz diyecekler 
talihimiz yaver gitmedi, bahtımız ağarmadı, Ģansımız yoktu bu yüzden 
biz de sapıtan bir güruh olup çıktık. 

 
ĠĢte tasavvuru ters dönmüĢ bir insanın ahiret ve akıbeti bu. Mazeret 

ileri sürecek, yani alını dünyada kullanmayanlar, Allah‟ın kendisine 
kullansın diye verdiği aklı doğru kullanmayanlar kötü akıbetle 
karĢılaĢtıklarında kusuru Ģansa, talihe, uğura, kadere, kısmete, feleğe vs. 
ye  bulacaklar. 

 
Aslında bu mantık dünyada da böyle yapmıyor mu? Yatanlar, 

görevlerini yapmadıkları için çok kötü Ģeylerle karĢılaĢanlar. Üzerlerine 
düĢen sorumluluğu yerine getirmedikleri için baĢarılı olamayanlar, 
kaybedenler daima baĢarısızlıklarının faturasını yıkacak mevhum ya da 
müĢahhas bir günah keçisi bulurlar. Ama hiçbir mazeret insanı 
sorumluluğundan kurtarmaz. Çünkü Allah‟ın verdiği hür irade ve 
sorumluluk bilincinin yerini hiçbir sahte mazeret doldurmaz. 

 
 
107-) Rabbena ahricna minha fein 'udna feinna zâlimun; 
 
"Rabbimiz... Çıkar bizi oradan... Eğer döner (aynısını yapar) isek, 

muhakkak biz zâlimleriz." (A.Hulusi) 
 
107 - Ey bizim rabbimiz! çıkar bizleri bundan, döner bir daha 

edersek her halde bizler zalimiz. (Elmalı) 
 
 
Rabbena ahricna minha ve yine devam edecek onlar. Dünyada 

Allah‟a yalvarmaktan çekinenler, Allah‟a tenezzül etmeyenler tabir 
caizse, Ukbada böylesine yerlerde adeta sürünerek yalvaracaklar; 
Rabbimiz diyecekler bizi buradan çıkar. fein 'udna feinna zâlimun eğer 
tekrar dönersek, -burada bir açıklama yok ama neden dönersek? Sana 
verdiğimiz sözden tekrar dönersek anlamı. Neden tekrar? Çünkü daha 
önce bir kez döndüler.  

 
Peki daha önce söz mü vermiĢtiler? Evet söz vermiĢtiler. Buna 

Kur‟an misak diyor. Söz vermiĢtiler aslında hayata gelmek Allah‟ın açtığı 
kredi ile yaĢamaktır. Allah‟ın açtığı krediyi almak, Allah‟a borçlu olduğunu 
bilmektir. Allah‟a borçlu olduğunu bilen bir insan hiç olmazsa, borcunu 



ödeyemese dahi Allah‟ın kendisine verdiği bu hayatın, bu varlığın, bu 
ömrün borcunu ödeyemese dahi en azından borcunu ödeyemediğinin 
bilincinde olun. Bundan dolayı Allah‟a borçlu olduğunu unutmaz hep 
yalvarma makamında olur. Acziyetini itiraf eder. Boynunu büker ve 
kulluğunu bilir. Allah‟ın da istediği budur zaten. Bunu dahi beceremeyen 
insanların fayda vermeyen son piĢmanlık sonrasında iĢte yalvarıĢları-  

 
Tekrar döndür, eğer bir daha dönecek olursak bizler o zaman 

gerçek zalimlermiĢiz, o zaman anlaĢılacak. Yani kendiler kendilerine 
karar verecekler. Ama tabii Allah onların öncelerini bildiği gibi eğer tekrar 
döndürmesi durumunda ne yapacaklarını,nasıl davranacaklarını da 
bilmekte. Çünkü tasavvurlarını, hayata yaklaĢımlarını bakıĢ açılarını çok 
iyi bilmekte. Öyle bir bakıĢ açısının sonucu farklı olmaz. Eğer bir insan Ģu 
açıdan bakıyorsa mutlaka göreceği Ģey baktığı açıya dönük yüzüdür 
hakikatin. Onlar yanlıĢ açıdan bakıyorlar. ġeytanın gör dediği yerden 
bakıyorlar, Allah‟ın gör dediği yerden değil. 50 kez hayata döndürülseler 
yine de yapacakları Ģey farklı olmayacaktır. Çünkü kendilerini 
değiĢtirmeye aday değiller. Onun için cevaplarını Ģöyle alıyorlar;  

 
 
108-) Kalahseû fiyha ve lâ tükellimun; 
 
Dedi ki: "Sinin orada... Bana da yönelmeyin!" (A.Hulusi) 
 
108 - Buyurur ki sinin orada, söylemeyin bana. (Elmalı) 
 
 
Kalahseû fiyha ve lâ tükellimun Allah buyuracak ki; kalın 

tıkıldığınız yerde, bana cevap yetiĢtirmeye kalkmayın. 
 
 
109-) Ġnnehu kâne feriykun min ıbadiy yekulune Rabbena 

amenna fağfir lena verhamna ve ENTE hayrur Rahımiyn; 
 
"Gerçek Ģu ki kullarımdan bir kısmı: 'Rabbimiz, iman ettik... Bizi 

mağfiret et ve bize rahmet et... Sen Rahıym olanların en hayırlısısın' 
derlerdi (de)..." (A.Hulusi) 

 
109 - çünkü kullarımdan bir fırka vardı «Rabbena amenna 

fağfirlena verhamna fein udna feinna zalimun» diyorlardı da. (Elmalı) 
 
 



Ġnnehu kâne feriykun min ıbadiy çünkü kullarımın arasında bir 
grup vardı, onlar da sizi gibi insandı, onlar da sizinle beraber aynı 
toplumu paylaĢıyorlardı. Onlara gelen peygamber size de geldi. Onlar da 
sizin gördüğünüzden fazlasını görmüĢ değillerdi. Ama onlar farklı 
davrandılar. 

 
yekulune Rabbena amenna fağfir lena verhamna ve ENTE 

hayrur Rahımiyn peki; ne idi onların farklılığı; ĠĢte bu ayet o farklılığı dile 
getiriyor. Yani onlar melek değillerdi. Onlar hiç günah iĢlemez değillerdi. 
Onlar mükemmel değillerdi. Fakat onların tek bir özellikleri vardı; Haddini 
bilen insanlardı. Allah‟ın büyüklüğünü bilen, kendi yetersizliklerini bilen 
insanlardı. Onun içinde onlar Ģöyle diyorlardı; Biz iman ettik rabbimiz. O 
halde bizi bağıĢla, bize merhamet et. Zira merhametlilerin em hayırlısı 
sensin. 

 
ĠĢte buydu haddini bilmek, iĢte budur günahını ve kusurunu bilmek. 

Mükemmel olanlar böyle demezler. Onlar mükemmel değildi, hiç günah 
iĢlemeyenlerin af dilemeye ihtiyacı olmaz. Onlar hiç günah iĢlemeyen 
insanlar değillerdi. Günah iĢleyebilirler di, iĢliyorlardı fakat iĢledikleri 
günahı savunmuyorlardı, suçu savunmuyorlardı. Onlar Adem gibi idiler 
iblis gibi değil. Ademle Ġblis arasında ki benzerlik ikisinin de Allah‟a karĢı 
hata etmiĢ olması, isyan etmiĢ olması. Ama Adem‟i adam eden, Ġblisi 
Ģeytan eden Ģey ise, Ġblis‟in hatasını savunup, Adem‟in hatasından 
dolayı af dilemesiydi. 

 
 
110-) Fettehaztümuhüm sıhriyyen hattâ ensevküm zikriy ve 

küntüm minhüm tadhakun; 
 
"Siz onları alaya aldınız! Hatta (bu hâliniz) Zikrimi (hakikatinizdeki 

varlığımı hatırlamayı) size unutturdu! Siz onlara gülüyordunuz." 
(A.Hulusi) 

 
110 - Siz onları maskara yerine tuttunuz, hattâ size benim yâdımı 

unutturdular, onlara öyle gülüyordunuz. (Elmalı) 
 
 
Fettehaztümuhüm sıhriyye ne var ki siz onlarla alay ettiniz. Evet, 

onlar Allah‟a karĢı hadlerini bildikçe siz onları dalgaya aldınız. hattâ 
ensevküm zikriy en sonunda onlarla alayınız size beni hatırlamayı 
unutturdu. Yani onlarla alay edeyim derken Allah‟ı unuttunuz. Haddi 
zatında Allah ile alay etmiĢ gibi oldunuz. ve küntüm minhüm tadhakun 
üstelikte onların halini gülünç buluyordunuz. Yani belki zımnen 



söylenmek istenen Ģimdi onlar da sizin halinizi gülünç buluyorlar. Aslında 
gülünç olan sizdiniz. 

 
Tıpkı Abdullah Ġbn. Mes‟ud o cüce yapısıyla, o sıska yapısıyla ilk 

defa açıktan Kâbe‟nin önünde Mekke de Kur‟an okurken, Ebu Cehil‟in 
haĢin ve gaddarca gelip de onu tokatlaması üzerine Resulallah‟ın Cibril‟i 
gülerken gördüm demesine benziyor, onu hatırlatıyor. Meğer, daha sonra 
Bedir savaĢı meydanında aldığı ölümcül yaralarla can çekiĢmekte olan 
Ebu Cehil‟in göbeğinin üstüne oturan Abdullah Ġbn. Mes‟ud‟u görür ve 
seyredermiĢ. Yani kimseyi ölmeden, mutlu diye adlandırma diyen 
Solon‟un bu sözü herkesin kulağına küpe olmalı. ĠĢte bu noktada küfrün, 
kafirin gülünç bulduğu öyle kimseler olacak ki hakikatte kendileri gülünç 
bulunacaklar. Hakikatte aslında kendileri gülünç duruma düĢmüĢ 
olacaklar.  

 
Müminin bazı tavırlarını mümince bakmayan, olayı anlayamaz. 

Bazen saflık, hatta bazen enayilik diye nitelendirilebilir. Ama haddi 
zatında eğer hakikatlerin tümünün ortaya çıktığı bir dünyaya 
yüründüğünde orada kimin saf, kimin enayi olduğu daha iyi ortaya 
çıkacaktır. 

 
 
111-) Ġnniy cezeytühümül yevme Bima saberu, ennehüm hümül 

faizun; 
 
"Muhakkak ki sabretmelerinin karĢılığını onlara bugün Ben 

verdim... Ki onlar kurtuluĢa erenlerin ta kendileridir." (A.Hulusi) 
 
111 - ĠĢte onlara ben sabretmelerine mukabil bu gün bu mükâfatı 

verdim, onlardır onlar, murada erenler. (Elmalı) 
 
 
Ġnniy cezeytühümül yevme Bima saberu bakın iĢte sabırlarından 

dolayı onları bugün ödüllendirdim ennehüm hümül faizun Ģüphesiz ki 
gerçek kurtuluĢa erenler iĢte onlardır. 

 
KurtuluĢ ve baĢarı tasavvurunun inĢası yapılıyor burada. Hani ara 

ara anlatmıĢımdır Amir Bin Füheyre, Bir‟i meunede, meune kuyusunun 
yanında 70 arkadaĢıyla birlikte pusuya düĢürülüp katledildiğinde onları 
pusuya düĢüren çetenin elebaĢlarından Cebbar isimli olan müĢrik Ģahıs 
ĢaĢırıyordu. Onu ben öldürdüm fakat ne dedi biliyor musun lekad füztu 
vallahi. Vallahi iĢte Ģimdi kazandım, iĢte Ģimdi baĢardım dedi ve dönüp 
soruyordu; 



 
- Ben öldüreyim, o ölsün de nasıl o baĢarsın…! 
 
Cebbar ĢaĢırmasın da kim ĢaĢırsın. ĠĢte bu. Burada da bakınız ayet 

faizun diye bitiyor. Yani baĢarı ne? Kimin ki baĢarıdır, kiminki 
baĢarısızlık. BaĢarıyı nasıl tanımlayacağız. BaĢarıyı tanımlarken kimin 
bak dediği yerden bakacağız. Allah‟ın bak dediği yerden bakınca 
baĢarısız olan öyle Ģeyler var ki..! ġeytanın bak dediği yerden bakınca da 
baĢarılı gibi duruyor.Faiz yiyip de, haram yiyip de onunla semiren 
insanlar kazandım diyorlar. Allah ona “kaybettin” diyor. ġimdi kim 
tanımlayacak kazancı ve kaybı?  

 
BaĢkalarının hakkını yiyenler kâr ettim diyorlar. Allah ona zarar 

ettin diyor. Ama aynı insanlar; zekat veren, malından tasadduk eden, 
infak edenlere kaybettin diyor. Malın eksildi. Fakat Allah kazandın diyor, 
kâr ettin diyor. ġimdi kimin bak dediği yerden bakacağız? Kimin bak 
dediği yerden bakarsanız öyle görürsünüz. Onun için Cebbar gibi 
bakarsanız Cebbar gibi görürsünüz. Amir Bin Füheyre‟nin baktığı yerden 
bakarsanız öyle görürsünüz.  

 
Fakat ilginç olan ne biliyor musunuz Kur‟an dostları Amir Bin 

Füheyre gibi Müslüman olduğunu söylemek, fakat Cebbar gibi 
düĢünmek. ĠĢte asıl acı olan da bu. Bu günün Müslüman‟ı için 
düĢündürücü olanda bu.  

 
 
112-) Kale kem lebistüm fiyl Ardı 'adede siniyn; 
 
Dedi ki: "Arz içinde (beden yaĢamında) kaç sene kaldınız?" 

(A.Hulusi) 
 
112 - Arzda seneler sayısı ne kadar kaldınız? Buyurur. (Elmalı) 
 
 
Kale kem lebistüm fiyl Ardı 'adede siniyn Allah azaptakilere 

diyecek ki; Kaç yıl kaldınız? 
 
 
113-) Kalu lebisna yevmen ev ba'da yevmin fes'elil 'addiyn; 
 
Dediler ki: "Bir gün ya da günün birazı kaldık... Sayanlara sor!" 

(A.Hulusi) 
 



113 - Bir gün veya bir günün birazı, sayanlara sor derler. (Elmalı) 
 
 
Kalu lebisna yevmen ev ba'da yevm onlar cevap verecekler; Bir 

gün ya da bir günden daha az. fes'elil 'addiyn istersen bu soruyu sayı 
sayabilenlere sor. Onlar cevap versinler. 

 
 
114-) Kale in lebistüm illâ kaliylen lev enneküm küntüm 

ta'lemun; 
 
Dedi ki: "Ancak az (bir süre) kaldınız, eğer gerçekten bilseydiniz!" 

(A.Hulusi) 
 
114 - Buyurur ki bilmiĢ olsanız cidden pek az kaldınız. (Elmalı) 
 
 
Kale in lebistüm illâ kaliylen lev enneküm küntüm ta'lemun 

Allah Ģöyle diyecek;Ġ Yalnızca kısa bir süre kaldınız. KeĢke siz bunu 
olsun bilebilseydiniz. 

 
Ahirette geçen bu temsili diyalog, dünyada insanın algıladığı 

zamanın görece ve aldatıcı tabiatına bir atıf. Mutlak zaman, gerçek 
zaman bu dünya da olan değil, ahirette olandır. Dünya zamanını mutlak 
sananlar bir gün gelip aldandıklarını anlayacaklar ve bu zamanın aslında 
bir gün gelmesine de gerek yok. Geçirdiği zamana bakarsa insan, 
geçirdiği yıllara bakarsa söyleyeceği Ģey budur. Bir gün gibi geçti. Hangi 
yaĢta olursanız olun. Kaç yıl yaĢamıĢ olursanız olun, Ģöyle geriye dönüp 
baktığınızda geçirmiĢ olduğunuz tüm ömrünüzün bir gün gibi ya da daha 
az geçtiğini görecektir.  

 
Ama bu asıl ukbada, ebedi hayatın kapısından içeri girdiğimizde 

anlaĢılacak. Dünyada ki zamanın aldatıcılığı, yalancılığı, sahteliği, 
yüzünde ki o altın yaldız sıyrıldığında asıl orada görülecek. Demek ki bir 
molaymıĢ denilecek. Aslında bunun bir mola olduğunu mukaddes 
kitaplar, vahiyler ve onları bize ulaĢtıran peygamberler haber vermiĢlerdi.  

 
Özellikle Peygamberlerin zirvesi olan Hz. Muhammed AS. hayatı 

bir yolculuk, dünya hayatını da bir mola olarak nitelendirmiĢti. Onun için 
hepimizi bu molada, sanki bir ağaç gölgesinde kısaca durup dinlenmiĢ 
biri olarak hayatı değerlendirmemizi istiyor. Böyle bakan biri, hayata mola 
olarak bakan biri hayatı sanki hiç ölmeyecekmiĢ gibi, sanki hiç 
tükenmeyecekmiĢ gibi, sanki dünyaya ebediyen gelmiĢ gibi düĢünür ve 



algılar mı? Onun için bu dünyada bir garip yolcu gibi ol diyordu 
peygamber. “Kun, fiddünya keabir issebiyl”. Bir garip yolcu. Yani Ģöyle 
uğrayıp geçen, bir mola verip geçen bir yolcu. Keabir issebiyl. Hayatı bir 
mola bilen, bu hayatın da bir ötesi olduğunu, bu yürüyüĢün bir menzili 
olduğunu bilir ve unutmaz. 

 
ĠĢte o menzile kendisini hazırlar, yola yatmaz, yoldan çıkmaz, yolu 

satmaz, yol üzerine nutuk atmaz, yolda vur patlasın çal oynasın, çengi 
köçek kurmaz. Mola verdiği yolda inĢaat malzemesi sipariĢi vermez. Ya 
ne yapar? Varacağı menzile hazırlanır. Yolcu olduğunu unutmaz, yolu 
unutmaz, yolsuz kalmaktan korkar ve yola revan olur. Yolda yatanlara, 
yolda tafra satanlara, yoldan çıkanlara, yoldan çıkarmaya çalıĢanlara, 
yola ev yapanlara aldırmaz. Yolcu olduğunu bilir. Hatta önü tıkanmıĢsa 
servis yolu yapar. Heyelanlar olmuĢsa servis yolu yapar ve yolculuğunu 
sürdürür. Ne kadar zor, ne kadar uzun, ne kadar zorlu olursa olsun. 

 
[Ek bilgi;  Size sorsam, kaç yaĢındasınız, desem; diyeceksiniz ki 

meselâ, otuz yaĢındayım! Acaba öyle mi? Neye GÖRE, otuz yaĢ? Veya 
gerçekten o kadar mı? 

 
ĠĢin önemli bir yanı burası! Gerçekçi düĢünmeye çalıĢalım.  

ġu anda madde bedenle yaĢamınızı sürdürdüğünüze; madde bedeniniz 
de üzerinde yaĢadığınız Dünya`ya bağlı olduğuna göre; dünya zaman 
birimi itibariyle otuz yaĢında olduğunuzu varsayıyorsunuz!  
 
 Bu hesapça otuz sene daha yaĢarsanız, diyelim ki altmıĢ yaĢında 
dünyadan ayrılacaksınız! Peki, dünyadan ayrıldıktan sonra da hâlâ 
altmıĢ yaĢında olduğunuzu düĢünebilecek misiniz? Hatırlayınız ki, 
Dünya, GüneĢ`in yörüngesinde ve çekim alanı içindedir! 
 
 Dünya üzerinde var olan her canlı, hayatının kaynağı olan GüneĢ 
enerjisiyle var olmuĢtur!.. Ki, Din dilinde buna Allâh`ın "hayat sıfatının" 
sistemdeki zuhûr kaynağı "GüneĢ" isimli yıldızdır da denilebilir.. Ya da 
"GüneĢ enerjisi-ıĢınları" yerine "o yıldızın varlığını oluĢturan olan melekî 
kuvvet" diyebiliriz! 
 
 GüneĢ sistemi içindeki tüm uydularda bulunan canlılar, 
hayatiyetlerini ve yapılarını, GüneĢin boyutsal derinliklerinde var olan bu 
melekî kuvvetten alırlar ve sürdürürler. Bireysel bilinci oluĢturan beyin 
ise, çalıĢma kapasitesini yönlendiren algılama devrelerine göre çeĢitli 
boyutları değerlendirir; ve o değerlendirmelere göre de kendini o boyutun 
mensûbu kabul eder!  
 



 Dünya üzerinde var olan insan dahi, var oluĢ aĢamasında her ne 
kadar biyolojik bir bedenle oluĢmuĢsa da; yaĢamın daha sonraki 
evresinde, biyolojik beynin ürettiği astral-ıĢınsal bedenle hayatını 
sürdürür  
 
 GüneĢ zaman biriminde bir yıl ne kadardır?  
 
 Dünya`nın bir yılı, GüneĢ çevresindeki bir turudur; bilindiği üzere; 
GüneĢ`in bir yılı ise, Samanyolu adını verdiğimiz Galaksimizin merkezi 
çevresindeki bir turudur! Merkezden yaklaĢık 32.000 ıĢık yılı uzaklıktaki 
yörüngede yapılan bir tur tam 255 milyon sene sürmektedir! Yani, bir 
GüneĢ yılı 255 milyon dünya senesi olmaktadır! 
 
 Dünya üzerinde bir insanın, dünya zaman birimine göre 70 yıl 
yaĢadığını kabul edersek; aynı insan gerçek boyutu olan GüneĢ zaman 
birimine göre sadece 8.6 saniye yaĢamaktadır! Yani, bir insan yetmiĢ 
sene yaĢadıktan sonra Dünya yaĢamından ayrılıp; Dünya`nın manyetik 
çekim alanının içinde yer aldığı, GüneĢ yörünge ve enerji alanı olan 
platformdaki hayata geçtiği anda fark edecektir ki, sadece 8.6 saniye 
yaĢamıĢtır geçmiĢte! 
 
 ĠĢte gerçekte bu üç-beĢ saniyelik Dünya yaĢam süresi, -teknik 
nedenlerine girmek istemiyorum konuyu fazla yaymamak için- bize yıllar 
süren bir yaĢam süreci gibi gelmektedir! 
 
 Tıpkı en fazla 50 saniye civarında gördüğümüz rüyaların, o rüya 
içindeyken çok uzun süreler gelmesi gibi!.. Ne var ki bir de, uyanıp 
aradan bir zaman geçtikten sonra, o rüyanın ne kadar sürdüğünü 
hatırlamaya çalıĢın! 50 saniyelik bir rüya, uyandığımızda, hele ertesi gün 
ne ifade ediyor? Ya, 7-8 saniyelik bir "Dünya rüyâsı", ölüm sonrası 
berzah âlemi -GüneĢ boyutu yaĢamı- içinde ne ifade edecek?.. Bir 
düĢünün!..  
        (Ahmed Hulusi) 
 
http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/tekinseyri-
dunyamiruyami.pdf] 

 
 
 
115-) Efe hasibtüm ennema haleknaküm abesen ve enneküm 

ileyNA lâ turce'un; 
 

http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/tekinseyri-dunyamiruyami.pdf
http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/tekinseyri-dunyamiruyami.pdf


"Sizi boĢ yere yarattığımızı ve sizin gerçekten bize rücu 
ettirilmeyeceğinizi mi sandınız?" (A.Hulusi) 

 
115 - Ya zannettiniz mi ki biz, sizi sırf bir abes yarattık? ve siz, bize 

irca' edilmeyeceksiniz? (Elmalı) 
 
 
Efe hasibtüm ennema haleknaküm abesen ve enneküm ileyNA 

lâ turce'un Ģimdi siz bizim sizi amaçsızca bir oyun olsun diye 
yarattığımızı, dahası hesap vermek için döndürülmeyeceğinizi tasavvur 
ediyorsunuz öyle mi? 

 
Bu ayet bu surenin berceste ayeti. Bütün bu surede anlatılan, ele 

alınan konuların merkezi bu ayet. Onun içinde bu ayet çok iyi anlaĢılmalı. 
Hayatın amacına, hayatın amaçlılığına atıf yapan bir ayet. Ahirete 
yönelik her inkar hayatın amaçlılığını inkârdır diyor bu ayet. Hesap 
vermek istemeyen, ahirete yönelik inkâr eden, Allah‟a, nübüvvete vahye 
yönelik her tür inkârcı duruĢu temelde varlığın ve hayatın amaçsız 
olduğunu düĢünmekten dolayı kaynaklanır.  

 
Onun için öncelikle bir inkârcı mantığın inkarının kaynağını doğru 

tespit etmek lazım. Her inkarın kaynağı, hayatın amaçsızlığı gibi sahte 
bir düĢünceye yaslanır. Eğer hayat amaçsızsa ancak insan ahireti inkâr 
edebilir. Yoksa kâfir dahi olsa, inkarcı dahi olsa, ate dahi olsa; bir insan 
kendi varlığını, kendi hayatını nasıl bir sineğin hayatıyla eĢitleyebilir. 
Nasıl varlığın; YaratılmıĢların Ģah eseri olan insan ölünce her Ģeyin 
biteceğini düĢünebilir. Yani bunu böyle düĢünmek, değil bir mümin için, 
bir inkârcı için dahi çekilmez bir ıstıraptır. Katlanılamaz bir beladır.  

 
Peki bir inkarcı ölünce her Ģeyin biteceği gibi gerçekten 

katlanılamaz bir ıstıraba, böylesi bir düĢünceye nasıl saplanabilir. Bu 
kendi kendisine yaptığı en büyük hakaret olduğu halde nasıl bir insan bu 
hakareti kendine reva görür? 

 
Bir tek nedenle, o da hayatın amaçsızlığını düĢünerek. Peki bunun 

da altında yatan bir sebep var mı? Daha gizli bir sebep var o da 
hayatının hesabını verme sorumluluğunu üstlenmemek. Hesabı verilecek 
bir hayat yaĢamayanlar, hesabı verilecek bir hayata inanmazlar. Ahireti 
inkârdan baĢka çıkıĢ yolu yoktur onun. Hangi çocuk ahireti inkâr eder ki? 
Etmeye ihtiyaç duyar ki. Onun için dünyanın tüm çocukları kardeĢimizdir. 
Onun için dünyanın tüm çocukları mümindir. Çünkü hesabını 
veremeyeceği bir hayat yaĢadığını düĢünmez.  

 



Ancak öyle bir hayat yaĢamıĢ ki hesabı verilemeyecek kadar kötü. 
Böyle biri bu hayatın hesabını vermek üzere ebedi bir mahkemede 
yüzleĢeceğini kabul etmeyecektir. ĠĢte ahireti inkârın temelinde bu yatar. 

 
 
116-) Fete'âllellahul MelikülHakk* lâ ilâhe illâ HU* Rabbül 'ArĢil 

Keriym; 
 
Melik ve Hak olan Allâh pek yücedir! Tanrı yoktur, sadece "HÛ"! 

Keriym ArĢ'ın Rabbidir. (A.Hulusi) 
 
116 - Demek ki Allah, o hak padiĢah yüksek çok yüksek, baĢka 

tanrı yok ancak o, o ArĢı kerîmin rabbi. (Elmalı) 
 
 
Fete'âllellahul MelikülHakk ama bakın Allah sizin 

düĢünebileceğinizden çok daha yüce ve uludur. Mutlak otorite ve aĢkın 
gerçeklik sahibidir. 

 
Yani bir önceki mantığa verilmiĢ bir cevap aslında. O 

döndürülmeyeceğini zannediyordu. Aslın da bu zan Allah hakkındaki 
suizandır. Allah sizin; sizi döndüremeyecek kadar güçsüz değildir. Eğer 
böyle bir Allah tasavvuruna sahipseniz, Allah sizin düĢündüğünüzden 
çok daha yücedir diyor. 

 
lâ ilâhe illâ HU ondan baĢka ilah yoktur, Rabbül 'ArĢil Keriym 

sınırsız lütuf ve merhamet tahtının tek sahibidir, rabbidir. 
 
 
117-) Ve men yed'u meAllâhi ilâhen âhare lâ burhane lehu Bihi, 

feinnema hısabuhu 'ınde Rabbih* innehu lâ yüflihul kafirun; 
 
Kim Allâh ile yanı sıra baĢka tanrıya yönelirse -ki o konuda hiçbir 

kanıtı olamaz- onun getirisi ancak Rabbinin indîndedir... Muhakkak ki 
hakikat bilgisini inkâr edenler kurtuluĢa eremezler! (A.Hulusi) 

 
117 - Ve her kim Allahın beraberinde diğer bir tanrı davâ ederse 

onun ona hiç bir bürhanı yoktur ve ancak rabbinin indinde hesabı vardır, 
hak bu ki kâfirler felâh bulmazlar. (Elmalı) 

 
 
Ve men yed'u meAllâhi ilâhen âhare lâ burhane lehu Bih Ģu 

halde her kim konu hakkında hiçbir ikna edici delili olmaksızın Allah ile 



beraber baĢka bir tanrıya dua ederse, yalvarıp yakarırsa feinnema 
hısabuhu 'ınde Rabbih iyi bilsin ki bunun hesabını rabbinin huzurunda 
mutlaka verecektir. innehu lâ yüflihul kafirun Ģu kesin ki inkârı hayat 
tarzı haline getirenler asla mutluluğa, saadete, kurtuluĢa eremezler. 

 
 
118-) Ve kul Rabbiğfir verham ve ENTE hayrur rahımiyn; 
 
De ki: "Rabbim, mağfiret ve merhamet et! Sen Rahıym olanların en 

hayırlısısın!" (A.Hulusi) 
 
118 - Hem Ģöyle de: «Râbbim! bana mağrifet, merhamet buyur, 

sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.» (Elmalı) 
 
 
Ve kul Rabbiğfir verham ve ENTE hayrur rahımiyn Ģimdi ey 

insan, ey bu vahyin muhatabı, ey böyle olmak istemeyen mümin de ki; 
Bu vahye teslim olduğun için, bu vahyi sana ulaĢtıran rabbine dön, sana 
tenezzül buyuran Allah‟a yönel, aç yüreğini ve ellerini de ki; Rabbim, 
bağıĢla, merhamet et zira merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. 
Sadakallahül azim. 

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

 Ġslamoğlu Tef. Ders. NÛR SURESĠ (01-03)(2) 
 
 

NUR SURESĠ; 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
Değerli dostlar, sevgili Kur‟an dostları Mü‟minun suresinden sonra 

24. sure olarak Nur suresi geliyor. Nur suresi adını 35. ayetinde ki ilahi 
ıĢık anlamına gelen Nûr dan alıyor. Bu surenin iniĢ zamanı nispeten 
diğer bir çok sureden daha kolay tespit edilebilir. O da sure içerisinde 
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Mustalik oğulları gazvesi, seferi sırasında yaĢanan, Hz. AiĢe‟ye yapılan 
iftira hadisesine tarihi atıfların açıkça yer almıĢ olması. Ki 11 ve 26. 
ayetler arasında bu atıfları görürüz. Dolayısıyla bu sure Mustalik oğulları 
seferini müteakip günlerde veya yıllarda indirildiği göz önüne alınırsa 
Medine döneminin 5 veya 6. yılında inmiĢ olmalıdır. 

 
Sure kadın erkek iliĢkilerini ele alır. Bu iliĢkilerin cinselliği istismara 

açmadan sağlıklı bir zeminde yürümesi için kurallar konulur. Her iki cinse 
de sınırlar çizer sure. Bu sınırları çiğneyen kimseler içinde bir takım 
cezalar öngörür. Kadının kiĢiliğini, kadının diĢiliğinden öne alan bir takım 
hükümler getirir. Ve kadın erkek iliĢkilerini her iki cinsin de cinselliğini 
sömürmeksizin insani zemin üzerinde karĢılıklı iki Ģahsiyetin iliĢkisi 
üzerine bina eder. 

 
Bu sure Tedvinde 24. sırada yer almıĢtır. Mü‟minun suresinden 

sonra. ġimdi surenin ayetlerine geçebiliriz; 
 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
1-) Suretün enzelnaha ve feradnaha ve enzelna fiyha âyâtin 

beyyinatin lealleküm tezekkerun; 
 
(Bu) inzâl ettiğimiz ve (hükmünü) gerekli kıldığımız bir sûredir... 

Tezekkür etmeniz (hatırlayıp düĢünmeniz) için onda apaçık iĢaretler inzâl 
ettik.(A.Hulusi) 

 
01 - Bir Sûre ki indirdik ve farz kıldık hem içinde açık açık âyetler 

indirdik gerek ki beller tutarsınız.(Elmalı) 
 
 
Suretün enzelnaha ve feradnaha bu bizim indirdiğimiz kesin ve 

ayrıntılı hükümleri açıkladığımız bir suredir. 
 
Bu ibarede ki feradnaha bir baĢka yaklaĢımda farz kıldığımız, Ģart 

koĢtuğumuz Ģeklinde de anlaĢılabilir. Ama bu kelime ferradnaha 
biçiminde, ya da feradnaha biçiminde iki Ģekilde okunmuĢ. Ferradnaha 
biçiminde okuyanlar bunu tasnif ettik, ayrıntılandırdık, iyice açıkladık 
anlamı vermiĢler. Ki bunların içerisinde Mücahit ve Ġkrime de var. Onun 
için biz ayrıntılandırdık, iyice ince ince açıkladık. Kesin ve net sınırlar 
çizdik anlamını tercih ederek öne çıkardık. 
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Bunun bir anlamı Ģu; Biz bu suredeki hükümleri ayrıntılandırdık, bir 
takım mülahazalarla siz bunlara zam yapmaya, ilave yapmaya 
kalkmayın. Bu sınırları bozmaya kalkmayın anlamı da çıkar. 

 
ve enzelna fiyha âyâtin beyyinatin lealleküm tezekkerun ve biz 

onda hakikatin apaçık belgesi olan ayetler indirdik ki sorumluluğunuzu 
hatırlayasınız. 

 
Bu ayet adeta surenin giriĢ bölümü mesabesinde olan bu ayetin 

ardından, ayrıntılandırılmıĢ, ne ve açık bir biçimde vaz edilmiĢ 
hükümlerin ilki geliyor. O da zina eden zinakâr çiftler hakkındaki hüküm. 

 
 
2-) Ezzaniyetü vezzaniy feclidu külle vahıdin minhüma miete 

celdetin, ve lâ te'huzküm Bi hima ra'fetün fiy diynillahi in küntüm 
tu'minune Billâhi vel yevmil ahır* velyeĢhed azâbehüma taifetün 
minel mu'miniyn; 

 
Zina (evlilik dıĢı iliĢki) yaĢayan diĢi ile zina eden erkek(e gelince)... 

Her birine yüz değnek vurun! Eğer Esmâ'sıyla hakikatiniz olan Allâh'a ve 
sonsuz gelecek yaĢam sürecine iman etmiĢ iseniz, Allâh'ın Dininde 
(sisteminde) o ikisi ile ilgili acıma sizi engellemesin (bilakis bu ceza 
onlara rahmet ve sevginin sonucudur)... Ġman edenlerden bir kısmı da o 
ikisinin azabına Ģahit olsun. (A.Hulusi) 

 
02 - Zaniye ve zanî, hemen bunlardan her birine yüz değnek vurun, 

Allahın dininde bunlara bir acıyacağız tutmasın, Allaha ve Âhiret gününe 
gerçekten inanıyorsanız, hem müminlerden bir taife azaplarına Ģahit 
olsun. (Elmalı) 

 
 
Ezzaniyetü vezzaniy zina eden kadın ve zina eden erkek feclidu 

külle vahıdin minhüma miete celdeh iĢte bunlardan her birine yüz 
celde vurun. Celde; etkisi deri ile sınırlı olup derinin altındaki kasa 
geçmeyen bir vuruĢ biçimi, ya da vurma aleti, aracı anlamına gelir. Cilt 
ten gelir. Yani etkisi cilt ile sınırlı olduğu için celde adı verilmiĢtir. Deri 
manasına gelen cildden gelir. 

 
Suçludan çok suçu mahkum eden bir ceza sistemidir bu. Kamu 

tanıklığı ki ayetin sonunda da geleceği gibi kamu tanıklığı bu cezanın 
temelinin caydırıcılığa dayandığını gösterir. Ġslam ceza sistemi 3 vicdanı 
teskin eder.  

 



1. si mağdurun, mazlumun vicdanını, O suçtan, o cürümden zarar 
görmüĢ olan mağdurun vicdanını. 

 
2. si suçlunun vicdanını. Bu çok önemli, yani suçlunun da bir 

vicdanı olduğu ve bunun da teskin edilmesi gerektiğini bir çok 
kriminolojide, ceza sisteminde görmeyiz. Tabii ki görmeyiz, çünkü beĢeri 
sistemler insanda vicdan yaratamazlar. BeĢeri sistemler insanda vicdan 
oluĢturamazlar. Ġnsanda vicdanı oluĢturan tek sistem din dir. Önce 
vicdanı oluĢturur, ondan sonra da o vicdana yönelik olan her türlü 
tahribatı tamir eder.  

 
Önce vicdanı oluĢturur, sonra da vicdanı kanalıyla o vicdanın 

sahibine emreder; ġu iyiliği yap, bu kötülüğü yapma diye. OluĢturulmuĢ 
her doğru vicdan, sahibinin içine konulmuĢ muhteĢem bir kötülük 
önleyicisidir. MuhteĢem bir günah kalkanıdır. Sevap teĢvikçisidir. Onun 
için 2. vicdan suçlunun vicdanıdır. 

 
3. vicdan kamunun vicdanıdır. Ġslam ceza hukukunda teskin 

edilmesi öngörülen 3. vicdan kamu vicdanıdır. ĠĢte burada bu 3 vicdanın 
da teskin edilebileceği bir yöntemi görüyoruz. 

 
ve lâ te'huzküm Bi hima ra'fetün fiy diynillahi in küntüm 

tu'minune Billâhi vel yevmil ahır eğer Allah‟a ve ahiret gününe 
inanıyorsanız onlara olan acıma duygunuz sizi Allah‟ın hükmünü 
uygulamaktan alıkoymasın. velyeĢhed azâbehüma taifetün minel 
mu'miniyn inananlardan bir grupta onların cezalandırılmalarına tanık 
olsun, Ģahit olsunlar. 

 
Biraz önce açıklamam sırasında kamu tanıklığından kastım buydu. 

Yani zinaya verilmiĢ bu ceza uygulanırken kamu tarafından da tanıklık 
yapılsın. Tabii herkesin gözü önünde uygulanan bir ceza sistemi değil. 
Bu açıkta meydanda değil herkesin gözünün önünde olmayan bir alanda 
uygulanıp, kamu içinden de tanıkların çağrıldığı ve o tanıkların gözü 
önünde uygulanan bir ceza. Dolayısıyla Kamuya açık alanda yapmak 
ayrı bir Ģey, bu cezaya kamuyu oluĢturan insanlardan bir kısmını tanık 
olmak için çağırmak ayrı bir Ģeydir.  

 
Evet değerli dostlar bu ayet üzerinde ciddi bir Ģekilde durulması 

gereken bir ayet. Haddi zatında mağduru değil de suçu savunanlar 
tarafından bu suçu iĢleyenler ve zinayı ahlak haline getirmiĢ, zinayı 
içselleĢtirmiĢ, zinasız yapamayacağını düĢünenler tarafından kadre 
uğramıĢ, topa tutulmuĢ bir ayet bu. O halde meseleye baĢından bakmak 
lazım. Önce Ģu; Kötünün kötü olduğunu bilmek yetmez. Kötünün kötü 



olduğuna iman etmek gerek. Kötünün kötü olduğunu bilmek yetseydi 
onun kötü olduğunu bile bile insanlar iĢlemezlerdi. 

 
Diyeceksiniz ki kötünün kötü olduğuna iman etmekte onu 

iĢlememenin garantisi değil. Doğrudur. Fakat unutmayalım ki her iĢlenen 
kötülük imanın zafiyetine delalet eder. Onun için iman ne kadar güçlü 
olursa sahibini kötülükten o kadar uzaklaĢtırır. Ne kadar uzaklaĢtırıyorsa 
o imanın o kadar güçlü olduğuna hükmedersiniz. O nedenle kötünün 
kötü olduğunu bilmek sadece yetmez, onun kötü olduğuna iman etmek 
gerekir. Bunun içinde mutlaka imanın söz konusu olduğu bir inanç 
sistemine mensup olmak gerekir.  

 
Bir inanç sistemi içinde iman muteber olur. Bu inanç sistemi 

içerisinde imanın muteber olması, bu inanç sisteminin muteber olmasını 
gerektirir. Muteber tek inanç sistemine Kur‟an vahyi Ġslâm adını 
vermektedir. Ve Ġslam peygamberlerin zirvesi olan Hz. Muhammed AS. a 
gelmiĢ olan dinin adı değil, ilk insandan son insana kadar yeryüzünde 
insanlığın değiĢmez değerlerine verilen ortak isimdir. Tüm vahiylerin 
getirdiği ortak değerlerdir.  

 
Onun için Ġslam haddi zatında bir isim değil bir duruĢtur, bir tavırdır. 

Allah karĢısında insanın esas duruĢudur. Teslimiyettir yani. Allah‟ın insan 
için doğruyu tespit ettiğine, insanın Allah‟sız mutlu olamayacağına, 
Allah‟ın insanın iyiliğini istediğine, Allah‟ın insanı sevdiğine, Allah‟ın 
insanı hasmı olarak görmediğine, Allah‟ın insanı dost olarak gördüğüne 
imandır. Ġslâm onun için teslimiyettir. 

 
Böyle bakmayan biri Allah‟a kayıtsız Ģartsız nasıl teslim olsun. 

Allah‟a güvenmektir. Güven üzerine teslimiyet kurulur. Güvenmediğiniz 
birine nasıl teslim olabilirsiniz. Ama hem Müslüman olduğunuzu 
söylüyorsunuz hem de güvenmiyorsanız o halde bu nasıl imandır. Eğer 
Allah‟a teslim olduğunuzu söylüyorsanız, O‟na güvendiğinizi 
söylüyorsunuz demektir. Peki Allah‟a güveniyorsanız Allah‟ın vahyinde 
yer alan hükümlere de sizin hakkınızda hayırlı olduğuna güvenmeniz 
gerekmez mi. ĠĢte böyle bir zemin üzerinde düĢünmek ve doğru anlamak 
gerekiyor. 

 
Zina nedir? Zina; Hukuki bağlayıcılığı olan Allah‟ın tanıklığına 

baĢvurularak yapılan meĢru bir sözleĢme, yani nikâh olmaksızın iki 
insanın birbirleri ile cinselliklerini paylaĢmaları halidir. MeĢru bir 
sözleĢmeyi meĢru yapan Allah‟ın tanıklığı, hukuki bağlayıcılık ve iki 
insanın karĢılıklı rızası. ĠĢte bu sözleĢme insanları, karĢılıklı birbirlerinin 
cinselliğinden yararlanabilmelerinin zeminini teĢkil eder. Eğer böyle bir 



sözleĢme yoksa insanların birbirlerinin cinselliğinden yararlanmalarına 
zina adı verilir. 

 
Ġnsan ve hayvan cinselliğini ayıran; cinselliği insani bir faaliyet kılan 

bu sözleĢmedir. Yoksa unutmayalım ki Ģehvet güdüsü insana ait bir güdü 
değildir. Hayvanlarla paylaĢtığı bir güdüdür. Fakat bu güdüyü insan, 
hayvan gibi kullanmaz. Ġnsanı bu güdüde de insan eden hayvanlardan 
ayıran nikâh sözleĢmesi yapabilme yeteneğidir. Hayvanlar bu sözleĢmeyi 
yapamazlar. Onun içinde insanı insan kılan paket içerisinde insan 
cinselliği de yer alır. Ġnsan cinselliği hayvani bir boyut olarak değil, eğer 
meĢru bir sözleĢmeye dayanırsa ibadete dönüĢtürülebilir. 

 
Bu noktada insan cinselliğinin meĢru bir biçimde giderilmemesi,i 

tatmin edilmemesinin hem sosyal, hem bireysel, hem ahlaki, hem 
ekonomik hatta, hem de kitlesel bir çok zararlarından söz edilebilir. 
Bunların baĢında AIDS felaketini saymama bilmem gerek var mı. Ama 
hepsinden öte aile meĢru sözleĢmeye dayanan toplumun temel taĢıdır, 
yapı taĢıdır.  

 
Eğer toplumun hücresi olan aile çözülürse, bozulursa, hücrede 

bozulma baĢlarsa bu dokuya geçer, doku bozulur. Doku bozulursa organ 
bozulur. Organ bozulursa tüm bünye bozulur ve bunun sonucu ölümdür. 
Toplumların ölümü de hücre mesabesinde olan ailenin bozulmasıyla 
baĢlar. Aileyi bozulmaktan koruyan Ģey de zinanın dıĢında meĢru bir 
sözleĢmeye dayalı nikâh dediğimiz iĢte o meĢru sözleĢmedir. 

 
Bunun dıĢında olan, aynı zamanda aileyi yıkan bir haldir ki zinayı 

bir suç kılan toplumsal kokuĢma ve bozulmanın temellerinden biri 
olmasıdır. 

 
Zina her toplumda kötüdür. Tarih boyunca tüm kurulmuĢ 

medeniyetlerde zina kötülük olarak görülmüĢtür, övülmemiĢtir. Fakat 
zinanın tanımında tarihte yaĢamıĢ tolumlar ihtilaf etmiĢlerdir. Bir de 
zinanın suç olup olmadığı ya da zinayı cezalandırmak konusunda farklı 
davranmıĢlardır. Ama farklı davranmadıkları nokta zinanın tüm toplumlar 
tarafından bir kötülük olarak algılanmıĢ olmasıdır. 

 
Mesela eski Roma‟da zinanın cezası, zina eğen kimsenin 

bulunduğu toplumdan tard edilmesinden tutun, ölüme kadar 
değiĢebiliyordu. Farklı Roma imparatorları döneminde farklı cezalar 
öngörülmüĢtü. Bir imparator döneminde zina eden bir kadın aileden 
kovulmakla yetinilirken, bir baĢka imparator döneminde zina eden bir 
kadın öldürülüyor, ya da erkek öldürülüyordu. 



 
Yine eski Hint‟te eğer üst klandan bir kimseyle alt klandan bir kiĢi 

zina ederse üst klandan olan kastından kovuluyor, ait olduğu toplumdan 
tard ediliyor, alt klandan olan ise öldürülüyordu. Yani eski Hint‟te zinanın 
suç olması adeta klanlar arasında kastlar arasında toplumu oluĢturan 
sınıflar arasında geçiĢkenliği önleme için kullanılıyor. Bu geçiĢkenliğe izin 
verdiği için suç sayılıyordu. Yani zina kendi içinde bir kötülük olarak 
görülmek yerine, üst sınıfa mensup biri, alt s8ınıfa mensup biri ile zina 
ettiği için alt sınıfa mensup olan öldürülüyor, üst sınıfa mensup olansa ait 
olduğu sınıftan dıĢlamıyordu. 

 
Yahudilikte evli ya da niĢanlı olan bir kimsenin zinası taĢlanarak 

öldürülme Ģeklinde cezalandırılıyordu. Ki Tevrat‟ın tensiye bölümünde bu 
ceza mevcuttur. 

 
Yuhanna incilinde ruhu öldürülmüĢ ama formel olarak cismi, bedeni 

yaĢayan bu Yahudi tavrı çok ciddi bir biçimde eleĢtiriliyordu. Hz. Ġsa bir 
gün Yahudiler zina yapan bir evli kadını Hz. Ġsa‟nın yanına getirip 
Muallim demiĢlerdi. Bu zina yaptı biz bunu yakaladık buna cezasını ver. 
Aslında onların yaptığı bir tuzaktı. Eğer ona Tevrat‟ta ki cezayı uygulasa 
hemen bölgenin Roma valisine Ģikayet edeceklerdi. Eğer uygulamasa; 
“Bakın kendisi ben yeni bir Ģeriat getirmedim, ben Musa‟nın Ģeriatına tabi 
oldum diyor ama uygulamıyor diye kendisini suçlayacaklardı. 

 
Bir kadına baktı, bir onu getirenlere, taĢlamak üzere etrafta 

bulunanlara ve onlara döndü, tamam dedi. Olur. Cezasını verelim. Fakat 
bir Ģartla ilk taĢı günahsız olanınız atacak, hiç günah iĢlememiĢ olanınız 
atacak.” ĠĢte bu onları durdurmuĢtu. Çünkü hiçbiri günahsız değildi. Hz. 
Ġsa tuzakların kendi baĢlarına geçirmiĢti. 

 
Yine bir yerde iki aĢıktan bir tanesini yakalamıĢlar taĢa tutmuĢlardı, 

ölmek üzere olan kadının baĢucuna oturmuĢtu Hz. Ġsa, onun yüzünde ki 
tozu toprağı temizlemiĢ ve onlara dönüp; “Siz aslında kendinizi 
taĢlıyorsunuz, siz onda kendinizi görüyorsunuz, o Allah‟ın huzuruna 
günahıyla çıkacak fakat siz maskenizle çıkacaksınız.” Ve ona dönüp; 
“Allah onun günahlarını affedecek, çünkü o sevmiĢti.” Diyecektir. Yani 
Tevrat‟ta ve Ġncil‟de zinanın cezası iĢte böyle algılandı. 

 
Hz. Peygamber Medine‟ye hicret ettikten sonra ilk zina cezasını bir 

Yahudi çifte vermiĢti. Bu Yahudi çift kendileri Resulallah‟a din adamları 
tarafından teslim edilmiĢ, bunlara cezasını reis olarak sen ver demiĢlerdi. 
Bir yerde Resulallah‟ı sınıyorlardı. Resulallah‟ta henüz çok hukuklu bir 
toplum olan Medine toplumunda Yahudilerin kendi hukuklarını 



uygulamalarını istemiĢ ve kendi kitaplarında o suçun cezası neyse onu 
vermelerini söylemiĢti. 

 
Onun arkasından bir iki olayın daha vuku bulduğu nakledilir. Fakat 

bu olayların bize nakleden rivayetler gerçekten hayli tahlile muhtaç 
rivayetler olarak önümüzde durur. Onun için biz bu rivayetleri bir kenara 
bırakıyor tekrar ayetin söylediği Ģeye dönüyoruz. Ama öncelikle ayetin ne 
demek istediğini anlamamız için Ģehvetin Kur‟an tarafından nasıl 
görüldüğünü anlamamız lazım. 

 
ġehvet; Kur‟an tarafından Mahza, kendi özünde bir kötülük olarak 

görülmez. Çünkü o insana verilmiĢ bir çok güdü gibi bir güdüdür. Ġnsana 
öfke de verilmiĢtir. Gazapta verilmiĢtir. Sevgi de verilmiĢtir, Ģehvette 
verilmiĢtir.  

 
Eğer öfke kendi sınırları içinde kalırsa hakka bağlılık ve batıla karĢı 

savaĢta insanı motive eder.  
 
Eğer sevgi kendi sınırları içinde kalırsa, meĢru sınırları içerisinde, 

insanı iyiye güzele yönlendirir. Sınırını taĢarsa tecavüz olur.  
 
Eğer Ģehvet meru sınırları içerisinde kullanılırsa insan neslinin 

devamı için olmazsa olmaz bir güdüdür. Onun içinde Ģehvet iki sebebe 
bina edilmiĢtir. Ya zevkin giderilmesi, ya da insan neslinin devamı. ĠĢte 
nikâh sözleĢmesini, cinselliği Kur‟an birincil olarak insan neslinin devamı 
çerçevesinde ele alır. Yani zevkin tatmini mesabesinde ele almaz. Birincil 
olarak insan neslinin devamı mesabesinde ele aldığı içindir ki Ģehveti 
bizatihi kötü olarak görmez. Fakat Yahudi düĢüncesi ĢehvetiĢ bizzat kötü 
olarak ele alır. 

 
Yine onun bir devamı olarak Hıristiyan düĢüncesi Ģehveti kötülük 

olarak görür ve kadını da kötülüğün kendisi olarak görür. Onun içinde 
Hıristiyan düĢüncesinde din adamları ve din kadınları evlenmezler. 
Çünkü kadın kötülüktür. Bir kadın bir kötülüktür, iki kadın iki kötülüktür. O 
nedenle Pavlus Hıristiyanlığında tek evlilik esastır. Bu kadını koruduğu 
için değil, iki kötülüğe sahip olmaktansa bir kötülüğe sahip olmak daha 
evla düĢüncesinden kaynaklandığı içindir. Ve tabii daha özde eğer 
mümkünse hiç kötülüğe sahip olmayın düĢüncesi yatar ki papazların, 
rahiplerin ve rahibelerin hiç evlenmemiĢ olmasının da temelinde de bu 
yatar. Çünkü onlara göre ilk günahtır. Ġnsanın atası Ademi cennetten 
kovduran ilk günahtır.  

 



Oysa ki Kur‟an olayı böyle vermez. Kur‟an adeta cennetten 
kovulduktan sonra ilk keĢfettikleri Ģeyin cinsellik olduğunu ima eder, bunu 
verir. Yani sanki Ģunu anlamaktayız; Havva ve Adem büyümüĢler, blûğ 
çağına ermiĢler ve blûğ çağına erince cinselliklerini keĢfetmiĢler. 
Cinselliklerini keĢfedince tabii ki bu çoğalma anlamına geleceği için artık 
tüketim ortamından üretim dünyasına tüketim bahçesinden üretim 
dünyasına nüzul etmiĢler, iki ayet gibi inmiĢlerdir. Kur‟an yaklaĢık olarak 
olayı buna yakın takdim eder. 

 
ĠĢte bu çerçevede bu ayette ele alınan zina cezası haddi zatında bir 

ceza olmaktan daha çok caydırıcılık yönü ağır basan bir uygulamadır. Ve 
bu uygulamanın gerçekleĢmesi içinde zina eden kimselerin 4 Ģahitle bu 
kimseler aleyhine açık ve yakın bir tanıklık Ģarttır. ĠĢte bir sonraki ayette 
farklı bir bağlamda bunu dile getirecektir. 

 
 
3-) Ezzaniy lâ yenkihu illâ zaniyeten ev müĢriketen, 

vezzaniyetü lâ yenkihuha illâ zanin ev müĢrik* ve hurrime zâlike alel 
mu'miniyn; 

 
Zina (evlilik dıĢı iliĢki) yaĢayan erkek ancak zina eden yahut müĢrik 

bir diĢiyi nikâh eder... Zina eden diĢi de ancak zina eden veya müĢrik bir 
erkekle nikâh eder. Bu, iman edenlere haram edilmiĢtir. (A.Hulusi) 

 
03 - Zanî bir zaniye veya müĢrikten baĢkası nikâh etmez, 

müminlere ise bu haram kılındı. (Elmalı) 
 
 
Ezzaniy lâ yenkihu illâ zaniyeten ev müĢriketen zina yapan 

erkek ancak zinakar bir kadınla, diğer bir ifade ile cinsel güdülerini 
tanrılaĢtırmıĢ bir kadınla beraber olur.  

 
Ondan önce değerli dostlar bendeniz Kur‟an da zina hükmü ile ilgili 

ayetlerin kısa bir dökümünü vermek istiyorum. 
 
Ġlk zina ile ilgili ayet Nisa/15. ayetidir. Zina eden kadının evde 

tutulması, yani hapis cezasını öngören, erkeğin ise bir miktar 
hırpalanarak vazgeçirilmesini öngören bir ayettir. Ayetin sonunda ilginçtir 
Ģöyle bir ibare bulunur. Bu konuda Allah baĢka bir yol gösterinceye 
kadar. Yani bu hükmün geçici olduğunu biz anlıyoruz. Bu konuda zinaya 
ceza konusunda hükmü Allah verir, biz bunu da anlıyoruz. Onun için bu 
konuda Allah bir yol gösterinceye kadar ilk getirilen ceza sistemi Nisa/15. 



ayetidir ve son sözü Allah‟ın söyleyeceğini de bu ayet sonunda 
söylemekte. 

 
Ondan sonra Nisa/25. ayeti inmiĢtir. Cariyenin zinası Hür‟ün yarısı 

kadardır. 
 
Yine eĢcinsellerin zinasının cezası da Nisa/16. ayetinde 

belirtilmiĢtir ki o da yine bir parça hırpalamak, caydırıcı olmak için 
biçiminde gelir.  

 
Daha sonra Nur suresinin iĢte bu okuduğumuz 2. ayeti gelir. Bu 2. 

ayette kesin hüküm son söz olarak konmuĢtur. Burada yüz değnek.  
 
Bunun dıĢında Recm ayeti diye takdim edilen bir rivayet 

dolaĢmaktadır. Bu rivayete göre EĢĢeyhu veĢĢeyhatü iza zenaya 
fercumuhuma elbettete nekalen minallah 

 yaĢlı kadın ve yaĢlı erkek eğer zina ederlerse kesinlikle recm 
edilirler, taĢlanırlar ibaresi bulunmakta. Nekalen minallah diye de bir 
devamı var. Allah‟tan ibretlik, ibreti alem bir ceza olarak. Fakat bu 
rivayetin etrafında örülen bir çok polemiğe bakınca Ģunu görüyoruz ki 
Allah etkisi deri ile sınırlı 100 sopa için dahi 4 açık ve yakın Ģahit, yaniĢ 
parmağı yüzüğe girdiğini gördüğün gibi gördüm diyecek. Peygamberin 
vasfı, nitelendirmesi bu. Böylesine 4 açık Ģahit istenirken, sonucu ölümle 
bitecek olan bir cezaya nasıl zanni bu kadar kesin olmayan tanıklarla, 
delillerle hüküm verilebilir. 

 
ĠĢte bu noktada Kur‟an ın bu konuda söylediği son söz Nur 

suresinin 2. ayetidir ve bu ayet zina konusunda, yani evlilik sözleĢmesi 
olmaksızın iki insanın birbirinin cinselliğini gayri meĢru bir biçimde 
paylaĢması olayına getirdiği ceza Nur suresinin 2. ayetinde izah 
edilmiĢtir. 

 
[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)] 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ġslamoğlu Tef. Ders. NÛR SURESĠ (04-26) A 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?DocID=23253460
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Sevgili Kur‟an dostları geçen dersimizde Nûr suresinin 2. ayetine 
kadar iĢlemiĢtik. Hatırlayacak olursak 2. ayet Allah‟ın yasakladığı ahlaki 
bir cürümden söz ediyordu, zinadan. 

 
Zina hem insanın insanlığına, insaniyetine yönelik bir taarruz, hem 

de insanın toplumsal saygınlığına yönelik bir taarruz, bir saldırı olarak 
algılanıyordu vahiy tarafından. Dolayısıyla zina sadece 2 kiĢinin arasında 
olup bitmiĢ bir olay değil, toplumun birer parçası durumunda olan insanın 
içinde bulunduğu topluma katması gereken saygınlığı yok etmesi. 
Toplumsal katma değer yerine değersizlik üretmesi ahlaki değerlerin 
standardını yok etmesi ve dolayısıyla bir toplumu ayakta tutan dirlik ve 
düzenlik içinde tutan, yeryüzündeki hayatın baĢarılı inĢasına en büyük 
darbeyi vuracak olan bir cürüm ve bir günah olarak niteleniyordu. 

 
Her günahın elbette bir cezası vardır. Eğer bir günah dünyevi bir 

sonuç üretiyor, yani suça dönüĢüyorsa o günahın cezası o günahın 
cezası yalnız ukbaya bırakılmıyor, aynı zamanda dünyevi bir karĢılığı da 
oluyordu. ĠĢte zina çift boyutlu, hem suç, hem günah olan bir durumdu. 
Ve nûr suresinin 2. ayeti zinayı suç olarak nitelendirip bu suçun dünyada 
ki karĢılığını dile getiriyordu cezasını. Bu ceza celde diye orijinal ifadesi 
ile geçen bu ceza aslında bu suçu iĢleyen insanın canını yakmaktan çok 
bu suçun kendisine yönelik caydırıcı bir ceza idi. Yani cezanın mahiyeti 
eğer suçluyu yok etmek, suçlunun canını yakmak olsaydı adı celde 
olmazdı.Celde; etkisi cilt ile sınırlı kalan bir vuruĢ, vurma biçimi demektir. 
yani cildin altında ki kasa geçmeyen, etkisi kasa geçmeyen bir vuruĢ.  

 
Bu anlamda topluma karĢı yapılan bu büyük saygısızlığın toplum 

tarafından mutlaka dıĢlanması gerekiyordu. Yani suça ve günaha sadece 
suç ve günah olarak bakmak, onu günah olarak bilmek yetmez. Onun 
suç olduğuna iman etmek gerek. ĠĢte Kur‟an çizdiği bu sınırlarla ahlaki 
davranıĢ biçimini, yalnızca kiĢinin gönüllü eylemine bırakmıyor, ahlaki 
davranma formunu aynı zamanda kiĢinin bir imanı haline getiriyor, bir 
inancı haline getiriyordu. Bu ayette de biz bunu görüyoruz. 

 
Efendimize Medine‟de iktidar yıllarında bir delikanlı gelmiĢ; Ya 

Resulallah ben zina etmek istiyorum. DemiĢti. 
 
Efendimiz derin derin o delikanlıya bakmıĢ ama kızmamıĢ 

terslememiĢ, huzurundan kovmamıĢ. Yani onun Ģahsiyetini 
zedelememiĢ. KiĢiliğini yıkmamıĢ, hatta böyle bir toplum, bu toplumda 
günah iĢlemek içinden gelen bir genç bile toplumun liderine gelip içinden 
geçeni söyleyebilecek kadar özgüvene sahip bir toplum. Ve ona; 

 



- Senin annen var mı? Senin bacın var mı, senin teyzen var mı? 
Senin halan var mı? Diye sormuĢ, her birine evet cevabı almıĢtı ve 
dönüp; Senin böyle çirkin bir fiili iĢleyeceğin kimse ya birinin annesi, ya 
birinin kız kardeĢi, ya birinin teyzesi ya birinin halasıdır değil mi? 
DemiĢ.O gençte; 

 
- Ya Resulallah ben böyle bire Ģey düĢündüğüm için, arzu ettiğim 

için Allah‟a istiğfar ediyorum. Bu beni ikna etti vazgeçiyorum. Diye 
dönmüĢ ve gitmiĢti. 

 
Ġslam toplumunda ahlaki davranıĢların böylesine bir zemin üzerinde 

yükselmesi bu toplumu ailenin merkezi olan bir rol ve fonksiyon 
yüklendiği bir toplum haline getirmiĢti. Ġslam‟ın ideal toplumunda tüm 
ahlaki davranıĢ biçimlerinin ilk kazanıldığı okul aile idi. Zina ise öncelikle 
aile kurumuna yönelik bir saldırıydı. Çünkü bir toplumda insanların Allah 
tarafından insan tekeline verilmiĢ olan, bir nimet olan cinselliği aile dıĢı 
bir biçimde, aile kurumuna ihtiyaç duyulmayacak bir biçimde tatmin 
etmek ve kullanmak, baĢta ailenin fonksiyonunu ortadan kaldırırdı. 
Dolayısıyla aile kurumu yara alırdı. KurulmuĢ bir ailede meydana 
geliyorsa eğer bu fiil bu takdirde sadece bireysel bir cürüm olmakla 
kalmaz aynı zamanda ailenin temelleri sarsılır ve yıkılırdı. 

 
ĠĢte bütün bunlar göz önüne alınarak aslında Kur‟an da ki zinaya 

yönelik tüm yaptırımlar aileyi, aile kurumunun sıhhat ve selametini, 
dolayısıyla bir toplumun ahlaki standartlarını korumaya yöneliktir. ġimdi 
3. ayete geçebiliriz. 

 
 
3-) Ezzaniy lâ yenkihu illâ zaniyeten ev müĢriketen, 

vezzaniyetü lâ yenkihuha illâ zanin ev müĢrik* ve hurrime zâlike alel 
mu'miniyn; 

 
Zina (evlilik dıĢı iliĢki) yaĢayan erkek ancak zina eden yahut müĢrik 

bir diĢiyi nikâh eder... Zina eden diĢi de ancak zina eden veya müĢrik bir 
erkekle nikâh eder. Bu, iman edenlere haram edilmiĢtir. (A.Hulusi) 

 
03 - Zanî bir zaniye veya müĢrikten baĢkası nikâh etmez, 

müminlere ise bu haram kılındı. (Elmalı) 
 
 
Ezzaniy lâ yenkihu illâ zaniyeten ev müĢriketen zina yapan 

erkek ancak zinakar bir kadınla, diğer bir ifade ile cinsel güdülerini 
tanrılaĢtıran bir kadınla birlikte olur. vezzaniyetü lâ yenkihuha illâ zanin 



ev müĢrikun zina eden bir kadın da ancak zinakar bir erkekle, diğer bir 
ifade ile cinsel güdülerini tanrılaĢtıran bir erkekle birlikte olur. ve hurrime 
zâlike alel mu'miniyn zaten bu tür bir birleĢme inananlara haram 
kılınmıĢtır. 

 
Müminin ahlaki karĢılığını söylersek Allah‟a güvenenlere, kendileri 

için neyin iyi, neyin kötü olduğunu belirleme konusunda Allah‟a 
güvenenlere yasaklanmıĢtır. 

 
Değerli dostlar verdiğim mana Ģu ana kadar klasik tefsir okullarının 

çoğunluğunun anladığı mananın biraz dıĢında bir mana. Peki, aslında 
çoğunluğun verdiği mana neydi? Onu da zikredeyim; Zina eden erkek 
ancak zinakar bir kadınla, ya da müĢrik bir kadınla nikahlanır. Yine 
devamında da zina eden bir kadın ancak zinakar bir erkekle ya da müĢrik 
bir erkekle nikahlanır Ģeklinde idi. Fakat böyle bir anlamada ciddi 
problemler var. 

 
1 – Buradaki eğer ayetteki;lâ yenkihuha onu, “illa”, ki “lâ” yı, “illa”yı 

nötralize ettiği için, götürdüğü için biz yenkihuha onu nikahlar Ģeklinde 
anlarsak eğer ve bu nikahı bildiğimiz nikah sözleĢmesi olarak anlarsak 
bu durumda bir müminin bir müĢrikle evlenemeyeceğini, bunun kesin 
yasak olduğuna dair Kur‟an ın vahyin yasağını izah edemeyiz. 
Bakara/221. ayeti bu yasağı getirir ki, bu yasak geldikten sonra bir çok 
mümin erkek, müĢrik karısından boĢanmıĢtı. Ya da tersi olmuĢtu. 
Öncelikle bunu zikretmek lazım.  

 
O halde burada ki nikah aslında mecazen birleĢmeye, beraber 

olmaya atıf olarak kullanılmıĢtır ki zaten bu mana sadece bizim 
anladığımız bir Ģey değil, Mücahit, Ġkrime, Katade gibi ilk dönem 
otoriteleri ve daha sonra Ebu Müslüm Isfahani gibi sonraki müfessirler ve 
ona katılan Razi gibi müfessirler burada ki nikahı nikah sözleĢmesi değil 
cinsel birleĢme olarak anlamıĢlar. 

 
2 – Yine 2. problem Ceza kefarettir. El hudud-u keffaretün. Ġslami 

hadler günahın kefaretidir. Böyle bir had vurulduktan, yani cezası 
çekildikten sonra ek bir mahkumiyet olarak, hukuki yaptırım olarak 
herhangi bir Ģey gerekmez. Yani bir de sen sadece zinakar bir kadını 
nikahlayabilirsin diye nikah alternatiflerini yok etmek, ya da sadece 
zinakar bir erkeği nikahlarsın demek mümkün değil. 

 
3 – Burada ki lâ yenkihuha illâ ibaresi bir emir değil, yani nehiy 

değil bir haberdir. Ancak Ģunun la birleĢir. BirleĢemez ancak Ģunun la 
birleĢir, nikahlayamaz, ancak Ģunun la nikahlayabilir. Yani burada haber 



verilmektedir. Emir değil. Bunu emir olarak anlayan günümüzde yeni 
Kur‟an okuyucuları böyle bir günah ömründe herhangi bir dönemde eğer 
irtikap etmiĢse, böyle bir yanlıĢ anlamaya sapıyor. Bununla alakası 
olmadığını açıkça söylemek gerek. Yani nikah lafzi değil mecazidir 
burada ve buradaki aynı zamanda MüĢrikun, müĢriketen ibareleri, yani 
kadın müĢrik, erkek müĢrik ibareleri belki kelime manasıyla çevrilebilir. 
Fakat unutmayalım ki bunları cinsel güdülerini ilahlaĢtırmıĢ, tanrılaĢtırmıĢ 
insan diye çevirmemiz, yine vahyin müĢrik tarifine, vahyin genel olarak 
Ģirki tanımına uymaktadır. 

 
Eraeyte menittehaze ilâhehu heva.. (Furkan/43) ayetini 

hatırlayalım. Hevasını güdülerini, zevkini, arzusunu ilah edinen kimseye 
baksana sen. Adeta açılımı gibi. Yani arzusunu ilah edinmek. Aslında 
Ģirkin tipik bir türüdür. Onun için çevirimizin gerekçeleri de bunlardan 
oluĢmaktadır. 

 
ġehvetin illeti zevk değil. Vahye göre Ģehvetin asıl illeti insan 

neslinin devamıdır. Zaten Ģehvetin iki tür illeti vardır. Allah‟ın insana 
nimet olarak verdiği bu Ģeyin iki illeti var. Biri lezzet, biri de insan neslinin 
devamı. Fakat tarihte kimi medeniyetler Allah‟ın insanoğluna verdiği bu 
emanetin illetini zevk olarak görmüĢlerdir. O medeniyetlerin akıbeti, iĢte 
Vezüv de olduğu gibi olmuĢtur. ĠĢte Sodom ve Gomore de olduğu gibi 
olmuĢtur. Lût kavminin baĢına gelen o elim ve dehĢet gazapta olduğu 
gibi olmuĢtur. 

 
ĠĢte bugün batıda gördüğümüz, insanın insanlığını yok eden ve 

Allah‟ın verdiği bu nimetin tamamen istismarına dayanan ahlaki 
yoksullukta olduğu gibi. Ama eğer bu güzel nimetin illetini insan neslinin 
devamı olarak görmüĢse bir toplum, ki vahyin inĢa ettiği toplumlar böyle 
görmüĢlerdir. O zamanda bu nimet geçek bir nimete dönüĢmüĢ, 
toplumun mutluluğuna katma değer olmuĢ ve o topluluk yeryüzünde 
imam toplum, önder ve örnek toplum olmuĢtur. 

 
Cinsellik vahye göre bir emanet ve nimettir. Fakat ilginçtir Yahudi, 

Hıristiyan düĢüncesine göre, özellikle Pavlusyen Hıristiyanlığa göre 
cinsellik bir günahtır. Onun içinde papazlar, din görevlileri Yani Hıristiyan 
din adamları rahipler, rahibeler, din kadınları evlenmezler.  

 
Katolisizm de bir evlilik ısrarla tavsiye edilmiĢtir, kadını korumak 

için değil. Bir kadın bir günah, iki kadın iki günah, 3 kadın üç günah 
sayıldığı için. Yani en az günahla yetin maksadıyla bu tavsiye yapılmıĢtır. 
Onun içindir ki bunlar sistemlerinde tabii ki herhangi bir öcü olmaksızın 
Adem‟e günahı iĢlettiren unsur kadın olarak nitelendirilmiĢtir. Kur‟an 



böyle bir düĢünceye imaen dahi yer vermez. O nedenle bu inanç 
sistemlerinde aynı zamanda cinsellik bir günah olarak nitelendirilmiĢ. 
Cinselliği günah olarak niteleyen bir inanç ya da düĢünce sistemi insanla 
savaĢıyor demektir. Ġnsanı karĢısına alıyor demektir.  

 
Allah‟ın insana verdiği sevmek, öfkelenmek, üzülmek, gayret 

etmek, nefret etmek gibi duygular insanın hayatı inĢa etmesinde çok 
temel fonksiyon üstlenen duyulardır, duygulardır. Bu duygular olmasaydı 
eğer insan, yeryüzünde hayatı nasıl inĢa edecekti. Sevmek olmasaydı 
nasıl inĢa edecekti, tırsmak ve korkmak olmasaydı insan nasıl tedbir 
alacaktı. Nefret olmasaydı insan nasıl kendini güvenliğe alacaktı, 
güvenlik ihtiyacını nasıl fark edecekti. Ġyi ve kötüyü fark etmeseydi, güzel 
ve çirkini, doğru ve yanlıĢı fark etmeseydi insan bir dünya inĢasına niçin 
soyunacaktı.  

 
O halde bütün bunlar aslında Ģehvetin de içinde olduğu bir güdüler 

paketi bir duygular paketiyle mümkindir. Ve bu duygular paketinin itici 
gücü insan oğluna verilmiĢ büyük nimetlerden biri olan Ģehvet nimeti 
sayesindedir.  

 
Ġnsanoğluna verilen bu nimetler insanın saadeti uğruna da 

kullanılabilirler, felaketi uğruna da kullanılabilirler. Mesele insana verilen 
bu yeteneğin meĢru sınırlar içerisinde kullanılıp insanın insanlığına 
katma değer olması ve insanın yeryüzünde yaratılıĢ amacını 
gerçekleĢtirme yolunda bir yakıt olmasıdır. ĠĢte vahiy bu sınırları bize 
öğreten ilahi bir mesajlar bütünüdür ve bu ayetlerde de bu sınırlar bize 
öğretilmektedir. 

 
 
4-) Velleziyne yermunel muhsanati sümme lem ye'tu Bi erbeati 

Ģühedae fecliduhüm semaniyne celdeten ve lâ takbelu lehüm 
Ģehadeten ebeda* ve ülaike hümül fasikun; 

 
Ġffetli kadınlara iftira atıp (zina iddiasında bulunup) sonra dört Ģahit 

getirmeyenlere gelince; onlara seksen kere sopa vurun ve onların 
Ģahitliklerini ebediyen kabul etmeyin... Onlar inancı bozulmuĢların ta 
kendileridir. (A.Hulusi) 

 
04 - Irz ehli kadınlara atan, sonra dört Ģahit getirmeyen kimselere 

de seksen değnek vurun ve ebedi bunların Ģahâdetini kabul etmeyin, 
bunlar öyle fâsıklerdir. (Elmalı) 

 
 



Velleziyne yermunel muhsanati sümme lem ye'tu Bi erbeati 
Ģühedae iffetli kadınları zina ile suçlayıp ta ardından buna 4 Ģahit 
getirmeyen kimselere gelince. 

 
Bakınız, üstteki ayetler Ģehvet nimetinin istismarına yönelik 

müeyyideler getirdi. ġimdi ise insan iffetine yönelik iftira suçuna tedbir 
getiriyor Kur‟an. Bir ceza getiriyor ve insanın iffetine, haysiyetine onuruna 
verdiği değeri böyle gösteriyor. Kur‟an da hiçbir suça karĢı Ģahitlik 4 
Ģahitle sınırlandırmaz. Ama yalnızca zina ile, yani insanın onuru ile ilgili 
suçlarda 4 Ģahit istenir. 4 e kadar çıkar Ģahit sayısı. Yoksa 2 Ģahitle 
yetinilir. Bu insan onuruna verdiği önemin göstergesidir. Hem de öyle bir 
Ģahitlik ki; açık ve yakın Ģahitlik. En ufak bir tereddüde mahal 
bırakmayacak Ģekilde zanna yer vermeyecek Ģekilde net, açık ve yakın 4 
tanıklık olmadığı sürece bir insan böyle bir iffetsizlikle suçlanamaz. Bu 
konuda Kur‟an ın getirdiği Ģey adeta iftira ihtimalini sıfıra yakın düĢürme 
amaçlıdır. 

 
Peki bu kadar sıkı bir tedbir istismarcılara yaramaz mı? 

Diyeceksek, bir insanın haksız yere zina ile suçlanmasındansa, bu 
cürümü iĢlemiĢ bir insanın böyle bir cürümden kurtulması evladır. Haksız 
yere onuruna yönelik bir saldırıya uğramasın, yani istismar iftiradan yana 
olmasın, öbür taraftan yana olabilir. ĠĢte Kur‟an ın insan onuruna getirdiği 
bu muhteĢem korumadır. Bu ayet onun ispatı. 

 
Hatta Ģunu söyleyeyim onura yönelik olmayan, insanın iffetine 

yönelik olmayan iftiralarda da Ģahit sayısı 4 değildir. Sadece iffete yönelik 
böyle bir Ģey. Unutmayınız böyle bir suçlama, özellikle ferdin ferde, 
bireyin bireye değil aynı zamanda bakıĢları yamulmuĢ ailelerde aileleri 
oluĢturan eĢlerin de birbirlerine karĢı böyle bir suçlamaya yöneldiklerini 
düĢünürsek aileyi korumanın 2. yarısı da buydu. 1. yarısı zinayı 
cezalandırmaksa, 2. yarısı da iftirayı, zina suçlamasını cezalandırmaktı. 

 
fecliduhüm semaniyne celdeten ve lâ takbelu lehüm Ģehadeten 

ebeda iĢte böylelerine 80 celde vurun. Bir daha da asla böylelerinin 
tanıklığını, Ģahitliğini kabul etmeyin. 

 
Zina suçuna 100 celde öngörmüĢken, zina iftirası suçuna 80 celde 

öngörüyor. Kur‟an. Aradaki fark 1/5. aslında eylemle söz arasındaki farka 
1/5 lik bir pay ayırıyor. Hepsi bu. Onun için bunu siz, iftiranın karĢıdakine 
yönelik fiili bir eylem olmadığı halde, söz çerçevesinde yönelik bir saldırı 
olduğu halde ne kadar ağır görüldüğü ve ne kadar ağır bir cürüm, suç 
olarak, hatta günah olarak nitelendirildiğini bu oranlamadan 
anlayabilirsiniz. 



 
ve ülaike hümül fasikun zira gerçekte kötü yola düĢenler iĢte 

bunlardır. 
 
Fasık; yoldan çıkmak, yoldan çıkan demektir. Ben kötü yola düĢme 

biçiminde çevirdim Ġnsanlar baĢkalarını kötü yolda olmadıkları halde, 
kötü yola düĢmekle suçluyorlarsa, aslında kendileri kötü yola 
düĢmüĢlerdir. Bu suçlamayı yapan iftira sahibi kötü yola düĢmüĢtür. 

 
 
5-) Ġllelleziyne tabu min ba'di zâlike ve aslehu* feinnAllâhe 

Ğafûrun Rahıym; 
 
Ancak ondan sonra tövbe edenler ve hâllerini düzeltenler hariç... 

Muhakkak ki Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir. (A.Hulusi) 
 
05 - Ancak onun arkasından tevbe edip ıslâhı hal edenler baĢka, 

zira Allah, gafurdur, rahîmdir. (Elmalı) 
 
 
Ġllelleziyne tabu min ba'di zâlike ve aslehu ancak bunun 

ardından tevbe edip kendilerini düzeltenler bunun dıĢındadır. Yani onlar 
fasık değildir. Dahası tevbe etmiĢlerse, veya beklide bunun dıĢındadır 
ibaresinden Ģunu anlamamız gerekir, onların Ģahadeti kabul edilebilir, 
tanıklığı kabul edilebilir. Yoksa ebediyen iftiraya karıĢan bir insanın 
tanıklığı reddedilir. Ama tevbe ederse ve kendini düzeltirse onun tanıklığı 
kabul edilebilir Ģeklinde de anlaĢılabilir. 

 
feinnAllâhe Ğafûrun Rahıym unutmayın ki Allah çok bağıĢlayıcı, 

merhamet kaynağıdır. 
 
 
6-) Velleziyne yermune ezvacehüm ve lem yekün lehüm 

Ģühedaü illâ enfüsühüm feĢehadetü ehadihim erbeu Ģehadatin 
Billâhi innehu lemines sadikıyn; 

 
Kendi eĢlerine zina iftirası atıp da kendilerinden baĢka Ģahitleri 

olmayanlara gelince; onların her birinin Ģahitliği, kendilerinin kesinlikle 
doğru söyleyenlerden olduğuna dair "Allâh" adına dört kere (yemin 
ederek) Ģahitliktir. (A.Hulusi) 

 



06 - Zevcelerine atan kendi nefislerinden baĢka Ģahitleri de 
olmayan kimseler ise her biri Ģöyle Ģahâdet etmelidir: dört Ģahâdet 
«billâhi kendisi Ģüphesiz sadıklardan» diye, (Elmalı) 

 
 
Velleziyne yermune ezvacehüm ve lem yekün lehüm Ģühedaü 

illâ enfüsühüm  bir de kendilerinden baĢka tanıkları olmadığı halde 
eĢlerini zina ile suçlayan kimseler var. 

 
ġimdi ayet yukarıdan beri insan onurunu insan iffetini korumaya 

yönelik yaptırımlar getiriyor. Ġnsan onuruna yönelik her türlü saldırı 
ihtimaline farklı farklı yaptırımlar getiriyor, burada da eĢler arası onura 
yönelik bir saldırı olmuĢ bir iftira olmuĢsa, veya bir suçlama olmuĢsa 
böylesi bir durumda ne yapmak gerekir. Unutmayalım ki Kur‟an bu 
ayetleri ile Allah‟a iman etmiĢ, Allah‟ın her anını gördüğüne iman etmiĢ 
müminler topluluğunu muhatap alıyor. Burada kendilerine yaptırım 
öngörülen insanlar, gören, bilen, her an kendilerini gözetleyen bir Allah 
inancına sahip olan insanlar. Bu çerçevede düĢünmek ve bu çerçevede 
algılamak lazım.  

 
NeymiĢ bunlara karĢı yapılacak Ģey; feĢehadetü ehadihim erbeu 

Ģehadatin Billâhi innehu lemines sadikıyn iĢte böylelerine düĢen 4 
kez kendisinin doğru söylediğine Allah‟ı tanık tutarak Ģahadette 
bulunmaktır. 

 
EĢi hakkında böyle bir suçlamada bulunmuĢsa insan; ġimdi aileyi 

temel alıyor ya, aileyi ayakta tutacak ya;aile, çekirdek, aile tohum, aile 
binanın tuğlası, aile binanın ana sütunu. Sütun yıkılırsa bina çöker. Aileyi 
ayakta tutmak için getirdiği bu yaptırımlardan biri de aile içi suçlamaya 
getirdiği bu tanıklık sistemi, ki burada 4 kez kendisinin doğru söylediğine 
Allah‟ı Ģahit tutar diyor. 

 
 
7-) Vel hamisetü enne lâ'netAllâhi aleyhi in kâne minel 

kâzibiyn; 
 
BeĢincisinde: Eğer yalancılardan ise, Allâh'ın lâneti kendi üzerine 

olsun, demesidir. (A.Hulusi) 
 
07 - BeĢincisi de eğer kâziblerden ise muhakkak Allahın lâneti 

boynuna. (Elmalı) 
 
 



Vel hamisetü enne lâ'netAllâhi aleyhi in kâne minel kâzibiyn 
5.sinde ise “eğer yalancılardan biri ise Allah‟ın lanetinin kendi üzerine 
olmasını,” diler, ister. 

 
 
8-) Ve yedreü anhel azâbe en teĢhede erbea Ģehadatin Billâhi 

innehu le minel kâzibiyn; 
 
(Kendini savunan kadın da): O kesinlikle yalancıdır, diye "Allâh" 

adına dört kez kendi sözünün doğruluğuna yeminle, kendisinden ilgili 
cezayı savar. (A.Hulusi) 

 
08 - Kadından azâbı dört kere Ģöyle Ģahâdet etmesi defeder: 

«billâhi o muhakkak yalancılardan»(Elmalı) 
 
 
Ve yedreü anhel azâbe en teĢhede erbea Ģehadatin Billâhi 

innehu le minel kâzibiyn suçlanan eĢin Allah‟ı tanık tutarak 4 kez 
kocasının yalan söylediğine dair Ģahadette bulunması cezayı 
kendisinden düĢürür. Bu kez suçlanan eĢ ne yapmalı. Eğer o da Allah‟ı 
tanık tutarak 4 kez kocasının yalan söylediğine dair, ya da karısının, 
hangisi ise. Yalan söylediğine dair, -terside geçerli burada- Ģahadette 
bulunursa ceza düĢer. 

 
 
9-) Vel hamisete enne ğadabAllâhi aleyha in kâne mines 

sadikıyn; 
 
Ve beĢincisinde: Eğer doğru söyleyenlerden ise Allâh'ın gazabı 

kendi üzerine olsun, demesidir. (A.Hulusi) 
 
09 - BeĢincisi de eğer o sadıklardan ise muhakkak Allahın gadabı 

kendinin üzerinedir. (Elmalı) 
 
 
Vel hamisete enne ğadabAllâhi aleyha in kâne mines sadikıyn 

5. de ise eğer kocası doğru söylüyorsa Allah‟ın gazabının kendi üzerine 
olmasını ister. 

 
 
10-) Ve levla fadlullahi aleyküm ve rahmetuHU ve ennAllâhe 

Tevvabun Hakiym; 
 



Ya üzerinizde Allâh'ın fazlı ve O'nun rahmeti olmasaydı ve Allâh 
muhakkak Tevvab ve Hakiym olmasaydı! (A.Hulusi) 

 
10 - Ya olmasa idi üzerinizde Allahın fadl-ü rahmeti!... Ve hakikat 

Allahın hakîm bir tevvab olması! (Elmalı) 
 
 
Ve levla fadlullahi aleyküm ve rahmetuHU ya Allah‟ın 

üzerinizdeki fazlığı ve rahmeti bulunmamıĢ olsaydı? DüĢünsenize bir? 
 
Evet, düĢünelim; Allah‟ın üzerimizdeki fazlı ve rahmeti bulunmamıĢ 

olsaydı ne olurdu? Bizler hayvanlar dünyasının birer parçası olurduk. 
Unutmayınız hayvanlarda zina suç değildir. Çünkü nikah yoktur. Çünkü 
tarihi hayvanlar yapmaz. Hayvanlar hayat inĢa etmez. Onun için 
hayvanların cenneti ve cehennemi de yoktur. Ġnsan insanlığını 
hayvanlarla paylaĢtığı ortak özellikler sayesinde kazanmaz.  

 
Yeme, insanı insan eden unsur değildir. Ġçme insanı insan eden 

unsur değildir. ÇiftleĢme insanı insan eden unsur değildir. Üreme, 
çoğalma insanı insan eden unsur değildir. KiĢilik, akıl, iman, irade, bir 
toplum inĢa etme ve hayatı inĢa etme, ibadet, bütün bunlar insanı insan 
eden unsurdur. Onun içindir ki bu tür yasaklar insan için geçerlidir. Onun 
içindir ki insanı insan eden unsura yönelik her türlü tehdit ve saldırı 
mutlaka engellenmelidir. Nihayetinde bir insanın insanlık onuruna 
yöneltilmiĢ her saldırı onun tüm hemcinslerini yani tüm insanlığa yönelik 
bir saldırı gibi algılanmalıdır.  

 
Unutmayınız bir insanı öldürmek, bütün bir insanlığı öldürmek 

gibidir, bir insanın yaĢamasına vesile olmak bütün bir insanlığı  hayata 
döndürmek gibidir diyen Kur‟an ın aslında bu prensibini, ki bu sadece 
Kur‟an ın değil, Kur‟an da önceki vahiylerin de prensibi idi.  

 
Bu Tevrat‟tan naklen Kur‟an ın aktardığı bir prensiptir. Yani tüm 

vahiylerin bu prensibini biz insan onuruna yönelik saldırılar için de 
anlayabiliriz. Sadece insanın hayatı emanet değildir, insanın ırzı 
emanettir. Nefsi gibi insanın malı emanettir. Ġnsanın canı gibi, insanın 
aklı emanettir. Ġnsanın inancı, dini emanettir. Bütün bu emanetlere 
saldırı, insanın insanlığına saldırıdır. 5 emniyet, zarurattır. Akıl, din, can, 
mal, ve ırz. Dolayısıyla bunlara yönelik her türlü saldırı doğrudan insanın 
insanlığına saldırıdır ve tüm insanlara saldırıdır. 

 
ve ennAllâhe Tevvabun Hakiym hele ki Allah kendisine 

yönelenlerin tevbesini çokça kabul edendir, üstün hikmet sahibidir. 



 
 
11-) Ġnnelleziyne cau Bil ifki usbetün minküm* lâ tahsebuhü 

Ģerren leküm* bel huve hayrun leküm* li küllimriin minhüm 
mektesebe minel ism* velleziy tevella kibrehu minhüm lehu azâbün 
azıym; 

 
Muhakkak ki zina iftirasıyla gelenler (Hz. AyĢe r.a.'a iftira eden 

münafıklar) sizden sırf o çirkin itham için bir araya gelen bir gruptur! Onu 
(iftirayı) sizin için bir Ģerr sanmayın! Bilakis o sizin için bir hayırdır... 
Onlardan her bir kiĢinin o suçtan kazandığı kendisinindir. Onlardan 
suçun büyüğünü üstlenen elebaĢına gelince, onun için çok büyük azap 
vardır. (A.Hulusi) 

 
11 - Haberiniz olsun ki ifk ile gelenler içinizden bir takımdır; onu 

hakkınızda bir Ģer sanmayın, belki o, hakkınızda bir hayırdır, onlardan 
her kiĢiye o vebalden kazandığı, büyüğüne tesaddî eden, ona da büyük 
bir azâb vardır. (Elmalı) 

 
 
Ġnnelleziyne cau Bil ifki usbetün minküm Yeni bir pasaja girdi 

sure; 11. ayetle girdiğimiz bu pasaj tarihsel bir olaya atıf olarak Kur‟an a 
geçmiĢ bulunuyor. Önce manasını verelim. 

 
Gerçek Ģu ki iftirayı tasarlayanlar içinizden bir güruhtur.  
 
Ġfk; namusa yönelik iftira demektir, yalan anlamına gelir. Asılsız söz 

ve söylenti anlamına gelir. Ama ıstılah olarak insanın namusuna yönelik, 
insanın iffetine yönelik atılmıĢ bir çamur anlamına gelir. Burada sözü 
edilen Ģey Tarihsel bir olaydır. 

 
11. ve 20. ayetler arasında ele alınan bu olay Hicri 5. yılda yapılan 

Mustalik oğulları seferi dönüĢünde yaĢanan Hz. AiĢe‟ye karĢı, daha 
doğrusu Hz. Muhammed AS. a karĢı ortaya konulan bir iftira 
komplosudur.  

 
Hz. AiĢe bu sefer sırasında Resulallah‟ın yanında götürdüğü eĢidir. 

Çünkü Resulallah her sefere çıkarken hem bir eĢ, kendi sırası gelmiĢse 
onu da beraberinde götürürdü. Resulallah‟ın beraberinde ki eĢi bir 
devenin üzerinde hevdeç denilen 4 tarafı bezlerle kapalı bir hücre içinde 
yolculuk yapardı. Yahep hareket etsin, orada kendine özgü bir mahrem 
oda gibi kullansın diye adeta küçük bir oda Ģeklinde yapılmıĢ ve devenin 



üzerine yerleĢtirilmiĢ adına hevdec denilen 4 tarafı kapalı hücrede 
taĢınırdı, gider gelirdi. 

 
Ordu dönüĢte mola vermiĢti seferden. Mola yerinde Hz. AiĢe ihtiyaç 

gidermek için ordugahtan ayrılmıĢ fakat yol üzerinde dönüĢte gerdanlığı 
kırılmıĢ, kırılan gerdanlığını toplayayım derken gece karanlığında ordu 
sabaha doğru daha alaca karanlıkta hareket etmiĢ o develerle görevli 
olan insanlar da hevdecin içinde kim var kim yok bilemedikleri için yani 
böyle bir karambolda ordugah kalkmıĢ ve hareket etmiĢti. Hz. AiĢe 
döndüğünde bakmıĢtı ki kimseler yok. Oraya oturmuĢ ve beklemiĢti.  

 
Arkadan gelen ordunun artçılarından Saffan Bin Muattal es Sülemi 

diye bilinen bir sahabi Hz. AiĢe‟yi kendi devesine bindirdi, kendisi de 
devesinin yularını elinden tuttu hızlı bir yürüyüĢle orduya yetiĢtiler. Fakat 
öteden beri fırsat kollamakta olan Medine‟de ki münafıklar ve onların 
elebaĢı Abdullah bin Ubey bin Selül için altın fırsat doğmuĢtu ve öteden 
beri tezgahladığı kafasında kurduğu Ģeyi yaptı Resulallah‟ın pak eĢine, 
aslında Resulallah‟a iftirayı attı. ĠĢte olay bu. aslında bu Medine‟de ki 
müĢrik yandaĢı olan iki yüzlülerin bir savaĢ taktiği idi. Psikolojik savaĢ 
taktiği.  

 
Bu çok daha gerilere giden bir arka plana sahipti. Hendek savaĢı 

müminlerle Mekke müĢrikleri arasında ki savaĢların dönüm noktasıdır. 
Artık Hendek‟ten sonra rüzgarın müĢrikler aleyhine döndüğü kesin olarak 
ortaya çıkmıĢtı ve hendek‟ten sonra büyük bir taarruz yapamadılar. 
Hendek dönüm noktasıdır, civar müĢrik kabileler Hendek‟ten sonra hep 
savunma yapmıĢlardır. Artık saldırı yapamamıĢlardır. Hendek son saldırı 
idi. Hem de ittifakla, müttefik güçlerle yapılmıĢ saldırı idi.  

 
Hendek‟te hiçbir Ģey koparamayınca Medine güçleri sağlam 

durunca Mekke müĢrik toplumu müttefikleri ile birlikte taktik değiĢtirdiler. 
Artık savaĢı meydanlarda değil, artık savaĢı psikolojik harp biçiminde 
farklı bir boyut taĢıyacaklardı. Bunu ilk defa Resulallah‟ın Hz. Zeynep ile 
evliliğini bahane bilerek Resulallah‟ı yıpratma savaĢını uyguladılar 
Medine de. 

 
Ahzap suresi onlara bir cevap olarak geldi ve yine Resulallah‟ı 

yıpratmayı baĢaramadılar. Bin bir dedikodu çıkarmıĢlardı. Hiç aslı astarı 
olmayan. Güya öz akrabası olan kendi evinde, elinde büyümüĢ olan Hz. 
Zeynep‟i Resulallah‟ın hiç görmediğini, ömründe görmediğini varsayarak 
Leyla mecnun hikayeleri uydurmaya kalkmıĢlardı. Tabii gerçekten de 
komik bir durumdu. 

 



 Bu tutmayınca iĢte ikinci büyük plan Ben-i Mustalik gazvesinden 
dönüĢte bu olay üzerine gerçekleĢti ve münafık elebaĢı sı kendisine 
verilen görevi orada ifa etmiĢ Medine de Resulallah‟a çirkin bir çamur 
atmaya kalkmıĢtı. Bu ayetler bu olay üzerine indi fakat tabii ki sadece 
tarihsel bir olayla sınırlandırılamayacak kadar evrensel bir durum, 
evrensel hükümler içerdiği de bir gerçek. 

 
lâ tahsebuhü Ģerren leküm* bel huve hayrun leküm siz ey bu 

iftiranın mağdurları sanmayın ki bu sizin için bir Ģerdir. Aksine bu sizin 
için bir hayırdır. 

 
Nasıl hayır olur değerli dostlar? Birçok açıdan bireysel anlamda. 

Ġftira aslında bir mağduriyettir. Yani bir sınavdır, sınanmadır. Ġftiraya 
uğrayan bir mazlum bir mağdur, bir mümin Allah‟ın sınavından geçiyor 
demektir. Her sınav eğer baĢarıyla ve sabırla verilmiĢse sonuçta ödülü 
hak eder. Onun için 1. si olarak bireysel anlamda haklarında hayırlıydı. 
Çünkü bu sınavla sınanmıĢlar, denenmiĢler, saflaĢtırılmıĢlar, 
süzülmüĢlerdi. Unutmayalım sınavın bir adı da fitnedir. 

 
Fitne kelime olarak altın madeninin potada eritilerek cürufunun 

hasından ayrılması iĢlemine denir. saflaĢtırılması iĢlemine denir. Ġnsanda 
altın gibi saflaĢmak istiyorsa yanmalı, çünkü hamdır. PiĢmeli ve 
saflaĢmalıdır. Allah‟ta insanı potada eritir, hayatın potasında. Onu yüksek 
ayarlı bir altın yapmak için. 22 ayar altın yapmak için. 

 
Ġnsanı acı yetiĢtirir, sevinç insanı yetiĢtirseydi eğer gece gündüz 

çalıp oynayanlar yeryüzünün en büyük hikmetine sahip olurlardı. Fakat 
bir acının verdiğini bin sevinç vermez. O nedenle yer yüzünün ne kadar 
büyük ismini biliyorsanız onların hepsinin hayatına bakınız, onları büyük 
kılan büyük acılar çekmiĢ olmasıdır. 

 
ĠĢte burada da büyük acılarla büyük insanlar yetiĢtiriyordu rabbimiz 

ve o büyük insanlardan iĢte bir avuç insanın tarihte yaĢadığı o büyük 
acıları Kur‟an ebedileĢtirdi. Haddi zatında buna benzer acıları gelecekte 
de yaĢayanlar için bir yol gösterme, bir örnek sunma amacıyla yaptı 
bunu. Bu 1.si. Yani hayrınıza. Nihayetinde Allah sizi saflaĢtırıyor, sizinle 
ilgileniyor. 

 
Ġkincisi; tarihsel anlamda hayrınıza. Münafıklar ortaya çıkarılmıĢtı 

böylece, yani toplumun içinde ki çürük elmalar ortaya çıkarılmıĢtı. Kurtlu 
elmalar ortaya çıkarılmıĢtı. Tüm toplumu kurtlandırmasın, çürütmesin 
diye çürükler sağlamlardan ayrılmıĢtı. Bu da tarihsel olarak bir hayırdı. 

 



Bir de evrensel hayır var ki bu gibi tüm durumlarda geçerli olan 
kurallar, ilkeler konulmuĢtu. BaĢına buna benzer hadise gelecek her 
insan bu olaya bakarak nasıl davranacağını ve ne gibi bir sonuçla 
karĢılaĢacağını, dahası Allah‟ın huzurunda kendisini ahirette nasıl bir 
ödülün beklediğini bilmiĢ olacaktı. ĠĢte bütün bu açılardan Ģer gibi görse 
de bir hayır saklıydı. 

 
li küllimriin minhüm mektesebe minel ism onlardan her birinin 

kazandığı günah oranında cezası vardır. Yani bu iftirayı yapan, 
tasarlayan, emrini veren, iftirayı yapandan ayrı olarak onu taĢıyan, bunu 
çoğaltan, hatta buna inanan. Bütün bunlar günaha karıĢtıkları oranda 
elbette cezaları vardır. 

 
velleziy tevella kibrehu minhüm lehu azâbün azıym fakat onlar 

içerisinden bu iĢin ele baĢı lığını üstlenen kiĢi var ya onu korkunç bir 
azap beklemektedir. Yani iftirayı bizzat tasarlayıp atanın durumu, 
ötekilerden, yayanlardan falan farklı olarak çok daha berbat olacaktır 
onun akıbeti. Tarihsel olarak biliyoruz ki iki yüzlülerin ele baĢısı olan 
Abdullah bin Ubey bin Selül idi. 

 
Her çağda iffete yönelik saldırıyı planlayan psikolojik savaĢ çeteleri 

vardır. Bu çağda da olacaktır. Bakınız müminlerle, iman sahipleri ile 
vahyin sadık taĢıyıcıları ile. Cephelerde yüz yüze savaĢma cesaretini 
gösteremeyen tüm çağların iki yüzlüleri, münafıkları. Onlara karĢı kendi 
çağlarında psikolojik savaĢlar baĢlatırlar. Bunun için kendi çağlarının 
medyalarını kullanırlar. Basınını kullanırlar, gazetelerini kullanırlar, Tv 
lerini kullanırlar. Aslında Medine de Resulallah‟a ve onun temiz ehline 
yapılan bu iftira salvosu o günden bu güne Abdullah Bin Ubey Bin Selül 
gibi iki yüzlülük çetelerinin elebaĢları tarafından Resulallah‟ın izinden 
yürüyen tüm alimlere, önderlere, salihlere karĢı yapılmayı sürdürülmüĢ 
devam edilmiĢtir ve bugünde buna benzer psikolojik harp yöntemlerini 
çokça görürsünüz.  

 
Görürsünüz çünkü onların hiçbir kutsalı yok. Kendileri için geçerli 

olan Ģeyi herkes için geçerli zannederler. Kendileri iffetsizlik ve 
onursuzluk içinde yüzdüklerinden, karĢılarındakine iffetsizlikle 
suçlamanın ne büyük bir suçlama olduğunu tahmin edemezler. Onun 
içinde böyle bir yöntemi basit görürler. Yani basitçe yaparlar. Her an 
böyle bir yöntemi uygularlar.  

 
Fakat onların bu yöntemlerle savaĢtığı hiçbir mümin onlara iftira 

edemez. DüĢmanı olduğu halde edemez. Çünkü müminin 
kullanamayacağı savaĢ yöntemleri vardır. Bunların baĢında iftira gelir. 



Ġftira bir müminin en azılı düĢmanı da olsa, en azılı kafir de olsa 
düĢmanına karĢı uygulayamayacağı savaĢ yöntemlerinden biridir. ĠĢte 
fark, asıl fark buradadır. 

 
 
12-) Levla iz semı'tümuhü zannel mu'minune vel mu'minatu Bi 

enfüsihim hayren, ve kalu hazâ ifkün mubiyn; 
 
Onu (iftirayı) iĢittiğinde iman eden erkekler ve iman eden kadınların 

birbirleri hakkında hayır zannında bulunup: "Bu apaçık iftiradır" demeleri 
gerekmez miydi? (A.Hulusi) 

 
12 - Ne vardı onu iĢittiğiniz vakit erkek ve kadın mü'minler kendi 

kendilerine hüsnü zan etselerdi de bu açık bir ifk tir deselerdi ya. (Elmalı) 
 
 
Levla iz semı'tümuhü zannel mu'minune vel mu'minatu Bi 

enfüsihim hayren, ve kalu hazâ ifkün mubiyn Ģimdide savaĢ yöntemi 
olarak iftirayı uygulayan bu psikolojik savaĢ yöntemi münafıklarından 
sözü aldı, bu psikolojik savaĢ yönteminin muhatapları durumunda olan 
müminler ne yapmalılar. Ona getirdi sözü Kur‟an ve Ģöyle dedi; Bu iftirayı 
iĢittiğinizde mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirleri hakkında iyi 
zanda bulunup ta, hüsnü zanda bulunup ta bu düpedüz bir iftiradır 
demeleri gerekmez miydi. Evet, bu apaçıkçahazâ ifkün mubiyn apaçık, 
düpe düz bir iftira demeleri gerekmez miydi diye soruyor Kur‟an. 

 
Burada sui zan ve hüsnü zan gibi iki karĢıt kavram geliyor 

önümüze. Suizan; Kötü zanda bulunmak, Hüsnü zan; iyi zanda 
bulunmak. Peygamberimiz Ģöyle buyurur: “Müminin mümine kanı, malı, 
ırzı ve suizannı haramdır.” (Buhari) 

 
Çok ilginç, ilk üçünü anlıyoruz. Kan, mal ve ırz. Fakat suizan ilginç 

gerçekten suizannı hamdır. Neden suizan haramdır? Çünkü hüsnü zan 
esastır. Hüsnü zandan hesap sorulmaz. Suizandan hesap sorulur. Bir 
kimse kötü ise ve siz onu iyi biliyorsanız neden iyi bildin diye hesap 
vermezsiniz. Ama bir kimse iyi ise, bir Ģeyi irtikap etmemiĢse kötülüğü, 
fakat onu kötü biliyorsanız siz bundan hesap verirsiniz. O nedenle hüsnü 
zan esastır. 

 
Neden esastır sadece bu mudur delil? Hayır çünkü insan özü 

itibarıyla iyi bir varlıktır. Ġslam‟ın insana bakıĢıyla, Pavlusyen 
Hıristiyanlığının insana bakıĢı arasındaki fark budur. Yani insan günahla 
doğmaz. Ġnsan pırıl pırıl doğar. Ġnsan özü itibarıyla iyidir. Kötülük 



sonradan ve arizidir. Ġslam‟ın insan düĢüncesi insanın iyiliği özünde iyi 
oluĢuna dayanır.  

 
Dolayısıyla insan hüsnü zannı hak eder. Ġyi zannedilmeyi hak eder. 

Ġç dünyası hakkında örtülü bir itiraftır suizan. Suizan eden bir insan kendi 
iç dünyası hakkında örtülü bir itirafta bulunuyor demektir. Evet, eğer ben 
olsaydım bu pisliği yapardım, bu kötülüğü yapardım demezse bir insan 
karĢısındakine suizan edemez. Onun için iç dünyasındaki kokuĢmuĢluk 
hakkında bir örtülü itiraftır diyorum her suizan. BaĢkasını kendiniz gibi 
bilmektir. Eğer iç dünyanız pırıl pırılsa insanlara da iyi zanla bakarsınız. 

 
..inne ba'dazzanni ismün.. (Hucurat/12) zannın bazısı günahtır. 

Ve bu da o günah olan bazı zanlardandır. Onun için özellikle de 
güvenmeniz gereken biri hakkında. Güvenmemeniz gereken bir 
kanaldan bir haber gelmiĢse. Tutalım ki güvenmeniz gereken biri 
hakkındaki o güveni haydi parantez içine aldınız. Fakat haberin geldiği 
kaynak, güvenmemeniz gereken bir kaynak ve siz aslında bir münafığın 
ağzı ile, bir mümin hakkında karar veriyorsunuz. Ve bu Kur‟an ın getirdiği 
temel bir kurala aykırıdır. 

 
..in caeküm fasikun Bi nebein fe tebeyyenu.. (Hucurat/6) Eğer 

size bir fasık, yoldan çıkmıĢ biri. Yani kendisi iyi bir ayakkabı değil 
aslında. Kendisi dürüst değil. Birini bir Ģeyle suçlayan bir adam, o suça 
uzak yakın hiç dokunmamıĢ olması lazım. Ama kendisinin böyle bir 
niteliği yok, fakar birini bir Ģeyle suçluyor. Böyle bir haber getirdiğinde fe 
tebeyyenu.. öyle araĢtırmadan, soruĢturmadan bu haberine itibar 
etmeyin. Mümin bir kula kafir bir ağza dayanamaz. Bir mümin hakkında 
bir kafir referans olamaz. Bir fasık bir facir referans olamaz.  

 
Bir fasığın bile haberi araĢtırılmadan reddedilmesi isteniyorsa, bir 

kafirin haberini varın siz düĢünün. Kaldı ki biraz önce  okuduğum ayette 
ki size bir fasık haber getirdiğinde diye baĢlayan ayet teki o fasık 
Resulallah‟ın döneminde yaĢamıĢ, onu görmüĢ biri idi. DüĢünün, ya 
dininize ve imanınıza düĢman olan bir kanaldan, -bu kanal basın olur 
yayın olur, medya olur, Ģu olur bu olur- bir mümin hakkında gelen bir 
habere siz nasıl kulak verebilirsiniz. Nasıl onunla değerlendirebilirsiniz ve 
bunun vebalini nasıl kaldırırsınız, ĠĢte aslında Kur‟an la düĢünmeye 
baĢladığımızda problem temelden hallolmuĢ oluyor. 

 
 
13-) Levla cau aleyhi Bi erbeati Ģühedae, feiz lem ye'tu BiĢ 

Ģühedai feülaike indAllâhi hümül kâzibun; 
 



(O iftirayı yayanlar) buna dair dört Ģahit getirmeli değil miydiler? 
Mâdemki Ģahitleri getirmediler, iĢte onlar Allâh indînde yalancıların ta 
kendileridirler. (A.Hulusi) 

 
13 - Ona dört Ģahit getirselerdi ya, mademki Ģahit getiremediler o 

halde onlar Allah indinde yalancılardan ibarettirler. (Elmalı) 
 
 
Levla cau aleyhi Bi erbeati Ģühedae iftiracılar, iftiralarını ispat için 

dört Ģahit getirselerdi ya. Evet, zinanın ispatı için nasıl dört Ģahit 
isteniyorsa, bakın böyle zina iftirasının ispatı içinde dört Ģahit getirselerdi 
ya? 

 
Ġffete verilen değer bir kez daha ortaya çıkıyor. Yani her iftira 

insanın, insanlık onuruna yöneltilmiĢ bir saldırıdır ve iftiracıyı 
cezalandırmakta  insanın onurunu korumaktır. Onun için yakın ve açık bir 
tanıklık istiyor, hem de bir değil iki değil, üç değil, tam dört tanık istiyor. 
Yakın ve açık bir tanıklık. 

 
feiz lem ye'tu BiĢ Ģühedai feülaike indAllâhi hümül kâzibun 

madem ki onlar bu Ģahitleri getiremediler bu takdirde onlar Allah katında 
yalancıların, sahtekârların ta kendileridirler. 

 
 
14-) Ve levla fadlullahi aleyküm ve rahmetuHU fiyd dünya vel 

ahireti lemesseküm fiy ma efadtüm fiyhi azâbün azıym; 
 
Eğer dünyada ve sonsuz gelecek sürecinde Allâh'ın fazlı ve O'nun 

rahmeti üzerinizde olmasaydı, attığınız iftira yüzünden kesinlikle çok 
büyük azap dokunurdu. (A.Hulusi) 

 
14 - Eğer Dünya ve Âhirette Allahın fadl-ü rahmeti üzerinizde 

olmasa idi o daldığınız yaygarada size mutlak büyük bir azâb dokunurdu. 
(Elmalı) 

 
 
Ve levla fadlullahi aleyküm ve rahmetuHU fiyd dünya vel 

ahireh bakın eğer Allah‟ın dünya ve ahirette sizin üzerinizde ki fazlı ve 
rahmeti, merhameti, acıması olmasaydı lemesseküm fiy ma efadtüm 
fiyhi azâbün azıym körü körüne daldığınız bu iftiradan dolayı mutlaka 
size büyük bir azap dokunurdu. 

 
 



15-) Ġz telakkavnehu Bi elsinetiküm ve tekulune Bi efvahiküm 
ma leyse leküm Bihi 'ılmun ve tahsebunehu heyyina* ve huve 
'indAllâhi azıym; 

 
Ġftirayı dedikodu yollu edinip, hakkında kesin bir bilginiz olmayan 

Ģeyi laflıyor ve bunu sıradan bir konuĢma sanıyorsunuz... (Oysa) o, Allâh 
indînde azîmdir (büyük bir Ģey)! (A.Hulusi) 

 
15 - O sırada ki dillerinizle telâkki ediyordunuz ve ağızlarınızla hiç 

bir ilminiz olmayan bir Ģey söylüyor ve onu kolay sanıyordunuz, halbuki 
o, Allah yanında büyük bir vebal. (Elmalı) 

 
 
Ġz telakkavnehu Bi elsinetiküm ve tekulune Bi efvahiküm ma 

leyse leküm Bihi 'ılmun ve tahsebunehu heyyina tam da dilinize 
dolayıp hiçbir bilginiz olmadığı halde basite alarak ağızlarınızda 
gevelediğiniz bir sırada hem de dokunurdu o büyük azap. ve huve 
'indAllâhi azıym oysa ki bu Allah katında çok büyük bir vebaldir. 

 
Yani döndürüp döndürüp Allah katında bunun, yani insan onuruna 

yönelik tecavüzün, iftiranın büyük bir vebal olması haddi zatında ey 
müminler, Allah‟ın gör dediği yerden bakarsanız siz bütün bu 
düzenlemelerin, Allah‟ın çıkarını değil kendi çıkarınıza olduğunu 
anlarsınız. Allah sizin onurunuzu savunuyor, kendisini değil. Çünkü 
O‟nun zaten savunmaya ihtiyacı yok. Zaten bütün bu yapılanlardan O bir 
zarar ve ziyan görmez. Tek ziyan görecek taraf sizsiniz. Onun için Allah 
sizi savunuyor. Sizi, sizin Ģerrinize karĢı savunuyor. Ġnsanı, insanın 
tecavüzüne karĢı savunuyor. Ġnsanı insanın saldırısına karĢı savunuyor.   

 
Neden biliyor musunuz? Çünkü Allah‟ın insana olan sevgisi Ģefkati 

ve merhameti, bir annenin evladına olan Ģefkatinden sınırsız derece 
daha büyüktür. Allah sizi seviyor. Onurunuzu size O hediye etti. Bu onuru 
beĢ paralık etmenizi de istemiyor, bunun için. 

 
 
16-) Ve levla iz semı'tümuhü kultüm ma yekûnü leNA en 

netekelleme Bi hazâ* subhaneKE hazâ bühtanun azıym; 
 
Onu (o yalanı) iĢittiğinizde: "Bunu konuĢmak bizim iĢimiz değildir! 

Subhaneke (Seni tenzih ederiz)! Bu, aziym bir iftiradır!" demeniz 
gerekmez miydi? (A.Hulusi) 

 



16 - Onu iĢittiğiniz vakit: bunu söylemek bize gerekmez, hâĢâ bu bir 
büyük bühtandır deseniz ya. (Elmalı) 

 
 
Ve levla iz semı'tümuhü kultüm ma yekûnü leNA en 

netekelleme Bi hazâ iĢte bu yüzden onu iĢittiğinizde bu konuda 
konuĢmak bize düĢmez., Yani ma yekûnü leNA en netekelleme Bi 
hazâ bu konuda konuĢmak bize yakıĢmaz, bize yaraĢmaz Ģık kaçmaz. 

 
subhaneKE hazâ bühtanun azıym Allah‟ım böyle bir iftiradan 

senin yüce zatına sığınırım, sığınırız. DehĢet bir iftiradır demeniz 
gerekmez miydi? Böyle deseydiniz ya. 

 
Müslüman zihin inĢa ediliyor değerli Kur‟an dostları. Haberin 

kaynağı, haberin hedefini ele verir diyor zımnen bu ayetler. Kaynağına 
bakın doğruyu öğrenin diyor. Haberi kim getirdi bakın ona haberin 
kalitesini anlayın. Siz, anneniz makamında olan birini, düĢmanınız 
makamında olan birinden mi öğrenirsiniz. Bu nasıl yaklaĢım. Bu nasıl 
bakıĢ açısı. Aslında siz yaptığınız iftiraya katkıdan daha büyük bir suç 
iĢliyorsunuz. O da içinizde ki duruĢunuzla. Yani anneniz makamındaki 
birini düĢmanınızın ağzından öğrenmek gibi korkunç bir suç iĢliyorsunuz. 
Yani yaptığınız Ģeyin görünenin, görünmeyen karĢısında çok daha 
küçük. Görünmeyen kısmı, iĢin tasavvura yönelik kısmı çok daha büyük 
bir yanlıĢ üzerine oturuyor. 

 
Göz bozulmayınca gönül bozulmaz. BakıĢ bozulmuĢ, gönül 

bozulmuĢ ki bakıĢ bozulmuĢ. Gönül bozulmayınca da göz bozulur, sizin 
gönlünüz bozulmuĢ, içiniz bozulmuĢ ki bakıĢınız bozuluyor. Eğer içiniz 
bozulmasaydı gözünüz de bozulmazdı gönlünüz bozulmasaydı. O 
nedenle gönlünüzü düzeltin, gözünüz düzeltir. Belki böyle anlayacağız. 
(???){Benim anladığım; Ġnsan; Allah‟ın bak dediği yerden bakmayınca 
gönül dediğimiz tasavvuru oluĢturan yöneliĢler bozulur, gönül bozulunca 
da göz yanlıĢ görmeye baĢlar.} 

 
 
17-) Ye'ızukümullâhu en te'ûdû limislihı ebeden in küntüm 

mu'miniyn; 
 
Eğer iman edenler iseniz, bunun benzeri bir olayı sonsuza dek 

yaĢamamanız için Allâh sizi uyarır! (A.Hulusi) 
 
17 - Böyle bir Ģey'e ebedi avdet etmeyesiniz eğer mümin iseniz 

diye Allah size va‟z veriyor. (Elmalı) 



 
 
Ye'ızukümullâhu en te'ûdû limislihı ebeden in küntüm 

mu'miniyn eğer imanda sebat gösteren kimselerseniz Allah size bu tür 
bir iftiraya bir daha asla bulaĢmamanızı öğütler. Va‟z eder.  

 
 
18-) Ve yübeyyinullahu lekümül'ayat* vAllâhu Aliymun Hakiym; 
 
Allâh size iĢaretlerini açıklıyor... Allâh Aliym'dir, Hakiym'dir. 

(A.Hulusi) 
 
18 - Ve sizin için âyetleri beyan buyuruyor ki Allah alîmdir hakîmdir. 

(Elmalı) 
 
 
Ve yübeyyinullahu lekümül'ayat zira Allah size mesajlarını açıkça 

bildiriyor vAllâhu Aliymun Hakiym nitekim Allah her Ģeyi bilir yüce bir 
hikmet sahibidir.  

 
Her Ģeyi bilir, O her Ģeyin içinde, kimin nerede durduğu, iftira 

yapılanın o iĢi yapıp yapmadığı, iftira yapanların bu iftirayı niçin attığı, 
iftira atanların ağzına kulak verenlerin içinde nelerin yattığı, hangisini 
hangi güdülerin yönettiği, bu iftirayı yayanlar neye dayanarak yaydılar. 
Yani kimisi kıskançlıktan, kimisi ahmaklıktan, kimisi saflıktan, kimisi 
bencillikten, kimisi dostunu düĢmanını bilememekten. Herkes tabii ki aynı 
sebeple yapmadı ya da yaymadı. Bunların içinde gerçekten saf, her 
duyduğuna inanan insanlar olduğu gibi, hiçte saf olmayan çok kötü bir 
niyetle iftirayı yayanlarda olabilirdi. Allah onların niyetlerin de bilir yani. 
Niyetlerine göre değerlendirecektir. 

 
 
19-) Ġnnelleziyne yuhıbbune en teĢiy'al fahıĢetü fiylleziyne 

amenû lehüm azâbün eliymün fiyd dünya vel ahireh* vAllâhu 
ya'lemu ve entüm lâ ta'lemun; 

 
Ġman edenler arasında çirkin söylentilerin yayılmasını sevenler var 

ya, onlar için dünyada da sonsuz gelecek süreçte de elim bir azap 
vardır... Allâh bilir, siz bilmezsiniz. (A.Hulusi) 

 
19 - Mü'minler içinde bîedebâne sözlerin Ģüyu' bulmasını arzu 

edenler için muhakkak Dünya ve Âhirette elîm bir azâb vardır ve siz 
bilmediğiniz halde Allah, bilir. (Elmalı) 



 
 
Ġnnelleziyne yuhıbbune en teĢiy'al fahıĢetü fiylleziyne amenû 

lehüm azâbün eliymün fiyd dünya vel ahireh müminler arasında 
hayasızca söylentilerin yayılmasından hoĢlanan kimseleri bu dünyada 
da, ahirette de can yakıcı bir yalnızlığa terk edeceğiz.  

 
Azâbı; etimolojik kökeni olan terk etmek, yalnız kalmak, yalnız 

bırakılmaya atfederek bu anlamı daha uygun buluyoruz. Onun için can 
yakıcı bir yalnızlığa terk edeceğiz. 

 
Zannın bir kısmı günahtır diyen Hucurat/12. ayetini hatırlayın. 

“Ayıpları araĢtıranların Allah ayıplarını araĢtırır, ortaya çıkarır.” Diyen 
Resulallah‟ın hadisini hatırlayın. ĠĢte burada haddi zatında bırakın iftirayı 
bir insanın olmuĢ bitmiĢ bir ayıbını bile araĢtırmak yasaklanmıĢtır. Çünkü 
aynı ayetin devamı; 

 
 inne ba'dazzanni ismün ve lâ tecessesu.. (Hucurat/12) diye 

devam eder. Ayıpları araĢtırmayın. “Allah‟ın örttüğünü sen de ört.” 
demiĢti peygamberimiz birine. Burada ne kadar harika bir değer 
getiriliyor. Yani insanları utandırmak, ayıplarını ortaya dökmek, onların 
utanmasından zevk almak, onların incinmesinden zevk almak. Bu aynı 
zamanda bir bozuk iç dünyanın habercisidir. 

 
DüĢünün kendi saadetini baĢkalarının felaketi üzerine bina eden 

insanlar. Kendi sevincini baĢkalarının üzüntüsüne bina eden insanlar. 
BaĢkalarının yanlıĢını kendi doğrusu gibi niteleyen insanlardır. 
BaĢkasının yanlıĢı senin doğrun olmaz ki. Ayıpları araĢtıran birinin 
mantığı olsa olsa budur. BaĢkalarının yanlıĢını bulayım, benim doğrum 
olsun.  

 
Hayır, hiç kimsenin yanlıĢı bir baĢkasının doğrusu, hiç kimsenin 

günahı, bir baĢkasının sevabı olmaz. Onun düĢmesi senin yükselmen 
anlamına gelmez. Aksine insanlık değeri bir katma değerdir. Eğer bir 
insanın değeri düĢerse, insanlığın ortalama değerinden bir Ģey de eksilir.  
Bence onun değerini artırmaya çalıĢmalısın, düĢürmeye değil. ĠĢte 
burada verilmeye çalıĢılan da o. 

 
vAllâhu ya'lemu ve entüm lâ ta'lemun her Ģeyin iç yüzünü Allah 

bilir, fakat siz bilmezsiniz. 
 
 



20-) Ve levla fadlullahi aleyküm ve rahmetuHU ve ennAllâhe 
Raûfun Rahıym; 

 
Ya üzerinizde Allâh'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı! Allâh muhakkak 

Raûf'tur, Rahıym'dir! (A.Hulusi) 
 
20 - Ya olmasa idi üzerinizde Allahın fadl-ü rahmeti ve hakikati 

Allahın, bir raufı rahîm olması. (Elmalı) 
 
 
Ve levla fadlullahi aleyküm ve rahmetuHU ya Allah‟ın üzerinizde 

ki fazlı ve rahmeti olmasaydı ve ennAllâhe Raûfun Rahıym hele ki Allah 
çok Ģefkatlidir, pek merhametlidir. 

 
 
21-) Ya eyyühelleziyne amenû lâ tettebi'u hutuvatiĢ Ģeytan* ve 

men yettebı' hutuvatiĢ Ģeytani feinnehu ye'müru Bil fahĢai vel 
münker* ve levla fadlullahi aleyküm ve rahmetuHU ma zekâ minküm 
min ehadin ebeden, ve lakinnAllâhe yüzekki men yeĢa'* vAllâhu 
Semiy'un 'Aliym; 

 
Ey iman edenler... ġeytanın adımlarına (bedenin dürtülerine) tâbi 

olmayın! Kim Ģeytanın adımlarına tâbi olursa (bilsin ki) kesinlikle Ģeytan 
fahĢa (aĢırı bedenselliği yaĢamayı) ve münkeri (haddi aĢmayı) emreder... 
Eğer üzerinizde Allâh'ın lütfu ve O'nun rahmeti olmasaydı sizden hiçbir 
kimse ebediyen arınıp geliĢme gösteremezdi! Fakat Allâh dilediğini 
arındırır... Allâh Semi'dir, Aliym'dir. (A.Hulusi) 

 
 
21 - Ey o bütün iman edenler ġeytanın adımlarına uymayın, her 

kim ġeytan adımlarına uyarsa Ģüphe yok ki o çirkin ve merdud Ģeyler 
emreder, eğer üzerinizde Allahın fadl-ü rahmeti olmasa idi içinizden hiç 
biri ebedâ temize çıkamazdı ve lâkin Allah, dilediğini temize çıkarır ve 
Allah, semi'dir alîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû lâ tettebi'u hutuvatiĢ Ģeytan siz ey 

iman edenler Ģeytanın adımlarını izlemeyin lâ tettebi'uyettebı' 
hutuvatiĢ Ģeytan Ģeytanı adım adım takip etmeyin onu önder onu 
rehber, onu kılavuz edinmeyin. ve men yettebı' hutuvatiĢ Ģeytani 
feinnehu ye'müru Bil fahĢai vel münker kim Ģeytanın adımlarını izlerse 
iyi bilsin ki o sadece hayasızlığı ve aklı selime aykırı olanı emreder. 

 



Ġnsan tasavvurunu Ģeytana inĢa ettirmemeli iĢte bu burada 
söylenen Ģeyin iç yüzü budur dostlar, özeti budur. Ġnsan eĢyaya bakıĢ 
mihengi olan tasavvurunu, kendisine hüküm verme mahalli ve merkezi 
olan tasavvurunu Ģeytana inĢa ettirmemeli. 

 
Bu ne demektir? Doğru ve yanlıĢın içini Ģeytana doldurtmamalı. Ġyi 

ve kötünün tarifini Ģeytana yaptırmamalı. DüĢünün, Ģeytan bir sözlük 
hazırlasa siz de iyi nedir diye sözlüğe bakmak için Ģeytanın sözlüğünü 
alsanız, ne kadar kötü var o sözlükte iyi olarak görürsünüz. Kötü nedir 
diye Ģeytanın sözlüğünden öğrenmeye kalksanız, ne kadar iyi var 
Ģeytanın sözlüğünde her iyi kötü olarak yer alır. ĠĢte bu Ģeytanın 
adımlarını izlemek anlamına gelir. 

 
Vahye inĢa ettirirseniz kavramlarınızın içini vahiy doldurur, iyiye iyi, 

kötüye kötü der. Onun için ya rabbi bize hakkı hakk olarak, batılı batıl 
olarak göster diye dua eden ne güzel söylemiĢ. Hakkı Hakk olarak 
görmek önemli. Hak kendini Hakk olarak izhar eder. Fakat sizin onu 
Hakk olarak görmeniz önemlidir. Onun orada Hakk olması, eğer onu siz 
Hakk olarak görmüyorsanız pratikte hiçbir Ģeye yaramaz. Onun için sizin 
nasıl baktığınız önemli. Yamuk bakan hiçbir Ģeyi doğru göremez. Ġftiracı 
da fahiĢedir bu ibareye göre, bakınız; fahiĢ ve fahiĢe kimdir diyorsanız bir 
insanın iffetine yönelik iftira atana aynı zamanda ye'müru Bil fahĢadiyor 
bakınız. Onun için fahiĢ ve fahiĢe sözcükleri aynı zamanda iffete yönelik 
haksız suçlamada bulunan insanların sıfatlarıdır. 

 
ve levla fadlullahi aleyküm ve rahmetuHU ma zekâ minküm 

min ehadin ebede ve eğer Allah‟ın üzerinizde ki fazlı ve rahmeti 
bulunmamıĢ olsaydı sizden hiç kimse ebediyen günahtan arınamazdı. ve 
lakinnAllâhe yüzekki men yeĢa' lakin Allah arınmak isteyeni 
arındırmayı ister. Böyle çevirdim ki yeĢa‟ fiilinin iki özneyi gören konumu 
gereği, kiĢinin iradesi Ģarttır fakat yeter Ģart değildir. Gerek Ģarttır, yeter 
Ģart değil. Ne lazım bir de? Allah‟ın da dilemesi lazım. Allah‟a da 
yaslanması lazım, Allah‟ın da yardımını istemesi lazım. KiĢi iradesine 
düĢeni yapacak, Allah‟tan da yardım isteyecek ve vermeyi isteyecek, 
alacak. Eğer vermek istemeseydi, istemeyi vermezdi. 

 
vAllâhu Semiy'un 'Aliym zira Allah arınma isteğini çok iyi bilir ve 

iĢitir. Öyle değil mi? 
 
 
22-) Ve lâ ye'teli ulül fadli minküm vesseati en yu'tu ulil kurba 

vel mesakiyne vel mühaciriyne fiy sebiylillâhi vel ya'fu velyasfahu* 
ela tuhıbbune en yağfirAllâhu leküm* vAllâhu Ğafûrun Rahıym; 



 
Sizden faziletli ve varlıklı olanlar; yakınlık sahiplerine, miskinlere ve 

Allâh yolunda göç edenlere vermemeye yemin etmesinler... Affetsinler ve 
hoĢgörülü olsunlar... Allâh'ın sizi bağıĢlamasını sevmez misiniz? Allâh 
Ğafûr'dur, Rahıym'dir. (A.Hulusi) 

 
22 - Bir de içinizden fadl-ü vüsat sahibi olanlar karabet sahiplerine, 

miskînlere ve Allah yolunda muhacirlere vergisini vermekten kusur 
etmesin ve affetsin, aldırmasın, Allahın size mağrifet etmesini arzu etmez 
misiniz? Allah gafurdur rahîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ve lâ ye'teli ulül fadli minküm vesseati en yu'tu ulil kurba vel 

mesakiyne vel mühaciriyne fiy sebiylillâh Ģu halde içinizden serveti 
bolluk ve rahatlık içinde olan, servet açısından bolluk ve rahatlık 
içerisinde olan kimseler, yakınlara, muhtaçlara ve Allah davası uğruna 
hicret edenlere yardım etmekten geri durmasınlar. Ya da alternatif bir 
mana; Yardım etmemeye yemin etmesinler. Ye‟teli lafsının yoruma açık 
yapısına göre bu iki manada verilebilir. 

 
Bu ayetin bir de tarihsel boyutu var, Rivayete göre Hz. Ebu Bekir, ki 

iftira olayı sadece Resulallah‟ı hedef almamıĢtı. Resulallah‟ın sağ kolu 
durumunda olan Hz. Ebu Bekir‟i de hedef almıĢtı. Ġki evin içine ateĢ 
düĢürmüĢtü. Biri Resulallah‟ın evi, biri de Hz. Ebu Bekir‟in evi, Hz. 
AiĢe‟nin sevgili babası.  

 
ĠĢte iftira olayından sonra bu iftirayı duyup ta yayan saflardan biride 

Hz. Ebu Bekir‟in yakın akrabalarından biri olan yetim ve yoksul olduğu 
için de sürekli Hz. Ebu Bekir‟in baktığı Mistah Bin Üsase isimli bir kiĢi idi. 
Bu kiĢiye Hz. Ebu Bekir sürekli yardım ederdi. Bu iftirayı yayanlardan biri 
olduğunu haber alınca bir daha yardım etmedi. Yardımdan elini çekti. 
ĠĢte bu ayette, tarihsel olarak anlatılan bu olsa da tabii ki bize verdiği 
evrensel bir öğüt. Bu ayet indikten sonra, -ki ayetin devamını da 
okuyunca Hz. Ebu Bekir‟in tavrını anlayacağız- 

 
vel ya'fu velyasfahu onları affet, hoĢ görsünler. ela tuhıbbune en 

yağfirAllâhu leküm hem Allah‟ın sizi bağıĢlaması sizin hoĢunuza gitmez 
mi? vAllâhu Ğafûrun Rahıym Nitekim Allah hep bağıĢlayandır, daima 
merhamet eder. 

 
Bu ayet geldiğinde Hz. Ebu Bekir‟e iletilmiĢti, iki gözünde yaĢ; “Hiç 

Allah‟ın beni bağıĢlaması hoĢuma gitmez mi demiĢ ve etrafında ki Ģahit 
ve tanık göstererek; “Bunlar Ģahit olsunlar ki bundan sonra Mıstah‟a 



önceki verdiğimin iki katını vereceğim.” DemiĢti. ĠĢte vahyin inĢa ettiği 
nesil iĢte bu neslin gerçekten de dillere destan ahlakı. 

 
 
23-) Ġnnelleziyne yermunelmuhsanatil ğafilatil mu'minati lu'ınû 

fiyd dünya vel âhireti, ve lehüm azâbün azıym; 
 
Kozasında yaĢayıp hakikat bilgisi olmayarak, iman eden iffetli 

kadınlara iftira atanlar, muhakkak dünyada da sonsuz gelecekte de 
lânetlenmiĢlerdir... Onlar için çok büyük bir azap vardır. (A.Hulusi) 

 
23 - ġüphe yok ki ırz ehli bîhaber mümin kadınlara atanlar. 

Dünyada ve Âhirette mel'undurlar ve onlara büyük bir azâb vardır. 
(Elmalı) 

 
 
Ġnnelleziyne yermunelmuhsanatil ğafilatil mu'minati lu'ınû fiyd 

dünya vel âhirah Ģu kesin ki dalgın ve dikkatsiz de olsalar, burada ki el 
ğafilatil mu‟minat, yani günahtan hiç haberleri olmadığı halde Ģeklinde de 
anlaĢılabilir. Fakat Dalgın ve dikkatsizde olsalar Ģeklinde ki bir anlama 
tarihsel olaya da, Hz. AiĢe‟nin dalgınlık sonucunda geriye kalmasına da 
uygun olduğu için böyle anlaĢılması daha olumludur diye düĢünüyorum. 
Dalgın ve dikkatsiz de olsalar iffetli ve inanmıĢ kadınlara iftira atan 
kimseler dünya ve ahirette Allah‟ın rahmetinden dıĢlanacaklar. Lanet, 
Allah‟ın rahmetinden dıĢlanmaktır Allah‟ın laneti. 

 
ve lehüm azâbün azıym üstelik onlar korkunç bir azaba mahkûm 

edilecekler. Tabii ki tevbe etmemiĢ olanlar, tevbe etmemeleri 
durumunda. Razi bunu özellikle parantez içi olarak kaydeder. 

 
 
24-) Yevme teĢhedü aleyhim elsinetühüm ve eydiyhim ve 

erculühüm Bima kânu ya'melun; 
 
O süreçte; onların dilleri, elleri ve ayakları yapmıĢ oldukları 

yüzünden kendilerine karĢı Ģahitlik eder. (A.Hulusi) 
 
24 - O gün ki aleyhlerinde dilleri ve elleri ve ayakları yaptıklarına 

Ģahâdet edecektir. (Elmalı) 
 
 



Yevme teĢhedü aleyhim elsinetühüm ve eydiyhim ve 
erculühüm Bima kânu ya'melun O gün onların dilleri, elleri ve ayakları 
yapıp ettiklerinden dolayı kendileri aleyhine tanıklık edecektir. 

 
Değerli dostlar yapmak tanık tutmaktır. YaĢamak Ģahit 

biriktirmektir.  
 
Elyevme nahtimü alâ efvahihim.. O hesap gününde onların 

ağızlarını kapatacağız.  
 
ve tükellimüna eydiyhim bize elleri konuĢacak,  
 
ve teĢhedü ercülühüm.. (Yasin/65) ayakları Ģahitlik yapacak, 

tanıklık yapacak. Onun için yapmak tanık tutmaktır. Bu ve bu gibi 
ayetlerin bize hatırlattığı Ģey ilahi mahkeme de katiyen yanlıĢ ve yalancı 
bilgi verilemeyecek. 

 
 
25-) Yevmeizin yüveffiyhimullâhu dinehümül Hakka ve 

ya'lemune ennAllâhe "HU"vel Hakkul mubiyn; 
 
O süreçte Allâh kendilerine (Sünnetullâh gereği) yaptıklarının 

sonucunu tamamıyla yaĢatacaktır; bilecekler ki Allâh, apaçık Hakk'ın ta 
kendisidir. (A.Hulusi) 

 
25 - O gün Allah, onlara hak cezalarını tamamen verecek ve 

Allahın aĢikâr Hakk olduğunu bileceklerdir. (Elmalı) 
 
 
Yevmeizin yüveffiyhimullâhu dinehümül Hakk o gün geldiğinde 

Allah onlara hak ettikleri karĢılığı tastamam ödeyecek. ve ya'lemune 
ennAllâhe "HU"vel Hakkul mubiyn ve onlar da Allah‟ın, evet yalnız 
O‟nun her Ģeyi apaçık ortaya çıkaran mutlak gerçek olduğunu 
öğrenecekler. Bu gün öğrenmeyenler o gün Allah‟ın, her Ģeyi ortaya 
çıkaran mutlak gerçek olduğunu öğrenecekler. 

 
 
26-) Elhabisâtü lilhabisiyne velhabisûne lilhabisât* 

vettayyibatü littayyibiyne vettayyibune littayyibat* ülaike 
müberreune mimma yekulun* lehüm mağfiretün ve rizkun keriym; 

 
Çirkin fikir ve davranıĢ sahibi kadınlar, çirkin ahlâklı erkekler içindir; 

çirkin ahlâklı erkekler de çirkin fikir ve yaĢam içindeki kadınlar içindir... 



Temiz, iyi fikir sahibi kadınlar, temiz erkekler içindir; temiz fikir sahibi 
erkekler, iyi fikir sahibi, saf kadınlar içindir... ĠĢte bunlar, (o iftiracıların) 
dedikleri Ģeylerden uzak olanlardır... Onlar için bir mağfiret ve kerîm bir 
yaĢam gıdası vardır. (A.Hulusi) 

 
26 - Habîsât habîsler için, habîsler habîsât için ve tayyibât 

Tayyibler için, Tayyibler tayyibât içindir, bunlar, onların dediklerinden 
müberrâdırlar, kendilerine bir mağrifet ve bir rızkı kerîm vardır. (Elmalı) 

 
 
Elhabisâtü lilhabisiyne velhabisûne lilhabisât kötü kadınlar, 

kötü erkeklerin, kötü erkekler de kötü kadınların dengidir. Ya da bu ibare 
Ģöyle bir alternatif Ģekilde de anlaĢılabilir; Kötü söz ve davranıĢlar kötü 
adamlara, kötü adamlar kötü söz ve davranıĢlara layıktır, yakıĢır. 

 
Elhabisâtü lilhabisiyne velhabisûne lilhabisât tıpkı iyi kadınlar 

iyi erkeklerin, iyi erkekler de iyi kadınların dengi olduğu gibi. Ya da 
alternatif anlamıyla iyi söz ve davranıĢlar iyi adamların, iyi adamlar da iyi 
söz ve davranıĢların layığı olduğu gibi. 

 
ülaike müberreune mimma yekulun iĢte onlar bu dünyada 

iftiracıların dillerine doladıkları Ģeyden tamamen uzaktırlar, masumdurlar. 
 
ĠĢte bu ayet Hz. AiĢe‟yi aklayan ayetti. Bu ayet ininceye kadar 40 

gün geçmiĢti. Allah tarafından aklanmak ne müthiĢ bir Ģey. Tarihin 2. 
Yusuf‟u olmuĢtu Hz. AiĢe. 

 
Hz. AiĢe diyor ki; “Benim gibi biri için ayet nazil olmaz 

zannediyordum. Benim için mi Allah vahiy indirecek diye düĢünüyordum. 
Olsa olsa Resulallah‟a ilhamen ya da bir iĢaret gösterilir diyordum. Bunu 
bekliyordum ama, benim için vahiy iner beklemiyordum.” 

 
[Ek bilgi; Hadis‟in devamında; Bundan sonrasını AiĢe validemiz 

Ģöyle anlatır:  
 
«Ben iki gece bir gün hep ağladım, gözüme hiç uyku girmedi. Bu 

ağlamanın ciğerimi parçalayacağını zannediyordum. Ben ağlarken anam 
ve babam da yanımdan ayrılmıyordu. Evimize Ensârdan bir kadın geldi, 
müsaade alarak yanıma girdi, baĢucumda oturdu. Ben ağlarken o da 
benimle beraber ağlamaya baĢladı. Tam o sırada Allah Resulü yanımıza 
girdi, selâm verip oturdu. Bu dedikoduların çıktığı günden beri hiç 
yanımda oturmamıĢtı, bir aydır da bu mevzuda kendisini aydınlatacak bir 
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vahiy gelmemiĢti. Allahü Teâlâ'ya hamd ve sena ettikten sonra Ģöyle 
buyurdu: 

 
«Ya AiĢe, hakkında bana hep hayırlı olduğun bahsedildi. ġayet 

bu iĢte bir vebalin yoksa Yüce Allah senin paklığını bana bildirir, 
eğer senden bir günah, hata sâdır olduysa tevbe ve istiğfar et. Kul 
günahkâr olup o günahını ikrar ederek tevbe ederse Allah onun 
tevbesini kabul eder.»  

 
Allah Resûlü'nün bu sözlerinden sonra ağlamam kesildi, gözümden 

bir damla bile yaĢ gelmedi. Babama, «Ben Resûlüllah'a ne cevap 
vereceğimi bilemiyorum, sen ona cevap ver» dedim. Babam da 
«vallahi Resûlüllah'a ben de ne diyeceğimi bilmiyorum» dedi. Genç 
olduğum için o sıra henüz Kur'an'dan yeteri kadar bilgi öğrenememiĢtim. 
Sonra Resûlüllah'a «ben size yapmadığım Ģeyi yaptım desem, Allah 
yapmadığımı biliyor. O, bildiğine göre yalan söylemiĢ olurum. 
Vallahi benimle sizin benzeriniz Yusuf'un babası Yakub gibidir. 
Bana düĢen Yakub'un dediği gibi «artık bana güzelce sabır gerekir, 
anlattıklarınıza ancak Allah'tan yardım istenir.»  

 
Böyle konuĢup döĢeğime yattım. Allah-ü Telâ‟nın beni temize 

çıkaracağını umuyordum. Fakat hakkımda bir âyetin nazil olacağım hiç 
tahmin etmiyordum, yalnız Resulallah‟ın rüyasında benim suçsuz 
olduğumun bildirileceğini tahmin ediyordum. Vallahi Peygamber yerinden 
kalkmadan kendisinde vahiy alâmeti belli oldu. ġakakları terledi, ellerinin 
üstünden bile terler çıkıyordu.  

 
Vahyin gelmesi tamamlandıktan sonra tebessüm ederek «Ya ÂiĢe, 

müjdeler olsun, vallahi Allah-ü Teâlâ seni bu dedikodudan temize 
çıkardı.» dedi.  

 
Bunun üzerine anam «ÂiĢe kalk, Resûlüllah'ın elini öp» dedi. 

Ben «Resûlüllah'ın elini öpmem, benim hamd ve minnetim Allahü 
Teâlâ'yadır. Çünkü beni temize çıkaran O'dur.»] 

 
Bu aynı zamanda nedir biliyor musunuz, bu 40 gün, acı ile geçen, 

herkesin diken üstünde durduğu, Resulallah‟ın evinde adeta acı 
yudumlandığı bu 40 gün neden beklendi? Vahyin Allah‟tan olduğunun en 
büyük delillerinden biridir iĢte. Aynı zamanda eğer Allah bildirmezse 
peygamber kendi eĢi hakkında ki bir iftira konusunda dahi son sözü 
söyleyemez. Yani Allah‟ın bildirmediğini peygamber dahi olsa bir insan 
bilemez mesajı idi. Eğer Allah bildirirse bilir mesajıydı. Aslında bu 



mesajları düĢündüğümüzde vahyin kaynağının ilahi olduğunu bir kez ve 
berrak bir biçimde bir kez daha anlıyoruz. 

 
lehüm mağfiretün ve rizkun keriym tabii dünyada Allah onları 

akladı, ama ahirette ise onları limitsiz bir bağıĢ ve tarifsiz güzellikte bir 
rızık beklemektedir. Limitsiz ve tarifsiz sıfatlarını; mağfiratün ve keriymün 
sözcüklerinin belirsiz gelmesi yüzünden koydum çeviriye. Çünkü 
belirsizlik çeviriye bu kelimelerle yansıyabilirdi. 

 
Allah bu dünyada böyle ağır iftiralarla imtihan edilenlere, ahirette 

özel olarak lûtfedecektir. Ġkram edecektir, in‟am edecektir ve karĢılıksız 
koymayacaktır. Sadece suçluların cezasını vermeyecek, aynı zamanda 
mağdurların ödülünü de verecektir. 

 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ġslamoğlu Tef. Ders. NÛR SURESĠ (27-40)(B) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Değerli Kur‟an dostları tefsir dersimize Nûr suresinin 27. ayeti ile 

devam ediyoruz. 
 
 
27-) Ya eyyühelleziyne amenû lâ tedhulu buyuten ğayre 

buyutiküm hattâ teste'nisu ve tüsellimu alâ ehliha* zâliküm hayrun 
leküm lealleküm tezekkerun; 
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Ey iman edenler! Kendi evlerinizden baĢka evlere izinlerini 

almadan ve o hane halkına selâm vermeden girmeyin! Bu sizin için daha 
hayırlıdır; umulur ki bunun anlamını düĢünürsünüz. (A.Hulusi) 

 
27 - Ey o bütün iman edenler! kendi odalarınızın gayrı odalara 

sahiplerine istinas edip selâm vermeden girmeyiniz, bu sizin için 
hayırlıdır, gerek ki düĢünürsünüz. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû ey iman eden kimseler, lâ tedhulu 

buyuten ğayre buyutiküm hattâ teste'nisu ve tüsellimu alâ ehliha 
kendinize ait olmayan evlere sahiplerinden izin almaksızın ve selam 
vermeksizin girmeyiniz. 

 
Daha önceki ayetlerde vahiy kadın erkek iliĢkilerini düzenleyen 

mahremiyete iliĢkin bir takım kurallar getirmiĢ ve bu kurallar çerçevesinde 
bu kuralları ihlal edene bir takım müeyyideler koymuĢtu. Bu ayetle 
baĢlayan pasajda ise örnek bir toplumda kadın erkek iliĢkilerinin sağlıklı 
bir zeminde yürütülmesi için yapılması gerekenler sıralanıyor. Bunların 
baĢında ise hane mahremiyeti, yani hane dokunulmazlığı, özel 
mahremiyet  alanının masumiyeti ve dokunulmazlığı ele alınıyor. ĠĢte bu 
ayet hane mahremiyetinin, yani evin dokunulmazlığına, evin özel alan 
olduğuna ve bu özel alana ev dıĢından birinin girmesi, müdahalesi ancak 
o evin sakinlerinin ve sahiplerinin iznine bağlı olduğunu dile getiriyor. 

 
Size ait olmayan evlere girerken mutlaka izin alın.teste'nisu 

ünsiyet kurun, onlara kendisinizi tanıtın. Onlara kim olduğunuzu, 
kimliğinizi ifade edin. Yani izinden daha öte bir Ģey aslında. Fakat; 
teste'niu diye de anlaĢılmıĢ, hatta bazen böyle okunmuĢ otoritelerce. 
Onun için hane sahibinden izin almak hanenin mahremiyetine karĢı 
konulmuĢ bir tedbirdir. Ondan sonra da selam verin diyor. 

 
Ġlginçtir selâm belki de tüm anlamını bu ayet çerçevesinde 

düĢünüldüğünde buluyor. Çünkü selâm muhataba garanti vermektir. 
Neyin garantisini? Benden sana herhangi bir zarar iliĢmeyecektir. Benim 
elimden, dilimden emin olabilirsin. Ben sana karĢı Hak ve 
sorumluluklarımı biliyorum. Onun içinde senin özel alanına tecavüz 
etmekten sakınırım.  

 
Selâmün Aleyküm diyen bir insan aslında muhatabının hukuklunu 

koruyacağını garanti etmiĢtir. Onun hukukuna tecavüz etmeyeceğini 
hiçbir bakımdan, -bu tecavüz sadece el ile, kaba kuvvetle, agresif 



davranıĢlarla, hatta dil ile değil, benim duygularımdan da emin 
olabilirsin.- Yani sana karĢı güzel duygularla yaklaĢıyorum. Olumlu 
bakıyorum, senin meĢruiyetini tanıyorum, senin var oluĢunu tanıyorum, 
seni meĢru olarak, bir partner olarak, bir muhatap olarak kabul ediyorum.  

 
Bu çok önemli bir düstur. Onun için efendimiz elfüs selam, selamı 

yayınız buyururken aslında birbirinizin hukukunu, birbirinizin özel alanını, 
birbirinizin hak ve sorumluluklarını dikkate alınız. Muhatabınıza güven 
veriniz. Onda güven telkin ediniz kendinize iliĢkin. ĠĢte selam kiĢinin 
muhatabına güven telkinidir. Bana güvenebilirsin. Benden zarar 
görmeyeceğine inanabilirsin garantisidir ve bu manasıyla selâmın 
muhteĢem bir güven parolası olduğu ortada iken neden bazılarına 
selâmün aleyküm deyince gözünüze bön bön bakar ki? Dua 
ediyorsunuz, güven telkin ediyorsunuz sorumluluğunuzu bildiğinizi ve 
muhatabınızın hakkını da koruyacağınızı söylüyorsunuz. Kötülük bunun 
neresinde ki bazıları selâm a düĢman bir tavır sergileyebiliyorlar.  

 
Aslında selâma düĢmanca bir tavır sergileyenler farkında olarak ya 

da olmayarak insanın onuruna, insanın güvenliğine, insanın kerametine 
hakaret etmiĢ olmuyorlar mı? Aslında selâma düĢman olanlar, bilerek ya 
da bilmeyerek; “Bana kimse güvenmesin, ben muhatabıma her Ģeyi 
düĢünebilirim.” demiĢ olmuyorlar mı? Selâma düĢmanlığın insanın 
onuruna ve güvenliğine yönelik bir tecavüze kapı açmak demeye 
geldiğini bilmeliler bu tipler. Onun içinde selâmın anlamını kavramalılar. 
Selâm muhataba bir güvenlik garantisidir, güven telkinidir. 

 
zâliküm hayrun leküm lealleküm tezekkerun düĢünecek 

olursanız eğer sizin yararınıza olan da budur. Tabii düĢünürsek, akıl 
edersek, kafamızı kullanırsak Allah‟ın bizim yararımıza olan Ģeyleri teklif 
ettiğini anlarız. DüĢünecek olursak eğer Allah‟ın  bu talimatlardan hiçbir 
çıkarının olmadığını, çıkarı olan bir tek taraf varsa o da insan olduğunu 
anlarız. 

 
Bu ayet çerçevesinde söylenecek belki bir Ģey daha var, o da 

yukarıda Hz. AiĢe‟ye, onun Ģahsında alemlere rahmet Hz. Muhammed‟e 
yapılan büyük iftiraya rağmen vahiy, iftiracılardan iftiracıların üzerine 
yüklenmekten daha çok tedbir üretiyor. Tedbir almaya çalıĢıyor. Yani 
iftiracıların iftirasına suçu atmak yerine, iftiraya maruz kalmamak için 
tedbir almayı öne çıkarıyor. Vahiyden üslup almak durumundayız. Vahyi 
üslubumuza örnek almak durumundayız. ĠĢte bu. Muhatabı suçlamak 
yerine, ki suçlasa ne kadar suçlasa haklı, çünkü suçlu zaten. Ama tedbir 
almayı öne çıkarıyor. Bu çok önemli. 

 



ĠĢte bu tedbirlerden biri de budur, yani hanenin mahremiyetinin 
sağlanması. Hane mahremiyeti sağlanırsa  özel alanın dokunulmazlığı 
korunursa bu durumda bu tür iftiraya açık kapılar daha da kapanacak, bu 
tür iftiralar ve bu iftiraları etmek için hazır kıta bekleyen kötü niyetli 
insanlara da fırsat verilmemiĢ olacaktır. Tabii ki bu ayet bağlamında eğer 
günümüz dünyasına yönelik bir çözümleme yapacak olursak ortaya 
çıkan günümüz dünyasında Big Brodher, büyük ağabeyin, büyük 
kardeĢin hane mahremiyetini nasıl duman ettiği, özel alanın 
dokunulmazlığı diye bir Ģeyin onun için hiçbir Ģey ifade etmediği, 
uydularıyla, dinleme cihazları ile, kameralarıyla, gizli kameralarıyla vs. 
aletlerle özel alanı nasıl genelleĢtirdiğini ve gözü ile kulağı ile insan 
mahremiyetine nasıl tecavüz ettiğini hepimiz biliyoruz, görüyoruz, 
duyuyoruz. Belki de modern çağ insanlığın tüm çağları içerisinde bu 
açıdan en ahlaksız çağ olarak nitelendirilebilir. 

 
Ġnsanların kapıları kırılarak hane mahremiyetlerine tecavüz edilip 

bunun da hukuk adı altında savunulduğu bir çağ ahlaksız bir çağ değil de 
nedir? Onun için bu meyanda Kur‟an ın getirdiği ilkelerin; bugün dünden 
daha da önemli olduğunu, bugün dünden daha da elzem olduğunu, 
adeta bir Kur‟an mucizesi olarak hane mahremiyetine ve kiĢi 
dokunulmazlığına, kiĢinin özel alanına yönelik tecavüzün ileri ki çağlarda 
daha da büyüyeceğine yönelik vahyin bir öngörüsünü biz burada açıkça 
görüyoruz. 

 
 
28-) Fein lem tecidu fiyha ehaden fela tedhuluha hatta yü'zene 

leküm* ve in kıyle lekümurci'u ferci'u huve ezkâ leküm* vAllâhu 
Bima ta'melune 'Aliym; 

 
Eğer içeride biri yoksa size izin verilinceye kadar oraya girmeyiniz... 

Eğer size "Geri dön" denilirse, geri dönün... Bu sizin için daha temizdir... 
Allâh yaptıklarınızı (B sırrınca) Aliym'dir. (A.Hulusi) 

 
28 - Bunun üzerine onlarda kimse bulmazsanız size bir izin 

verilmedikçe içeri girmeyin ve eğer size dönün derlerse dönün, o sizin 
için daha temizdir ve Allah bütün amellerinize alîmdir. (Elmalı) 

 
 
Fein lem tecidu fiyha ehaden fela tedhuluha hatta yü'zene 

leküm buna rağmen eğer orada kimseyi bulamazsanız size izin 
verilinceye kadar oraya girmeyin. ve in kıyle lekümurci'u ferci'u huve 
ezkâ leküm eğer size dönün denilirse siz de hemen dönün. Bu davranıĢ 
sizin için daha nezihtir, daha temiz bir davranıĢtır. 



 
Zina ve iftira gibi iffete yönelik iki tehdidin ardından aile 

mahremiyetini korumaya yönelik iki tedbir. ĠĢte bu ayetlerde dile getirilen 
iki tedbir. Özel mahremiyet alanını güvenceye almak, bireyin 
mahremiyetini dokunulmaz kılmak özel hayatın dokunulmazlığını 
güvence altına almakla ilgili bu ayetler. 

 
vAllâhu Bima ta'melune 'Aliym zira Allah yaptığınız her Ģeyi 

bilmektedir. 
 
Ayetin, hatta bu iki ayetin sonunda böyle bir ibare neden gelir 

sevgili Kur‟an dostları? Bunun çok çarpıcı bir açıklaması olabilir, o da Ģu; 
aile mahremiyetini, özel hayatın dokunulmazlığını tecavüzden 
masumiyetini, eğer mutlak manada sağlamak istiyorsanız yine iman 
merkezli bir hayat ve iman merkezli bir insanla sağlayabilirsiniz.  

 
ĠĢte bu. Yani her Ģeyi bilen bir Allah‟a iman etmezse bir insan, yada 

iman eden insanlardan oluĢmazsa bir toplum, ya da iman eden insanlar 
eli ile oluĢmazsa bir üst yapı, bir kurum, bir devlet; o zaman insanların 
elleri ile oluĢturduğu o kurum, o müessese, o devlet eli ile o insanların 
özel hayatı tecavüze uğrar. ĠĢte haddi zatında Allah‟ın insana yönelik, 
insanın mutluluğu için koyduğu kuralların ideal manada hayata 
geçirilmesi de yine imana bağlı, yani doğru bir Allah inancına bağlı 
olduğu burada ifade buyruluyor. 

 
 
29-) Leyse aleyküm cünahun en tedhulu buyuten ğayre 

meskunetin fiyha metaun leküm* vAllâhu ya'lemu ma tübdune ve 
ma tektümun; 

 
Ġçinde yaĢanılmayan ve içlerinde size ait bir eĢya bulunan evlere 

girmenizde bir sakınca yoktur... Allâh açığa vurduklarınızı da 
gizlediklerinizi de bilir. (A.Hulusi) 

 
29 - Meskûn olmayan ve içinde bir intifa' salâhiyetiniz olan odalara 

girmenizde size bir günah yoktur, neyi açıklar ve neyi saklarsınız Allah 
bilir. (Elmalı) 

 
 
Leyse aleyküm cünahun en tedhulu buyuten ğayre meskunetin 

fiyha metaun leküm ama içinde oturulmayan sizin de yararlanmanız 
gereken kamusal mekanlara girmenizde bir sakınca yoktur. 

 



Kamusal mekan diye çevirdim, aslında metinde ibare olarak 
olmasa da iĢaret ve ima olarak var, Burada bu ayet ilk otoriteler 
tarafından han, hamam, okul, Cami, otel vs. gibi mekanlar olarak 
nitelendirilmiĢ ki biz bunlara yeni mekanları da ekleyebiliriz; iĢte bütün 
bunların ortak niteliği kamusal mekanlar olmalı. Bu mekanlara girerken 
Kur‟an ın getirdiği bu ilkeler uygulanmaz. Çünkü kamuya açıktır. Zaten o 
mekan kamusal olmakla kamuya açık olma garantisini vermiĢtir. 
Dolayısıyla bu mekanlara, hatta bir yorumda Ģöyle getirilebilir; sahipsiz, 
sahibi olmayan, herhangi biri tarafından kullanılmayan mekanlar da buna 
girebilir. Kamu yararına hizmet veren yerler bunun istisnasıdır yani. 

 
vAllâhu ya'lemu ma tübdune ve ma tektümun Ģu da var ki Allah 

açıktan yaptıklarınızı da, gizlediklerinizi de bilmektedir. Yani özel alana 
tecavüz anlamına gelen bir takım davranıĢlar olabilir. Muhatap bunu 
böyle anlayabilir. Fakat sizin amacınız bu olmayabilir. Siz gerçekten de 
çok iyi bir amaçla bir davranıĢ yaparsınız ama muhatabınız böyle 
algılayabilir. Eğer böyle bir durum varsa Allah o insanın içindekini bilir. 
Fakat tabii beri yandan sanki özel alanı koruyormuĢ gibi davranıp ta 
aslında farklı bir takım yöntemler kullanarak özel alanın mahremiyetine 
tecavüz edenleri de bilir. 

 
 
30-) Kul lil mu'miniyne yeğuddu min ebsarihim ve yahfezu 

fürucehüm* zâlike ezkâ lehüm* innâllahe Habiyrun Bima yasne'un; 
 
Ġman edenlere de ki: Nazarlarını sakınsınlar (cinsel arzuyla 

bakmaktan kaçınsınlar) ve cinsel organlarını korusunlar... Bu onlar için 
daha temizdir... Muhakkak ki Allâh yapıp iĢlediklerini (yaratan olarak) 
Habiyr'dir. (A.Hulusi) 

 
30 - Mü'min erkeklere söyle: gözlerini sakınsınlar ve ırzlarını 

(apıĢlarını) muhafaza etsinler, bu kendileri için daha temizdir, her halde 
Allah ne yaparlarsa habîrdir. (Elmalı) 

 
 
Kul lil mu'miniyne yeğuddu min ebsarihim ve yahfezu 

fürucehüm yeni bir pasaja girdi sure ve burada yine yukarıdaki 
pasajlarla bağlantılı mahremiyetin farklı boyutları ele alınıyor. Özellikle 
kiĢi mahremiyetine, özellikle kadın erkek iliĢkilerinin hangi zemine 
oturmasına sözü getirdi ve dedi ki; Mümin erkeklere söyle gözlerini 
bakılması yasak olandan çevirsinler ve iffetlerini korusunlar. zâlike ezkâ 
lehüm tertemiz kalabilmek için en uygun davranıĢ Ģekli budur. innâllahe 



Habiyrun Bima yasne'un unutmasınlar ki Allah iĢledikleri her bir Ģeyden 
haberdardır. 

 
Burada;yeğuddu min ebsarihim ibaresi üzerinde bir miktar 

durmak lazım. Ğaddul basar; bakıĢı kısmak demektir. Ğadda; tüm 
kombinezonları ile birlikte ğa da da kökünden gelen, bunu çevirerek 
kurabileceğimiz da ğa da, da da ğa, gibi tüm kombinezonları ile birlikte 
bir Ģeyi kontrol altına almak, bir Ģeyi bir kısmından vaz geçirmek 
anlamına gelir. 

 
BakıĢı kısmak, kontrollü bakıĢ anlamı var burada. Demek ki burada 

Mümin erkeklerden istenen bakıĢlarını kontrol altına almak, kadın erkek 
iliĢkilerinde kontrol altında bir bakıĢla iliĢkiyi sürdürmek. 

 
Peki bundan ne anlaĢılmalı? Hemen arkasından gelen “min” edatı 

var. harfi cari. Bu edat çok önemli bir iĢleve sahip bakıĢı kontrol altına 
alma talimatını sınırlandırmakta. Yani yasağı sınırlandırmakta. Nasıl? Bu 
kısıtlamanın genelleĢtirilmesi Ģöyle önlenmiĢ. Belli nitelikte ki bakıĢları 
dıĢlamıĢ. Yani belli nitelikteki bakıĢları yasaklamıĢ. Nedir bu nitelikte ki 
bakıĢlar? Muhatabın kiĢiliğine değil, diĢiliğine odaklanan bakıĢlar. Onun 
cinsel bir figür ve obje olarak gören algılayan yamuk bakıĢlar. ĠĢte bu, 
sözün özü bu.  

 
Bir erkek karĢıt cinsleriyle iliĢki kurarken insani iliĢkiler geliĢtirirken 

beĢeri münasebetler geliĢtirirken mutlaka muhatabını cinsel bir figür 
olarak gören bir bakıĢtan sakınacak. Onu kiĢiliği ile görecek. Onun 
kiĢiliğini önceleyen bir bakıĢ geliĢtirecek. DiĢiliğini önceleyen bir bakıĢ 
geliĢtirmeyecek.  

 
Bu da tamamen bir tasavvur meselesidir. Yani bakıĢtan öte bakıĢa 

komut veren akıl ve tasavvur meselesidir. Eğer tasavvur yamulmuĢsa, 
yamuk bir tasavvur gözü de yamultacaktır. Eğer bakıĢ yamulmuĢsa 
baktığını doğru görmeyecektir. ĠĢte bu anlamda kiĢiliği, diĢiliğin önüne 
geçiren bir erkek yaklaĢımı bir bakıĢ. 

 
Bakınız burada özellikle görmesinler, kafalarını çevirsinler, 

görmezden gelsinler..! Yok, çünkü bu ayetlerin maksadı iliĢki kesmek 
değil, iliĢkiyi sürdürmek. Bir toplumda kadın ve erkeklerin iliĢkilerini ahlaki 
bir zemine oturtmak. Yoksa eğer karĢınızda bir karĢıt cinsten kadın 
yoksa bakıĢı kısmanın, bakıĢların bir kısmından vazgeçmenin, yani 
kontrol altına almanın ne anlamı var? Duvara bakarken bakıĢ kontrol 
altına alınır mı? Gerekir mi? Eğer görmüyorsanız, görüĢ alanınızda karĢıt 
cinsten biri yoksa bakıĢlı kontrol altına alma emrinin ne anlamı kalır.  



 
Bu tamamen iliĢkiyi kesmeye yönelik değil, iliĢkiyi sağlıklı bir zemin 

üzerinde kurmaya yönelik olarak anlaĢılmalıdır. Çünkü tersi olursa erkek 
– kadın cinselliğini istismara yönelir. ĠliĢki; Bir toplumsal değer üretimine 
değil, iliĢki karĢılıklı cinsel kimliği istismarına yönelik bir amaca hizmet 
eder. Fiziksel ve duygusal sakınmayı kastediyor ayet, her ikisini birden. 
Yani sadece fiziksel sakınma değil. Hatta buna hasretmek bu ayette ki 
talimatı bence anlamamak olur. Asıl belki de duyguya hitap eden bir 
ayet. 

 
Peki muhatabını cinsel bir figür olarak algılayan bir bakıĢla bakmak 

ne olur? Erkek için haksız bir kazanç olur. Yani baĢkasının cinselliği 
üzerinden haksız bir kazanç elde etmek. ĠĢin bir de böyle ahlaksız bir 
yanı var. Yani bir tür duygusal bir faizle karĢı karĢıyayız. Bir tür soygunla, 
bir tür haraçla karĢı karĢıyayız. 

 
Yasne‟un diye bitiyor ayet. Su‟n; Yef‟alun fiilinden farklıdır. Bima 

yefa‟lun diye de bitebilirdi. Yani onların yaptıklarını Allah çok iyi 
haberdardır yaptıklarından derken san‟a fiili kullanılıyor, çok ilginç. Bu iki 
fiil arasında, yani fiille su‟n arasında çok temel bir fark var. o da su‟n 
bilinçli yapmaya denilir. Fiil ise bilinçli bilinçsiz tüm yapmaları kapsar. 
Onun için hayvanların ve bitkilerin hareketlerine fiil denir de su‟n 
denmez. 

 
 
31-) Ve kul lil mu'minati yağdudne min ebsarihinne ve 

yahfazne fürucehünne ve lâ yübdiyne ziynetehünne illâ ma zahere 
minha vel yadribne Bi hümurihinne alâ cüyubihinn* ve lâ yübdiyne 
zinetehünne illâ libu'ûletihinne ev abaihinne ev abai bu'ûletihinne ev 
ebnaihinne ev ebnai bu'ûletihinne ev ıhvanihinne ev beniy 
ıhvanihinne ev beniy ehavatihinne ev nisaihinne ev ma meleket 
eymanühünne evittabi'ıyne ğayri ülil irbeti minerricali evittıflilleziyne 
lem yazheru alâ avratin nisa'* ve lâ yadribne Bi ercülihinne liyu'leme 
ma yuhfiyne min ziynetihinn* ve tubu ilAllâhi cemiy'an eyyühel 
mu'minune lealleküm tüflihun; 

 
Ġman eden kadınlara da de ki: Nazarlarını sakınsınlar (cinsel 

arzuyla bakmaktan kaçınsınlar) ve cinsel organlarını korusunlar ve 
zinetlerini, ondan zâhir olan müstesna, açığa vurmasınlar... Hımarlarını 
(baĢlarına örttükleri örtünün arkaya sallandırdıkları uçlarını, göğüs 
açıklıklarını kapatacak Ģekilde) öne getirsinler... (Allâh'ın bahĢetmiĢ 
olduğu) zinetlerini göstermesinler... Ancak (Ģu kimseler hariç): Kocaları 
yahut babaları yahut kocalarının babaları yahut oğulları yahut kocalarının 



oğulları yahut erkek kardeĢleri yahut erkek kardeĢlerinin oğulları yahut 
kız kardeĢlerinin oğulları yahut kendi kadınları yahut sağ ellerinin mâlik 
oldukları (cariye) yahut ricalden erkekliği kalmamıĢ ihtiyarlara sahibinden 
baĢka tâbileri (hizmetçileri) yahut kadınların avreti üzere erkek çocuklar... 
Göğüslerine dikkati çekmek ve erkekleri tahrik amacıyla, yürürken 
ayaklarını vurmasınlar... Ey o iman edenler, hepiniz topluca Allâh'a tövbe 
edin ki kurtuluĢa eresiniz. (A.Hulusi) 

 
31 - Mü'min kadınlara da söyle: gözlerini sakınsınlar, ırzlarını 

muhafaza etsinler, ziynetlerini açmasınlar, zâhir olanı baĢka ve baĢ 
örtülerini yakalarının üzerine vursunlar, ziynetlerini açmasınlar, ancak 
kendi kocalarına yahut kendi babalarına kocalarının babalarına yahut 
kendi oğullarına, yahut kendi biraderlerine, yahut kendi biraderlerinin 
oğullarına, yahut hemĢirelerinin oğullarına yahut kendi kadınlarına yahut 
kendi ellerindeki memlûklarına, yahut ihtiyacı olmayan erkeklerden 
uyuntulara, yahut henüz kadınların avretlerine muttali' olmayan 
çocuklara, müstesna, gizledikleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını da 
vurmasınlar, hepiniz Allaha tevbe edin ey mü'minler ki felâh bulabilesiniz. 
(Elmalı) 

 
 
Ve kul lil mu'minati yağdudne min ebsarihinne ve yahfazne 

fürucehünne Biraz önce Mü‟min erkeklere bir talimat verilmiĢti. Kadın 
erkek iliĢkilerinde erkeğe, karĢıt cinse karĢı nasıl bir bakıĢ geliĢtirmesi 
gerektiğine yönelik bir talimat verilmiĢti, Ģimdi ise kadına bir talimat 
veriliyor. Mümin kadınlara da söyle gözlerini, bakılması yasak olandan 
çevirsinler, iffetlerini korusunlar. Yani mümin kadınlar da bakıĢlarını 
kontrol altına alsınlar. Çünkü deminki değerlendirmelere benzer Ģeyler 
sadece erkekler için değil kadınlar içinde geçerli. Onlar da 
muhataplarının cinsel kimliklerini değil, muhataplarının Ģahsiyetlerini 
öncelesinler. Onun Ģahsiyetiyle, kiĢiliği ile iliĢki kursunlar. Onun kiĢiliğini 
öne çıkarsınlar. Onun kiĢiliği ile zenginleĢsinler belki. Yani iliĢkiden 
doğan katma değeri iki tarafta öldürmesin. Ġki müminin bir araya 
gelmesinden doğabilecek muhteĢem enerjiyi iki tarafta ucuz bakıĢlarla 
heba ve feda etmesinler. Aslında belki de özü itibarıyla söylenen bu. 

 
ve lâ yübdiyne ziynetehünne illâ ma zahere minha mümin 

kadınlar cazibe ve güzelliklerini, bunlardan görünen kısımlar dıĢında 
kamuya açmasınlar. Evet, Mümin kadınlar cazibe ve güzelliklerini, 
bunlardan görünen kısımlar dıĢında kamuya açmasınlar. 

 
Malumunuz kadın, estetik bir formdur, Allah öyle yaratmıĢtır. 

Güzelliğin mücessem timsalidir ve Allah böyle yarattığı bir kadını bir 



insan cinsini elbette istismara açmazdı. Çünkü bir varlığa Cenabı Hakk 
bir değer yüklemiĢse, bir nitelik koymuĢsa o niteliğin istismarının önüne 
de bir engel koymuĢtur. Bu her zaman böyledir.  

 
Servet Allah‟ın verdiği bir nimettir, servetin önüne istismar 

edilmesini engelleyen bir bariyer de koymuĢtur, o da tefeciliktir. 
 
ġehvet Allah‟ın verdiği bir nimettir, ama bunun doğru yolda 

kullanılması ve meĢru sınırlar içerisine kanalize edilmesi için önüne bir 
bariyer konmuĢtur, sınırlar çizilmiĢtir. 

 
Güzellik Allah‟ın verdiği bir nimettir, fakat bunun istismarının önüne 

sınırlar koymuĢtur. 
 
Akıl Allah‟ın verdiği bir nimettir, fakat insan akılla sapmasın diye 

önüne bir bariyer, nakil gibi, yani tabir caizse akıl barajının önüne bir set 
çekerek bu gürül gürül akan akarsuyu enerjiye dönüĢtürmüĢtür. Yani 
durdurmamıĢtır, kokuĢturmamıĢtır, sadece tribünlere yönlendirmiĢtir. 
Ondan enerji üretmiĢtir. Onu meĢru sınırları içerisinde akmaya 
yöneltmiĢtir. ĠĢte naklin görevi budur. 

 
Bunun gibi burada da eğer bir güzellik vermiĢse Allah bir cinse, 

bunun istismarını önleyici tedbirini de almıĢtır. Cazibe ve güzellikleri 
bunlardan görünen kısımlar dıĢında kimseye açmasınlar. 

 
Kadın güzelliğinin kamuya açılabilecek yerlerini ifade eden istisna 

cümlesi var buradaillâ ma zahere minha istisna cümlesi bu. Ġbareden 
kaynaklanan bilinçli müphemlik var bu ibarede. Bilinçli müphemlik adını 
koymayı doğru buluyorum. Bu bilinçli. Birçok farklı yoruma yol açmıĢ bu 
müphemlik. Yani kendiliğinden görünen kısımlar gibi yorumdan 
kaynaklanan bir çeviri de yapılabilmiĢ. Oysa bunlardan görünen kısımlar 
dıĢında anlamına gelir. 

 
Bunlar nereler? Bunlar neler? Görünen kısımlardan ne 

kastediliyor? Nerelerle baĢlar, nerelerde biter? Bunlar bir kadının taktığı 
takılarla mı sınırlıdır, yoksa o takıların takıldığı yerlerle mi? Yani bütün 
bunlar çok çok farklı yorumlara yol açmıĢ. Ama biz burada yorumlardan 
herhangi birine mutlaklaĢtıran bir yaklaĢıma, ibarenin izin vermediğinden 
yola çıkarak doğrudan ibarenin bilinçli müphemliğini koruyacak Ģekilde 
çevirdik. 

 
vel yadribne Bi hümurihinne alâ cüyubihinne bunun içinde baĢ 

örtülerini yakalarının üzerine salsınlar. 



 
Ġbare açık. TeĢhir edilmemesi gereken güzellikler kamuya 

açılamaz. Bu ibareden bir önceki, kamuya açılabilecek kadının 
güzelliklerini, cazibelerini, o istisnayı dile getirmiĢti. Onun dıĢında kadın 
güzelliği teĢhir edilemez, kamuya açılamaz. Neden? Çünkü özeldir. 
Güzellik, özelliktir. Özel genelleĢtirilemez. Onun için cazibe 
genelleĢtirilirse, kamuya açılırsa o zaman insan iliĢkileri, insan iliĢkileri 
olmaktan çıkar karĢılıklı kiĢiliğin değil, diĢiliğin öne alındığı ve kiĢiliğin 
arkaya atıldığı, sadece arkaya atılmayıp mahvedildiği, kiĢiliğin 
öldürüldüğü bir iliĢki biçimine dönüĢür ve bu iliĢki tarih boyunca kadını 
erkeğin maskarası yapmakla sonuçlanmıĢtır. Kadını bir cinsel meta 
yapan iĢte bu yamuk iliĢki çeĢididir. 

 
Kur‟an öncelikle kadını korumak anlamında böylesine muhteĢem 

bir tedbir geliĢtirmiĢ ve testtürü kadının kiĢiliğini diĢiliğinin önüne alan bir 
unsur olarak gündeme getirmiĢtir. Yani öteden beri zaten var olan 
örtünmeye bir amaç, bir anlam. Ġnsana, özellikle de insan unsurunun 
devamını sağlayan cins olan kadına yönelik erkekten gelen tüm kötü, 
yamuk niyetli bakıĢlara ve yaklaĢımlara böyle bir engel koymuĢtur. 
Bunun tersi kiĢiliği yok etmektir. Bireysel ve toplumsal ahlakta sapmaya 
yol açar. KarĢıt cinsler arası iliĢkinin merkezi Ģahsiyet olmaktan çıkar, 
cinsiyet olur. Eğer karĢıt cinsler arasında ki iliĢki Ģahsiyet etrafında değil 
de cinsiyet etrafında geliĢirse bu iliĢki aslında insan iliĢkisi olmaz. Bu 
iliĢki sömürüye dayalı bir istismar iliĢkisi olur. Çünkü meĢru olmayan, 
meĢruiyeti olmayan böyle bir iliĢki eğer meyve üretmeye kalkarsa toplum 
çöküĢe doğru gider. 

 
DüĢünün meĢruiyeti olmayan nikah sözleĢmesi ile 

meĢrulaĢtırılmamıĢ iliĢkiler bir toplumda öyle yaralar açar ki o toplum 
artık kimin, kimin nesi olduğu, kimin kime ait olduğu ve kimin ailesinin 
kim olduğu belli olmayan bir toplum haline dönüĢür. Zaten bu tedbirlerin 
bir boyutu da, bir toplumu ayakta tutan kurumun aile olduğu ve ailenin 
korunmasının da öncelikle kadın erkek iliĢkilerinin sağlıklı bir biçimde 
geliĢtirilmesine bağlı olduğu görüĢünden, hakikatinden yola çıkarak bu 
sonuca varılmıĢtır. 

 
Humur; hımar tekilinden türetilmiĢ bir çoğuldur. BaĢ örtüsü 

anlamına gelir. Bazı cahiller hani bunun içinde baĢ sözcüğü diye 
soruyorlar, bu tabii ki komik bir Ģey olur. EĢarp sözcüğünün içinde de baĢ 
yok. Yemeni sözcüğünün içinde de baĢ yok. YaĢmak sözcüğünün içinde 
de baĢ yok. Kefiye sözcüğünün içinde de baĢ yok, tülbent sözcüğünün 
içinde de baĢ yok.  

 



Ama bunların hepsi de “baĢ örtüsüdür.” Yani ilke de içinde baĢ 
olması gerekmiyor, aksine aslında zımnen baĢta var, çünkü bu kelimenin 
bir baĢka aynı kökten türetilen bir baĢka kullanımı var. Hamr. Aynı kök. 
Ġçki. Neden biliyor musunuz? BaĢın içini örttüğü için. Yani aklı örttüğü için 
içkiye hamr denilmiĢtir. Aklı örter. Ġnsanın aklının üstünü örter, aklın üstü 
örtüldüğünde insan, insan olmaktan çıkar. Geçici olarak ta olsa artık 
insan diğer canlılarla eĢitlenir. ĠĢte sarhoĢun durumu. Dolayısıyla geçici 
bir akıl kaybına yol açtığı için, aklı örttüğü için hamr denilmiĢtir içkiye. 

 
Boyutları, niteliği, kapsamı ne kadar değiĢirse değiĢsin bu ayetteBi 

hümurihinne sözcüğü baĢ örtüsüne delalet eder. Bu tartıĢmasız, 
kesindir. 

 
Burada zaten öteden beri kullanılan bir baĢ örtüsünün örtme biçimi 

dile getiriliyor. Öteden beri bu vahyin, bu ayetlerin muhatabı olan 
toplumda da baĢ örtüsü, tüm dünya toplumlarında olduğu gibi kullanılan 
bir Ģey. Fakat biraz aksesuar olarak kullanılan bir Ģey. BaĢına atarmıĢ 
hanımlar, ama bir parça süs, bir parça aksesuar olarak kullanırlarmıĢ ve 
ayet açıkça diyor ki; BaĢınıza attığınız bu örtüyü aksesuar olarak 
kullanmak yerine amaçlı olarak kullanın ve göğsünüzü açıkta bırakan bir 
biçimde kullanmayın. Göğsünüzü de örtün onunla. 

 
Burada kialâ cüyubihinne ibaresinde ki ceyb kadın elbisesinin 

önündeki yakaların arasındaki açıklık. Yani göğüs üzerinde ki açıklık. 
Özellikle takı mahalleri. Ziyneti ve takıyı göstermek için o bölge oyuk 
yapılır imiĢ. ĠĢte orayı da  örtün. Anlamına bir düzenleme. 

 
[Ek bilgi 1; Orijinal bir bakıĢ; 

http://ekabirweb.blogspot.com/2012/06/basortusu-gercegi.html] 
 
(Ek bilgi-2; orijinal bir makale; Nazar'ın Bilimsel Ġzahı  
Nazar halk dilinde göz değmesi, göz yakması, göz çekimi, göz 

istemi ve göz ıĢıması olarak bilinir. 
Arapça nazar'a isabetül ayin denilir. Nazarın bilimsel tanımı 

ise;gözdeki foto reseptörlerin kasılması sonucu açığa çıkan negatif ve 
pozitif göz akım dalga ıĢınımına nazar denir. 

Nazar'ın üç türlü ıĢınım etkisi vardır.Bu konu radyoloji ilmiyle 
bağdaĢtırılarak laboratuarlarda ispatlanmıĢtır. 

Alfa(sarsıcı) Beta(kırıcı,yıkıcı) ve Gama (yakıcı) ıĢınları olarak, 
genel itibariyle halk arasında daha çok Alfa (sarsıcı)ıĢın etkileri daha 
yoğun olarak oluĢmaktadır. Nazar değen insanda bilimsel olarak beynin 
orta bölümü olan (Mezensefelon) kısmında nöronlar(sinirler) harekete 
geçerek;göz küresini büyütür ve esneme baĢlar. 

http://www.edebiyatdefteri.com/yazioku.asp?id=78752
http://ekabirweb.blogspot.com/2012/06/basortusu-gercegi.html


Ġnsana nazar değdiği bilimsel olarak fizyolojik açıdan esneme ve 
göz küresinin büyümesinden anlaĢılır.Nazar'ın oluĢa gelmesi için nazarı 
vuran kiĢinin,nazara gelecek kiĢiye negatif ıĢın göndermesini bilinçsiz 
olarak gerçekleĢmesi gerekir.Nazar kesinlikle bilinçli olarak 
gerçekleĢemez.Nazar'ı bilinçli olarak gerçekleĢtiren insanlar,çok azdır.Bu 
olay parapsikoloji konusuna girer.Nazarı bilinçli olarak vuran insanların 
gözlerinden Gama(yakıcı)ıĢınlar akımı oluĢur. 

Bu tür ıĢınlar röntgen çekimi bile gözleriyle yapabilecek seviyede X 
ıĢınlarını beynin hipotalamus kısımlarından boĢalarak oluĢturabilirler.Bu 
tür insanlar sayısı az olmakla birlikte çok tehlikelidirler.Gama ıĢınlara ilk 
defa 14 yaĢındaki bir rus kızında bulunmuĢ ve ölçülmüĢtür.Bu insan 
gözleriyle karĢısındaki insana radyolojik Gama ıĢını yollayarak röntgen 
çekimi bile yapabilmektedir. 

Nazar daha çok güzel insanlara, mala mülk sahiplerine, halk 
arasında Ģöhret sahiplerine,iĢinde baĢarılı olan insanlara, değerli 
maddelere, yeni olan geliĢmelere, yeni evlenen gençlere, yeni doğan 
Ģirin çocuklara, yeni alınan arabalara, yeni alınan eve, bağa bahçeye 
daha çok nazar değer. Çünkü insana çekim ve istem oluĢturan tüm güzel 
olan oluĢumlara nazar değer. 

Nazarın fizyolojik etkileri; baĢ dönmesi, ani mide bulantısı, ayak 
kayması, bulanık görme, refleks bozulmaları, gözlerin kızarması, göz 
küresinin büyümesi, sebepsiz esnemeler, sakarlıkların baĢlaması, çeĢitli 
hastalıklar, bir yerden düĢme, gözde kan birikimi, sivilceler, elde veya 
baĢka bir yerde siğiller çıkması, göz çıbanları, kaĢ dökülmesi, boğaz ve 
kulak kaĢıntısı, saç dökülmesi, cinsel iktidarsızlık, sakal ve saç kıran, 
mide ağrısı, dudak kuruması, ayak-el ağırması, bel ağrısı, burun 
kaĢıntısı, kulak çınlaması, göz bulanıklığı, el-ayak kaĢıntısı vb gibi 
fizyolojik bozukluklar nazar değdiğinde baĢlar. 

Nazarın psikolojik etkisi; rüyada sıçramalar, tik oluĢması, el 
titremesi, göz dalması, yorgunluk hissi, uyku bozukluğu bazen de aĢırı 
uyku isteği,dalma hastalığı,gülme hastalığı, ani bunalım dönemi, stres, 
konsantre ve motive eksikliği, sebepsiz huysuzlaĢma, dil sürçmesi, 
düĢüncede saçmalama, kalp çarpıntısı, kabuslar görme, sebepsiz göz 
yaĢı, sebepsiz mutsuzluk-huzursuzluk hissi, kendinde ağırlık olduğu 
hissi, regl sancısının artması, rüyada nazar boncuğu görmesi, bitkinlik 
hissi vb gibi ruhsal etkiler oluĢur. 

Nazarın para psikolojik etkileri; bereketsizleĢme, iĢinizin rast 
gitmemesi, evinizde huzursuz olması, kaderin bir parçası olan Ģansınızın 
kapanması, kısmetinizin kapanması, yaĢadığınız ortamı sevmeme, 
üzerinde aĢırı derece bilinmeyen ağırlıklar oluĢması, sevdiğinizden nefret 
etme, evliliklerde sebepsiz kavgalar, boĢanmalar, eĢinizin değiĢmesi, 
kıskançlıkların baĢlaması, arkadaĢlıklarınızın bozulması, evlenememe, 



rüyalarınızda devamlı mavi renk veya nazar boncuğu görme, Ģiddetli 
geçimsizlik, büyülenme hissi vb gibi para psikolojik etkiler oluĢur. 

Kadın nazarı erkek nazarından daha fazladır. Bu olay kadınların 
her ortamda güzel gözükmek hissinden ve kapris yapma gücünden 
oluĢur. Kadınlar birbirlerine daha çok nazar vururlar. 

Nazar olgusu radyoloji ilmiyle bağdaĢtırılarak ilk defa bilimsel 
olarak incelemeler ile kanıtlanmıĢtır. 

Nazarın para psikolojik etkilerinden korunmayı dualar ile yapmak 
daha sağlıklıdır. Tam metni; 
http://www.edebiyatdefteri.com/yazioku.asp?id=78752] 

 
ve lâ yübdiyne zinetehünne illâ libu'ûletihinne ev abaihinn 

cazibe ve güzelliklerini yalnızca kocalarına, ya da babalarına açsınlar. 
 
ġimdi vahiy kadın erkek iliĢkilerini genel düzeyde düzenledikten 

sonra Ģimdi de akraba iliĢkilerini düzenliyor. Yani tüm toplumda herkesi 
kendi hadlerini, sınırlarını bilmeye ve toplumsal ahlaka katma değer 
olmaya davet ediyor. Ahlaklı bir toplum ortaya çıkarmak için, ahlaklı bir 
bireyin, ahlaklı bir ailenin, ahlaklı bir iliĢkinin nasıl olması gerektiğinin 
esaslarını veriyor. ĠĢte burada da akrabalık iliĢkilerini daha farklı bir 
zemine oturtuyor ve yabancıların kadın erkek iliĢkisinin akraba içinde 
daha toleranslı olması gerektiğini, çünkü akrabalığın çok özel, fıtrattan 
kaynaklanan ontolojik bir bağ olduğunu ve bu bağın da korunmasının 
esas olduğunu böyle dile getiriyor ve öncelikle bu yasakların geçerli 
olmadığı akraba çevresini sayıyor.  

 
O da nedir? Kocalarına. 1. numara da koca var. Çünkü kadın erkek 

iliĢkilerinde maksimum iliĢki bir eĢle bir eĢ arasında kurulabilir. En yakın 
akraba da olsa hiçbir iliĢki çeĢidi karı koca arasında ki iliĢki kadar 
zenginleĢtirilemez. Onun için bir numaraya kocayı almıĢtır. Çünkü Kur‟an 
ın dediği gibi ikisi de bir birinin örtüsüdür. Bu noktada bir kısıtlama 
koymamıĢtır Kur‟an. Kadın ve erkek iliĢkilerinde karı kocaya, birbiri ile 
meĢru sözleĢme çerçevesinde birbirine helal olan iki kiĢiye Kur‟an ikisinin 
arasına bir sınır koymamıĢtır. Birbirine adeta elbise, örtü yapmıĢtır onları. 

 
Ondan sonra babalar. Mahremlerin yanında açılabilecek yerlerin 

tespitinde farklı görüĢler var. Ben o farklı görüĢlere girmiyorum. Yani 
mahremlerin yanında nereler açılmalı. Yani nikahı yasak olan birbiri ile 
evlenmeleri mümkin olmayan insanlar, karĢıt cinsler birbirleri ile iliĢkiye 
girdiklerinde, yan yana olduklarında ne kadar rahat davranabilirler. ĠĢte 
bu konuda da Ġslâm fakihleri, fıkıh otoriteleri arasında farklı görüĢler var. 
Bazıları bunu edep yerleri ile sınırlarken bazıları sadece baĢ ve boyunla 
sınırlar.  

http://www.edebiyatdefteri.com/yazioku.asp?id=78752


 
Burada ölçü nedir. Yine ma‟ruf, meĢru ve makul olandır ölçü. Onun 

içinde fakihlerin ihtilafları birbirinden farklı görüĢleri de bu çerçevede 
anlaĢılmalı bizce. Aslolan iliĢkinin sahih, sağlıklı, kiĢiliği önceleyen 
üretken ve istismarı mümkin kılmayan bir zemin üzerine kurulmasıdır. 
Akraba ile de olsa. Bu zemini biraz da kiĢinin kendisi ve muhatabının 
kiĢiliği, kimliği, yapısı belirleyecektir. Onun için bu noktada biraz da 
kiĢinin fakihi yine kendisi olmalıdır. Kendi ölçüsünü kendisi akıllı, meĢru 
ve makul biçimde doğru bir ölçü ile koymalıdır. 

 
ev abai bu'ûletihinne kayın babalarına. Babalar derken dedenin 

babası, onun dedesi..! Yani usül olarak baĢa doğru gider. 
Kayınbabalarına. Kayınbaba baba yerine kaimdir. Onun için her iki 
tarafında kayın babası baba makamındadır. Tabii ki buradan yola 
çıkılarak anneler ve kayın valideler de geçerli. 

 
ev ebnaihinne ev ebnai bu'ûletihinne oğullarına ya da üvey 

oğullarına. Ġlginçtir, üvey oğullar da oğullar gibi kabul edilmiĢtir. Efendim 
burada üvey dahi olsalar artık nikâhları düĢmeyeceği için, evlenmeleri 
mümkün olmadığı için onlar da mahremler içine karıĢmıĢtır. 

 
ev ıhvanihinne ev beniy ıhvanihinne kardeĢlerine ya da erkek 

kardeĢlerinin oğullarına ev beniy ehavatihinne kız kardeĢlerinin 
oğullarına. ev nisaihinne ev ma meleket eymanühünne kendi 
evlerinde ki kadınlara meĢru Ģekilde sahibesi oldukları kimselere. 
evittabi'ıyne ğayri ülil irbeti minerrical ya da kendi emirleri altında ki 
cinsel arzudan yoksun erkek hizmetçilere. Yani cinsel arzudan yoksun 
derken burada yaĢlı erkekler. Artık cinsel ilgilerini kaybetmiĢ yaĢlı 
erkekler kastediliyor. Yoksa tarihsel bir yanlıĢ anlamada olduğu gibi, ki 
hadım ağası müessesesini saraylarda geliĢtiren de bu yanlıĢ anlama 
hatta istismar idi. Ve bu istismar öyle Ģeylere yol açmıĢtı ki bazı sağlıklı 
insanlar dahi kısırlaĢtırılarak adeta bu istismara çanak tutulma vakalarına 
da tarihte rastlıyoruz. Tabii onunla bir alakası yok, burada tamamen 
cinsel ilgiden yoksun olan, vaz geçmiĢ olacak kadar yaĢlı olan erkekler. 

 
evittıflilleziyne lem yazheru alâ avratin nisa vaya kadınların 

mahrem yerlerinin henüz farkında olmayan çocuklara açabilirler. Yani 
yukarıda ki kendilerine nikah düĢen kimselere göstermeleri yasak olan 
bazı bölgeleri bu çerçevede akraba olan ve  evlenilmesi yasak 
kapsamına giren insanlara göstermelerinde bir sakınca yoktur. Yani 
onların yanında daha rahat hareket edebilirler. 

 



ve lâ yadribne Bi ercülihinne liyu'leme ma yuhfiyne min 
ziynetihinn bir de yürürken gizli olan ziynetlerini teĢhir etmek için 
ayaklarını yere vurmasınlar. 

 
Ġnsan iliĢkilerinde kadın cinselliğinin teĢhiri istismarı önlemek için 

yasaklanıyor. Bu ayette sözün özü bu. Yani teĢhircilik yapmasınlar. Bak, 
ben de Ģu da var, diye karĢıt cinsin dikkatini çekecek bir Ģekilde kiĢiliğini 
sunmak yerine kamuya diĢiliklerini sunma mesajı vermesinler. Neden? 
Çünkü bu kamu ile paylaĢılacak bir Ģey değildir. Kamuya katma değer 
değildir. Kamunun değerini yükseltmez. Bir toplumun değerini özel bir 
alanda kalması gereken Ģeyi genelleĢtirerek bir topluma değer sunulmaz. 
Eğer bir insan bir topluma değer sunacaksa onu kiĢiliği ile, meziyetleri ile, 
bilgisiyle, bilinciyle, ürettiği değerlerle sunacaktır.  

 
Bu üretilmiĢ bir değer değildir. Yani kadına Allah‟ın verdiği 

güzellik, insanın kendi eli ile ürettiği bir değer değildir. Onun içinde 
bunu verenin yasakladığı istikamette kullanmak Allah‟a karĢı 
iĢlenmiĢ bir nankörlüktür aynı zamanda. 

 
ve tubu ilAllâhi cemiy'an eyyühel mu'minune lealleküm 

tüflihun siz ey iman edenler topyekun günahları terk edip Allah‟a yönelin 
ki mutluluk ve kurtuluĢa erebilesiniz. 

 
Evet, yani eğer bu gibi bir meyliniz olmuĢsa, hayatınızın her hangi 

bir döneminde ya da bu sınırları çiğnemiĢseniz, bundan hemen vaz geçip 
Allah‟a yöneliniz. Yöneliniz ki ebedi kurtuluĢa ulaĢabilesiniz. 

 
lealleküm tüflihun ayetin bitiĢindeki bu ibare makro hedefi ortaya 

koyuyor. Bütün bu sınırlamalardan ve düzenlemelerden amaçlanan 
kurtuluĢtur. Hem dünyevi, hem uhrevi. Hem bireysel, hem toplumsal. 
Hem maddi, hem manevi. Hem medeniyet bazında, hem insan unsuru 
bazında kurtuluĢ. Çünkü Allah insanı bilir. Allah yarattığını bilir. 
Yarattığının zaaflarını da bilir.  

 
Dolayısıyla Allah‟ın insan için yaptığı düzenlemeler insanın 

hayrınadır. Bu düzenlemelerin tersine davranmaksa insanı en sonunda 
mahcup edecek, piĢman edecek ve belki de mahvedecek bir takım 
vahim sonuçlara kapı aralayacaktır.  Zaten o sonuçları gördükten sonra 
geri dönmenin de çok bir anlamı kalmayacaktır. Belki mümkün de 
olmayacaktır. Bazı geri dönüĢü olmayan kötü noktalar ondan çok daha 
önce hiç kavle alınmayan basit görülen bir takım sapmalarla baĢlar. 
Rabbimiz kendisine güvenilmesini istemektedir. 

 



 
32-) Ve enkihul eyama minküm ves salihıyne min ıbadiküm ve 

imâiküm* in yekûnu fükarae yuğnihimullâhu min fadliHĠ, vAllâhu 
Vasi'un 'Aliym; 

 
Sizden evli olmayanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden sâlihleri 

nikâhlayın! Eğer onlar fakirseler, Allâh kendi fazlından onları zengin 
eder... Allâh Vasi'dir, Aliym'dir. (A.Hulusi) 

 
32 - Bir de sizden olan dulları ve kölelerinizden, cariyelerinizden 

salihleri evlendirin, eğer fukara iseler Allah, onlara fazlından gına verir, 
Allah, vasi'dir, alîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ve enkihul eyama minküm ves salihıyne min ıbadiküm ve 

imâiküm ve içinizden bekar olanları erkek ve kadın kölelerinizden 
evliliğe elveriĢli olanları evlendirin. 

 
ġimdi yepyeni bir pasaja girdi sure. Bu pasajda yine biraz önceki 

düzenlemelerin yerini bulması için bir toplumda ahlaki sapmanın cinsellik 
merkezli, odaklı ahlaki sağmanın oluĢmaması için alınması gereken bir 
numaralı tedbiri aldı. O da evlilik kurumunu geniĢletmek ve 
kolaylaĢtırmak. Yani evlenmekte güçlük çeken insanların önünü açmak. 
Çünkü meĢru bir biçimde karĢılanmayan arzular gayri meĢruya 
yönelecektir. Onun için de o arzuların meĢru bir biçimde karĢılanmasının 
önündeki engelleri kaldırıp kolaylaĢtırma yönünde bir talimat getiriyor bu 
ayet. Onları evlendirin diyor. 

 
Buradaki eyyam; dul ya da değil, eĢi olmayan herkestir. Öncelikle 

evlenmek isteyip te buna imkan bulamayan köleleri muhatap alıyor bu 
ayet. Fakat bu kapsama giren herkes bu ayetin muhatabı. Evlendirin 
emri cinsel ahlaksızlığı önlemenin bir unsuru olarak öne çıkıyor. O halde 
bu surenin 2. ayetinde ki cezanın uygulanabilmesi, bu gibi önlemlerin 
alınmasına bağlıdır. Ancak adalet böyle tecelli eder. Bir önlem paketinde 
cezayı uyguluyor ama tedbiri almıyorsanız bu adil bir uygulama değildir. 

 
in yekûnu fükarae yuğnihimullâhu min fadliH yoksul da olsalar 

Allah onları lûtfuyla destekleyecektir.  
 
Bu teĢvikler tarihte evlendirme vakıflarının kurulmasına vesile 

olmuĢtur. Ġslam medeniyetinde bir çok mahalde zenginler, varlıklı 
insanlar, hatta devlet evlendirme vakıfları kurmuĢ ve bu vakıflar aracılığı 
ile evlenmekte zorlanan yoksul insanları evlendirmiĢler, evermiĢler, baĢ 



göz etmiĢlerdir. vAllâhu Vasi'un 'Aliym zira Allah lûfunda sınırsızdır, 
kime ne kadar vereceğini çok iyi bilir. Yani verdiklerini varlıkla sınıyor, 
vermediklerini yoklukla sınıyor. Onun için verdikleri varlıkla 
Ģımarmasınlar, vermedikleri de yoklukla me‟yus olmasınlar. Her ikisi de 
sınanmaktadır. Eğer ikisi de görevini yaparsa aslında verilenle 
verilmeyenin durumu da birbirine yaklaĢır, eĢitlenir. 

 
 
33-) Vel yesta'fifilleziyne lâ yecidune nikahan hattâ 

yuğniyehümullâhu min fadliHĠ, velleziyne yebteğunel Kitabe mimma 
meleket eymanüküm fekatibuhüm in alimtüm fiyhim hayra* ve 
atuhüm min malillâhilleziy ataküm* ve lâ tükrihu feteyatiküm 
alelbiğai in eradne tehassunen litebteğu aredal hayatid dünya* ve 
men yükrihhünne feinnAllâhe min ba'di ikrahihinne Ğafûrun 
Rahıym; 

 
Nikâh (eĢ - imkânı) bulamayanlar da, Allâh kendi fazlından onları 

zengin edinceye kadar iffetli olsunlar... Sahip olduğunuz kölelerden 
azâtlık belgesi talep edenlerle -eğer onlarda bir hayır bilmiĢ iseniz- yazılı 
anlaĢma yapınız ve onlara Allâh'ın size verdiği maldan veriniz... 
Cariyeleriniz iffetli-namuslu kalmayı dilerler ise, dünya hayatının geçici 
menfaatini isteyerek fuhĢa zorlamayın... Kim onları zorlar ise, muhakkak 
ki Allâh onların bu yaptıklarından sonra (onlara) Ğafûr'dur, Rahıym'dir. 
(A.Hulusi) 

 
33 - Bir nikâha çare bulamayanlar Allah, kendilerine fazlından bir 

gına verinceye kadar iffetli kalmaya çalıĢsınlar, memlûklarınızdan 
mükâtebe isteyenleri de eğer kendilerinde bir hayır biliyorsanız hemen 
kitabete kesin ve onlara Allahın size malından verin ve Dünya hayatın 
geçici metâını kazanacaksınız diye cariyelerinizi fuhĢa ikrah etmeyin, 
hele iffetli olmak isterlerse; her kim de onları ikrah ederse Ģüphesiz Allah, 
onlara ikrahlarından sonra gafurdur, rahîmdir. (Elmalı) 

 
 
Vel yesta'fifilleziyne lâ yecidune nikahan hattâ 

yuğniyehümullâhu min fadliH ama evlenmeye bir türlü imkan 
bulamayanlar Allah lûtfundan kendilerine bir ruhsat, bir fırsat bir yol 
açıncaya,tanıyıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Yani önlerine bir fırsat 
açıncaya kadar cenabı Hakk kendi iffetlerini korusunlar. Yani iffetsizliğe 
böyle bir Ģeyi bahane kılmasınlar. 

 
velleziyne yebteğunel Kitabe mimma meleket eymanüküm 

öteden beri mülkiyetinizde bulunan kölelerden azatlık sözleĢmesi 



yapmak isteyenlere gelince fekatibuhüm in alimtüm fiyhim hayra eğer 
onlarda bir liyakat görüyorsanız onlarla sözleĢmeye yanaĢınız, sözleĢme 
yapınız hatta bu. 

 
Vahyin daha için baĢında kucağında bulduğu sosyal bir kurum olan 

köleliği bir süreç içinde yok etmeyi amaçladığının en güzel delillerinden 
biridir bu ayet ve bir çok ayet vardır böyle. Kölenin iyi niyetle özgürlüğe 
kavuĢma talebini efendi reddedemez diyor, reddetmemeli. Bu ayet ve 
buna benzer ayetler geldikten sonra Hz. peygamber baĢta olmak üzere 
bir çok sahabe köle azat etme yarıĢına giriĢtiler. Öyle bir yarıĢtı ki bu Hz. 
peygamber bizzat 63 köle azat etti. Yani ömrünün her yılına bir köle, yani 
bir özgürlük. Adeta ömrünün her yılını köle yapılmıĢ bir insanı özgür 
kılarak Allah‟tan satın alma anlamına geliyordu. 

 
Hz. AiĢe 67. kiĢiyi azat etti. Hz. Abbas 70 kiĢi azat etti bu ayet 

üzerine Abdullah bin Ömer ömründe 1.000 kiĢiyi, bin köleyi özgürlüğüne 
kavuĢturdu. Sadece kendi köleleri değildi bunlar. Zaten Resulallah‟ın bu 
manada hiç kölesi olmadı. Onları kendisine köle olarak verilmiĢse dahi 
ya azat ediyor, daha sonra hizmetine alıyor ya da onları bir baĢkasıyla 
evlendiriyor ve öylelikle azat olmuĢ oluyorlardı. 

 
Yine Abdurrahman Bin Avf 30.000 köle azat etmiĢti. Bu ayet 

onlarda böylesine bir özgürlük dalgası uyandırmıĢtı. Onun içinde 
Resulallah‟tan sonraki 30 yıl içinde miras olarak devredilen kölelik adeta 
sıfıra düĢtü. 

 
Bu neyi gösteriyor bize? Vahyin amacının söyledikleri ile sınırlı 

olmadığını gösteriyor. Vahyin amacını söyledikleri ile sınırlı sanmak, 
vahyi anlamamak demektir. Vahiy köleliği bir günde bitirmemiĢtir. Çünkü 
bitmezdi böyle sosyal bir yara.  

 
Amerika‟da ki köleliğin baĢına gelen o dramatik olayı biliyoruz değil 

mi? Kölelik aniden kaldırıldığında 3 gün bayram yaptılar 4. gün eski 
efendilerinin kapısına gelip; açız bizi yeniden köle alın diye yalvardılar. 
Bu değildi, bir yaradan bir baĢka yaraya değildi. Ama vahiy bu problemi 
öyle bir usulünce halletti ki mesela hataen adam öldürmek gibi bir suçta 
köle azat etmek gibi bir karĢılık koymuĢtu. Yine baĢka bazı suçlarda, 
kusurlarda ibadet kusurlarında da köle azat etmek gibi bir kefaret 
yöntemi ile köleliğin kökünü kesmeyi amaçlamıĢtı. 

 
Kölelik 3 kaynaktan besleniyordu. 
 
1 – Miras yolu ile geçen köleler, 



 
2 – Özgür olduğu halde bir biçimde ele geçirilerek köle edilip 

satılanlar, 
 
3 – SavaĢta esir olanlar. 
 
Vahiy bu ikisinin kaynağını kuruttu. Birini zaten kesinlikle yasakladı. 

Özgür birinin gasp edilerek, herhangi bir kervanda basılarak, Hz. Zeyd 
gibi getirilip köle diye satılması bunu kesinlikle yasakladı. Bir diğerini 
miras yolu ile köleliği böyle eritti, geriye sadece savaĢ köleliği kaldı onu 
da bir çok kurallara bağladı. Öyle sıkı kurallar koydu ki karı koca esir 
alınmıĢsa onlar birbirinden ayrılamazdı. Eğer köle kendi özgürlüğünü 
satın almak isterse hayır denilemezdi. Eğer Müslüman olursa zaten 
kesinlikle köle edilemezdi ve köleyi azat etmenin ne büyük bir ecre, ne 
büyük bir sevaba nail olacağı da böylesine teĢvikkar ayetlerle ifade 
edilmiĢken iĢte vahiy köleliği böyle peyderpey bir süreç içinde bitirdi. 

 
ve atuhüm min malillâhilleziy ataküm üstelik onlara Allah‟ın size 

emanet olarak verdiği maldan bir miktar da verin. Yani sadece kabul 
etmekle yetinmeyin bir de onların özgürlüğünü satın almalarına katkıda 
bulunun. 

 
ve lâ tükrihu feteyatiküm alelbiğai in eradne tehassunen 

litebteğu aredal hayatid dünya iffetsizliğe karĢı korunmak istiyorlarsa 
eğer evlenme yolu ile dünya hayatının fani hazlarına tamah ederek sakın 
kadın kölelerinizi fuhĢa zorlamayın. Ġbare biraz uzun olunca tercüme de 
biraz zor oluyor. Evet, (eğer evlenme yolu ile) iffetsizliğe karĢı korunmak 
istiyorlarsa dünya hayatına meyl ederek onları fuhĢa zorlamayın. 

 
ve men yükrihhünne feinnAllâhe min ba'di ikrahihinne Ğafûrun 

Rahıym zira onları zorlayan herkes iyi bilsin ki Allah bu zorlamadan 
dolayı onları bağıĢlayacak, merhamet edecektir. Yani zorlanan değil 
zorlayan suçlu olacak sorumlu olacaktır. 

 
Kölelerle evlilik dıĢı cinsel birleĢmeyi yasaklayan bir ima da içeriyor 

bu ayet. Cariyelere yüklenen ücret ödeme yükümlülüğü vardı. Bu 
ayetlerin geldiği toplumda. Yani cariyeler efendilerine belli bir ücret 
ödüyorlardı. Efendileri buna onları zorluyordu. Bana kazan getir. Bir 
cariye nereden kazanacak? Ne yapacak? Nereden kazanırsan kazan 
diyordu adeta onu fuhĢa teĢvik eder gibi ve onlar da kazanmanın en 
kolay ve en bol yolu olan ahlaksızlığı buluyorlardı. Çünkü baĢka kazanç 
kapısı yoktu onlar için. O nedenle de bu fuhĢu tetikleyen bir unsur olarak 
ortaya çıkıyordu. ĠĢte bu manada bu kapıyı kapatıyordu. 



 
Ġlginçtir bire bir örnek olarak Medine‟de ki münafık elebaĢı Übey Bin 

Kaab‟ın bu iĢi çok büyük bir boyutta yaptığı, 6 ya da 7 cariyesini bu yolla 
çalıĢtırdığı söylenir. Ġlginç değil mi, bu adam aynı zamanda iftirayı 
çıkaran, Hz. Peygamberin harim-i Ġsmetine çamur atan adam ve onun 
adını dahi anmıyor bakınız, Üsluba bakınız onu direkt izan bir etmiyor, 
direkt muhatap ta almıyor.  

 
Oysa ki aslında yerin dibine geçirilmeyi hak etmiĢ olan bu insana 

direkt doğrudan bir ifade de yok. Sadece yine ahlaki bir kural getiriyor. Ki 
Ġbn. Übey‟in Muaze adlı bir cariyesi vardı, bu cariye Müslüman olmuĢtu. 
Müslüman olmasına rağmen bu adam ona zulmediyor onu hala 
kendisine para getirmeye zorluyordu. Ağlayarak durumunu Resulallah‟a 
izah etmiĢti Resulallah‟ta ona sahip çıkmıĢtı ama ya durumunu izah 
etmeyenler, ya durumunu söyleyemeyenler, açığa çıkaramayanlar zulüm 
altında gizlice inleyenler, iĢte bu ayet muhataplarının tümüne böyle bir 
zulme son vermelerini emrediyordu. Yani insanı savunuyor, yine kadının 
ezilmesini savunuyor, kadının bir baĢka amaçla sömürülmesini 
cinselliğinin sömürülmesinin önüne geçiyordu. 

 
 
34-) Ve lekad enzelna ileyküm âyâtin mübeyyinatin ve meselen 

minelleziyne halev min kabliküm ve mev'ızaten lil müttekıyn; 
 
Andolsun ki, size gerçeği açıkça gösteren iĢaretler, sizden önce 

gelip geçmiĢlerden örnekler ve korunmak isteyenler için ibret alınacak 
öğüt inzâl ettik. (A.Hulusi) 

 
34 - Kasem olsun ki size beyan edici âyetler ve sizden evvel 

geçenlerinki kabîlinde bir mesel ve muttakiler için bir mev'ıza indirdik. 
(Elmalı) 

 
 
Ve lekad enzelna ileyküm âyâtin mübeyyinat ve doğrusu biz size 

hakikati açık be net olarak dile getiren mesajlar ve meselen 
minelleziyne halev min kabliküm sizden önce geçip gitmiĢ olanlara 
iliĢkin bir nice mesel, bir nice örnek ve mev'ızaten lil müttekıyn ve 
sorumluluk bilincine sahip olanlar için her türden öğüt indirmiĢizdir. 

 
Bu ayet hem ilk cümlesi ile yukarıdaki hükümlerle bağlantılı, son 

cümlesi ile ardından gelen ve sembolik dilin zirvesini oluĢturan 35. ayetle 
Nûr ayeti ile bağlantılı. Yani iki tarafa da gönderme yapan, iki tarafı da 



gören bir ayet olarak okunmalı. ġimdi; ve mev'ızaten lil müttekıyn 
muttakilere Allah‟ın vaz‟u nasihatı, öğüdü neymiĢ onu okuyalım. 

 
 
35-) Allâhu Nûrus Semâvâti vel Ard* meselü NûriHĠ kemiĢkâtin 

fiyha mısbâh* elmısbâhu fiy zücâcetin, ezzücâcetü keennehâ 
kevkebün dürriyyün yûkadü min Ģeceretin mübareketin zeytûnetin 
lâ Ģarkıyyetin ve lâ ğarbiyyetin yekâdü zeytühâ yudıy'u ve lev lem 
temseshü nâr* Nûrun alâ Nûr* yehdillâhu linûriHĠ men yeĢâ'* ve 
yadribullâhul emsâle linNâs* vAllâhu Bi külli Ģey'in 'Aliym; 

 
Allâh, semâların ve arzın nûrudur (NÛR, ilimdir - candır - datadır; 

semâlar ve arzın hakikati ilimden {DATA} ibarettir)! O'nun nûrunun 
(ilminin varlığı ve açığa çıkıĢı) misali Ģuna benzer: Ġçinde lamba (bilinç) 
bulunan bir kandil (beyin) gibidir... O lamba da bir sırça (Ģuur) 
kapsamındadır! O sırça (Ģuur) sanki inciden bir yıldız (yaradılıĢ amacına 
göre iĢlevlenmiĢ Esmâ bileĢimi) gibidir ki, doğu ve batıya (mekân ve 
zamana) ait olmayan mübarek bir ağaçtan (insanî hakikatin), yani 
zeytinden (TEK'lik Ģuuruna sahip olması) tutuĢturulur! O ağacın yağı 
(Ģuurdaki hakikat müĢahedesi) neredeyse kendisine bir nâr (arınma 
çalıĢmaları) dokunmasa da ıĢık saçar! Nûr'un alâ nûr'dur (Esmâ ilminin 
birimsel ilim sûretinde açığa çıkıĢı)... Allâh (insanın hakikati olan Esmâ 
mertebesi) dilediği kimseyi kendi nûruna (kendi hakikati ilmine) erdirir! 
Allâh insanlar için misaller veriyor... Allâh her Ģeyi (Esmâ özellikleriyle, o 
Ģey olduğu için) Bilen'dir. (A.Hulusi) 

 
35 - Allah, Sema vat-ü Arzın nûrudur, nûrunun temsili sanki bir 

miĢkât; içinde bir mısbah, mısbah bir sırçada, sırça sanki bir kevkebi 
dürrî (bir inci yıldız), mübarek bir ağaçtan tutuĢturulur: bir zeytinden ki ne 
Ģarkîdir ne garbî, yağı hemen hemen ateĢ dokunmasa bile zıya verir, nûr 
üzerine nûr, Allah nûruna dilediğini hidayet buyurur ve insanlar için 
meseller darp eyler ve Allah, her Ģey'e alîmdir. (Elmalı) 

 
 
Allâhu Nûrus Semâvâti vel Ard Allah göklerin ve yerin Nûr‟u dur. 

meselü NûriHĠ kemiĢkâtin fiyha mısbâh onun Nûr‟u içinde kandil 
bulunan bir oyuktan yayılan ıĢık gibidir. 

 
Bu ayet Kur‟an da ki sembolizmin zirvesinden, zirvelerinden biridir. 

Tabii ki burada bir benzetme yapılıyor. Hatta teĢbih-i beliğ var eskilerin 
ifadesi ile.meselü NûriHĠ O‟nun Nûr‟unun misali, örneği. Bir de Kâf, 
teĢbih edatı gelmiĢ ki iki teĢbihle teĢbih olduğu ifade edilmiĢ. BU ayet 
üzerine Ġslam Tefsir tarihinde öyle yorumlar üretilmiĢtir ki belki çok az 



ayete nasip olmuĢtur. Hatta müstakil eserler dahi yazılmıĢtır. Bunların 
baĢında meĢhur Ġmam Gazzali‟nin MiĢkat-ül Envar, adını da bu ayetten 
alan ve sırf bu ayeti ele alan bir müstakil eseri vardır. Her ne kadar 
Gazali o eserde Allah‟ı bizzat Nûr olarak niteliyorsa, yani Nûr‟u hakiki 
manada alıyorsa da bu ayette görüyoruz ki böyle yaklaĢmamızı kesinlikle 
istemediğini iki Ģeyle beyan ediyor. Mesel ve kâf teĢbih edatı.  

 
Onun için bu bir benzetme. Yani buradaki benzetme Ca‟ilu, belki 

takdiri ifadesiyle Nûr‟u kılan, Nûr‟u var eden, göklerin ve yerin Nûr‟unu 
var eden O‟dur manasına anlamamız ayetin bize verdiği bu ima ve açık 
delillerden ortaya çıkıyor. 

 
elmısbâhu fiy zücâcetin evet, o kristal bir fanus içindedir. 

Zücaceyi böyle çevirelim, kristal bir fanus. Ki teĢbih olduğunu sembolik 
bir değer taĢıdığını biz Kur‟an da ki bir çok ayetten anlıyoruz zaten leyse 
kemisliHĠ Ģey‟.. (ġûrâ/11) ayetinde o hiçbir Ģey gibi değil diyor. Yani o 
hiçbir Ģeyin içine elbette ki burada ki Nûr, ıĢık ta girmiyor. Yine Ve lem 
yekün leHÛ küfüven ehad. (Ġhlas/4)hiçbir Ģeyin dengi olmaz diyor. 
Onun için beĢeri tanıma sığmayan Allah‟ın hidayete yakın kullarına 
bahĢettiği gönül aydınlığı bu Nûr.  

 
Nûr vahyin sıfatıdır aslında, Maide/46. ayetinde Ġncil için Nûr 

geçiyor. Tevrat için yine Maide/44. ayetinde Nûr sıfatı geçiyor. Yine 
Kur‟an için Nûr sıfatı Kur‟an da çok kullanılıyor. ve enzelna ileyküm 
nuren mübiyna (Nisa/174) mesela. Yani size Nûr indirdik, ıĢık aydınlık 
indirdik.  

 
Bütün bunlardan anlaĢılıyor ki Nûr vahyin sıfatıdır. Bu sembolü, 

fakat Ġslam bilgi sistemleri farklı farklı yorumlamıĢtır. Beyan bilgi sistemi 
vahiy ve hidayet olarak yorumlamıĢtır. Bürham bilgi sistemi akıl olarak 
yorumlamıĢtır, irfan yani tasavvufun içinde olduğu irfan bilgi sistemi ise 
feyiz, südur ve basiret olarak yorumlamıĢtır. Hiç Ģüphesiz bu üç yorumun 
üçünün de gerçeklik payları vardır. Farklı farklı olmak Ģartıyla. Belki bir 
hiyerarĢi bulunması Ģartıyla üçü de iç içe anlaĢılabilir. Ama özellik ve 
öncelikle unutulmamalıdır ki Nûr Vahyin sıfatıdır, Allah‟ın Nûr‟u da vahyi 
ile indirdiği hidayet olarak anlaĢılmalıdır. 

 
ezzücâcetü keennehâ kevkebün dürriyyün öyle bir fanus ki, 

sanki inci gibi parıldayan bir yıldız. Fanus; Tabir caizse ıĢığın kabı, ıĢığın 
yolu. Yani lambanın dıĢında ki cam. 

 



Übey Bin Kaab büyük kaari bunu akıl olarak yorumlamıĢ, anlamıĢ. 
Gerçekten de doğru bir yorum. Çünkü vahiy ıĢığı akıl fanusuyla hayata 
yansır. Vahiy ıĢığı akıl lambasıyla hayatı aydınlatır. 

 
yûkadü min Ģeceretin mübareketin zeytûnetin lâ Ģarkıyyetin ve 

lâ ğarbiyye o kandil doğuya da batıya da ait olmayan mübarek bir zeytin 
ağacından elde edilmiĢ bir yakıtla tutuĢturulur. 

 
Ġslam‟ın 3 büyük vahyin merkezi Akdeniz havzasıdır. Akdeniz 

havzasının sembolik bitkisi ise zeytindir. Belki zeytinin anılması iĢte 3 
büyük vahyin merkezine bir iĢaret. Fakat ne doğuya ne batıya ait ifadesi 
ibaresi de hakikatin vatanı olmaz. Vahiy bir dille iner. Doğru, Ġbranice 
iner. Aramice iner, Ġncil‟de olduğu gibi. Kur‟an da olduğu gibi Arapça iner. 
Fakat vahyin manası evrenseldir. Kökü zaman ve mekan üstüdür. 
Ayakları yerdedir fakat baĢı göktedir. Onun için vahyin her hangi bir 
coğrafya ile sınırlanması doğuyla ya da batı ile iliĢkilendirilmesi doğru 
olmaz. Bu ayeti aslında vahyin manasının evrenselliğini beyan eden bir 
ayet olarak okumakta mümkün bu ibareyi. 

 
yekâdü zeytühâ yudıy'u ve lev lem temseshü nârun öyle ıĢıltılı 

bir yağ ki, bu yakıt ki neredeyse ateĢ değmeden bile ıĢık saçacak. Öyle 
ıpıl ıpıl, öyle ıĢıltılı bir yakıt ki bu ateĢ değmese bile ıĢık saçacak handi 
ise. Nûrun alâ Nûr Nûr üstüne Nûr‟dur o. Yani yakıtı yakıtı Nûr, lambası 
Nûr, konulduğu yer Nûr, takası, eskiden taka derlerdi, takası Nûr. 
Duvarda o eski kandillerin konulduğu yer, lambaların koyulduğu oyuk o 
Nûr ve ıĢığı Nûr. Ġç içe geçmiĢ Nûr adeta. Yani merkezi Nûr, anlamı Nûr, 
lafzı Nûr ve tabii ki maksadı Nûr. Muhatabı da insanın içine Allah‟ın 
yerleĢtirdiği akıl Nûr. Hepsi Nûr. 

 
yehdillâhu linûriHĠ men yeĢâ' Allah isteyeni Nûr‟unun peĢine 

takarak doğru yola iletmeyi diler. ve yadribullâhul emsâle linNâs* 
vAllâhu Bi külli Ģey'in 'Aliym iĢte Allah insanlara böyle misaller 
vermektedir, zira her Ģeyi en ince ayrıntısına kadar bilen yalnızca 
Allah‟tır. 

 
Değerli dostlar bu ayette geçen semboller miĢhad yani ıĢık mahalli 

duvardaki ıĢık koyulan oyuk. Vahyin nuru olarak anlaĢılabilir. Zücac, yani 
fanus ıĢığın üstüne geçirilen kristal. Kalbin Nûr‟u, yani akıl olarak 
anlaĢılabilir. Mısbah, yani onun içindeki lamba, Allah‟ın hidayet Nûr‟u 
olarak anlaĢılabilir. Zeytûn, yani onun içinde ki, kandilin içinde ki yakıt, 
yağ da iman olarak anlaĢılabilir. Eğer bu kandil insanın gönlünde ki akıl 
Nûr‟u ile birleĢir de, insanın içinde iman ıĢığını yakarsa gerçek aydın 
Allah‟a göre odur. 



 
 
36-) Fiy buyutin ezinAllâhu en türfea ve yüzkere fiyhesmuHU 

yüsebbihu leHU fiyha Bil ğudüvvi vel asal; 
 
(O Nûr = hakikat ilmi) Allâh'ın, yükseltilmesine ve içlerinde (Ģuurda) 

kendi isminin (iĢaret ettiğinin) zikredilmesine (hatırlanıp müĢahedesine, 
Esmâ'sının elvermesiyle) izin verdiği evlerdedir (beyin - bilinç)! Sabah-
akĢam (âfakî ve enfüsî seyirde) oralarda (o evlerde) O'nun 
tespihindedirler! (A.Hulusi) 

 
36 - O evlerde ki: Allah onların rif'atlandırılmasına ve içlerinde 

isminin zikredilmesine izin vermiĢtir, onlarda sabah ve akĢam üstleri ona 
tesbih ederler. (Elmalı) 

 
 
Fiy buyutin ezinAllâhu en türfea ve yüzkere fiyhesmuHU 

yüsebbihu leHU fiyha Bil ğudüvvi vel asal içerisinde sabah akĢam 
O‟nun adının anıldığı için yükseltilmesine izin verdiği evlerde O‟nun 
ululuğunu ve yüceliğini sürekli dile getiren, arkasındaki ayette ricalül 
geliyor, nice yiğitler vardır. Onunla birlikte okumamız daha doğru olur. 

 
Aslında Ġbn Abbas ve ona uyanlar bu ayeti bir önceki ayetin devamı 

olarak okurlar. Fakat Ferra bu ayeti bir sonraki ayetin devamı olarak 
okur, hatta bir sonraki ayetin baĢındaki rical sözcüğünü bu ayette ki 
yüsebbiHU fiilinin öznesi olarak görür. Biz de bu okuyuĢu tercih ettik ve 
bir sonraki ayetle devam edelim. 

 
 
37-) Ricalun lâ tülhiyhim ticaretün ve lâ bey'un an zikrillâhi ve 

ikamis Salâti ve iytaizZekâti, yehafune yevmen tetekallebu 
fiyhilkulubu vel ebsar; 

 
(Onlar o) Ricaldir ki, kendilerini ne ticaret ne de (dünyevî) alıĢveriĢ 

Allâh'ın Zikri'nden (hakikatlerini hatırlamaktan engelleyip), salâtın 
ikamesinden (hakikatini yaĢamaktan) ve zekâtı vermekten 
(kendisindekini karĢılıksız paylaĢmaktan) alıkoymaz! Onlar, kalplerinde 
(Ģuurlarında açığa çıkan içsellikteki hakikat) ve gözleriyle görecekleri 
(âfakta müĢahede edilecek dıĢsal gerçeklik) nedeniyle, dönüĢülecek 
süreçten korkarlar. (A.Hulusi) 

 



37 - Nice erler ki ne ticaret ne beyi' kendilerini zikrullahtan, namaz 
kılmaktan, zekât vermekten alıkoymaz, kalplerin ve gözlerin kıvranacağı 
günden korkarlar. (Elmalı) 

 
 
Ricalun iĢte böyle yiğitler var ki lâ tülhiyhim ticaretün ve lâ 

bey'un an zikrillâhi ve ikamis Salâti ve iytaizZekâ onları ne ticaret ne 
bir baĢka kazanç kapısı Allah‟ı anmaktan, salâtı ikame etmekten ve 
arınmak için verilmesi gerekeni vermekten alıkoyabilir. Bunların hiç birisi 
onları alıkoymaz. 

 
41. ayette, daha sonra gelecek kuĢ sürülerinin salâtından söz 

ediliyor. Onun için namaz kılmak diye çevirmek yerine salâtı ikame 
etmek diye çevirdim. Yani ne manaya geliyor; Allah‟a karĢı esas 
duruĢunu koruyan. Çünkü namazı da içeren bir Ģey. Namazında amacı 
bu zaten. Çok daha kapsamlı bir durumu ifade ediyor. Ġnsanın Allah 
karĢısında ki esas duruĢu. 

 
Salâ kökü biliyorsunuz insanı dik tutan omurgaya verilen isimdir. 

Burada sayılan nitelikler esas duruĢ sahibi bir müminin nitelikleridir. 
 
yehafune yevmen tetekallebu fiyhilkulubu vel ebsar onlar, 

kalplerin ve gözlerin dehĢetle döndüğü günden korkarlar. Yani 
kıyametten, hesap gününden, hesap verecek bir hayat yaĢarlar onun 
için. 

 
 
38-) Liyecziyehümullâhu ahsene ma amilu ve yeziydehüm min 

fadliHĠ, vAllâhu yerzüku men yeĢau Bi ğayri hisab; 
 
(Bu yüzdendir ki), Allâh onlara, çalıĢmalarının sonucunu en güzel 

Ģekilde yaĢatır ve onlara lütfuyla, fazlasını da bağıĢlar... Allâh dilediğini 
ölçüsüz yaĢam gıdasıyla besler! (A.Hulusi) 

 
38 -  Çünkü Allah kendilerine iĢledikleri amellerin en güzeliyle ecir 

verecek, fazlından da ziyadesini bahĢ eyleyecektir, ve Allah dilediğine 
hesapsız rızık verir. (Elmalı) 

 
 
Liyecziyehümullâhu ahsene ma amilu ve yeziydehüm min 

fadliH bütün bunların sonucunda da Allah onları yaptıklarının en iyisiyle 
ödüllendirir. Üstelik onlara kendi lûtfundan daha fazlasını da verir. 



vAllâhu yerzüku men yeĢau Bi ğayri hisab zira dilediğine hesapsız 
rızık bağıĢlayan yalnızca Allah‟tır. 

 
 
39-) Velleziyne keferu a'malühüm keserabin Bi kıy'atin 

yahsebuhüzzam'anu maen, hattâ izâ caehu lem yecidhü Ģey'en ve 
vecedAllâhe 'ındehu feveffahu hısabeh* vAllâhu seriy'ul hisab; 

 
Hakikat bilgisini inkâr edenlere gelince, onların çalıĢmaları da, 

çöllerdeki susayanın su sandığı serap gibidir! Nihayet ona (seraba, 
amellerine), (ölümü tadarak) ulaĢtığında, bir Ģey bulmaz! Allâh'ı kendi 
indînde bulmuĢtur (Esmâ'sıyla hakikatinde olduğunu fark etmiĢtir ama ne 
yazık ki bunu değerlendirmekte geri dönüĢü olmayan noktadadır)! (Allâh 
da) ona geçmiĢ yaĢantısının sonuçlarını tümüyle yaĢatır! Allâh "Seriy'ul 
Hisab"dır (yapılanın sonucunu anında yaĢatan)! (A.Hulusi) 

 
39 - Küfredenlerin ise amelleri bir engin çölde serap gibidir, 

susayan onu bir su zanneder, nihayet ona vardığı vakit onu bir Ģey 
bulmaz da yanında vicdanı Allah‟ı bulur, o da ona tamamı ile hesabını 
görüverir ve Allah seri' hesaplıdır. (Elmalı) 

 
 
Velleziyne keferu a'malühüm keserabin Bi kıy'atin 

yahsebuhüzzam'anu maen inkarda ısrar edenlere gelince onların yapıp 
ettikleri çölde görülen serap gibidir. Susuzluktan yanmıĢ olan onu su 
sanır. hattâ izâ caehu lem yecidhü Ģey'en ne ki ona yaklaĢtığında 
orada sudan hiçbir iz bulamaz. ve vecedAllâhe 'ındehu feveffahu 
hısabehu fakat Allah‟ı kendi vicdanında bulur ve bilir ki o hesabı 
tastamam görür. 

 
Burada eğer mot a mot okuyacak olursak; kendi vicdanında değil, 

kendi yanında diye çevirmemiz lazım. Ġnsanoğlu olmayan yerde suyu 
görür de her yerde tecelli eden Allah‟ı göremez. Böyle bir garip varlık 
insan. Üstelik kendisine Ģah damarından daha yakın olduğu halde 
göremez. 

 
vAllâhu seriy'ul hisab zira Allah çok seri hesap görendir. 
 
 
40-) Ev kezulümatin fiy bahrin lücciyyin yağĢahü mevcün min 

fevkıhi mevcün min fevkıhi sehab* zulümatün ba'duha fevka ba'd* 
izâ ahrece yedehu lem yeked yeraha* ve men lem yec'alillâhu lehu 
nûren fema lehu min nûr; 



 
Yahut (onun yaĢantısının getirisi), derin bir denizdeki karanlıklar 

gibidir ki, onu bir dalga kaplar, onun üstüne de baĢka bir dalga (onu 
bürür), bu ikinci dalganın üstünde de bulutlar! Birbirinin üstünde 
karanlıklar! (Ġçinde bulunan) elini dıĢarı çıkarsa, neredeyse onu 
göremez... Allâh kimde nûr (ilim) oluĢturmamıĢsa (artık) onun nûru (ilmi) 
olmaz! (A.Hulusi) 

 
40 - Yahut derin bir denizdeki zulümât gibidir, onu bir dalga 

bürüyor, üstünden bir dalga, üstünden bir bulut, öyle zulümât ki birbiri 
üstüne, elini çıkardığı vakit onu görmesi ihtimali yok, her kime de Allah, 
bir nûr yapmamıĢsa artık onun için hiç nûr yoktur. (Elmalı) 

 
 
Ev kezulümatin fiy bahrin lücciyyin veya onların yapıp ettikleri 

bir okyanusun derin karanlıkları gibidir. yağĢahü mevcün min fevkıhi 
mevcün min fevkıhi sehabun onu kat kat üstüne dalgalar kuĢatıyor 
derken üstüne bir de kara bulutlar zulümatün ba'duha fevka ba'd kat 
kat karanlık üstüne karanlıklar. 

 
Hemen hatırlayalım ki Nûr‟un alâ Nûr geçmiĢti 35. ayette. Orada 

Nûr üstüne Nûr, burada karanlık üstüne karanlık. Allah‟ın vahiy 
Nûr‟undan mahrum kalmıĢ insan hem gözünü, hem göz görse dahi 
gözün ıĢığını, hem aklını kaybetmiĢ, bunun sonucunda da küfür ve 
günah karanlığına daldıkça dalmıĢ kimse gibidir. Yani gözünü kaybetmiĢ, 
ıĢığını kaybetmiĢ, aklını kaybetmiĢ. Gözü olsa ıĢık olmayınca yine 
göremez. Gözü ve ıĢığı olsa aklı olmayınca yine kavrayamaz. ĠĢte böyle 
bir insan, 3 Ģeyini kaybetmiĢ. Nihayet bunun sonucunda vicdanının sesini 
duyamaz ve fıtratını da koruyamaz olmuĢ. YanlıĢ üst yapı doğru alt 
yapıyı da mahvetmiĢ. Bu ibare iĢte Nûrun alâ Nûr un zıddıdır. 

 
izâ ahrece yedehu lem yeked yeraha kiĢi çıkarıp baksa nerdeyse 

elini dahi göremeyecek durumda yani değil soyut hakikatleri, somut 
gerçekleri bile kavrayamaz, fark edemez hale gelmiĢ. ve men lem 
yec'alillâhu lehu nûren fema lehu min nûr nitekim bir kimseyi Allah 
aydınlatmamıĢsa onun asla aydınlıktan nasibi olmaz ve o asla 
karanlıktan kurtulmaz. Yani Allah‟ın ıĢık vermediği kimse karanlığa 
mahkum olur. Eğer imanı yoksa aslında o gece üstüne gecenin içinde 
kalmıĢ olan aklını, gözünü ve ıĢığı kaybetmiĢ bir zavallıdan baĢkası 
değildir. 

 
Rabbim Vahyin ıĢığını gönlümüze düĢürsün ve aklımızı vahiyle 

münevver kılsın. 



 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ġslamoğlu Tef. Ders. NÛR SURESĠ (41-64)(112) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları bugünkü dersimize Nûr suresinin 41. ayeti ile 

devam ediyoruz.  
 
 
41-) Elem tera ennAllâhe yüsebbihu leHU men fiysSemavati vel 

Ardı vet tayru saffat* küllün kad alime salâtehu ve tesbiyhah* 
vAllâhu Aliymun Bima yef'alun; 
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Görmedin mi ki, semâlarda ve arzda ne varsa ve saf saf kuĢlar, 
Allâh'ı tespih eder (kulluk iĢlevini yerine getirmek suretiyle)... Her biri 
kendi salâtını (hakikati olan Esmâ bileĢiminin gereğini yaĢaması) ve 
kendi tespihini (salâtının sonucu olan iĢlevi) gerçekten bilmiĢtir... Allâh 
yaptıklarını (Esmâ'sıyla hakikati olarak) Aliym'dir. (A.Hulusi) 

 
41 - Baksan â hakikat Allah, o Semavât-ü Arzdaki kimseler ve o 

kanat çırpıp süzülen dizilen kuĢlar hep onun için tesbih ediyor, her biri 
cidden salâtını ve tesbihini bilmiĢ, Allah da, ne yapıyorlarsa hep biliyor. 
(Elmalı) 

 
 
Elem tera ennAllâhe yüsebbihu leHU men fiysSemavati vel 

Ardı vet tayru saffat sen ey insan, ey bu ilahi hitabın muhatabı olan 
insan. Göklerde ve yerde bulunan her bir varlığın kanat çırpan kuĢ 
katarlarına dek Allah‟ın yüce kudretini dillendirdiğini fark etmez misin? 

 
Burada Allah‟tan bağımsız bir varlık tabakası ve varlık alanı 

bulunmadığı ilahi lisanla dile getiriliyor. Canlı, cansız diye ayırdığınız 
bütün varlıklar ona iĢaret ederler. Bütün varlıklar bir parmaktırlar. Allah‟ı 
gösteren birer parmak. Bütün varlıklar bir sanattır, sanatkarına iĢaret 
ederler. KuĢ katarları bile saf saf dizilmiĢ kuĢlar bile Allah‟ı tesbih ederler 
derken ayeti kerime aslında yüce olan Allah‟ın yüceliğini ifade ederler. 
Varlıklarıyla gösterirler diyor, demek istiyor. 

 
Bu anlamda evrene, eĢyaya, varlığa hangi gözle baktığınız önemli. 

ĠĢte Kur‟an insanda bir bakıĢ açısı inĢa ediyor. Bir tasavvur inĢa ediyor. 
Eğer Kur‟an ın inĢa ettiği tasavvurla hayatı okursa insan varlığın her 
birinin mutlak hakikate bir atıf olduğunu fark edecektir.  

 
Zaten Elem tera enne diye girmesi ayetin aslında görmez misin 

diye çevrilebilir. Fakat görmek nasıl ki göz bakmanın, bakma görmenin, 
görme fark etmenin, farkına varmanın, farkına varma ise düĢünmenin bir 
aracı ise bütün bu silsile gözle baĢlar, fakat gözle bitmez ise, onun içinde 
farkına varma ile neticelenmeyecek bir görme aslında görme değildir. 
Eğer bakıyor görmüyorsanız, görüyor fark etmiyorsanız, fark ediyor fakat 
maksadını anlamıyor ve kavramıyorsanız o zaman ne görmenizin, ne 
gözünüzün ne de ıĢığın varlığı sizin için bir Ģey ifade etmiyor demektir. 

 
küllün kad alime salâtehu ve tesbiyhahu doğrusu onların hepsi 

de O‟na teslim olmayı ve O‟nu yüceltmeyi bilmektedirler. 
 



Çok ilginç bir ibare. KuĢ katarlarına varana dek varlıklar O‟na salât 
ederler, O‟na salât etmeyi bilirler diyor. Biliyorsunuz salât namaz 
anlamına kullanılan bir Kur‟ani kavram. Yani bir yerde namaz kılarlar, 
kendi namazlarını. O zaman kuĢların, kuĢ katarlarının, canlı, cansız 
varlıkların namazı ne ola ki diye bir soru gelebilir akla. Bu soru 
çerçevesinde insanın namazını da anlamlandırabilmek için aslında 
salât‟ın kelime kökeni olan salâh sözcüğünün insanı dik tutan omurga 
anlamına geldiğini bilmemiz gerekiyor. Omurga insanın duruĢunu temin 
eder. Yani insan omurgası sayesinde iki ayak üzerinde yürüyen, dik 
duran bir varlıktır. Ġnsanca duruĢ sergileyen bir varlıktır. Buradan yola 
çıkarak aslında salâtın Allah‟a karĢı varlığın esas duruĢu veya klas 
duruĢu olduğu sonucuna ulaĢabiliriz. 

 
Tüm varlık Allah‟a karĢı esas duruĢunu bozmuyor. Allah‟ın koyduğu 

yerde duruyor. Allah‟ın kendilerine verdiği görevi yapıyor. Kendileri için 
verilmiĢ olan role itirazsız teslim oluyor. Belki buradan yola çıkarak 
insana verilen öğütte; Ey insanoğlu sen bu varlığın tepesinde yer alan 
Ģerefli bir varlıksın. YaratılmıĢların zirvesinde oturup ta senden aĢağıda 
ki varlıkların dahi Allah‟a teslim olduğu bir varlık aleminde senin Allah‟a 
isyan etmenin bir mazereti ve gerekçesi olabilir mi? ĠĢte bize sordurması, 
veya sordurmaya çalıĢtığı soru bu ayetin. 

 
[Atlanan cümle; vAllâhu Aliymun Bima yef'alun 
 
Allah da, ne yapıyorlarsa hep biliyor. (Elmalı)] 
 
 
42-) Ve Lillâhi Mülküs Semavati vel Ard* ve ilAllâhil masıyr; 
 
Semâların ve arzın varlığı (dilediği mânâları seyretmek için onları 

ilminde vareden) Allâh içindir ve dönüĢ Allâh'adır! (A.Hulusi) 
 
42 - Ve bütün o Göklerin ve Yerin mülkü Allahın, hem bütün gidiĢ 

ona. (Elmalı) 
 
 
Ve Lillâhi Mülküs Semavati vel Ard zira göklerin ve yerin 

hakimiyeti Allah‟a aittir. ve ilAllâhil masıyr ve nihai dönüĢte yalnızca ve 
yalnızca Allah‟a dır. Yani ey insan sadece hayatın değil, mematın ve 
ondan sonrası da Allah‟ın elindedir. Ey insan senin varlığını ve yaĢamanı 
mümkin kılan yer ve gökler Allah‟ın mülkiyetindedir. Sen O‟nun 
mülkiyetinde bir misafirsin, konuksun. Allah‟ın konuğusun. Allah‟ın dünya 
sarayında konuk ediliyorsun. Konuk geldiğin sarayda ev sahibine isyan, 



ev sahibine hakaret, ev sahibine küfür ne demektir. Bir teĢekkür bekliyor 
ev sahibi senden. Belki borcunu ödeyemezsin, hakkını ödeyemezsin, 
fakat bir teĢekkürde mi edemezsin. ĠĢte burada vurgulanan bu. Göklerin 
ve yerin Allah‟ın mülkü olması insana bunu hatırlatıyor.  

 
Ġlahi ıĢığa gözlerini kapayan, O‟nun mülkünde yaĢayıp O‟na isyan 

eden, bigane kalan biridir. Yukarıdan itibaren vahiyle olan bağlantısını 
kurduğumuzda bize verdiği öğüt sonuç olarak bu. Yani vahye gözünüzü 
kaparsanız, Allah‟a isyan etmiĢ olursunuz. 

 
 
43-) Elem tera ennAllâhe yüzciy sehaben sümme yüellifü 

beynehu sümme yec'aluhu rukâmen feteral vedka yahrucü min 
hılalih* ve yünezzilu mines Semai min cibalin fiyha min beradin 
feyusıybü Bihi men yeĢau ve yasrifuhu 'an men yeĢa'* yekâdü sena 
berkıhi yezhebü Bil ebsar; 

 
Görmedin mi ki Allâh bulutları (fikirler) sürüyor, sonra aralarını 

birleĢtiriyor (onları hikmetle bütünleĢtirip), sonra üst üste yığıyor (sistem 
ve düzen)! Böylece yağmurun (rahmetin) onların aralarından çıktığını 
görürsün... Semâdan, dağlar misali bulutlardan (rahmet kaynağından) 
dolu (hakikat ilmi sağanağı) boĢanır... Onu dilediği kimseye isâbet ettirir, 
dilediği kimseden de çevirir! Onun ĢimĢeğinin (tecelli-i zât'ı berkî = anlık 
Ģuurda parlayan zâta dönük hakikat müĢahedesi) Ģiddetli parıltısı 
neredeyse görülesileri görülmez eder! (A.Hulusi) 

 
43 - Baksan â Ģu hakikate: Allah, bir bulut sevk ediyor sonra onun 

açıklığını telif eyliyor, sonra onu teraküm ettiriyor da yağmuru görüyorsun 
hilâlinden çıkıyor, bir de o Semadan, ondaki dağlardan bir tolu indiriyor 
da dilediğini onunla musab kılıyor ve dilediğinden onu bertaraf ediyor, 
ġimĢeğinin parıltısı hemen hemen gözleri alıverecek. (Elmalı) 

 
[Ek bilgi; 43 - Görmedin mi Allah bulutları sürer, sonra onların 

arasını te‟lif eder (Bulutları birbirine geçirerek aralarındaki boĢlukları 
doldurur). Sonra onları birbiri üste yığar (SıkıĢtırır) arasından yağmurun 
çıktığını görürsün. Yukarıdan, oradaki dağlar (gibi bulut parçalarından) 
bir dolu indirir de onunla dilediğini vurur, (ziyana uğratır) dilediğinden de 
onu öteye çevirir (ona refakat eden) ĢimĢeğinin parıltısı nedeniyle gözleri 
alır. (Maurıce Bucaılle- Kitab-ı Mukaddes Kuran ve bilim)] 

 
 
Elem tera ennAllâhe yüzciy sehaben sümme yüellifü beynehu 

sümme yec'aluhu rukâmen feteral vedka yahrucü min hılalih Yine 



sen fark etmez misin ki ey bu ilahi hitabın muhatabı olan insan. Bulutları 
sürükleyen, sonra onları birbiri üzerine istif eden, kümeler haline getiren, 
yağmuru, senin onların bağrından boĢaldığını gördüğün, ki öyle tercüme 
etmek daha doğru olur feteral vedka yahrucü min hılalih yağmurun; 
onların bağrından boĢaldığını gördüğün. Sen öyle görüyorsun. Fakat iĢin 
özü, iĢin aslı çok farklı iç içe geçmiĢ bir iĢlemin sonucu. Ġlahi yasaların 
sonucu olarak o yağmura kavuĢuyorsun. Yağdıran iĢte Allah‟tır. 

 
Bulutları sevk ettiği gibi hidayeti de Allah sevk eder. Aslında 

yağmurda, Kur‟an da; hidayet arasında iç içe bir iliĢki kurulur. Yağmurla 
vahiy arasında bir bakıĢımlılık vardır. Nasıl ki yağmur yağdığı yeri çöl 
iken göl eder, kuru iken, çorak iken yemyeĢil kılarsa vahiyde indiği yüreği 
çöl iken göl eder. Çorak iken yemyeĢil bir vaha eder. Onun için Kur‟an ın 
baĢından sonuna kadar Kur‟an da geçen yağmur misalleri hep zımnen 
ilahi vahye ve o vahyin indiği yüreği, indiği toplumu, indiği coğrafyayı 
yeĢillendirmesine bir atıf, bir ima içerir. 

 
ve yünezzilu mines Semai min cibalin fiyha min beradin 

feyusıybü Bihi men yeĢau ve yasrifuhu 'an men yeĢa' Yine gökten 
dolu yüklü bulut dağları indiren, peĢinden dilediği kimseye onu isabet 
ettirip dilediğinden de onu uzak tutan yine Allah‟tır. 

 
Tabii hidayetle bağlantısını kuracak olursak bu misalin hidayeti, 

bulut dağları, belki dolu yüklü bulut dağlarına benzetilen hidayetin burada 
kimi insan için inkar artırıcı, kimi insan için de iman artırıcı boyutu ima 
ediliyor gibi. Vahiy herkesin imanını artırmıyor mu? bazılarının da inkarını 
artırıyor.  

 
Ve nünezziilu minel Kur'âni ma huve Ģifaun ve rahmetun lil 

mu'miniyne, ve lâ yeziyduz zalimiyne illâ hasara. (Ġsra/82) Kur‟an dan 
Allah‟a güvenip inananlar için Ģifa indiriyoruz. Fakat yine aynı Kur‟an aynı 
vahiy zalimlerin, kendi kendine kıyanların ters dönmüĢ bir akla ve 
mantığa sahip olanların, varlığa tersinden bakanların hüsranını 
artırmaktan baĢka bir Ģey yapmazlar. Demek ki Vahyin çift taraflı keskin 
bir kılıca benzemesi iĢte burada yatıyor. Aslında dilediğine rahmet 
tarafıyla isabet ediyor dilediğine felaket. Sanki sağanak bir yağmur gibi.  

 
Eğer yer ehli kendisine verilen emaneti bozmuĢ, götürmüĢ evlerini 

verimli toprakların üzerine yapmıĢ, kayalar tepeler, taĢlar dururken 
verimli ovaları hane yapmada kullanmıĢsa oraya yağan rahmet ora halkı 
için bir bela ve felakete dönüĢüyor. Çünkü verilen emaneti yerinde 
kullanmadılar. Rahmet toprağın hakkı idi, toprakla rahmet arasına 
girdiler, engel oldular. Bu engel olmalarının sonucunda da bir rahmet 



olarak inen yağmur, bir felakete dönüĢtü. ĠĢte bugün bir çok yerde 
gördüğümüz gibi.  

 
O nedenle vahiy insanda bir rahmet olarak tecelli etmesi için, iniĢ 

amacını gerçekleĢtirmesi için indiği yer yaratılıĢ amacına ihanet etmemiĢ 
olacak. 

 
[Ek bilgi; Hidayetin artma ve azalma özelliğinin en açık fiili  Ģekilde 

açığa çıkması örneği:  
 
{Mekke‟ye gelip Kâbe ziyaretinde bulunanların önemli bir kısmında, 

bir kaç gün içinde değiĢiklikler görülmeye baĢlanır beraber oldukları 
arkadaĢlar tarafından. Bu insanların kimi son derece hırçın, haĢin, bencil, 
hükmedici bir kiĢilik ortaya koymaya baĢlar; kimi de son derece munis, 
hoĢgörülü, sevecen, yardımsever bir hâl alır!. Kimi çarĢı-pazar saldırır; 
kimi de Beytullah‟dan dıĢarıya adım atmak istemez! KiĢilerdeki bu 
değiĢikliğin sebebi bizim tespitlerimize göre Ģudur; 

 
Kâbe ‟nin altındaki enerji merkezinden, oldukça yüksek frekanslı bir 

dalga yayılmaktadır “Celâl nurları” diye isimlenen bu nurlar, hem 
insanlarda Ģiddet ve celâl hâli oluĢturmakta; hem de insanlardaki o ana 
kadar açığa çıkmamıĢ özelliklerin beyinden dıĢa vurmasına yol 
açmaktadır! 

 
Oraya gitmeden önce, normal kendi hâlinde yaĢayan bir kısım 

insanların, oradan döndükten sonra, hiç de o güzelliklere uymayan bir 
yaĢam biçimi içine girmesi; hatta Dinî değerleri bir yana bırakarak 
beĢeriyetin doğal gereklerine ve sonuçlarına göre yaĢam sürdürmeye 
baĢlaması iĢte beyni etkileyen bu yüksek radyasyon dolayısıyladır. Bu 
yüksek frekanslı dalgalar, onun ikincil kiĢiliğini oluĢturan merkezleri 
güçlendirerek günlük yaĢamının bu doğrultuda açığa çıkmasına sebep 
olur! Nasıl ki, bir balon sönükken üzerindeki defolar belli olmaz, fakat 
ĢiĢirilince ortaya çıkarsa.  

 
Aynı Ģekilde, oradaki yüksek frekanslı dalgaların beyin faaliyetini 

arttırması dolayısıyla da herkesin ikincil özellikleri orada ortaya 
çıkmaktadır!. Ve böylece çok iyi tanıdığınızı sandığınız yakınınızın orada 
içyüzünü görmeye baĢlarsınız! Bu çok yüksek enerji dolayısıyladır ki, 
Mekke‟de insanlar çok “celâl”li saatler yaĢarlar ve olaylarla karĢılaĢırlar!  

 
Oraya gidenlerin de bildiği üzere, Mekke halkı genelde sert, hırçın 

ve celâlli insanlardır!. Bunun sebebi bizim tespitlerimize göre Kâbe 



altındaki çok yüksek frekanslı dalgalardan, yani radyasyondan, ya da 
mecazî anlatımla “celâl nurlarının” tesirlerinden ileri gelir! 

 
Misâl vermek gerekirse, Anadolu‟nun herhangi bir yerine göre, 

Kâbe „de yayılan dalgalar yüz bin defa daha yüksek frekanslı yani 
kuvvetli dalgalardır!.. ĠĢte bu yüzden “Kâbe „de kılınan namaz baĢka 
yerlerde kılınan namazdan 100.000 defa daha sevaplıdır”; ve de 
“Kâbe „de düĢündüklerinizden mesûl olursunuz”! 

 
ĠĢte bu yüksek frekanslı ıĢınım, yani “celâl nurları”, o dalgalarla 

haĢır-neĢir olarak büyüyen insanların bahsi geçen özelliklere sahip 
olması sonucunu getirir!} (A.Hulusi-Temel Esaslar.)] 

 
yekâdü sena berkıhi yezhebü Bil ebsar bir yandan da handi ise o 

bulutlardan çakan ĢimĢeğin parıltısı gözleri almaktadır. Yani bununla iç 
içe olma, bir Ģeyin insana yarar ya da zarar sağlaması sadece o Ģeyin 
mahiyeti ile değil, o Ģeyin indiği insanın ona bakıĢı ile de alakalı olduğunu 
görüyoruz. Ve yine gördüğümüz Ģu ki; Kapkara, kopkoyu bulutlar üstelik 
dolu bulutları, dağlar gibi bulutlardan bir gök düĢünün. Böyle bir 
manzaranın içinde her tarafı aydınlatan ĢimĢekler. ĠĢte burada adeta her 
Ģeyin bir biri ile iç içe, sanki gecenin içinden gündüzün, gündüzün içinden 
gecenin çıkıĢı gibi. Ġma edilen Ģey bu. 

 
 
44-) Yukallibullahul leyle vennehar* inne fiy zâlike le 'ıbreten 

liülil ebsar; 
 
Allâh geceyi ve gündüzü birbirine dönüĢtürüyor (müĢahede, 

içsellikle {enfüsî} dıĢsallık {âfakî} arasında yer değiĢtirmede)! Muhakkak 
ki bunda basîret sahipleri için bir ibret vardır. (A.Hulusi) 

 
44 - Allah, geceyi gündüzü takip ediyor, Ģüphe yok ki bunlarda 

gözü olanlar için muhakkak bir ibret vardır. (Elmalı) 
 
 
Yukallibullahul leyle vennehar gece ve gündüzü de Allah iĢte 

böyle evirip çevirmektedir. 
 
Bir önceki ayetle bir sonraki ayet arasında ki irtibat bu. Bir önceki 

ayette dolu yüklü bulutlarla kaplı bir gökte nasıl tüm coğrafyayı 
aydınlatan güçte ĢimĢekler çakabiliyorsa, sizin kapkaranlık zannettiğiniz, 
artık aydınlanmaz zannettiğiniz koyu bir gecenin de aydınlık bir Ģafağa 
gebe olduğunu düĢünebilirsiniz.  

https://books.google.com.tr/books?id=J38oAgAAQBAJ&pg=PT149&lpg=PT149&dq=Mis%C3%A2l+vermek+gerekirse,+Anadolu%E2%80%99nun+herhangi+bir+yerine+g%C3%B6re&source=bl&ots=kUQlpUlFdB&sig=FSagfwdRYj1s8Rtn9J7Vy4BS-Og&hl=tr&sa=X&ei=_EitVOmFGsPpaNSDgPgI&ved=0CCMQ6AEwAQ#v=onepage&q=Mis%C3%A2l%20vermek%20gerekirse%2C%20Anadolu%E2%80%99nun%20herhangi%20bir%20yerine%20g%C3%B6re&f=false


 
ĠĢte yer yüzünün ufku ne zaman kararmıĢsa o ufku aydınlatan bir 

vahiy ĢimĢeği çakmıĢtır. Bu vahyin indiği dönem de öyle bir dönemdi. 
Koyu bir karanlıktı ve insanlar artık yer yüzü aydınlanmaz diyorlardı. Artık 
insan öldü diyorlardı, artık bitti diyorlardı, son geldi diyorlardı ki, aslında 
bir Ģafağın habercisi olan bir geceydi o. Kemalühu zevalühu, bir Ģeyin 
son noktası aslında onun bitiĢidir. Bir Ģeyin zirvesi onun sonudur. Bu 
anlamda eleysassubhu Bi kariyb,(Hud/81) Ģafak yakın değil mi diyen 
Lût peygamber gibi. Gerçekten bela gecelerinin dahi bir Ģafağı, bir 
sabahı vardır. 

 
inne fiy zâlike le 'ıbreten liülil ebsar bak, bütün bunlarda görecek 

gözü olanlar için alınacak ibretler, dersler, nice nice ibretler vardır. 
 
Ġnkar ve imanın varlığı, gece ve gündüzün varlığı gibi yasa 

gereğidir. Varlığa ibret nazarıyla bakanlar, varlığın çift kutuplu tabiatını 
okurlar ve ona göre davranırlar. Asıl olan da kendi yerinizi doğru 
seçmektir. 

 
 
45-) VAllâhu haleka külle dabbetin min ma'* feminhüm men 

yemĢiy alâ batnih* ve minhüm men yemĢiy alâ ricleyn* ve minhüm 
men yemĢiy alâ erba'* yahlükullahu ma yeĢa'* innAllâhe alâ külli 
Ģey'in Kadiyr; 

 
Allâh her DABBE'yi (canlı - hareketliyi) sudan yarattı... Onlardan 

kimi karnı üzerinde yürür, onlardan kimi iki ayak üzerinde yürür ve 
onlardan kimi de dört ayak üzerinde yürür... Allâh (bunlarda) dilediğini 
halk eder... Muhakkak ki Allâh her Ģey üzerine Kaadir'dir. (A.Hulusi) 

 
45 - Hem Allah her hayvanı bir sudan yarattı, öyle iken kimisi karnı 

üstü yürüyor, kimisi iki ayak üzerine yürüyor, kimisi de dört ayak üzeri 
yürüyor, Allah, ne dilerse yaratır, hakikat Allah, her Ģeye kadir, çok kadir. 
(Elmalı) 

 
 
VAllâhu haleka külle dabbetin min ma' yine bütün canlıları sudan 

yaratan da Allah‟tır. feminhüm men yemĢiy alâ batnihi onlardan kimi 
karnı üzerinde sürünmektedir. ve minhüm men yemĢiy alâ ricleyn* ve 
minhüm men yemĢiy alâ erba'in kimi iki ayağı kimi de 4 ayağı üzerinde 
yürümektedir.  

 



Yukarıda yaptığım açıklamayla birebir örtüĢen bir ayet. Yani varlığı 
doğru okursanız tıpkı gece ve gündüz gibi iman ve küfrün varlığı da 
Allah‟ın yasası gereğidir. Bunlardan herhangi biri yok olmayacak. Ġmanın 
tümden silindiği bir zaman gelmeyecek, küfrün de tümden kalktığı, batılın 
da tümden kalktığı bir zaman gelmeyecek. Tıpkı insanoğlunun, tıpkı 
yaratılmıĢların çeĢitliliği gibi yaratılmıĢların tercihleri de çeĢitli olacaktır. 
Bu çeĢitlilik Allah‟ın yasası gereğidir. Bu çeĢitliliği yok etmeye, ya da yok 
saymaya kalkmak Allah‟ın yasasını anlamamaktır.  

 
Bunun tabiatını anlayan, Allah‟ın yasasını anlayan bir insan, 

düĢüncenin, duygunun ve inancın çeĢitliliğini hedef alıp onunla 
savaĢmak yerine doğrunun ikamesini doğrunun yaygınlaĢmasını, 
doğrunun çoğalmasını, hakkın batıla galebe çalmasını, hakikatin daha 
fazla yaygınlaĢmasını ister ve bu yönde çaba gösterir. Yani 
yapamayacağı bir Ģeye karĢı savaĢmak yerine, yapabileceği bir alanda 
çaba gösterir. 

 
Yine bu ayetin hatırlattığı bir Ģey de, kökü aynı olduğu halde ileriki 

süreçlerde farklılaĢan canlı varlıklardan yola çıkarak Ģu sorunun cevabını 
veriyor aslında. Ġnsanoğlunun da kökü aynı idi, peygamberin nesli idi, 
kökü Hakk tı. Fakat süreç içinde bir yasaya bağlı olarak farklılaĢtı. O 
nedenle burada adeta tüm canlı varlıkların kökeninin sudan olduğu, ama 
daha sonra bu varlıkların çeĢitlendiği gösterilerek insanoğlu da özü 
itibarıyla, ilk yaratılıĢı itibarıyla Hakk üzerinde olduğu fakat ondan sonra 
çeĢitlenerek farklı farklı yollar, yöntemler, inançlar benimsediğine bir atıf 
olabilir. 

 
yahlükullahu ma yeĢa' Allah dilediğini yaratır. innAllâhe alâ külli 

Ģey'in Kadiyr Ģüphesiz Allah her Ģeye güç yetirendir. 
 
 
46-) Lekad enzelna âyâtin mübeyyinat* vAllâhu yehdiy men 

yeĢau ila sıratın müstekıym; 
 

Andolsun ki açıklayıcı iĢaretler inzâl ettik. Allâh dilediğini sırat-ı 
müstakime hidâyet eder. (A.Hulusi) 

 
46 - Kasem olsun ki cidden beyan edici âyetler indirdik ve kimi 

dilerse Allah, doğru bir caddeye hidayet eyler. (Elmalı) 
 
 
Lekad enzelna âyâtin mübeyyinat doğrusu biz hakikati bütünüyle 

ortaya koyan ayetler indirmiĢizdir. Yani açık olan hakikati, 



mübeyyinataçıklayan ayetler. Allah zaten varlığı bir ayet olarak yarattı. 
Gök bir ayet, yer bir ayet, ay bir ayet, güneĢ bir ayet, insan bir ayet, 
varlığın tamamı bir kitap. Bu kitabı okuyamayan ya da okumakta 
zorlananlara bir de tefsir etti vahiyle. Bu varlık ayetini vahiyle tefsir edip 
insana al oku dedi. Bir de tefsir ettiği bu ayeti, tefsir edecek akıl verdi. 
Yani onu daha da ayrıntılandıracak bir de akıl verdi. Yani bundan sonra 
da hala anlamamakta direnen insanın ne mazereti vardır. 

 
vAllâhu yehdiy men yeĢau ila sıratın müstekıym bununla Allah 

isteyen kimseyi dosdoğru bir yola yöneltmeyi diler. 
 
Vahiy Allah‟ın doğru yola yöneltme iradesinin bir  ifadesidir iĢte. 

Allah bununla insanı dosdoğru yola yöneltir. Yöneltmeyi diler dedik, öyle 
çevirdik. Ġsteyeni, yöneltmeyi ister. Eğer yöneltmek istemeseydi 
dosdoğru yola, insana vahyi göndermezdi. Ġnsana aklı vermezdi, insana 
doğru yol gösteren peygamberleri göndermezdi. O halde bütün bunlar 
Allah‟ın insana doğru yolu göstermesi, oraya yöneltmesidir. Allah‟ın 
arzusu budur. Fakat yönelmek istemeyene, görmek istemeyene kim 
gösterebilir. Uymak istemeyene kim duyurabilir. Bilmek istemeyene kim 
bildirebilir. Evet, her Ģey görene. Köre ne? 

 
 
47-) Ve yekulune amenna Billâhi ve Bir Rasûli ve eta'na sümme 

yetevella feriykun minhüm min ba'di zâlik* ve ma ülaike Bil 
mu'miniyn; 

 
"Esmâ'sıyla hakikatimiz olan Allâh'a ve Bir-Rasûl'e (Rasûlü olarak 

hükmüne) iman ettik, itaat ettik" diyorlar; ama onlardan bir grup bunu 
dedikten sonra geri dönüyor! Onlar imanlı değillerdir! (A.Hulusi) 

 
47 - Bir de Allaha ve Resulüne inandık ve itaat ettik diyorlar da 

sonra bunun arkasından yan çiziyorlar, bunlar mümin değillerdir. (Elmalı) 
 
 
Ve yekulune amenna Billâhi ve Bir Rasûli ve eta'na sümme 

yetevella feriykun minhüm min ba'di zâlik ama birileri, biz Allah‟a ve 
Resule hem inandık, hem de itaat ettik derler. Yani biz samimi olarak 
Allah‟a güveniyoruz. Buradaki iman ahlaki anlamı öncelikli bir iman yani 
güven anlamına. Biz Allah‟a ve resulüne güveniyoruz derler. Sonrada 
onlardan bir kısmı bunca taahhüdün ardından sözlerinden cayarlar, 
dönerler. 

 



ve ma ülaike Bil mu'miniyn Ģu halde bu gibiler gerçek mümin 
değiller. Yani gerçekten Allah‟a güvenmiyorlar. Çünkü Allah‟a güvenen, 
güvendiği Allah‟ın kendisini koruyup kolladığına, kendisine gönderdiği 
vahyin en iyi olduğuna, emir ve talimatlarının kendisinin yararına 
olduğuna, Allah‟ın kendisi için biçtiği hayatın kendisi için en hayırlı hayat 
olduğuna inanan insandır. Hem iman ettiğini söylüyor, hem de ilahi 
vahye güvenmiyorsa onun kendisi için en iyiyi temsil ettiğine inanmıyorsa 
bu nasıl bir iman olacaktır. ĠĢte burada söylenen de bu. 

 
Ayette amenna Billâhi ve Bir Rasûl Allah ve Resulüne imandan 

söz ediliyor. Allah ve Resul iki ayrı otorite değil. Öyle anlaĢılmamalı. 
Burada ki “vav” iki ayrı unsuru birbirine birleĢtiren, bitiĢtiren bir atıf, 
sıradan düz bir atıf değil. Burada ki “vav” hiyerarĢi bildiren bir içeriğe de 
sahip aynı zamanda. Elçinin otoritesi göndereni temsil etmez mi. Ondan 
kaynaklanır. Yani bir elçinin sahip olduğu tüm otorite, tüm saygınlık onu 
elçi tayin eden makam tarafından verilir.  

 
Dolayısıyla Allah‟ın resulünün burada anılıyor olması, iĢte resul, 

elçi oluĢundan dolayı. O nedenle de buradaki “vav” ı belki dolayısıyla 
diye anlamak, çevirmek daha doğru olur. Yani; Biz Allah‟a iman ettik, 
dolayısıyla Resulüne iman ettik  Ģeklinde. Tabii ki burada teslimiyet, iman 
teslimiyettir. Teslimiyet Ġslam‟dır. Ġslam ise nedir? Tamamen inkıyaptır, 
ittibadır. Allah ile Resulünün getirdiği Ģeye ittibadır. Yani Allah‟ın Resulü 
aracılığı ile, elçisi aracılığı ile gönderdiği vahye uymaktır, tabi olmaktır. 

 
 
48-) Ve izâ du'û ilAllâhi ve RasûliHĠ liyahküme beynehüm izâ 

feriykün minhüm mu'ridun; 
 
Aralarında hükmetsin diye Allâh'a ve O'nun Rasûlü'ne 

çağırıldıklarında, bir de bakarsın ki onlardan bir bölümü yüz çeviriyor. 
(A.Hulusi) 

 
48 - Aralarında hükmetmesi için Resulü ile Allaha davet olundukları 

vakit da bakarsın bunlardan bir kısmı çekinirler. (Elmalı) 
 
 
Ve izâ du'û ilAllâhi ve RasûliHĠ liyahküme beynehüm izâ 

feriykün minhüm mu'ridun zira onlar aralarında hüküm versin diye 
Allah‟a ve O‟nun resulüne çağrıldıklarında hiç değilse bir kısmı hemen 
yüz çeviriverirler. 

 
 



49-) Ve in yekün lehümül Hakku ye'tu ileyhi müz'ıniyn; 
 
Eğer gerçek kendi lehlerine ise, sürat ve itaat ile ona gelirler! 

(A.Hulusi) 
 
49 - Ve eğer hak kendilerinin olur ise münkad olarak ona gelirler. 

(Elmalı) 
 
 
Ve in yekün lehümül Hakku ye'tu ileyhi müz'ıniyn fakat, eğer 

kendileri haklı çıkacak olursa, yani kendilerinin haklı çıkacağından emin 
olurlarsa teslim olmuĢ bir eda ile koĢa koĢa gelirler. 

 
Tam bir pazarlıklı iman manzarası. Ebu Leheb imanı yani. Nasıl bir 

Ģey bu? Bunu kaynaklarımızdan öğreniyoruz. Ebu Leheb birgün kardeĢi 
Ebu Talib‟in ardından, örfen yeğeninin koruması kendisine geçtiğinde 
yeğenini çağırmıĢ, Resulallah‟ı çağırmıĢ ve Ģöyle sormuĢtu; “Ben iman 
edersem bana ne var?” Yani pazarlık yapıyor. Resulallah ile pazarlığa 
oturuyor. Onun için Ebu Leheb‟in küfrü hiçbir zaman “samimi” bir küfür 
olmadı, o “samimi bir kafir olmadı. Yani Ebu Cehil kadar değildi küfründe. 
Onun için Bedr‟e gelmedi, gelemedi. Lejyoner gönderdi, paralı asker 
yerine. Resulallah‟tan aldığı cevap Ģuydu; “Herkese ne varsa sana da o 
var.” Oysa ki Ebu Lehep ayrıcalıklıydı, ayrıcalık beklerdi. “Beni herkesle 
bir tutan dinin olmaz olsun.” DemiĢti en sonunda.    

 
Evet, pazarlıklı iman iĢte bu. Peki pazarlıksız iman nasıl? Onu da 

Kur‟an ın çeĢitli surelerinde bize o yürek yakan öyküsü anlatılan, 
Firavun‟un sihirbazlarını pazarlıksız imanın örneği olarak görüyoruz. 
Firavun onları ölümle tehdit ediyordu onlar bilgi ile Hz. Musa‟nın gerçek 
bir peygamber olduğunu kavramıĢlardı. Çünkü sihri iyi biliyorlardı, 
büyüyü iyi biliyorlardı. Bilgileri onları imana götürmüĢtü. Büyüyü, büyü 
olmayan Ģeyden, mucizeden ayıracak bilgiye sahip olmaları onları 
imanın eĢiğine getirmiĢti ve iĢte o noktada tüm ümidini onlara bağlayan 
ve onlara büyük Ģeyler vaat eden Mısır Firavunu Ģöyle tehdit etmiĢti; 

 
“Le ukattı'anne eydiyeküm ve ercüleküm min hılafin sümme le 

usallibenneküm ecme'ıyn. (A‟raf/124) sizin bu muhalefetiniz, bu 
ayrılıĢınızdan dolayı ben ellerinizi ve ayaklarınızı keseceğim. Oradaki 
min hilafin çaprazlama Ģeklinde de anlaĢılabilir. Ama muhalefetinizden 
dolayı, yaptığınız bu muhalefetten dolayı Ģeklinde de anlaĢılabilir. 
Ellerinizi ve ayaklarınızı keseceğim, topunuzu asacağım. DemiĢti. 

 



Onların cevabı ne mi oldu? ĠĢte pazarlıksız imanın, tarihte 
yaĢanmıĢ en büyük örneklerinden biri olan bu insanlar Firavunun bu 
ölüm tehdidine karĢı Ģöyle diyorlardı; 

 
..inna ila Rabbina münkalibun. (A‟raf/125)nasıl olsa biz erinde 

geçinde rabbimize dönecek değil miyiz, olsun. 
 
ĠĢte pazarlıksız iman buydu. Hz. Musa‟nın gözüne bakıp ta; hadi 

bakalım göster mucizeni demediler. Musa, bir çıkıĢ yolu bul 
demediler.Biz iman edeceğiz ama hayatımızı garantiye al demediler. 
Çünkü onlar ebedi bir hayatın önlerine açıldığına iman ettiler. ĠĢte 
pazarlıksız iman buydu. Yani sinekler ve arılar bu iki ayette aslında 
arıların içine karıĢmıĢ sineklerden söz ediliyor. Arıların içine sanki bal 
yapıyormuĢ gibi karıĢıp ta aslında arıların yaptığı balı yiyen, onların 
sırtından geçinen sineklerden söz ediyor bu ayetler. 

 
 
50-) Efiy kulubihim meradun emirtabu em yehafune en 

yehıyfAllâhu aleyhim ve RasûluHU, bel ülaike hümüz zâlimun; 
 
Onlar sağlıklı mı düĢünemiyorlar, yoksa Ģüpheye mi düĢtüler; 

yoksa Allâh'ın ve Rasûlünün kendilerine haksızlık etmesinden mi 
korkarlar? Hayır, onlar zâlimlerin ta kendileridir. (A.Hulusi) 

 
50 - Kalplerinde bir maraz mı var? yoksa Allah ile Resulünün onlara 

haksızlık edeceğinden kuĢkulandılar veya korktular mı? Hayır kendileri 
zalimler. (Elmalı) 

 
 
Efiy kulubihim meradun emirtabu em yehafune en 

yehıyfAllâhu aleyhim ve RasûluH “Ģimdi sen söyle ey bu hitabın 
muhatabı,” yani böyle bir açıklama, zihnimizden böyle bir giriĢ 
tasarlamamız gerekiyor bu hitabı tam olarak kavrayabilmemiz için. Sen 
söyle ey bu hitabın muhatabı, bunların kalplerinde ne bir hastalık mı var, 
yoksa kuĢkuya mı kapılıyorlar. Yahut ta Allah‟ın dolayısıyla O‟nun 
Resulünün  kendilerine haksızlık yapmasından mı korkuyorlar. Haydi 
bakalım, hangisi bunların? Bu tavırları nasıl izah edersin? 

 
Burada dikkat buyurursanız 3 Ģey sayılıyor. Nifak, kalpte hastalık 

olma hali olan nifak, 2. kuĢku, 3. sü de Allah ve Resulüne güvensizlik, 
yani küfür. Fakat kuĢku, nifak ve küfür dıĢında bir kategori olarak ele 
alınıyor. Çok ilginç. Üzerinde durulması gereken bir nokta. Ġrtabu, ri be, 
rayb kökünden gelir. Korkulu kuĢku demektir. Ģek; yakınin zıddıdır. 



ġek‟ten farklı olarak bu, yani inkari kuĢku Ģek sözcüğü ile ifade edilir. 
Rayb ise korkulu kuĢku. Nasıl bir kuĢku? Ya kuĢkumda haksız çıkarsam. 
Ben kuĢkuluyum ama ya ben haksızsam, ya o doğru ise, ya öyle ise. 
Diye içinde derinlerde bir korku duymak. Yani içinde inanmaya yatkınlık 
olan bir kuĢku bu. 

 
Bu tip kuĢkular, buna benzer kuĢkulardan bir keresinde kendisine 

söz açılınca Resulallah sonucu imanla noktalanan kuĢkular için Ģöyle 
buyurmuĢtu. “Zalike sarıhül iman.” Bu imanın ortaya çıkmasıdır, veya 
açık bir imandır manasına. Mülim‟in iman kitabının yanlıĢ 
hatırlamıyorsam 109. hadisi olacak. Yani kuĢku nasıl imanın açığa 
çıkması. Çünkü insanı imana götürüyorsa eğer bir kuĢku o imanı 
arabasının yakıtı mesabesinde olur.  

 
KuĢku merakı getirir. Merak soruyu getirir, soru cevabı getirir. Vahiy 

de zaten sorulmuĢ sorulara verilmiĢ bir ilahi cevap değil midir. Aramayan 
nasıl bulacak. Onun için kuĢku insanı arayıĢa hakikatin peĢine 
düĢürüyorsa o imanla noktalanan bir kuĢku olacaktır. 

 
bel ülaike hümüz zâlimun hani bir önceki ibare de Allah ve 

Resulünün kendilerine haksızlık yapmasından korkuyorlardı ya Ģimdi 
ayet onlara cevap veriyor. Hayır aksine asıl kendileri haksızlık 
yapmaktadırlar. Yani haksızlığı kendileri yapıyorlar. 

 
 
51-) Ġnnema kâne kavlel mu'miniyne izâ du'û ilAllâhi ve 

RasûliHĠ li yahküme beynehüm en yekulu semı'na ve eta'na* ve 
ülaike hümül müflihun; 

 
Aralarında hükmetmesi için Allâh'a ve O'nun Rasûlüne davet 

edildiklerinde, iman edenlerin sözü ancak: "ĠĢittik ve itaat ettik" 
demeleridir... ĠĢte onlar kurtuluĢa erenlerin ta kendileridir. (A.Hulusi) 

 
51 - Aralarında hükmetmesi için Resulü ile Allaha davet olundukları 

zaman müminlerin sözü ancak «semi'na ve ata'na» demeleridir, iĢte 
bunlar felâh bulacak olanlardır. (Elmalı) 

 
 
Ġnnema kâne kavlel mu'miniyne izâ du'û ilAllâhi ve RasûliHĠ li 

yahküme beynehüm en yekulu semı'na ve eta'na aralarında hüküm 
vermesi için Allah‟a, dolayısıyla O‟nun Resulüne, O‟nun elçisine 
çağrıldıkları zaman müminlere düĢen söz sadece; iĢittik ve itaat ettik 



demekten ibarettir. Yani bir mümin Allah‟a dolayısıyla O‟nun elçisine 
itaate çağrıldığında ona düĢen bir tek Ģey var. iĢittik ve itaat ettik demek. 

 
ve ülaike hümül müflihun zira böyleleri gerçek kurtuluĢa 

erenlerdir. 
 
Allah‟tan bağımsız bir kurtuluĢ tasavvuru yoktur. Öncelikle ayetin 

son cümlesinin söylediği Ģey bu. Ama ondan önceki cümlenin söylediği 
baĢka Ģeylerde var. Bakara/284. ayetini hatırlayalım; 

 
..ve in tübdû mâ fiy enfüsiküm ev tuhfûhu yuhasibküm 

BiHĠllâh.. (Bakara/284) siz içinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Allah 
sizi onlardan sorgular, sorguya çeker ibaresi, ayeti geldikten sonra 
sahabeden bir kesim vahyi ne kadar ciddiye aldıklarının bir göstergesi 
olarak, vahyin her kelimesi, her cümlesi üzerinde hayatımıza bunu nasıl 
koyarız diye düĢünmelerinin bir sonucu olarak göz yaĢları içinde 
Resulallah‟a baĢvurmuĢlardı. 

 
- Ya Resulallah Ģimdiye kadar malımızdan istendi verdik, 

canımızdan vermemiz istendi cihad ile verdik. Fakat Ģimdi üstesinden 
gelemeyeceğimiz bir yükün üzerimize oturduğunu görüyoruz. O da 
elimizde olmayan, gönlümüzden, içimizden geçenlerden de sorguya 
çekileceğimiz. Biz bunu beceremeyiz. Biz nasıl yapalım. Diye vahye olan 
ciddi duruĢlarını bir kez daha ifade etmiĢlerdi.  

 
Resulallah onlara dönüp; - Hel tekulune kema kalu beni Ġsrail. 
 
Sizde Ġsrail oğullarının dediği gibi “semi‟na ve asayna”, ĠĢittik ve 

isyan ettik mi diyorsunuz. “Bellkalû semi'nâ ve eta'nâ ğufrâneke 
Rabbenâ ve ileyKEl masıyr (Bakara/285) Hayır öyle yapmayın aksine 
Ģöyle deyin biz iĢittik ya rabbi. Ġtaat ettik. Ama itaatimizdeki tüm 
kusurlardan dolayı da senin engin bağıĢına, sınırsız bağıĢına sığınırız. 
Sonuçta zaten dönüĢ sanadır deyin. BuyurmuĢtu. Resulallah‟ın onlara 
olan bu tavsiyesini göklerin dili adeta onaylamıĢ ve altına mühür 
basmıĢtı. 

 
ĠĢte Bakara suresinin son 286. ayeti onu gösteriyordu; Rabbenâ lâ 

tüahıznâ in nesiynâ ev ahta'nâ (Bakara/286) Rabbimiz 
yanılmalarımızdan ve unutmalarımızdan dolayı bizi sorgulama, bizi 
sorumlu tutma, bizi bundan dolayı affet. ĠĢte bu güzel,bu Allah‟ın sınırsız 
rahmetini bize müjdeleyen ayetlere bu olay sayesinde kavuĢmuĢtuk. 

 
 



52-) Ve men yutı'ıllahe ve RasûleHU ve yahĢAllâhe ve yettakhi 
feülaike hümül faizun; 

 
Kim Allâh'a ve Rasûlüne itaat ederse; Allâh haĢyetini yaĢarsa; 

O'ndan korunursa, iĢte onlar muratlarına erecekler. (A.Hulusi) 
 
52 - Ve her kim Allaha ve Resulüne itaat eyler ve Allaha haĢyet 

besler ve ona korunursa iĢte murada irecek olanlar bunlardır. (Elmalı) 
 
 
Ve men yutı'ıllahe ve RasûleHU ve yahĢAllâhe ve yettakhi 

feülaike hümül faizun Ve kim Allah‟a, dolayısıyla O‟nun Resulüne itaat 
eder ve Allah‟tan korkup yine Allah‟a karĢı sorumluluk bilinciyle hareket 
ederse iĢte onlar gerçek baĢarıya eren kimseler olacaklar. 

 
Evet, Kur‟an muhatabında baĢarı tasavvuru inĢa ediyor burada da, 

baĢarı ne demek, baĢarısızlık be demek kim ne yaparsa baĢarılı olmuĢ 
olur. Allah‟ın baĢarı tarifi nasıldır ey insanoğlu. Sen kendin için bir baĢarı 
tanımı yapıyorsun, fakat bu tanım Allah‟ın tanımıyla uyuĢuyor mu. ĠĢte 
bak vahye Allah‟ın baĢarı dediği Ģeyin baĢarı olduğuna inan. Kendine 
özgü bir baĢarı tanımı yapmaya kalkma. Bazen Allah‟ın baĢarı dediğine 
sen baĢarısızlık, Allah‟ın baĢarısızlık dediğine ise sen baĢarı diyorsun. 
Yani Allah‟ın tanımlarıyla senin tanımların kapıĢmasın, çatıĢmasın. 
ÇakıĢsın, mutluluk onun peĢinden gelir. 

 
 
53-) Ve aksemu Billâhi cehde eymanihim lein emertehüm 

leyahrucünn* kul lâ tuksimu* taatün ma'rufetün, innAllâhe Habiyrun 
Bima ta'melun; 

 
Eğer sen onlara (münafıklara) emredersen: "Mutlaka çıkacaklar" 

diye en Ģiddetle Allâh adına yemin ederler... De ki: "Yemin etmeyin! 
(Sizden istenen) Ģartların gerektirdiği bir tâattır... Muhakkak ki Allâh 
yaptıklarınızı Habiyr'dir." (A.Hulusi) 

 
53 - Ötekiler Allaha en kuvvetli yemînleriyle kasem ettiler vallahi 

kendilerine emredensen behemehal bilâ tereddüt çıkar giderlermiĢ, de ki: 
Yemîn etmeyin, ancak bir teati ma'rufe, her halde Allah bütün 
yaptıklarınıza ve yapacaklarınıza Habîr‟dir. (Elmalı) 

 
 
Ve aksemu Billâhi cehde eymanihim lein emertehüm 

leyahrucünn* kul lâ tuksimu bir de kendilerine emredecek olsan 



mutlaka savaĢ için sefere çıkacaklarına dair var güçleriyle yemin 
edenlere de ki; Yemin etmeyin, yani içinizin söylediğini diliniz tersini 
söylüyor. Bari yemin etmeyin. Yani yalan söylüyorsunuz, yalanınızı bir de 
Allah‟a alet etmeyin. Allah‟ı yalanınıza alet etmeyin. Allah‟ı Ģahit tutarak 
söylemeyin Ģu yalanı. Burada söylenen bu tabii ki. 

 
taatün ma'rufetün bu ibare çok daha anahtar bir ibare. Ġtaat 

herkesçe bilinen ortak iyiyedir. Ġki yüzlü aklın hastalığına bir atıf yapıyor 
bu ayet. Ġyi olmayı onu emredene iyilik sanma ahmaklığı. Yani size 
biri iyilik emrediyor, iyiyi emrediyor, siz peki, iyi olayım senin hatırına 
Ģeklinde yaklaĢıyorsunuz. Bu ahmakça bir tavır. Oysa ki iyilik iyi olduğu 
için yapılır ve iyi yapmanın en büyük yararı onun yapanın kendisinedir.  

 
Onun içinde burada taatün ma‟rufetün. Ġtaat herkesçe bilinen 

ortak iyiyedir. Yani aklın, aklı selimin, sağduyunun, temiz fıtratın iyi kabul 
ettiği Ģeye çağrılıyorsunuz. Böyle bir peygamber ya da tüm peygamberler 
bunun dıĢında bir Ģeye çağrılmazlar ki. Aslında sizi size çağırıyor 
peygamberler. Sizi mutluluğa çağırıyor. Yani bu çağrıdan dolayı elde 
edilebilecek mutluluğu peygamberler kullanmayacak, siz kullanacaksınız. 
Kalkıp ta peygamberi minnet altına almanın lütfen inanıyorum gibi 
tavırlara girmenin ne anlamı var. 

 
innAllâhe Habiyrun Bima ta'melun Ģu da bir gerçektir ki Allah 

yaptıklarınızdan ayrıntısıyla haberdardır. 
 
 
54-) Kul etıy'ullahe ve etıy'ur Rasûl* fein tevellev feinnema 

aleyhi ma hummile ve aleyküm ma hummiltüm* ve in tutıy'uhu 
tehtedu* ve ma alerRasûli illel belağul mubiyn; 

 
De ki: "Allâh'a itaat edin ve Rasûlüne itaat edin!"... Eğer yüz 

çevirirseniz, Onun üzerine düĢen sadece kendisine yükletilendir (tebliğ 
görevi); size de düĢen size yükletilendir (itaat görevi)! Eğer O'na (Rasûle) 
itaat ederseniz, hidâyet bulursunuz! Rasûle ait olan yalnızca apaçık 
tebliğdir! (A.Hulusi) 

 
54 - De ki Allaha itaat edin ve Resule itaat edin, yine dinlemezseniz 

artık onun üzerindeki ancak ona yükletilen, sizin üzerinize de size 
yükletilendir ve eğer ona itaat ederseniz hidayete irersiniz, Resulün 
üzerindeki ise ancak açık bir tebliğdir. (Elmalı) 

 
 



Kul etıy'ullahe ve etıy'ur Rasûl Allah‟a itaat edin, dolayısıyla 
Resule itaat edin de, öyle de. Yani Allah‟a itaat, elçiye itaat. Çünkü elçi 
Allah‟ı temsil ediyor. Yani “temsilden” kasıt elçi, kendisini elçi 
gönderenden alıyor yetkisini. Elçiye zeval olmaz. Eğer elçiye yönelik bir 
hakaretiniz olursa, onu elçi gönderen makama yönelik bir hakarettir. 
Elçinin meĢruiyetini inkar, onu elçi gönderen makamı inkar anlamına 
gelir. 

 
Peki elçi ne getiriyor? Vahiy getiriyor. ĠĢte burada Allah‟a itaat edin, 

dolayısıyla elçiye itaat edin derken haddi zatında vahye itaat edin. Ki 
bugün bu ayetler bizi de muhatap alıyor, doğrudan bize de hitap ediyorsa 
ve elçi de tarihin bir zamanında yaĢamıĢ, rabbine kavuĢmuĢsa, burada 
biz, özellikle biz buradaki itaati elbette önümüzde açık duran vahye itaat 
olarak algılamak durumundayız. 

 
fein tevellev feinnema aleyhi ma hummile ve aleyküm ma 

hummiltüm bundan böylede eğer Resulden yüz çevirecek olursanız o 
ancak kendi yükümlülüklerinden sorumlu tutulacaktır. Siz de kendi 
yükümlülüklerinizden sorumlu tutulacaksınız. 

 
Bu açık A‟raf/6. ayeti hatırlatıyor değil mi;  Felenes'elennelleziyne 

ürsile ileyhim velenes'elennel murseliyn.(A‟raf/6) And olsun, yemin 
olsun ki onlara gönderilenlerden soracağız, hesap soracağız. 
Gönderilenlerden de soracağız, gönderildikleri kimselerden de hesap 
soracağız. Yani peygamberlerden de hesap soracağız, peygamberlerin 
gönderildiği ümmetlerden de.  

 
Peygamberlerden soracağız; Siz görevinizi yaptınız mı? 

Ümmetlerden soracağız; Peygamberler sizi davet edince siz davete 
icabet ettiniz mi.  

 
Peygamberlerden soracağız; Siz görevinizi yaptıktan sonra bunlar 

size nasıl davrandılar. Ümmetlerden soracağız; Sizi peygamberler davet 
ettikten sonra siz ne yaptınız. Ya da size gereği gibi görevlerini yerine 
getirdiler mi. 

 
ĠĢte bu telaĢ, iĢte bu endiĢeyi biz sevgili efendimizin veda hutbesi 

sırasında öyle açık seçik görüyoruz ki, o veda hutbelerinde, veda haccı 
sırasında verdiği tüm hutbelerin en sonunda yaĢlı gözlerini göklere 
dikerek cemaate, kendisini dinleyen on binlere; 

 
- Elâ hel bellağt? Tebliğ ettim mi? Bakın, bana cevap verin, 

vazifemi yaptım mı, görevimi yaptım mı diyordu. Onlar; 



 
- Evet ya Resulallah, sen vazifeni yaptın, tebliğ ettin, biz Ģahit olduk 

buna. Diye cevap verince Resulallah‟ta Allah‟ı Ģahit tutarak, 
 
- Rabbena feĢhed..! diyordu. Rabbim sen de Ģahit ol. 
 
Eğer onun peygamberliğini ifa edipte darı bekaya geçiĢinin 

üzerinden 1.400 yıl sonra gelen biz zavallı Ģahitlerin Ģahadetinin bir 
değeri varsa biz de Ģahidiz ki o tebliğ etti. O peygamberlik görevini 
layıkıyla yaptı. Bize düĢen bizim ümmetlik görevimizi yapıp 
yapmadığımız. Rabbimizden niyazımız bu görevi yapma liyakatini bizlere 
bahĢetmesi ve o da ancak vahyi doğru bir biçimde özü itibarıyla iyi 
anlayıp iyi yaĢayarak mümkün olacaktır. 

 
ve in tutıy'uhu tehtedu ama eğer onu izlerseniz doğru yolu 

bulursunuz. ve ma alerRasûli illel belağul mubiyn Resule düĢense 
yalnızca kendisine indirileni bütün açıklığıyla tebliğ etmektir. Resule 
itaatle Allah‟ın vahyine itaatin kastedildiği iĢte bu son ibarede açık seçik 
okunmakta. 

 
 
55-) VeadAllâhulleziyne amenû minküm ve amilus salihati 

leyestahlifennehüm fiyl Ardı kemestahlefelleziyne min kablihim* ve 
leyümekkinenne lehüm diynehümüllezirteda lehüm ve 
leyübeddilennehüm min ba'di havfihim emna* ya'buduneniy lâ 
yüĢrikûne Biy Ģey'a* ve men kefere ba'de zâlike feülaike hümül 
fasikun; 

 
Allâh, sizden iman eden ve imanın gereğini uygulayanlara vadetti 

ki: Onlardan öncekileri halife yaptığı gibi, arzda, onları da mutlaka halife 
yapacak... Kendileri için seçip - razı olduğu dinlerini (imana uygun yaĢam 
tarzlarını) gene onlar için mutlaka yerleĢtirecek; korkularından sonra 
onları mutlaka emniyete sokacak... (Böylece) bana kulluk ederler, bana 
hiçbir Ģeyi ortak koĢmazlar! Bundan sonra kim hakikat bilgisini inkâr 
ederse, iĢte onlar bozuk inançlıların ta kendileridir. (A.Hulusi) 

 
55 - Sizden iman edip salih ameller iĢleyenlere Allah Ģöyle vaat 

buyurdu: kasem olsun ki onlardan evvelkileri istıhlâf ettiği gibi kendilerini 
Arzda mutlak ve muhakkak istıhlâf edecek ve behemehal onlara kendileri 
için marzıysi olan dinlerini kuvvetle icra kudreti verecek ve behemehal 
onları korkularının arkasından emne erdirecek, hakkımda hiç bir Ģeyi 
Ģerik koĢmayarak hep bana ibadet edecekler, kim de bundan sonra 
küfranda bulunursa artık onlar hep fasıklardır. (Elmalı) 



 
 
VeadAllâhulleziyne amenû minküm ve amilus salihati 

leyestahlifennehüm fiyl Ardı kemestahlefelleziyne min kablihim 
Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara, onlardan 
öncekilerin hakim, muktedir, iktidar sahibi, egemenlik sahibi kıldığı gibi, 
kendilerini de hakim, muktedir, iktidar sahibi yani egemen kılacağına söz 
vermiĢtir. 

 
Evet, Kasas/5. ayetini hatırlıyoruz; Ve nüriydü en nemünne 

alelleziynestud'ıfu fiyl Ardı ve nec'alehüm eimmeten ve 
nec'alehümül varisiyn. (Kasas/5) Biz istedik ki buyuruyor bu ayette 
rabbimiz ezilmiĢ olanlara, altta kalmıĢ olanlara, itilmiĢ kakılmıĢ olanlara 
lûtfedelim, ihsan edelim ve onları insanlığa önderler edelim ve insanlığın 
yönetim mirasını onlara verelim. ĠĢte öncekilere verilen vaat bu. 
Öncekilere verilen bu vaad aslında sonrakilere de verilen bir vaad 
olduğunu biz bu ayetten öğreniyoruz. 

 
ve leyümekkinenne lehüm diynehümüllezirteda lehüm onlar için 

hoĢnut ve razı olduğu dini, yine onlar için sağlamlaĢtıracağına söz verdi. 
 
Bu Maide/3. ayet aslında ne söylendiğini açıkça ifade ediyor. 

..elyevme ekmeltü leküm diyneküm.. (Maide/3) bugün size dininizi 
kemale erdirdim ve etmemtü aleyküm nı'metiy.. ve nimetimi üzerinize 
tamamladım. Bir Ģeyi ikmal etmekle bir Ģeyi itmam etmek arasında fark 
var. Bir Ģeyi ikmal etmek; hem özünü, hem cevherini, hem de arazını 
ikmal etmektir. Yani hem içini hem dıĢını. Hem özü itibarıyla, hem de 
nitelikleri itibarıyla onu tamamlamaktır. Fakat itmam etmek özünü 
tamamlamakla birlikte, niteliklerini bütünüyle tamamlamıĢ olmamaktır. 
Onun için din ikmal edilmiĢtir. Özü ve nitelikleri de tamamlanmıĢtır. Fakat 
nimet özü itibarıyla tamamlanmıĢsa da, nitelikleri itibarıyla henüz tam 
olarak ikmal edilmemiĢtir. Yani devam etmektedir ve bizim de buna bir 
katkımız olmalıdır. ĠĢte bu manada Allah‟ın nimetini ikmal etmesine ne 
kadar katkıda bulunup bulunmadığımızı sorgulayalım. ve radıytü 
lekümül Ġslâme diyna. (Maide/3) ve Ġslâm‟ı, teslimiyet yolunu sizin için 
din olarak seçtim, beğendim, bundan razı oldum buyuran ayete bir atıf 
gibi duruyor. 

 
ve leyübeddilennehüm min ba'di havfihim emna endiĢelerinin 

baskın olduğu bir dönemin ardından onları bir güvenli konuma 
kavuĢturacağına söz vermiĢtir Allah. 

 



Bu Bedir‟de mesela Bedir‟i hatırlıyoruz. EndiĢeleri çok baskındı. 
Güvenli konuma nasıl kavuĢturdu Allah. Bedirde Resulallah‟ı görüyoruz. 
Hatta öyle bir endiĢe ki, bir ara ellerini açıyor; Ġlahi diyor; “intuhlik hazihil 
ısabe lâ tu‟bet fiyl ard.” Eğer Ģu bir avuç insanı da helake sürükleyecek 
olursan, onların yenilmelerine izin verirsen, yok olmalarına izin verirsen 
yeryüzünde sana kulluk eden kalmayacak. 

 
Böylesine bir endiĢe, böylesine ağır bir endiĢe. Bu endiĢeden çok 

değil çeyrek yüz yıl geçmeden yer yüzünün iki imparatorluğunun da 
ciğerlerine varana dek imana bağırlarını açmasını görüyoruz. ĠĢte böyle 
kavuĢturur Allah güvenliğe. Çeyrek yüzyılda hepsi bu. 

 
Yine Hendek‟te bir keçiyi bir ordu yiyecek kadar büyük bir açlık var 

kıtlık var. Öyle açlık var ki peygamber bile sarkmasın karnı diye karnına 
kuĢak bağlıyor, taĢ bağlıyor. Bunun üzerinden çok değil daha bir çeyrek 
yüz yıl geçmeden büyük imparatorların hazineleri Ġslam beldesinin 
merkezine akıyor. ĠĢte böyle kavuĢturur Allah güvene. 

 
ya'buduneniy lâ yüĢrikûne Biy Ģey'a değil mi ki onlar bana kulluk 

ediyorlar ve bana hiçbir Ģeyi ortak koĢmuyorlar, ve men kefere ba'de 
zâlike feülaike hümül fasikun fakat kimde bunun ardından inkara 
saplanırsa iĢte onlardır asıl yoldan sapmıĢ olanlar. 

 
 
56-) Ve ekıymusSalâte ve atüzZekâte ve etıy'ur Rasûle 

lealleküm turhamun; 
 
Salâtı ikame edin, zekâtı verin ve Rasûle itaat edin ki rahmete 

erdirilesiniz. (A.Hulusi) 
 
56 - Hem namazı kılın, zekâtı verin ve Peygambere itaat edin ki 

rahmete irdirilesiniz. (Elmalı) 
 
 
Ve ekıymusSalâte Ģu halde namazı kılın, ve atüzZekâte arınmak 

için vermeniz gereken neyse onu verin. ve etıy'ur Rasûle lealleküm 
turhamun ve elçiyi izleyin ki merhamete mazhar olmayı umut 
edebilesiniz. 

 
 
57-) Lâ tahsebennelleziyne keferu mu'ciziyne fiyl Ard* ve 

me'vahümün nar* ve le bi'sel masıyr; 
 



Sakın hakikat bilgisini inkâr edenlerin arzda aciz bırakacaklarını 
(Din'i geçersiz kılacaklarını, sistemi atlayacaklarını) sanma! Onların 
barınağı Nâr'dır! Ne kötü bir dönüĢ yeridir! (A.Hulusi) 

 
57 - Sakın o küfür edenleri Arzda âciz bırakabilirler sanma, onların 

varacakları yer ateĢtir, ve her halde o pek fena gidiĢtir. (Elmalı) 
 
 
Lâ tahsebennelleziyne keferu mu'ciziyne fiyl Ard inkarda ısrar 

eden kimseler asla bu dünyada Allah‟ı atlatabileceklerini sanmasınlar. 
 
Yamuk bir Allah tasavvuruna dikkat çekiyor. Atlatılabilecek bir Allah 

inancı. Nasıl bir inanç? Yani Allah‟ı atlatırım..! Onun için bu yamuk 
tasavvura bir sille savuruyor bu ayet aslında. Böyle bir inanca sahiplerse 
kendilerini aldatırlar. Çünkü Allah‟ı aldatamazlar, atlatamazlar. O rabdır, 
her an görüp gözetmededir. Koruyup kollamadadır. O‟nun her Ģeyi 
gören, her Ģeyi bilen olduğuna iman etmeyen biri Allah‟a iman etmiĢ olur 
mu? Gereği gibi iman etmiĢ olur mu? 

 
ve me'vahümün nar onların dönüp dolaĢıp varacakları yer ateĢtir. 

ve le bi'sel masıyr ki o ne berbat bir son duraktır. 
 
ġimdi sure yepyeni bir konuya giriyor burada. Bu yeni pasajda 27 – 

29. ayetler arasında ele alınan özel hayatın dokunulmazlığına sözü 
getiriyor ve mahremiyet konusunu yeniden ele alıyor. 

 
 
58-) Ya eyyühelleziyne amenû li yeste'zinkümülleziyne meleket 

eymanüküm velleziyne lem yeblüğul hulüme minküm selâse merrat* 
min kabli Salâtil Fecri ve hıyne teda'une siyabeküm minez zahiyreti 
ve min ba'di Salâtil ıĢa'* selasü avratin leküm* leyse aleyküm ve lâ 
aleyhim cünahun ba'dehünn* tavvafune aleyküm ba'duküm alâ ba'd* 
kezâlike yübeyyinullahu lekümül ayat* vAllâhu Aliymun Hakiym; 

 
Ey iman edenler! Sağ ellerinizin mâlik olduğu kimseler ve sizden 

buluğa ermemiĢler, sizden üç defa izin istesinler... Sabah namazından 
önce, öğlen soyunuk olduğunuz zaman ve yatsı namazından sonra... 
(Bunlar) sizin için üç soyunuk olduğunuz vakittir... Bunlardan sonra (bu 
üç vaktin haricinde) sizin ve onların üzerine bir suç yoktur... (Onlar) 
yanınızda dolaĢırlar... ĠĢte böylece Allâh iĢaretlerini size açıklıyor... Allâh 
Aliym'dir, Hakiym'dir. (A.Hulusi) 

 



58 – Ey o bütün iman edenler! ellerinizdeki memlûklarınız ve sizden 
henüz bulûğa ermeyenler üç vakit size istizan etsinler: sabah 
namazından evvel ve öğle sıcağından elbisenizi çıkardığınız sırada, bir 
de yatsı namazından sonra ki sizin üç eksikli vaktinizdir, bunların 
maadasında ne size ne onlara günah yoktur, üzerinize dolaĢırlar, 
birbirinize bakarsınız, iĢte böyle size Allah âyetleri beyan ediyor, ve Allah 
alîmdir, hakîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû ey iman edenler, li 

yeste'zinkümülleziyne meleket eymanüküm velleziyne lem yeblüğul 
hulüme minküm selâse merrat emriniz altında bulunan kimseler ve 
içinizden ergenlik çağına ermemiĢ olanlar dahi günün Ģu üç vaktinde 
yanınıza girmeden önce sizden izin istesinler. 

 
Biraz önce de vurguladığım gibi 31. ayette mahremler arasında 

sayılan bu iki zümre burada mahremler arasında olmasına rağmen 
kendilerine yasak bir alanla karĢı karĢıyalar. Onun için ayette olmadığı 
halde “dahi” açıklamasını gerekli görüyorum. Yani bunlar mahremler 
arasında sayılan iki zümreydi 31. ayette. Fakat bunlara dahi kapalı bir 
mahremiyet alanı var insanın, kiĢinin. ĠĢte burada o dile getiriliyor. 

 
min kabli Salâtil Fecr sabah namazından önce. ve hıyne 

teda'une siyabeküm minez zahiyre öğleyin elbiselerinizi çıkarıp 
istirahata çekildiğiniz vakit, ve min ba'di Salâtil ıĢa' ve yatsı 
namazından sonra. selasü avratin leküm bu üç vakit sizin için 
mahremiyetinizin korumasız olduğu vakitlerdir. leyse aleyküm ve lâ 
aleyhim cünahun ba'dehünn* tavvafune aleyküm ba'duküm alâ ba'd 
bu vakitler dıĢında birbirinizin yanına girip çıkmanızda sizler içinde onlar 
içinde herhangi bir beis yoktur. 

 
Burada tabii bu vakitler değil mesele. Mesele insanın 

mahremiyetinin sağlanması, insanın özel alanının, mahremiyetinin 
korunması. Burada ifade buyrulan ebedi hakikat bu. Buradaki vakitler o 
bölgede yaĢayan insanların uyku saatlerinden oluĢuyor ve özellikle o 
bölgede yaĢayan insanların uyku saatlerinde, yani rahatlıkla 
uyuyabilmeleri, dökülüp saçılabilmeleri, evlerinin içinde çok rahat hareket 
edebilmeleri, o mekanı rahat ve özgürce kullanabilmelerini temin için 
Kur‟an bu tedbirleri öngörüyor. Aslında kiĢinin evinin içinin çok özel bir 
mahremiyet alanı, çok serbest bir mahremiyet alanı olduğunu da bu ayet 
aynı zamanda ifade etmektedir. 

 



kezâlike yübeyyinullahu lekümül ayat bu mesajları Allah size iĢte 
böyle açıklamaktadır. vAllâhu Aliymun Hakiym zira hükmünde üstün bir 
hikmet sahibi olan Allah yarattığı insanı çok iyi bilmektedir. 

 
Burada Aliymün Hakiym diye bitiyor. Yani Allah her Ģeyi bilir, 

hikmet sahibidir, fakat Kur‟an da nerede nekira formu ile yani belirsiz 
formda ilahi sıfatlar gelmiĢse, belirli formda gelenlerden farklı olarak o 
sıfatların içeriği, o ayetlerde anlatılan konu ile birebir iliĢkilidir. O nedenle 
Allah yarattığı insanı çok iyi bilir. Onun zaaflarını, onun arzularını, onun 
isteklerini, onun özgürlük tutkusunu, onun keyfini çok iyi bilir ve onu 
bildiği içindir ki burada dengeyi sağlayıcı bir takım hükümler koymaktadır. 

 
 
59-) Ve izâ beleğal etfalu minkümül hulüme felyeste'zinu 

kemeste'zenelleziyne min kablihim* kezâlike yübeyyinullahu leküm 
âyâtiHĠ, vAllâhü Aliymün Hakiym; 

 
Çocuklarınız bulüğa erdiklerinde, öteki büyüklerin izin istedikleri gibi 

izin istesinler... Allâh iĢaretlerini böylece açıklıyor... Allâh Aliym'dir, 
Hakiym'dir. (A.Hulusi) 

 
59 - Sizden olan çocuklar dahi bulûğa irdiklerinde kendilerinden 

evvelkilerin istizan ettikleri gibi istizan etsinler, iĢte böyle size Allah, 
âyetlerini beyan ediyor, ve Allah alîmdir hakîmdir. (Elmalı) 

 
 
Ve izâ beleğal etfalu minkümül hulüme felyeste'zinu 

kemeste'zenelleziyne min kablihim ama çocuklarınız ergenlik çağına 
ulaĢtıklarında kendilerin büyüklerinin yaptığı gibi yanınıza girmek 
istedikleri her zaman izin istemelidirler. Yani yukarıdakinden daha farklı 
bir durumda. Yukarıdaki; Ergenlik çağına ulaĢmamıĢ dahi olsalar. 
(Burada) Mümeyyiz bir çağda iseler, yani eğer bebelik çağını aĢmıĢ 
iseler, akılları eriyor ise onlara bile kapalı bir özel alan var. Ama eğer 
ergenlik çağına ulaĢmıĢlarsa her durumda yanınıza girerken izin 
istesinler. 

 
kezâlike yübeyyinullahu leküm âyâtiH mesajlarını Allah size iĢte 

böyle açıklamaktadır. vAllâhü Aliymün Hakiym zira hükmünde üstün 
hikmet sahibi olan Allah, yarattığı insanı çok iyi bilmektedir. 

 
 



60-) Vel kavaıdü minen nisaillatiy lâ yercune nikahan feleyse 
aleyhinne cünahun en yeda'ne siyabehünne ğayre müteberricatin Bi 
ziynetin, ve en yesta'fifne hayrun lehünn* vAllâhu Semiy'un Aliym; 

 
Nikâhlanması düĢünülmeyen kadınların, zinet yerleriyle tahrik 

amacı gütmedikleri takdirde, dıĢ elbiselerini giymemelerinde kendileri 
üzerine bir vebal yoktur... Ġffetli olmaları daha hayırlıdır... Allâh Semi'dir, 
Aliym'dir. (A.Hulusi) 

 
60 - Nikâh ümidi kalmayan oturmuĢ kadınlara ise bir ziynet ile 

gösteriĢe çıkmamaları Ģartıyla çarĢaflarını bırakmamalarında kendilerine 
bir günah yoktur, mamafih afîfâne sakınmaları kendileri için daha 
hayırlıdır ve Allah, semi'dir alîmdir. (Elmalı) 

 
 
Vel kavaıdü minen nisaillatiy lâ yercune nikahan Burada farklı 

bir konuya girdi, yine yukarıdaki konunun çok uzağında değil ama aynı 
da değil. Yani bu konu daha önce iĢlenmiĢ kadınlarla ilgili konunun bir 
devamı sayılmalı.  

 
Bir de kadınlardan artık cinsel arzu duymayacak kadar yaĢlanmıĢ 

olanlar var. Haddi zatında bu ayeti, 31. ayetin hemen ardından 
düĢünmek lazım. 

 
Burada ki;siyabehünne ibaresini Ubey Bin Kaab; Minsiyabihinne 

okumuĢ. Tercihimiz bu. yani siyabehünne, elbiselerini anlamına gelir. Min 
siyabihinne elbiselerinden bir kısmını anlamına gelir. Ki zaten her nasıl 
okursak okuyalım demek istediği manayı öyle vermemiz gerekecek 
çünkü onu söylemek istiyor ayeti kerime. 

 
Ġlk otoriteler ne kadarını çıkarabileceği yaĢlı kadınların. Artık cinsel 

arzu duymaktan geçmiĢ olan yaĢlı kadınların örtülerinin, elbiselerinin ne 
kadarını çıkarabileceği konusunda farklı yorumlar yapmıĢlar. Süddi, 
bununla baĢ örtüsünün kastedildiği yorumunu yapmıĢ. 

 
[Atlanan kısım; feleyse aleyhinne cünahun en yeda'ne 

siyabehünne ğayre müteberricatin Bi ziynetin. 
 
Zinet yerleriyle tahrik amacı gütmedikleri takdirde, dıĢ elbiselerini 

giymemelerinde kendileri üzerine bir vebal yoktur.(A.Hulusi) 
 
Ziynet ile gösteriĢe çıkmamaları Ģartıyla çarĢaflarını 

bırakmamalarında kendilerine bir günah yoktur,(Elmalı)] 



 
[Ek bilgi; Bu âyet-i celile ihtiyar kadınlar hakkında Ģer'i bir 

müsaadeyi beyan ediyor. Evlenme ümidi kalmayan, yaĢlı ve hayızdan 
kesilen kadınların zinetlerini açığa çıkarmamak Ģartıyla üst örtülerim, 
çarĢaflarını çıkarmalarında kendileri için bir günah, yoktur. Fakat 
iffetlerine ziyadesiyle riayet etmeleri daha hayırlıdır. Çünkü açılmakla 
fitne arasında bağ olduğu gibi, örtünmekle iffet arasında da bir 
münâsebet vardır.  
 

Bu bakımdan avret mahallerinin ve zilletlerinin açığa çıkarılmaması 
Ģartıyla yaĢlı kadınlara üst elbiselerini çıkarma ruhsatı verilmiĢtir. Hâlik-ı 
Mutlak bunu Ģöyle beyan ediyor.-«Evlenme ümidi kalmayan yaĢlanıp 
oturmuĢ kadınlara, zinetlerini açığa vurmamak Ģartıyla rubalarını 
bırakmalarında onlar için bir mesuliyet yoktur. Fakat sakınmaları kendileri 
için daha hayırlıdır. Allah, hakkıyla iĢiten, hakkıyla bilendir.» 
(Ebü'l-Leys Semerkandi)] 
 

[Çocuktan kesilen ve evlenme arzusu bulunmayan kadınların, zinet 
yerlerini açıkça göstermemeleri Ģartıyla, çarĢaf vb. dıĢ kıyafetlerini 
bırakmalarında onlar için bir günah yoktur. Bununla beraber bu tür 
kadınların da dıĢ örtülerini örtünüp iffetli davranmaları onlar için daha 
hayırlıdır. Allah, her Ģeyi hakkıyla iĢiten ve hakkıyla bilendir. 
 

Allah Teala bu âyet-i kerimede, bu surenin 31 âyeti celilesinde 
zikrettiği kadınlara ait hükümlerden, çocuktan kesilen ve evlenme ümidi 
taĢımayan kadınların dıĢ örtülerini üzerlerine alıp almamalarında serbest 
olduklarını beyan etmiĢtir. (Taberi tefsiri)] 

 
[Ek bilgi; Orijinal bir bakıĢ açısı;BAġ ÖRTÜSÜ 

GERÇEĞĠhttp://ekabirweb.blogspot.com/2012/06/basortusu-
gercegi.html] 

 
ve en yesta'fifne hayrun lehünne ama iffetleri üzerinde titrerlerse 

bu kendileri için daha hayırlı olur. Yani bu onlara bir izindir. Fakat yine de 
onlar bu izni kullanmazlar, daha bu konuda titiz davranırlarsa onlar için 
daha hayırlı olur diyor ayet. vAllâhu Semiy'un Aliym zira Allah 
ağızlardan çıkan her Ģeyi iĢitir, kalplerde olan her Ģeyi bilir. Yani yine 
Semi‟un Aliym kalıplarının belirsiz gelmesinden dolayı burada, hemen 
üstteki ayetin taĢıdığı konuya atıf yapmak gerekirse bu atıf böyle olmalı, 
böyle anlaĢılmalıdır. 

 
 

http://ekabirweb.blogspot.com/2012/06/basortusu-gercegi.html
http://ekabirweb.blogspot.com/2012/06/basortusu-gercegi.html
http://ekabirweb.blogspot.com/2012/06/basortusu-gercegi.html
http://ekabirweb.blogspot.com/2012/06/basortusu-gercegi.html


61-) Leyse alel a'ma harecün ve lâ alel'areci harecun ve lâ 
alelmeriydı harecun ve lâ alâ enfüsiküm en te'külu min buyutiküm 
ev buyuti abaiküm ev buyuti ümmehatiküm ev buyuti ıhvaniküm ev 
buyuti ehavatiküm ev buyuti a'mamiküm ev buyuti ammatiküm ev 
buyuti ahvaliküm ev buyuti hâlâtiküm ev ma melektüm mefatihahu 
ev sadıykıküm* leyse aleyküm cünahun en te'külu cemiy'an ev 
eĢtata* feizâ dehaltüm buyuten fesellimu alâ enfüsiküm tehıyyeten 
min indillâhi mübareketen tayyibeten, kezâlike yübeyyinullahu 
lekümül âyâti lealleküm ta'kılun; 

 
Âmâya, topala, hastaya sakınca yoktur... Siz de kendi evlerinizden 

yahut babalarınızın evlerinden yahut annelerinizin evlerinden yahut erkek 
kardeĢlerinizin evlerinden yahut kız kardeĢlerinizin evlerinden yahut 
amcalarınızın evlerinden yahut halalarınızın evlerinden yahut 
dayılarınızın evlerinden yahut teyzelerinizin evlerinden yahut 
anahtarlarına mâlik olduğunuz (kimselerin evlerinden) yahut dostlarınızın 
evlerinden yemenizde bir sakınca yoktur... Toplu hâlde yahut ayrı ayrı 
yemenizde de sizin üzerinize bir sakınca yoktur... Evlere girdiğinizde, 
Allâh indînden mübarek, tayyib bir selâmlama ile birbirinize selâm verin... 
ĠĢte böylece Allâh sizin için iĢaretlerini açıklıyor ki aklınızı kullanasınız. 
(A.Hulusi) 

 
61 - Amaya haraç yok, topala haraç yok, marazlıya haraç yok, 

kendilerinize de kendi evlerinizden veya babalarınızın evlerinden veya 
analarınızın evlerinden veya biraderlerinizin evlerinden veya 
hemĢirelerinizin evlerinden veya amcalarınızın evlerinden veya 
halalarınızın evlerinden veya dayılarınızın evlerinden veya teyzelerinizin 
evlerinden veya anahtarlarına malik olduğunuzdan veya sadîkınızın 
evinden yemenizde haraç yok, gerek toplu ve gerek dağınık yemenizde 
de beis yoktur, binaenaleyh evlere girdiğiniz vakit Allah tarafından 
mübarek, hoĢ bir sağlık olmak üzere kendilerinize selâm veriniz, iĢte 
böyle size Allah âyetlerini beyan ediyor, gerek ki akıl irdiresiniz. (Elmalı) 

 
 
Leyse alel a'ma harecün ve lâ alel'areci harecun ve lâ 

alelmeriydı harec eğer güç gelecekse görme özürlü zora koĢulamaz. 
ĠĢitme özürlü zora koĢulamaz. Hasta zora koĢulamaz. Yani bu ayet bu 
ibaresi ile özürlü ve hasta haklarıyla ilgili bir ayet. Veciz bir ayet aynı 
zamanda eksiltili bir dil kullanılmıĢ. Onun içinde baĢına mutlaka bir giriĢ 
cümlesi takdir etmemiz gerekiyor. O giriĢ cümlesini biz eğer güç 
gelecekse Ģeklinde takdir ettik. Ama bunu farklı otoriteler çok farklı 
takdirlerde bulunuyorlar. Farklı yorumlara yol açmıĢ. Bizce bu ibare dinin 
emirlerinin mümkinle sınırlı olduğunu, kimseye günün üstünde bir yük 



yüklenmediğini açıkça ifade eden ve tabii ki özürlülerin özel haklarını 
koruyan ve onların dikkate alınmasını isteyen, onların özel mazeretlerinin 
kendilerine özel haklar doğuracağını ima eden bir ayet. 

 
ve lâ alâ enfüsiküm en te'külu min buyutiküm ve aile bireyleri 

olarak sizin kendi evlerinizde, ki bu aslında min buyutiküm, evlerinizde, 
lafzen bu. Fakat burada kasıt ile bireylerinin kendi evlerini kullanmada ki 
serbestisine bir dikkat çekiĢ. Ayet mümin toplumun hane dokunulmazlığı 
ile kan ve iman bağı arasında bir denge kuruyor. Yani hane 
dokunulmazlığıyla, dostluk ve akrabalık bağı arasında hassas bir 
dengenin korunması lazım.ç Bu denge nasıl korunacak bu konuda bir 
örnek ve ölçü veriyor. 

 
ev buyuti abaiküm ya da babalarınızın evlerinde ev buyuti 

ümmehatiküm veya annelerinizin evlerinde ev buyuti ıhvaniküm veya 
erkek kardeĢlerinizin evlerinde ev buyuti ehavatiküm veya kız 
kardeĢlerinizin evlerinde ev buyuti a'mamiküm veya amcalarınızın 
evlerinde ev buyuti ammatiküm veya halalarınızın evlerinde ev buyuti 
ahvaliküm veya dayılarınızın evlerinde ev buyuti hâlâtiküm 
teyzelerinizin evlerinde ev ma melektüm mefatihahu ev sadıykıküm 
anahtarları size teslim edilmiĢ olan, yahut ta arkadaĢlarınıza ait olan 
evlerde yiyip içmenizde hiçbir sakınca yoktur. 

 
leyse aleyküm cünahun en te'külu cemiy'an ev eĢtaten hep 

birlikte ya da ayrı ayrı yemenizde de bir beis yoktur. Yani aile dostları 
birlikte de ayrı ayrıda yiyebilirler. feizâ dehaltüm buyuten fesellimu alâ 
enfüsiküm tehıyyeten min indillâhi mübareketen tayyibeh bundan 
böyle bir eve girdiğiniz zaman birbirinize Allah katından bir esenlik, bir 
bereket ve bir mutluluk dileği ile selam verin. 

 
Buradaki Ģeyler, anlatılan bu hususları daha iyi kavrama açısından 

belki iniĢ nedeniyle ilgili bir anektotu nakletmekte yarar var. Yukarıdaki 
sınırlamalar; aile kiĢi ve ev mahremiyeti, dokunulmazlıkları ile ilgili ayetler 
geldiğinde müminler o kadar titiz davranmıĢlar ki, artık insanlar en 
yakınlarının evlerinden dahi yeme hususunda çekinir olmuĢlar. Yani 
aslında vahyin ilk muhataplarının vahiy ile aralarındaki bu sıcak iliĢkinin 
bir göstergesi. Nasıl vahye sarıldıklarının, vahyin emri karĢısında nasıl 
esas duruĢ vaziyeti aldıklarının bir göstergesi bu. ĠĢte onun üzerine yani 
bu hassasiyetlerinin akrabalık ve dostluk iliĢkilerini zedelememesi 
gerektiğine iliĢkin bir ayet geliyor. 

 
kezâlike yübeyyinullahu lekümül âyâti lealleküm ta'kılun Allah 

bu mesajları size iĢte böyle açıklamaktadır ki; belki akıllıca hareket 



edersiniz. Belki aklınızı kullanırsınız. Yani Allah‟ın verdiği emirleri, 
aslında burada zımnen böyle bir Ģey de var. Allah bir emri verince aklı bir 
tarafa ayırmayın. Yani akıl yokmuĢ gibi o emirle o emri algılamaya 
kalkmayın. Unutmayın sizin akıllı bir varlık olduğunuzu bilerek Allah 
düzenlemeler koyuyor, ilkeler koyuyor, emir ve talimatlar veriyor. Bu 
talimatlara uyarken mutlaka yine aklınızı kullanın, Allah‟ın ne dediğinden 
yola çıkarak ne demek istediğini de anlayın. Ve bu noktada makul olanı 
mutlaka tespit edin. Aslında belki 61. ayetin son cümlesinden harika bir 
biçimde alacağımız ibrette budur. 

 
 
62-) Ġnnemel mu'minunelleziyne amenû Billâhi ve RasûliHĠ ve 

izâ kânu meahu alâ emrin cami'ın lem yezhebu hattâ yeste'zinuh* 
innelleziyne yeste'zinuneke ülaikelleziyne yu'minune Billâhi ve 
RasûliHĠ, feizeste'zenuke li ba'dı Ģe'nihim fe'zen limen Ģi'te minhüm 
vestağfir lehümullah* innAllâhe Ğafûrun Rahıym; 

 
Ġman edenler ancak Ģu kimselerdir ki, Esmâ'sıyla hakikatleri olan 

Allâh'a ve O'nun Rasûlüne iman ederler... O'nunla beraber bir iĢ üzere 
olduklarında, O'ndan izin istemedikçe çekip gitmezler... Muhakkak ki 
senden izin isteyenler var ya, iĢte onlar Esmâ'sıyla hakikatleri olan 
Allâh'a ve O'nun Rasûlü'ne iman edenlerdir... Bazı iĢleri dolayısıyla 
senden izin istediklerinde, onlardan dilediğin kimseye izin ver ve onlar 
için Allâh'tan mağfiret dile... Muhakkak ki Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir. 
(A.Hulusi) 

 
62 - Mü'minler ancak Ģöylelerdir ki Allaha ve Resulüne iman 

etmiĢlerdir, cemiyetli bir iĢte bulundukları vakit da ondan istihzan 
etmeyince gitmezler, filhakika senden izin isteyenler, onlar öyle 
kimselerdir ki Allaha ve Resulüne inanırlar, binaenaleyh bazı iĢleri için 
senden izin istediklerinde sen de onlardan dilediğine izin ver, onlar için 
Allah dan mağrifet isteyiver, Ģüphe yok ki Allah, gafurdur rahîmdir. 
(Elmalı) 

 
 
Ġnnemel mu'minunelleziyne amenû Billâhi ve RasûliH müminler 

ancak Allah‟a ve onun resulüne yürekten inanıp güvenen kimselerdir. 
Burada elleziyne amenû ibaresinde ki iman edenler anlamı, daha çok 
imanın ahlaki anlamıdır. Yani güvenenler. Allah‟a güveniyorsa iman 
etmiĢ sayılır.  

 
ve izâ kânu meahu alâ emrin cami'ın lem yezhebu hattâ 

yeste'zinuh onunla toplumsal bir iĢ görüĢmek için, yani Nebi ile, 



toplumsal bir iĢ görüĢmek için bir araya geldiklerinde onun iznini 
almadıkça asla ayrılmazlar.  

 
Burada ki lem yezhebu, gitmezler manasına gelir. Taberi 

üstadımızın da isabetli bir biçimde teĢhis ettiği gibi bu gitme mekanı terk 
etme anlamından daha çok farklı bir görüĢ geliĢtirme, toplumsal, sosyal 
politikadan daha farklı bir görüĢ geliĢtirme anlamına gelir ki zaten ze he 
be sadece bir yerden bir yere gitmeyi değil bir görüĢe varmak,bir görüĢe 
sahip olmak, kendine özgü bir görüĢ geliĢtirmek anlamını taĢır. Mezhep 
te buradan gelir onun için. Özgün bir görüĢ geliĢtirmek yani. Üzerinde 
uzlaĢılan toplumsal politikadan farklı bir fikir geliĢtirme ifade ediliyor 
burada. 

 
Ondan izin almak, demek ki yapıcı bir muhalefete de izin ima 

ediliyor. Yani Resulallah‟ın içinde bulunduğu bir toplulukta genel olarak 
bir görüĢe varılsa dahi, eğer Resulallah‟tan izin alınmıĢsa; Bu izin 
almanın mahiyeti nedir peki? O görüĢün temelde Allah‟ın vahyine 
dayanıp dayanmıyor oluĢu. Bu çok önemli. Peki biz bunu nereden 
çıkarıyoruz? Resulallah‟ın sahabeyle arasındaki yaĢanmıĢ örneklerden. 

 
Mesela Berire olayı; Çok ünlü bir olaydır. Berire evli olduğu kocası 

ile iliĢkisini kesmiĢti. Kocası Resulallah‟a gelip kendisi ile iliĢkisini kesen, 
yani kendisini bir yerde boĢayan eĢi Berire yi Ģikayet etmiĢ ve razı 
etmesini istemiĢti. “Ya Resulallah sen söylersen belki döner. Ne olur 
benim için bir konuĢ, benim için bir ricada bulun.” DemiĢti. Resulallah 
Berire‟yi çağırttı durumu sordu; “Evet doğrudur Ya Resulallah.”dedi. 
Kocana dön olmaz mı.” BuyurmuĢtu Resulallah.  

 
Berire eski bir köle hanımdı. Azatlı bir köle. “Ya Resulallah vahiy 

geldi de onun üzerine mi bana bu talimatı veriyorsunuz, yoksa bu sizin 
görüĢünüz mü, arzunuz mu?” “Hayır vahiy gelmiĢ falan değil.” 
Buyurunca; “Dönmeyeceğim ya Resulallah.” DemiĢti. Resulallah‟ta 
tebessümle mukabele etmiĢti. ĠĢte izin bu. 

 
Yine ikinci bir olay daha görüyoruz. Bedir‟de. Bedir ehli muharipleri 

arasında bulunan Hubab Bin Münzir, Resulallah Bedir de bir kuyunun 
yanını mevzi olarak gösterdiğinde, ordugah olarak gösterdiğinde; “Ya 
Resulallah demiĢti. Burayı ordugah olarak seçmeniz size emir mi edildi. 
Yani siz bu konuda Allah‟tan bir iĢaret mi aldınız” deyince, “Hayır” demiĢti 
“Ben öyle münasip gördüm.” “O halde ya Resulallah biz savaĢçı bir 
kavimiz, burası uygun değil. Biz bunu biliriz yani nasıl bir mevzii alınması 
gerektiğini. Bizce Ģurası daha uygun. Eğer orasını mevzi alırsak tüm 
kuyuları arkamızda bırakmıĢ oluruz, dolayısıyla düĢmanın suyunu 



kesmiĢ oluruz.” Deyince Resulallah hiç ikilemeden onun görüĢü 
istikametinde yeniden talimat vermiĢti.  

 
ĠĢte izin almayı bu Ģekilde anlamak lazım. Ki bu da sadece 

Allah‟tan vahiy alan bir peygamberin liderliğine has bir durumdur. Onun 
dıĢındakiler için ise böyle bir izin gerekmediği açıktır. Ya eğer yapıcı bir 
muhalefet, bir katkı söz konusu ise bu katkı zaten burada da açıkça ima 
edilmektedir. 

 
innelleziyne yeste'zinuneke ülaikelleziyne yu'minune Billâhi ve 

RasûliH Ģüphesiz senden farklı bir görüĢ geliĢtirmek için izin alan 
kimseler de Allah‟a ve Resulüne yürekten inanan kimselerdir. 
feizeste'zenuke li ba'dı Ģe'nihim fe'zen limen Ģi'te minhüm iĢte bu 
yüzden onlar senden bazı iĢler için izin isterlerse, onlardan uygun 
gördüklerine sen de izin ver. vestağfir lehümullah Allah‟tan da onlar için 
mağfiret dile. 

 
ĠstiĢareyi emreden Uhut ertesi gelen ayette olduğu gibi FeBima 

rahmetin minAllahi linte lehüm (A.Ġmran/159) ayetinde. Yani Allah‟tan 
bir rahmet sayesinde sen onlara yumuĢak kalpli davrandın. Eğer sert 
yapsaydın onlar etrafından dağılır giderlerdi. O zaman fa'fü anhüm 
onları affet vestağfir lehüm onlar için af dile ve Ģavirhüm fiyl emr 
bundan böyle de onlarla danıĢmaya istiĢareye devam et. Yani Uhut‟a 
çıkalım derken aslında isabetli bir görüĢ bildirmediler, senin zıddına bir 
görüĢtü ama çoğunluk olduğu için sen onlara uydun ve sonuç böyle oldu. 
Fakat sonuç böyle oldu diye istiĢareden vazgeçme. Bu ayeti hatırlıyoruz. 

 
innAllâhe Ğafûrun Rahıym Ģüphe yok ki Allah rahmeti bol bir 

bağıĢlayıcıdır. 
 
 
63-) Lâ tec'alu dua'erRasûli beyneküm ke du'âi ba'dıküm 

ba'da* kad ya'lemullâhulleziyne yetesellelune minküm livazâ* fel 
yahzerilleziyne yuhalifune an emrihi en tusıybehüm fitnetün ev 
yusıybehüm azâbün eliym; 

 
Rasûlün davetini, aranızda, bazınızın bazınıza çağırması gibi kabul 

etmeyin. Allâh sizden, birbirinin arkasına gizlenip, gizlice sıvıĢarak 
gidenleri bilir... Artık O'nun emrine muhalefet edenler, kendilerine bir 
belânın isâbet etmesinden yahut acı bir azabın isâbet etmesinden 
korksunlar! (A.Hulusi) 

 



63 - Peygamberin duâsını aranızda birbirinize ettiğiniz duâ gibi farz 
etmeyin, içinizden birbirini siper ederek sıvıĢıp sıvıĢıp gidenleri Allah 
muhakkak biliyor, binaenaleyh onun emrinden hilâfına gidenler baĢlarına 
bir fitne inmekten veya elîm bir azâb irmekten hazer etsinler. (Elmalı) 

 
 
Lâ tec'alu dua'erRasûli beyneküm ke du'âi ba'dıküm ba'da 

elçinin davetini sakın birbiriniz arasındaki her hangi bir davet gibi 
algılamayın. Yani elçi sizi bir iĢe davet ederse, bir iĢe çağırırsa onu, 
aranızdaki herhangi birinin çağrısı gibi algılamayın, koĢun ona Yani o 
vahiy eseri olabilir, olma ihtimali çok yüksektir. kad ya'lemullâhulleziyne 
yetesellelune minküm livazân doğrusu Allah aranızdan kimselere 
sezdirmeden sıvıĢıp çıkmak isteyenleri biliyor. Yani aranızdan kimselere 
hissettirmeden sıvıĢmak isteyenleri biliyor. Yani Allah Resulünün 
çağrısına uymamak için böyle görünmeden ortadan kaybolmak toz olmak 
isteyenler varmıĢ demek. 

 
fel yahzerilleziyne yuhalifune an emrihi en tusıybehüm fitnetün 

ev yusıybehüm azâbün eliym öyle ise onun emrine karĢı gelen 
kimseler baĢlarına bu dünyada bir musibetin, ahirette ise can yakıcı bir 
azabın gelmesinden sakınsınlar. 

 
Tabii bu bu günler içinde geçerli. Çünkü Allah‟ın Resulünün 

bıraktığı miras aynen yaĢıyor. Onun bıraktığı mirasa ihanet ona ihanettir 
ve bu ihaneti yapanlar bu ayetin muhatabı olacaklar. Ve sonuçta sure 
son ayeti ile hepimizi muhatap alıyor. 

 
 
64-) Ela inne Lillâhi ma fiys Semavati vel Ard* kad ya'lemu ma 

entüm aleyh* ve yevme yurce'une ileyhi feyünebbiuhüm Bi ma 
amilu* vAllâhu Bi külli Ģey'in 'Aliym; 

 
Dikkat edin! Muhakkak ki semâlarda ve arzda ne var ise Allâh 

içindir (O'nun Esmâ'sının açığa çıkması içindir)! Sizin ne (hâl) üzere 
olduğunuzu gerçekten bilir... O'na rücu ettirilecekleri süreçte, onlara 
yaptıklarının ne olduğunu bildirecektir... Allâh her Ģeyi (Ģey'lerin 
Esmâ'sıyla hakikati olarak) Bilen'dir. (A.Hulusi) 

 
64 - Uyanın! her halde Göklerde ve Yerde ne varsa hep Allah‟ındır, 

muhakkak o, sizin ne üzerinizde bulunduğunuzu bilir, hele ona irca' 
olunacakları gün ki ne yaptıklarını kendilerine haber verecektir, ve Allah 
her Ģeye alîmdir. (Elmalı) 

 



 
Ela inne Lillâhi ma fiys Semavati vel Ard bakın ey insanlık, ey bu 

hitabın muhatabı göklerde ve yerde olanların hepsi kesinlikle Allah‟a 
aittir. kad ya'lemu ma entüm aleyh* ve yevme yurce'une ileyhi 
feyünebbiuhüm Bi ma amilu O sizin içinde bulunduğunuz gerçek 
durumu elbette biliyor. Öyle ki O‟na döndürülecekleri gün yaptıkları her 
Ģey kendilerine bir bir haber verilecektir. vAllâhu Bi külli Ģey'in 'Aliym 
zira Allah her Ģeyi tüm ayrıntılarıyla bütünüyle bilendir. 

 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ġslamoğlu Tef. Ders. FURKAN SURESĠ (001-031)(113) 

 
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 

“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
El Hamdu Lillahi Rabbil'Alemiyn Vesselatü Vesselâmü alâ 

Resulüna Muhammedin ve alâ alihi ve ashabihi ecmaiyn. 
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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. Amin! 
 
Değerli Kur‟an dostları bugün vahyin kılavuzluğunda yepyeni bir 

durakla yüz yüzeyiz. Vahyin insanoğluna gösterdiği yol haritasındaki bu 
durak Furkan adını taĢıyor., yani Furkan suresi. 

 
Sure Furkan ismini 1. ayetinden alıyor. Hakkı batıldan, doğruyu 

yanlıĢtan, iyiyi kötüden ayıran anlamına geliyor. Hem ismi fail olarak 
farığ, yani özünde hakkı batıldan ayırmıĢ, kendi bünyesinde iyi ile kötüyü 
seçmiĢ, ayırmıĢ, ayırt etmiĢ, hem de ismi meful olarak iyinin kötüden 
kendisi ile ayrıldığı, kendisi sayesinde ayrılmıĢ olduğu bir kitap, bir vahiy. 

 
Bu ayette Furkan vahyin sıfatı olarak kullanılıyor. Sadece Kur‟an ın 

değil, vahyin sıfatı. Çünkü biz Furkan sıfatının Kur‟an da, Tevrat içinde, 
Ġncil içinde kullanıldığını görüyoruz. Yine bu sıfatın akıl için kullanıldığını 
görüyoruz. Yani iyi ile kötüyü birbirinden ayıran mümeyyiz akıl anlamına. 
Tabiidir ki Kur‟an vahyi muhatabında bir akıl inĢa eder. Kur‟an vahyinin 
inĢa ettiği aklın temel özelliklerinden biri iyiyi kötüden, doğruyu eğriden, 
hakkı batıldan ayıran akıl olmasıdır. Yani mümeyyiz akıl olması. Kur‟an 
muhatabının aklına verdiği aydınlıkla onun seçme kabiliyetini geliĢtirir. 
Artık vahiy ile inĢa olmuĢ bir insan hayat yükünü taĢırken yer yüzünde 
yaratılıĢ amacına uygun bir hayatı inĢa etmek için yolculuk yaparken ne 
kendisi için hayırlı, ne kendisi için hayırsız. Ne lehine, ne aleyhine 
bunların hepsini bilir. Dolayısıyla surenin 1. ayetinde ki Furkan da vahye 
atıfla kullanılmıĢtır.  

 
Surenin iniĢ zamanına gelince, Hz. Osman, Ġbn. Abbas ve imam 

Cafer kronolojilerinde sure, yasin suresi ile fatır suresi arasına 
yerleĢtirilmiĢ. Yine Regis BileĢer 5. yıla. Bazergan ise kendi dizininde 6. 
yıla yerleĢtirmiĢ sureyi. Yani buna göre, ki bunlar yaklaĢık olarak surenin 
iniĢ zamanını doğru tespit etmiĢ sayılırlar. Mekke döneminin 5. yılının 
sonlarında ya da 6. yılının baĢlarında inmiĢ olsa gerektir. Ki zaten 
surenin konusundan da inkar cephesinde düĢmanlığın baĢ gösterdiğini 



anlıyoruz. 31. ayet. Yine vahye yönelik ciddi biçimde bir direniĢ ve itiraz 
furyasının baĢlatıldığını görüyoruz. 32. ve devamında ki ayetlerde. 

 
Furkan suresinin konusu vahyin mahiyet, illet, hikmet ve amacıyla 

ilgilidir. Hatta Ģunu açıklıkla söyleyebiliriz ki Kur‟an da vahiy üzerinde bu 
kadar yoğunlaĢmıĢ bir baĢka sure yoktur. Diyebiliriz. Yani Kur‟an ın 
vahyin amacı, illeti, hikmeti üzerinde en çok yoğunlaĢan suresi Furkan 
suresidir. Özellikle surenin içinde geçen 30. ayeti hatırladığımızda bu 
surenin ayırıcı vasfı ortaya çıkar. 

 
Ve kaler Rasûlü ya Rabbi inne kavmittehazû hazel Kur'âne 

mehcura (30) Resul kıyamet gününde diyecek ki; Ya rabbi bu kavmim, 
ya da ümmetim, davet ettiklerim, ya da davetime icabet etmiĢ görünenler 
bu Kur‟an ı metruk bir kitap olarak, terk edilmiĢ bir mesaj olarak gördüler. 
Modası geçmiĢ, zamanı geçmiĢ, miadını doldurmuĢ bir mesaj gibi 
algıladılar. Diye Ģikayet edecek. 

 
ĠĢte bu surenin diğer surelerden ayırıcı vasfı Resulallah‟ın Kur‟an 

da bir tek yerde, o da bu surede geçen bu Ģikayeti çerçevesinde insanın, 
özelde müminin vahye bakıĢını inĢa etmek. Vahyi nasıl anlaması, nasıl 
algılaması nasıl yaĢaması gerektiği konusunda bir bakıĢ açısına sahip 
olmak. Seliym bir bakıĢ açısına. 

 
Yine surede sadece vahyi terk edenler değil, sadece vahyi göz ardı 

edenler, vahyi ardına atanlar değil, onun söylediklerine tabi oluyormuĢ 
gibi yapıp ta onun manasına, onun maksadına kör ve sağır davrananlara 
da hitap edilmekte ve böyle yücelttiğini zannedenler, onun manasına, 
onun maksadına, onun kurmak istediği insan ve dünyaya bigane kaldığı 
halde ona sarılıyormuĢ gibi yapanlar da payını almaktadır. 73. ayet 
bunun en güzel örneği. 

 
Yine vahye karĢı çıkanlar hevalarını tanrı edinen kimse olarak 

adlandırılmaktadır. Eraeyte menittehaze ilâhehu heva.. (43) demekte 
ve sen hevasını, arzusunu, tutkusunu, içgüdülerini tanrı edineni 
görmedin mi. Yani bu Ģu anlama geliyor; Eğer bir insan vahyi 
izlemiyorsa, eğer bir insan Allah‟ın mesajını izlemiyorsa o zaman kendi 
heva ve arzusunu izler. Yani eğer Allah‟ın vahyine uymuyorsa, benliğinin 
Ģeytani vahyine uyar. Onu söylüyor. 43. ayet. Ve bir sonraki ayet bunlar 
akıllarını kullanmayan koyun sürüsüne benzer diyor. Onun için bütün bu 
özetten de anlaĢılmaktadır ki Furkan suresi vahye çarpık yaklaĢımların 
her türünü ele alıp bu yaklaĢımları ciddi bir biçimde kritiğe tabi tutan ve 
doğru yaklaĢımın ne olacağını gösteren bir mübarek sure. ġimdi surenin 
tefsirine geçebiliriz. 



 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
1-) Tebarekelleziy nezzelel Furkane alâ abdiHĠ li yekûne lil 

alemiyne neziyra; 
 

Ne yücedir ki, âlemlere (tüm insanlar) bir uyarıcı olarak, kuluna 
Furkan'ı (Hakikat ile aslı olmayanı ayırt edici) inzâl etti. (A.Hulusi) 

 
01 - «Tebarek» ne yüce (feyyaz)dır o ki bütün âlemine bir nezîr 

olsun diye kuluna Furkan‟ı indirdi. (Elmalı) 
 
 
Tebarekelleziy nezzelel Furkane alâ abdiHĠ li yekûne lil 

alemiyne neziyra bütün bir insanlığa uyarı olsun diye kuluna, hakkı 
batıldan, iyiyi kötüden ayıran vahyi aĢamalı olarak bir süreç içinde indiren 
Allah ne yüce, ne cömerttir. 

 
Bu ne yüce ne cömerttir ifadeleri Tebareke‟nin karĢılığı. Bereket, 

özünde çok olan ve durduğu yerde de mütemadiyen artan hayır 
demektir. Zaten özünde çok, ama durduğu yerde de biteviye artan, 
sürekli çoğalan güzellik, hayır demektir bereket. Kalıcı hayır üstelik. 

 
Bu fiil yalnız Allah için kullanılır. Onun içinde çekimi yoktur. Yani 

baĢka formları kullanılmaz, sadece bu formu kullanılır ve o da Allah için 
kullanılır. Onun için hem Allah‟ın zati sıfatı, hem de fiili sıfatı olarak 
anlaĢılır. Yani özünde Allah mübarektir. Fiilinde yarattıklarına ise bereket 
katar. Allah‟ın bereket katmadığı bir iĢ ebter (eksik, tamamlanmamıĢ) 
olur. Onun için tebareke Allah‟a özgü olarak kullanılan bir fiildir ve 
isimden çok fiile yatkın olarak anlaĢılmalıdır. 

 
Bu ayet, li yekûne lil alemiyne neziyra diye bitiyor. Bütün bir 

alemlere, yani bu vahyin muhatabının sadece kendi dilini konuĢan 
insanlar değil, indiği bölgede oturan insanlar değil. Beli bir coğrafyanın, 
belli bir mekanın, belli bir ırkın, belli bir kavmin mensubu değil. Bu vahyin 
muhatabının bütün bir insanlık olduğunu ifade ediyor. Burada ki El 
alemiyn; hem aynı çağda yaĢamıĢ olan bütün insanlara, hem de tarih 
içerisinde zamanın sonuna kadar yaĢayacak olan, gelecek olan insanlara 
tekabül eder. Onların tamamını uyaran bir mesajdır Kur‟an mesajı ve bu 
mesajın en tipik özelliği Furkan olmasıdır. Yani diğer mesajlardan, ilahi 
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olmayan diğer mesajlardan ayırıcı özelliği Furkan olmasıdır. Ki tüm ilahi 
mesajlar bu özelliği taĢırlar. 

 
Furkan giriĢte de üzerinde durduğum gibi fark kelimesinden türetilir. 

Fark akılla algılanan Ģeylere denir. Ama tefrik duyularla algılanan ayırıma 
denir. Fû‟lan vezni. Bu Furkan sözcüğünün kalıbı olan Fû‟lan kalıbı Arap 
dilinde taĢıdığı mana ile dolu olan demektir. Yani Farkın her boyutunun, 
her türünün en ince ayrıntısına kadar vurgulayan demektir. Yani Ahlaki 
fark, edebi fark, fiili fark, akli fark, duygudaki, düĢüncede ki, eylemdeki 
fark. Yani duygudaki kötü ve iyi farkı. DüĢüncede ki iyi ve kötü farkı, 
eylemde ki kötü ve iyi farkı, hayattaki kötü ve iyi farkı, eĢyada ki kötü ve 
iyi farkı. Yani farkın her türünü ele alıp iĢleyen anlamına gelir. Furkan 
budur. 

 
6 yerde kullanılır Kur‟an da. Hz. Musa‟ya Furkan verildiği söylenir 

Bakara/53. ayetinde. Yine Kur‟an için kullanılır Bakara/185. ayetinde ve 
burada. Tevrat ve Ġncil için kullanılır A.Ġmran/4. ayetinde, Enbiya/48. 
ayetinde. Yine iç görü, mümeyyiz akıl için kullanılır Enfal/29. ayetinde; 

 
Ya eyyühelleziyne amenû in tettekullahe yec'al leküm 

furkanen.. (Enfal/29) bu son söylediğim ayet Mekki bu. Ey iman edenler, 
eğer Allah‟a karĢı sorumluluğunuzun farkına varırsanız, eğer 
sorumluluğunuzu üstlenirseniz, sorumlu davranırsanız Allah sizin için 
kötüyü iyiden ayıran bir Furkan, bir ayırıcı akıl yaratacak. Yani size öyle 
bir muhakeme verecek ki, o muhakeme sayesinde siz önünüze çıkan çok 
çeĢitli, çok renkli sayısız olayda hangisinin ne yaparsanız iyi, ne 
yaparsanız kötü. Nasıl davranırsanız iyi, nasıl davranırsanız kötü 
olduğunu ayıracaksınız.  

 
Onun için dostlar, sınırlı bir kitap, sınırlı bir vahiy, sınırsız olan 

hayatı nasıl düzene koyar sorusunun cevabı iĢte bu. Hayat sınırsız, 
örnekler sınırsız, çok çeĢitli. Onun için zamanlar farklı, mekanlar farklı, 
insanlar farklı. Bu kadar farklılıkta, tarihin belli bir döneminde inmiĢ olan 
bu ilahi mesaj nasıl bir çözüm bulur sorusuna cevap açık. Size öyle bir 
akıl kazandırır ki, öyle bir seçme kabiliyeti kazandırır ki, öyle bir 
muhakeme gücü kazandırır ki, öyle bir hüküm yeteneği kazandırır ki, siz 
Kur‟an ın verdiği sınırlı formüllerle sınırsız problemleri çözersiniz. ĠĢte 
Furkan bu.  

 
Vahyin Furkan oluĢu zaten insana kazandırmak içindir. Yoksa 

kendi içerisinde eğer bir okuyan yoksa okunanın Furkan olmasının yararı 
ne olacaktır ki..! O nedenle vahyin Furkan oluĢu, rabbin insana olan 
merhametinin ifadesidir. Yani akla yol gösterir. 



 
 

 2-) Elleziy leHU Mülküs Semavati vel Ardı velem yettehız 
veleden ve lem yekün leHU Ģeriykün fiyl mülki ve haleka külle Ģey'in 
fekadderahu takdiyra; 

 
 Ki, semâların ve arzın varlığı O'nun içindir! Çocuk edinme 
kavramından berîdir! Varlıkta ortağı yoktur O'nun! Her Ģeyi yaratmıĢ, onu 
(yarattığını) takdiriyle oluĢturmuĢtur! (A.Hulusi) 

 
02 - O ki hep Göklerin, yerin mülkü onun, hem hiç bir velet 

edinmedi, hem mülkte ona hiç ortak da yok, her Ģeyi yarattı da bir takdir 
ile her birinin hadd-ü miktarını tayin ederek hepsinin mukadderatını 
hazırladı. (Elmalı) 

 
 
Elleziy leHU Mülküs Semavati vel Ard O Furkan olan vahyi 

aĢama aĢama indiren ve pek yüce pek cömert olan O Allah ki; Göklerin 
ve yerin hakimiyeti yalnızca O‟na aittir. Yani eğer Ģunu merak 
ediyorsanız; Neden Allah insanoğluna bu vahyi indirmeyi istedi, indirdi 
diyorsanız, unutmayın ki varlığın hakimi O. Hakimi olduğu varlığın, 
mahlukatın en Ģerefli katmanında bulunan insanoğlunu ihmal etmesi 
düĢünülemez di. Onun için indirdi. 

 
velem yettehız veleden ve lem yekün leHU Ģeriykün fiyl mülk O 

çocuk edinmemiĢtir. Hakimiyetinde O‟na herhangi bir ortakta 
bulunmamaktadır. ve haleka külle Ģey'in fekadderahu takdiyra zira her 
Ģeyi O yaratmıĢtır ve bütün bunları ölçüsünü kendi koyduğu yasalara 
FekadderaHu takdiyra ölçüsünü kendi koyduğu yasalara bağlı kılmıĢtır. 
ĠĢte cevabı daha açık geldi. 

 
Neden insanla ilgilenmekte ve ona mesaj iletmektedir diyen insan, 

Allah bütün bu varlığı bir ölçü ile yarattı. Yani eĢyayı, cansızı dahi 
ölçüsüz yaratmasın, onun tabi olduğu bir ölçü de koysun da, mahlukatın 
Ģaheseri olan, kendi Ģaheseri olan insan için bir ölçü, bir yasa, bir yol 
haritası koymasın mı? ġu insan için yarattığı, insanın etrafında ki 
varlıkların dahi tabi olduğu bire yasa olsun da kendisi için yarattığı 
insanın tabi olduğu bir yasa olmasın mı. 

 
EĢyanın amaçlılığına bir atıf var bu ayette. Yasasız olmadığına bir 

atıf. Çünkü bu atıftan yola çıkarak muhataba; Ey insan senin için Allah‟ın 
yarattığı bu eĢyayı bile bir yasa üzere yarattı. Ya kendisi için yarattığı 
sen, insanı ölçüsüz, yani kadersiz mi bıraksın. Burada kader iradedir iĢte. 



Yani ey insan eĢyaya nasıl statik bir kader tayin etmiĢse, sana da 
dinamik bir kader tayin etti. O da verdiği iradedir. Ġradeyi vermekle; Ya 
rabbi beni de güneĢ gibi statik bir kadere tabi tutsaydın sapmazdım, 
yörüngemden çıkmazdım, dolayısıyla sana asi olmazdım demeyesin ey 
insan oğlu. Tamam sana kader olarak iradeyi verdim ama seçmeyi 
verdim ama doğruyu seçmen içinde yol haritası verdim. Onun için Ya 
rabbi bana irade vermeseydin dolayısıyla sapmasaydım deme hakkın 
yok. Sen iradenle mahlukatın en mükerremi oldun. Ve lekad kerremna 
beniy Adem.. (Ġsra/70) biz adem oğluna kat kat ikram ettik, onurlandırdık 
sırrına böyle nail oldun. O iradeyi kötüye ve iyiye kullanmak senin 
elindeydi.  

 
Peki kötüyü ve iyiyi ben bilemezdim ki diyebilir miydin, iĢte onu 

dememen için Furkan olan vahyi sana indirdim. Yani seçemedim Ya 
rabbi diyemezsin. Seçebilecek bir aklı inĢa eden bir vahiy bir mesaj 
gönderdi. Çünkü vahiy ilahi bir inĢa projesidir. Vahiy Allah‟ın insanı inĢa 
etmek için, insanda bir akıl, bir karakter, bir Ģahsiyet ve bir tasavvur inĢa 
etmek için gönderdiği bir mesaj. Yani insan Allah‟ın ustalığının, tabir 
caizse kendisinde tecelli ettiği bir Ģaheser. Ġnsan ilahi inĢanın nesnesi 
çünkü hayatın inĢasının öznesidir. Ġnsan Allah‟ın inĢa ettiği bir eser, 
hayat ise insanın inĢa edeceği bir eser. Çünkü Ġnsan yer yüzünde 
yaratılıĢ amacına uygun bir hayatı inĢa etmek için yaratılmıĢtır. Emanet 
budur, görev budur. Bu emanet olarak insana verilmiĢtir. Yani insan 
yeryüzünde hayatın ustası olsun diye yaratılmıĢtır. Peki ustaya ustalığı 
kim öğretecek, usta kimin çırağı olarak ustalık yapacak.  

 
ĠĢte bu noktada vahyin cevabını alacaktır yani insan vahyin çırağı 

olursa, vahyin okulunda okursa, vahiy ile öğrenirse o zaman hayatı doğru 
inĢa eden bir usta olacaktır. 

 
 
3-) Vettehazu min dûniHĠ aliheten lâ yahlükune Ģey'en ve hüm 

yuhlekune ve lâ yemlikune li enfüsihim darren ve lâ nef'an ve lâ 
yemlikûne mevten ve lâ hayaten ve lâ nüĢura; 

 
 (Gerçek böyle iken) O'nun dûnunda, bir Ģey yaratmayan; kendileri 
yaratılmıĢ olan; kendi nefslerine bir zarar ve faydası olmayan; ölüme, 
hayata ve ölümün tadılıĢından sonraki yaĢantıyı oluĢturacak bir özelliğe 
sahip olmayan tanrılar edindiler. (A.Hulusi) 

 
03 - Böyle iken andan baĢka bir takım mabutlar edindiler ki hiç bir 

Ģey halk edemezler, kendileri halk olunup duruyorlar, kendi kendilerine, 



ne bir zarara ne de bir menfaate malik değiller, ne mevte mâlikler, ne 
hâyata ne de nüĢûre. (Elmalı) 

 
 
Vettehazu min dûniHĠ aliheten lâ yahlükune Ģey'en ve hüm 

yuhlekun ne ki yine de onun dıĢında hiçbir Ģey yaratamayıp kendileri 
yaratılmıĢ bulunan bir takım sahte tanrılar peydahladılar. Bu 
peydahlanan sahte tanrılar her türünü kapsar. Ya hayal ürünü sahte 
tanrıların putları temsilleri, heykelleri. Ya tabiat güçleri gök, yıldız, ay 
güneĢ gibi tanrılaĢtırılmıĢ tabiat güçleri. Ya tanrılaĢtırılan insanlar, ister 
aziyz olsun ister peygamber, ister veliy fark etmez. Ya mücerret 
tasavvurlar. Yani fiziki bir varlığı olmadığı halde insanın Allah‟tan korkar 
gibi korktuğu Ģeyler. Ya da Allah‟tan umut eder gibi umut ettiği. Ya da 
Allah‟ı sever gibi sevdiği. Bu üçünün bir arada kendisinde toplandığı bir 
takım tasavvurlar. Bütün bunların hepsi bu ayette kastedilen. 

 
ve lâ yemlikune li enfüsihim darren ve lâ nef'an ve lâ 

yemlikûne mevten ve lâ hayaten ve lâ nüĢura bu sahte tanrıların ne 
kendilerinden bir zararı def etmeye, ne de bir yararı talep etmeye gücü 
vardır. Gücü yetmez yani. Ne hayat, ne ölüm, ne de ölümden sonra 
diriliĢe dair bir yetkileri vardır. Yani insanlar Allah‟a ait vasıfları Allah 
dıĢındaki öyle Ģeylere yakıĢtırıyorlar ki, bunlar Allah‟ın yetkilerinden hiç 
birine sahip değil.  

 
Ġnsana Ģu söyleniyor; Birine tanrı olarak tapman için onda bu 

özellikler bulunacak. Bak, yani bizatihi insanın tabi olduğu yasaların 
koyucusu olacak. Hayat, ölüm ve yeniden diriliĢ üzerinde mutlak bir 
takdir yetkisi olacak. Yoksa bu yetkisi olmayan Ģeyleri tanrı edinmek, 
insanın kendi zekasıyla dalga geçmesidir. Kendi aklını küçümsemesidir. 

 
Burada ki;lâ yahlükune Ģey'en ve hüm yuhlekun özellikle ve 

hüm yuhlekun ibaresi farklı bir Ģekilde de anlaĢılabilir. O da uydurulmuĢ 
olan, yani derme çatma düzmece olan biçiminde anlaĢılabilir. 

 
 

 4-) Ve kalelleziyne keferû in hazâ illâ ifkünifterahu ve e'anehu 
aleyhi kavmün âharun* fekad cau zulmen ve zura; 

 
 Hakikat bilgisini inkâr edenler dediler ki: "Bu (Kur'ân) ancak O'nun 
uydurduğu bir yalandır. BaĢka bir kavim de (Yahudiler) bu konuda O'na 
yardım etmiĢtir"... Gerçek ki, büyük haksızlık ve yalancı Ģahitlik suçu 
iĢlediler. (A.Hulusi) 

 



04 - Ve o küfredenler «bu sırf bir iftira onu o, uydurdu, diğer bir 
kavim de buna karĢı ona muavenette bulundu» dediler, doğrusu zulüm-ü 
tezvire gittiler. (Elmalı) 

 
 
Ve kalelleziyne keferû in hazâ illâ ifkünifterahu ve e'anehu 

aleyhi kavmün âharun bir de inkarda ısrar eden o kimseler; Bu onun 
uydurduğu bir yalandan baĢkası değildir. Üstelik bu konuda baĢka bir 
topluluk ta ona yardım etmiĢtir dediler. 

 
Evet, bu da vahye yönelik bir baĢka yamuk yaklaĢım. Yani Bu 

vahyi Resulallah‟ın yazabileceğine akılları kesmiyor. Kendi kendileri ile 
çeliĢen bir iddia bu. Akılları kesmiyor, bunu bir baĢkasının ona 
yazdırdığını, yardım ettiğini düĢünüyorlar. Mekke ve civarında bulunan 
ve hiç biri de ne yüksek kültür ve bilgiye, ne de okuma yazmaya sahip 
olan birkaç Hıristiyan köleden bahsedildiği söylenir. Fakat bizce hayal 
mahsulü bir öğretmenden söz ediliyor. Çünkü böyle birileri eğer olsaydı, 
bunlar kağıda yazılır tele vurulur, Resulallah‟a bunu öğretecek kadar 
üstat olan bir kimse sonuna kadar nasıl gizlenir, nasıl saklanır. Nasıl tarih 
bunu tespit etmez.  

 
Onun içinde aslında bu itirazın arkasında yatan Ģey vahyin 

yüceliğini dolaylı yoldan itiraftır. Yani bu öyle el emiynde olsan sen 
önceki hayatında senin bile baĢ edemeyeceğin bir Ģey. Allah‟tan indiğini 
de kabul etmeyecekseniz eğer, bu sefer geriye hık mık kalıyor tabii. ĠĢte 
o hık mık bu. 

 
Vahyin bu itirazı aynı zamanda modern müsteĢriklerin, ki bunlar o 

zaman ki kadiym müsteĢrikler demek, modern oryantalistlerin vahyin 
kaynağı olarak Tevrat ve Ġncil‟i göstermelerine de bir cevaptır. Aslında 
onlar da kadiym oryantalistler gibi, yani doğulu oryantalistler, yani iç 
Arabistanlı oryantalistler, müĢrik oryantalistler gibi kendi içlerinde 
tutarsızlar. Niye? Eğer bu vahiy muhtevası ile Tevrat ve Ġncil‟în ilkelerine 
benzediği için kaynağını onlar olarak gösteriyorsanız bu aslında bu 
vahyin aynı kaynaktan geldiğini gösterir. Bu takdirde bu vahyin onları 
aĢan, onlarda bulunmayıp ta kendisinde bulunan ve onları çok çok 
kapsayıcı, onları da kapsayan, ama onları çok çok aĢan bu muhteĢem 
muhtevasına cevap bulamazsınız. ĠĢte ona da bir cevaptır bu. 

 
fekad cau zulmen ve zura iĢte ileri sürdükleri bir iddia ile hem bir 

topluluğa haksızlık etmiĢ, hem de gerçeği çarpıtmıĢ oldular. 
 
 



 5-) Ve kalu esatıyrul evveliynektetebeha fehiye tümla aleyhi 
bükreten ve asıyla; 

 
 Dediler ki: "Bunlar, sabah - akĢam okunması için kendisinin 
yazdırtmıĢ olduğu, eskilerin masallarıdır." (A.Hulusi) 

 
05 - «Ve o evvelkilerin esatıyrı(masalları), onları yazdırtmıĢ da 

sabah akĢam kendisine onlar okunuyor» dediler. (Elmalı) 
 
 
Ve kalu esatıyrul evveliynektetebeha fehiye tümla aleyhi 

bükreten ve asıyla ve bir de Ģöyle dediler. Bu sabah akĢam ezberlemesi 
için kendisine okunan, ya da okunsun diye baĢkalarına yazdırdığı 
eskilerin efsaneleridir dediler. Yazdı diyemiyorlar. Çünkü okuma yazma 
bilmediğini kendilerde biliyorlar. Onun için yazdırdı diyorlar. 

 
Peki kendiliğinden nasıl okuyor, bu kadar büyük kapsamlı bir mesaj 

onda nasıl yer aldı eksiksiz biçimde sorusunu da kendi içlerine Ģu iftirayla 
cevaplamıĢ oluyorlar güya. Yani okuyorlar o da ezberliyor Ģeklinde. Ama 
vahyin hemen her zaman Resulallah tek baĢına iken geldiğini, sadece 
insanların içinde Ģehirdeyken değil, dağda, hatta gittiği mağarada, hatta 
yanında hiçbir insanın olmadığı mekanlarda geldiğini ya biliyorlar iftira 
ediyorlar, ya da bilmiyorlar. 

 
 

 6-) Kul enzelehülleziy ya'lemüssirra fiys Semavati vel Ard* 
inneHU kâne Ğafûran Rahıyma; 

 
 De ki: "O'nu semâlardaki ve arzdaki sırrı bilen inzâl etti! Muhakkak 
ki O Ğafûr'dur, Rahıym'dir. (A.Hulusi)" 

 
06 - De ki: onu, o göklerde ve Yerde sırrı bilen indirdi, hakikaten o, 

rahim bir gafûr bulunuyor. (Elmalı) 
 
 
Kul enzelehülleziy ya'lemüssirra fiys Semavati vel Ard de ki 

onu göklere ve yere ait bütün sırları bilen Allah indirdi.  
 
Evet cevabı açıkça burada veriyor vahiy. Önceki vahiylerle ilke ve 

esaslardaki benzerliği delil gösterilerek Kur‟an ın kaynağının onlar 
olduğunu söyleyenler vahyin sahibinin bilgisinden, otoritesinden 
ĢüphelenmiĢ olmaktadırlar. ĠĢte bu ayet, son okuduğun bu 6. ayet onun 
bilgisinin ve otoritesinin sınırsız olduğunu ifade ediyor. 



 
inneHU kâne Ğafûran Rahıyma çünkü o sınırsız merhametin 

sahibi olan yüce bir bağıĢlayıcıdır. Yani bu vahye neden gerek 
duymuĢtur gibi bir itirazla eğer bunları söylüyorsanız unutmayın ki 
Allah‟ın rahmeti, mağfireti sınırsızdır. Ġnsana gönderdiği vahiy onun 
rahmetinin bir eseridir. Kur‟an vahyi de Allah‟ın rahmetinin insana 
nüzulüdür. Allah‟ın insana tenezzül buyurmasıdır.  

 
Peki bu vahiy neden son bulmuĢtur, neden kendisinden sonra bir 

vahiyle Allah yine rahmetini insana saçmamıĢtır sorusu sorulacak olursa 
verilecek cevap bellidir.  Ġnsanoğlunun kolektif aklı bu vahyin iniĢine 
kadar bir süreç içinde aĢama aĢama geliĢti. Bu vahiy artık insan oğlunun  
kolektif aklının geliĢme yani rüĢt çağına erdiğinin bir ifadesi olarak son 
vahiy oldu. Son vahiyden sonra artık insanlığa yol gösterme iĢini 
gönderilen peygamberler değil, insanlığın sonuna kadar geçerli olan bu 
vahiy üstlenecekti. Yani insandan liderlik mesajın kendisine geçmiĢti.  

 
Onun için bu vahit Allah tarafından korundu. Onun için bu vahyin 

anlam imkanı1400 yıldır tüketilemedi. Böylesine sonsuzca 1400 yıl olsa 
yine de tüketilemeyecek. Onun için bu vahiy sembolik bir dilin zirvesiyle 
indi. Onun için bu vahiy insanlığın tüm hastalıklarına taĢıdığı dermanı 
kendi eczanesinde barındırdığını, bu geçtiğimiz 1400 yıllık süreç içinde 
defalarca ispat etti. Onun için bu vahiy iniĢinden 14 yüz yıl sonra dahi 
kendisini hiç tanımayan insanlarla bir gün karĢılaĢtığında onların yüreğini 
bir daha bırakmamacasına kendilerinden aldı. Arkasına milyonlarca 
kadın ve erkeği hala dökmeyi, onların zihnini, aklını, tasavvurunu, 
bilincini inĢa etmeyi hala sürdürebildi. ĠĢte bu vahyin neden son vahiy 
olduğunun cevaplarından sadece bir kaçı bunlar. 

 
 

 7-) Ve kalu mali hazer Rasûli ye'külüt taame ve yemĢi fiyl 
esvak* levla ünzile ileyhi melekün feyekûne maahu neziyra; 

 
 Dediler ki: "Bu nasıl Rasûldür ki, yemek yiyor ve çarĢılarda gezip 
dolaĢıyor... O'na, bir melek inzâl edilmesi, beraberinde bir uyarıcı olması 
gerekmez miydi?" (A.Hulusi) 

 
07 - Bir de «bu Peygambere ne oluyor? dediler: yemek yiyor ve 

çarĢılarda yürüyor, ona bir Melek indirilse de maiyetinde yaver bir 
savulcu (saldıran atılan) olsa ya! (Elmalı) 

 
 



Ve kalu mali hazer Rasûli ye'külüt taame ve yemĢi fiyl esvak 
yine bu nasıl peygamber böyle dediler. Yiyip içiyor, çarĢıda pazarda 
dolaĢıyor. Yani Melek peygamber istediler. Neden Melek peygamber 
istediler? Nedeni belli, çünkü uymaya gönülleri yoktu. Melek göndermiĢ 
olsaydı uyacaklar mıydı? Uymayacaklarını yine Kur‟an da öğreniyoruz. 
Yine Kur‟an onlara bir baĢka ayetinde diyor ki; Yer yüzünde salına salına 
dolaĢanlar melekler olsaydı, onlara meleklerden peygamber gönderirdik. 
(Ġsra/95) Bu aslında onların kurnazlıklarını açık etmek demektir.  

 
Peki, neydi onların içlerinde sakladıkları kurnazlıkları? ġuydu; Eğer 

melek peygamber gönderseydi bu sefer biz ayrıyız, onlar ayrı. Biz 
melekleri nasıl izleyelim, Biz meleklerin peĢine nasıl düĢelim, melek 
değiliz ki diyeceklerdi. 

 
Ġnsan peygamber gönderildi. Bununla Ģu mesajın verildiğini onlar 

da iyi biliyordu. Bakın hiçbir mazeretiniz yok. Sizden olan bir insan, 
içinizden bir insan size yol gösteriyor. Sadece öğüt vermiyor, yaĢıyor, 
söylediklerini önce hayatına geçiriyor sonra size de yaĢamanızı söylüyor. 
Yani bahaneniz yok. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz Ģeyler 
diyemezsiniz. Eğer insanın yapamayacağı Ģeyler olsaydı o yapamazdı. 
Onun içinde bahaneniz yok. ĠĢte onların böylesine bahaneci mantığını 
iten, reddeden bir ifade, bir ayet bu. 

 
Tabii bu mantık o günde kalmadı, bu mantık daha sonra da 

geçerliliğini korudu ve tabi farklı formlara büründü geçmiĢte 
peygamberleri aĢağılayarak hayattan dıĢlıyorlardı. Ama bu ümmet öyle 
bir peygamber tasavvuruna sahip oldu ki zaman içinde, peygamber 
tasavvurunda öyle bir yamulma oldu ki peygamberini yüceltme bahanesi 
ile hayattan dıĢladı. Ġkisi de sonuçta aynı yere geliyordu. Hayattan 
dıĢlamak. Yani o kadar yücesin ki, o kadar ulvisin ki nerde.! Seni 
izleyemem, seni takip edemem. Sen göklerdesin. Önce eli ile göklere 
çıkardı daha sonra da takip edememe gerekçesi olarak bunu kullandı. 
Haddi zatında bu bir yüceltme değil, bir saygı da değil. Peygamberi 
izlememeye karĢı verdiği bir rüĢvetti, manevi rüĢvet. 

 
Neden peygamberi takip etmiyorsun? Neden sana Allah‟ın örnek 

gösterdiği bu hayatı üretmiyorsun, örnek almıyorsun. Sorusuna karĢı; O 
nere, biz nere deyip topu, tabir caizse taca atmaktı.   

 
Bunun içinde Resulallah hiç izin vermedi. 
 
- La tutruni kema etrıyyetne Meryem..! beni Meryem‟in oğlunu 

yücelttikleri, uçurdukları gibi yüceltip uçurmayın. DemiĢti. 



 
- Fe innema ena abduh..! Ģu kesin ki, Ģunu iyi bilin ki ben sadece 

bir kulum. Bana; 
 
- Abdullah ve Resuluhu. Allah‟ın kulu ve Resulü deyin. 

BuyurmuĢtu, emretmiĢti. 
 
Bir gün bir bedevi Medine de huzuruna gelmiĢ, adam tir tir 

titremeye baĢlamıĢtı. Resulallah biraz sertleĢerek; 
 
- “Ne titriyorsun be adam..!” Dedi. “Ben de senin gibi kuru et yiyen 

bir kadının oğluyum.” 
 
Onun için Kur‟an ona; 
 
“Kul innema ene beĢerun mislüküm” De ki ben de sizin gibi 

ölümlü bir insanım. “yuha ileyye ennema ilâhuküm ilâhun vahıd.” 
(Kehf/110) ne ki bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahiy olunuyor.  

 
Yani ben vahiy alıyorum. Farkımız bu demeye getiriyordu. 
 
levla ünzile ileyhi melekün feyekûne maahu neziyra ona bir 

melek indirilseydi de onunla birlikte o da uyarıp dursaydı ya dediler. 
 
 

 8-) Ev yülka ileyhi kenzün ev tekûnü lehu cennetün ye'külü 
minha* ve kalez zâlimune in tettebi'ûne illâ racülen meshura; 

 
 "Yahut O'na bir hazine verilmesi ya da yiyeceği özel bir bahçesi 
olması..." Zâlimler (birbirlerine) Ģöyle konuĢtular: "Siz ancak büyülenmiĢ 
bir adama uyuyorsunuz!" (A.Hulusi) 

 
08 - Veya ona bir hazîne bırakılıverse, yahut güzel bir bahçesi olsa 

da ondan yese ya! hem o zalimler «siz, sırf büyülenmiĢ bir adama tabi' 
oluyorsunuz» dediler. (Elmalı) 

 
 
Ev yülka ileyhi kenzün ev tekûnü lehu cennetün ye'külü minha 

ya da kendisine gökten bir hazine bırakılmıĢ olsaydı, veya ondan yiyip 
içerek safa sürdüğü kendisine ait bir cennet olsaydı, bir has bahçe 
olsaydı dediler. ve kalez zâlimune in tettebi'ûne illâ racülen meshura 
bir de kalkıp o zalimler eğer ona uymuĢ olsaydınız büyülenmiĢ bir 
adamdan baĢkasına uymuĢ olmayacaksınız diye iftira ettiler. 



 
 
9-) Ünzur keyfe darebu lekel emsâle fedallu fela yestetıy'une 

sebiyla; 
 
Bak senin için yaptıkları benzetmeler (yanlıĢ değerlendirmeler) 

yüzünden nasıl saptılar! Artık çıkıĢ yolu bulamazlar! (A.Hulusi) 
 
09 - Bak senin hakkında ne kıyaslar, ne temsiller - yaptılar da 

çıkmaza saptılar, artık hiç bir yol bulamazlar. (Elmalı) 
 
 
Ünzur keyfe darebu lekel emsâl Ģunların seni neye 

benzettiklerine bir bak hele fedallu fela yestetıy'une sebiyla ve sonuçta 
öyle bir sapıtıyorlar ki, öyle sapıtıyorlar ki bir daha doğru yolu bulacak 
muhakeme gücüne asla kavuĢamıyorlar. Bu kadar sapıtıyorlar. 

 
ĠĢte yukarıdaki sapık bir tasavvurun ürünü olan örnekler. Yani 

peygamberin kaynağını kabullenmek yerine gördüğü o ihtiĢamı sihre 
yormak. Normal dıĢı bir Ģeyler var. Normalde izah edemeyeceği bir 
Ģeyleri görüyor. ĠĢin ilginci de sihirlenmiĢ dediği, yine baĢka surelerde 
sihirbaz diye iftira ettiği bu insanın daha önceki hayatında olağan üstü 
hiçbir Ģeyi görmemiĢ. Hatta kültürel, entelektüel bir faaliyeti bile yok, 
okuma yazması da yok. Olağan üstü hiçbir Ģeyini görmemiĢ ki örnek 
veremiyor. Örnek vermeye kalktığında söylediği bir tek Ģey oluyor. Yani 
yaptığı sihir ne, nesini gördünüz olağan üstü? Bir tek Ģey babayı evlattan 
ayırıyor. Söyleyeceği Ģey bu. Kur‟an ın gücü bu, vahyin gücü. 

 
ĠĢte bu iftiralara vahiy böyle cevap veriyor. Aslında iç 

tutarsızlıklarını yüzlerine vurarak cevap veriyor. Yani kendi kendinizle 
çeliĢiyorsunuz. Normal bir Ģekilde izahı mümkün olmadığını 
görüyorsunuz. Ortada öyle akılla izah edeceğiniz bir Ģey yok. Belli ki 
olağanüstü bir olay var. Vahiy gibi. Gaybi bir olay var. Ya iman 
edeceksiniz ya da iĢte böyle iftira edeceksiniz. Kur‟an da aslında onu ima 
ediyor. 

 
 
10-) Tebarekelleziy inĢâe ceale leke hayren min zâlike cennatin 

tecriy min tahtihel enharu, ve yec'al leke kusura;  
 

 Ne Yücedir O ki, dilerse sana bundan daha hayırlısını, altlarından 
nehirler akan cennetleri oluĢturur ve senin için köĢkler yapar. (A.Hulusi) 

 



10 - Öyle yücedir o ki dilerse sana ondan daha hayırlısını verir, 
Altından ırmaklar akar Cennetler, sana köĢkler de yapar. (Elmalı) 

 
 
Tebarekelleziy inĢâe ceale leke hayren min zâlike cennatin 

tecriy min tahtihel enhar O öyle yüce, öyle cömerttir ki dilerse senin için 
bu dediklerinden daha hayırlı olan, zemininden akar sular çağlayan 
cennetler var eder. Yani onlar senden bunları mı istiyorlar, aslında onlar 
sana değil Allah‟a meydan okur gibiler. Onlar Allah‟a inandıklarını 
söylüyorlar bir de utanmadan. Aslında kendi kendileri ile çeliĢiyorlar. 
Nasıl bir Allah‟a inanıyorlar ki o Allah‟ın bu istediklerini yapamayacağını 
mı düĢünüyorlar. Eğer Allah dilerse ondan daha iyisini, senden 
istediklerinden daha iyisini sana verir. Yani ahirete yönelik Hz. 
Peygambere verilecek olan ödüllerin bir parçası dile getiriliyor aynı 
zamanda. 

 
ve yec'al leke kusura yine senin için orada köĢkler, yalılar inĢa 

eder. 
 
 
 11-) Bel kezzebu Bis saati ve a'tedna limen kezzebe 

Bissaati se'ıyra; 
 

 Fakat onlar o saati de (ölüm akabinde baĢlayacak olan sonsuz 
yaĢam süreçlerini) yalanladılar... O saati yaĢayacaklarını yalanlayanlara 
alevli bir ateĢ hazırladık. (A.Hulusi) 

 
11 - Fakat onlar saati tekzip ettiler, biz ise o saati tekzip edenlere 

öyle bir saıyr, çılgın bir ateĢ hazırladık. (Elmalı) 
 
 
Bel kezzebu Bis sa‟ah iĢte yukarıdan beri inkarcı mantığın 

dayandığı temel ortaya konuluyor burada. Bel kezzebu Bis sa‟ah hayır, 
hayır. Onların dertleri ne o, ne Ģu, onların temel bir tek sorunları var. 
Nedir o; Onların asıl problemleri son saati yalanlamıĢ olmalarıdır. 

 
Evet, inkarın psikanalizi yapılıyor adeta bir tek cümlede. Ġnkarcı 

psikolojisinin temel problemi budur. Hesap gününe inanmamak. Niçin 
inanmaz? Çünkü hesap verecek bir hayat yaĢamak istemez. Sorumluluk 
sahibi olmak istemez. Sıkıntıya gelemediği içindir. Hesabını verebilecek 
bir hayatı yaĢamamıĢ olanlar hesap gününe nasıl inansın. Onun içinde 
razı değil.  

 



Ahiret hakkında anlatılan her Ģeye esatirül evvelîn mantığıyla 
yaklaĢıyorlar onun için. Yani yukarıda esatirün evveliyn geçmiĢti 5. 
ayette. Eskilerin masalları, eskilerin efsaneleri. Bu ibare Kur‟an ın 
neresinde geçerse mutlaka o ibarenin bağlamı ahiretle ilgilidir. Yani kıssa 
ile falan değil. Ahiretle ilgili bağlamda bu itirazlar gelir müĢriklerde. Onun 
için müĢrikler ya da ahireti inkar eden her çağın inkarcı kafası aslında 
çok modası geçmiĢ bir kafa onun için onlarda, yani müĢriklerin kafası o 
kafa. MüĢrikler ahireti bilmiyor değiller. Daha önceden ahirete iliĢkin iman 
ile ilgili bir bilgiye sahipler ki esatirül evvelîyn. Bunlar eskilerin efsaneleri 
diyorlar. ĠĢte tüm sorun burada.  

 
Ahirete inanmamak, inanmak istememek..! Peki, diyeceksiniz ki bir 

insanın kendi kendisine ölünce toplrak olacağını düĢünmekten daha 
büyük hakareti olabilir mi? DüĢünün, insan kendisini solucan yerine, 
insan kendisini deniz yıldızı yerine, insan kendisini midye kabuğu yerine 
koyabilir mi? Bu olur mu? Yani bu insanın kendi kendisine yaptığı en 
büyük hakaret değil mi? Ġnsan bunu yapmamalı aslında. Niye yapar ki 
diye soru sormalı. Ġnsan hakikaten bunu yapmamalı. Aslında burada 
insana akıl ermiyor. Ġnkarcı mantığa akıl ermiyor.  

 
Peki nasıl yapar? ĠĢte bir tek sebeple yapar. Hesap vermekten 

kaçma psikolojisiyle yapar. Yani suçluluk psikolojisi ile yapar. Bütün bir 
hayatı sorumsuzca yaĢamak istemenin, ya da yaĢamıĢ olmanın 
sorumsuzluğu ile yapar. 

 
ve a'tedna limen kezzebe Bissaati se'ıyra ama biz son saati 

yalanlayan kimseler için kıĢkırtılmıĢ çılgın bir ateĢ, se‟ıyr, çılgın. Deliliğin 
bir türüne de bu kelime kullanılır. Çılgın bir ateĢ hazırlamıĢızdır. 

 
 

 12-) Ġzâ raethüm min mekânin be'ıydin semiu leha teğayyuzan 
ve zefiyra; 

 
 Daha cehenneme girmeden (kabir âlemlerindeyken), onun taĢan 
öfkesini ve Ģiddetli uğultulu sesini iĢitirler. (A.Hulusi) 

 
12 - Ki onları gördüğü vakit ona mahsus bir hıĢımlanma, bir zefîr 

iĢitirler. (Elmalı) 
 
 
Ġzâ raethüm min mekânin be'ıydin semiu leha teğayyuzan ve 

zefiyra onlar çok uzak bir mekandan dahi kendilerini gördüğü zaman o 
ateĢin nasıl bir homurtuyla kükrediğini elbette iĢitecekler. 



 
Kötü akıbetin dehĢeti çarpıcı bir dille tasvir ediliyor. Cehennem 

bilinçli bir özne olarak vurgulanıyor. Gören özne. Yani içine girecek olan 
kimseyi gören, hatta tanıyan bir özne. Çok ilginç ve zaten ahirete 
müteallik bir haberi vahiyden baĢka nereden alabiliriz ki. 

 
 

 13-) Ve izâ ülku minha mekânen dayyikan mükarreniyne de'av 
hünalike sübura; 

 
 BağlanmıĢ (çaresiz) olarak orada dar bir mekâna atıldıklarında, 
"YetiĢ ey ölüm!" diye haykırırlar (içine düĢtükleri acı azaptan tek 
kurtuluĢun ölüm olduğunu fark ederler). (A.Hulusi) 

 
13 - Ve çatılıp çatılıp onun dar bir yerine atıldıkları vakit de orada 

helâke haykırırlar. (Elmalı) 
 
 
Ve izâ ülku minha mekânen dayyikan mükarreniyne de'av 

hünalike sübura derken birbirlerine kelepçeli olarak oranın dar bir yerine 
fırlatıldıklarında, ,iĢte o anda, iĢte orada, hünalike; Hem zamana hem 
mekana delalet eder. ĠĢte o anda ve iĢte orada yok olmak için 
yalvaracaklar. 

 
Hafazanallahu ve iyyaküm. Allah sizi ve bizi korusun. ĠĢte bu ayet 

aslında yeter. Hiç kimse ölmedi ki ölümden sonrasını bizzat görmüĢ 
olsun. Allah‟a ya itimat edecek, teslim olacak ya da kendi kuruntularına 
teslim olacak, baĢka çaresi yok ve iĢte eğer Allah‟a teslim olmuĢ, güveni 
varsa Allah‟ın burada ki vahyine de güvenmeli. Öyle olacak diyor. Artık 
oraya atıldıklarında yok olmak için yalvaracaklar. 

 
Sübur, ölmek değil, mevt değil. Ölümden ayrı bir Ģey, ölümden 

farklı bir Ģey. DiriliĢi olmayan ölüm diye de çevrilebilir. Fakat yine de ölüm 
değil. Ölüm istemeyecekler çünkü artık ölümden sonra diriliĢ olduğunu 
bizzat görmüĢ olacaklar. Bizi öldür bile diyemiyorlar. Dedikleri bu; Yok 
oluĢ Sübur, yok oluĢ. Nebe suresinin 40. ayetinde; 

 
yevme yenzurulmer'u ma kaddemet yeda.. (Nebe/40) kiĢi o gün 

eli ile takdim ettiklerini görünce ve yekulülkafir, görecek ve kafir, inkarcı 
olan insan diyecek ki;  ya leyteniy küntü turaba. (Nebe/40) keĢke 
nolaydım da keĢke bir toprak olaydım diyecek. ĠĢte Sübur, yok oluĢu 
istemek bu. Ve devam ediyor aslında konu. 

 



 
 14-) Lâ ted'ul yevme süburen vahıden ved'u süburen kesiyra; 

 
 "Bugün bir ölüm değil, birçok ölüm temenni edin!" (Ne çare ki 
ölümsüzdürler!) (A.Hulusi) 

 
14 - Bir helâke haykırmayın bugün çok helâke haykırın. (Elmalı) 
 
 
Lâ ted'ul yevme süburen vahıden ved'u süburen kesiyra iĢte 

cevap; Yo..! bugün sizler bir kez yok olmak için yalvarmayın, aksine 
defalarca yok olmak için yalvarın. 

 
 

 15-) Kul ezâlike hayrun em cennetül huldilletiy vuıdel 
müttekun* kânet lehüm cezaen ve masıyra; 

 
 De ki: "Bu mu daha hayırlıdır yoksa korunmuĢlara vadolunan 
sonsuzluk cenneti mi? (O cennet) onlar için bir ceza (yaĢamlarının 
getirisi) ve (hakikatlerine) dönüĢ yeridir." (A.Hulusi) 

 
15 - Ya o mı hayırlı, yoksa muttakilere vaad olunan Huld Cenneti 

mi Ki kendilerine bir mükâfat, ve âkıbet varacakları bir me'va bulunuyor. 
(Elmalı) 

 
 
Kul ezâlike hayrun em cennetül huldilletiy vuıdel müttekun de 

ki Ģimdi bu mantığa eee..! Ģimdi bu mu hayırlı, yoksa takva sahiplerine 
vaat edilen ebedi cennet mi. kânet lehüm cezaen ve masıyra ki o bir 
ödül ve bir son duraktır. Cennet cezadır, yani ödül. Cennet insan 
amelinin bedeli değil, insan amelinin ödülüdür. 

 
 

 16-) Lehüm fiyha ma yeĢaune halidiyn* kâne alâ Rabbike 
va'den mes'ula; 

 
 Onlara sonsuza dek diledikleri her Ģey vardır orada. (Bu) Rabbinin, 
kendisini yükümlü tuttuğu vaadidir! (A.Hulusi) 

 
16 - Onlar için orada ne isterlerse var, hem ebedî kalacakları, 

Rabbinin uhdesinde bu «bir vaadi mes'ul» bulunuyor. (Elmalı) 
 
 



Lehüm fiyha ma yeĢaune halidiyn orada diledikleri her Ģey kalıcı 
bir biçimde onların olacaktır. Dünyada diledikleri Ģeyler geçici. Ama 
orada kalıcı, halidiyn kalıcı bir biçimde onların olacak. Yani fani değil baki 
olacak. kâne alâ Rabbike va'den mes'ula bu rabbinin üzerinde 
kendisinden yerine getirilmesi istenilen bir vaat, bir söz idi. Allah daha 
önce söz vermiĢti. Yani beni tercih eden kullarımı ben de tercih 
edeceğim. Verdiğim emanete sadakat gösteren kullarımı cennetle 
ödüllendireceğim diye. ĠĢte o vaat yerine gelmiĢ olacak. 

 
 

 17-) Ve yevme yahĢuruhüm ve ma ya'budune min dûnillâhi 
feyekulü eentüm adleltüm ıbadiy haülai em hüm dallüs sebiyl; 

 
 Onları ve Allâh dûnundaki tapındıklarını haĢredeceği süreçte der ki: 
"Benim kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa onlar mı (derûnlarındaki 
hakikatlerine ulaĢtıran) yoldan saptılar?" (A.Hulusi) 

 
17 - Hele o gün ki onları Allah dan baĢka taptıkları Ģeylerle haĢr 

edip de siz mi saptırdınız kullarımı yoksa kendileri mi yolu gaip ettiler 
diyeceği gün? (Elmalı) 

 
 
Ve yevme yahĢuruhüm ve ma ya'budune min dûnillâhi feyekul 

imdi O, bir gün onları ve onların Allah‟tan gayri yalvarıp yakardıklarını ir 
araya getirecek ve soracak. Yani Allah. feyekulü eentüm adleltüm 
ıbadiy haülai em hüm dallüs sebiyl iĢte Ģu kullarımı siz mi yoldan 
çıkardınız yoksa onlar kendileri mi sapıttılar, yoldan çıktılar. 

 
Burada, ayetin baĢında Allah‟ın toplayacağı ifade buyrulan kimseler 

aslında taĢtan yontular falan değil, kendisine Allah‟ın sıfatlarından birinin 
yakıĢtırıldığı yüce insanlar, değerli insanlar. BaĢta peygamberler. ĠĢte 
Hıristiyanların Hz. Ġsa‟ya yaptıkları gibi bir tasavvur. Veliyler, aziyzler, 
aliymler, Ģehitler, her kimlerse o güzel insanlar. Onları toplayıp Allah 
soracak onlara. Bunlara siz mi emrettiniz. Siz mi bize böyle Ģeyler 
yakıĢtırın. Allah‟a ait nitelikleri bize yakıĢtırın dediniz, yoksa kendileri mi 
sapıttılar.” 

 
 

 18-) Kalu subhaneKE ma kâne yenbeğıy lena en nettehıze min 
duniKE min evliyâe ve lâkin metta'tehüm ve abaehüm hatta 
nesüzZikr* ve kânu kavmen bura; 

 
 (Tapındıkları nesneler) dediler ki: "Subhansın sen! Senin dûnundan 



velîler edinmek bizim için mümkün değil! Ne var ki, sen onları ve atalarını 
yararlandırınca, bedensel zevklere dalıp; nihayet, hakikat bilgisini 
hatırlamaz oldular! Sonunda mahvoldular!" (A.Hulusi) 

 
18 - Sübhansın, demiĢlerdir: Senden baĢka veliler ittihaz etmemiz 

(olunmamız ) bize yaraĢır değildi ve lâkin sen onları ve atalarını zevke 
daldırdın, o kadar ki nihayet zikri unuttular ve helâke giden bir kavim 
oldular. (Elmalı) 

 
 
Kalu onlar cevap verecekler; subhaneKE ma kâne yenbeğıy lena 

en nettehıze min duniKE min evliyâe aĢkın olan zatını tenzih ve tespih 
ederiz ki, senin dıĢındakilerden herhangi bir dost bir veli edinmek bize 
yakıĢmaz. Yani Allah dostları, Allah‟ı dost edinirler. Onun içinde onlar biz 
bundan sana sığınırız diyecekler. Ki Ģirk manen en büyük günah. 
Ahlaken büyük bir sorumsuzluk, mantıken de saçmalıktır. ĠĢte aslında 
burada biz bunların hepsini birden görüyoruz. 

 
ve lâkin metta'tehüm ve abaehüm hatta nesüzZikr ne var ki 

onlara ve atalarına dünyevi hazları öylesine tattırdın ki sonunda onlar 
vahyi unuttular. ve kânu kavmen bura ve yok olmaya mahkum bir kavim 
olup çıktılar. 

 
NesüzZikr, vahyi unuttular. Zikr bu bağlamda vahiy anlamına gelir. 

Ki bu ayetin bağlamı hem yukarısı hem aĢağısında Furkan olan vahye 
hep birer atıf yer almakta. Neden vahiy zikir olarak adlandırılmıĢ, 
vasıflandırılmıĢ? Çünkü insana Allah‟ın formatladığı, zaten yapısında 
bulunan, fıtratında bulunan iyi Ģeyleri üst yapı ile hatırlattığı için. Alt 
yapıya kendisini, üst yapıyla hatırlattığı için. Yani vahiy aslında insanda 
olmayan bir bilgiyi insana vermiyor. Ġnsanda zaten mevcut olup ta 
insanın üzerini örttüğü bir bilgiyi açıyor. Ġnsanın özünde olanı açıyor. 
Ġnsanı kendisi ile buluĢturuyor. Onun için her vahiy zikirdir, yani bir 
hatırlatmadır. 

 
 

 19-) Fekad kezzebuküm Bima tekulune fema testetıy'une 
sarfen ve lâ nasra* ve men yazlim minküm nüzıkhu azâben kebiyra; 

 
 (Allâh dûnundakilere tapanlara): "ĠĢte söylediklerinizi gerçekten 
yalanladılar... Artık ne (azabı) kendinizden savmaya ve ne de yardım 
bulmaya gücünüz yetmez! Sizden kim zulmederse, ona büyük bir azap 
tattırırız." (A.Hulusi) 

 



19 - Demek sizi sözünüzde yalancı çıkarmıĢlardır, artık ne 
savmağa ne de bir yardıma çare bulamayacaksınız ve içinizden her kim 
zulmederse ona büyük bir azâb tattıracağız. (Elmalı) 

 
 
Fekad kezzebuküm Bima tekulun Bunun üzerine Allah Ģirk 

koĢanlara Ģöyle demiĢti. Doğrusu o tanrılık yakıĢtıklarınız söylediklerinizi 
tümünde sizin yalan olduğunuzu ortaya çıkarıyorlar, yani onlar sizi 
yalanlıyorlar. fema testetıy'une sarfen ve lâ nasra artık ne cezayı 
atlatmaya mecaliniz yeter, ne de yardım almaya. ve men yazlim 
minküm nüzıkhu azâben kebiyra zira sizden her kim hakikati ters yüz 
ederse, ve men yazlim, zulmederse, yani hakikati ters çevirirse.  

 
Zulüm bir Ģeyi yerinden etmektir. Kök manası budur. Hakikati ters 

çevirmek, hakkı yerinden etmek en büyük zulümdür. Onun için böyle bir 
mantık aslında varlığa ters bakan bir mantıktır. Ġnsanın tasavvurunu, 
bakıĢ açısını yamuklaĢtırması en büyük zulümlerden biridir. Çünkü 
küçüğü büyük, büyüğü küçük. Geçiciyi kalıcı, kalıcıyı geçici. Değerliyi 
değersiz değersizi değerli. Ebediyi fani, faniyi ebedi görür. O zaman 
dünyaya ahiret muamelesi yapar. EĢyaya ilah muamelesi yapar. Tabii ki 
ilaha da, haĢa, eĢya muamelesi yapmaya kalkar. Onun için zulüm 
aslında bilincin ters dönmesidir.  

 
ve men yazlim minküm nüzıkhu azâben kebiyra sizden her kim 

hakikati ters yüz ederse ona büyük bir azabı tattıracağız. 
 
 

 20-) Ve ma erselna kableke minel murseliyne illâ innehüm 
leye'külunet ta'âme ve yemĢune fiyl esvak* ve ce'alna ba'daküm li 
ba'din fitneten, etasbirun* ve kâne Rabbüke Basıyra; 

 
 Senden önce irsâl ettiğimiz Rasûller de yemek yerler ve çarĢılarda 
gezip dolaĢırlardı! Sizleri birbiriniz için bir sınav objesi kıldık... 
Sabredecek misiniz? Senin Rabbin Basıyr'dir. (A.Hulusi) 

 
20 - Biz senden evvel de Peygamberleri baĢka türlü göndermedik, 

Ģüphesiz onlar hem yemek yiyorlar, hem çarĢılarda geziyorlardı 
(sokaklarda yürüyorlardı) bir de bazınızı diğerine bir fitne kılmıĢızdır ki 
bakalım sabredecek misiniz? Mamafih rabbin basîr bulunuyor. (Elmalı) 

 
 
Ve ma erselna kableke minel murseliyne illâ innehüm 

leye'külunet ta'âme ve yemĢune fiyl esvak Ģimdi ey Muhammed biz 



senden önce de yemek yiyen, çarĢıda pazarda dolaĢan insanlar dıĢında 
hiçbir peygamber göndermedik. 7 ve 8. ayetlerdeki çarpık peygamber 
tasavvuruna bir ret ve cevap geldi burada. Yani sadece sen değil, 
insanoğluna gelmiĢ her peygamber ölümlü idi. Burada yeme içme, 
çarĢıda pazarda dolaĢma, ölümlülüğün ifadesi. 

 
ve ce'alna ba'daküm li ba'din fitneten, etasbirun bazılarınızı 

diğerleriniz için sınama vesilesi kıldık ki bakalım sabredebiliyor musunuz. 
Burada ki fitne Aslında Arap dilinde altının posasını cevherinden ayırmak 
için potada eritilme iĢlemine denilir. O nedenle ayrıĢtırma iĢlemi yani. 
Yani bir tür Furkan. Furkan aslında Hakkı batıldan iyiyi kötüden 
ayırıyordu ya. Böyle bir akıl, böyle bir yaklaĢım, böyle bir mesaj. Fitne de 
eĢyanın iyisini kötüsünden ayırmak için potada eritilmesi madenin. 

 
Peygamberlerin görevi insanlık dünyasındaki cevherlerle cürufları 

birbirinden ayırmaktır. Aslında vahiyler de bunun için gelir. Sadece 
peygamberler değil herkes, herkesle sınanmaktadır. Bu ayetin verdiği bir 
öğütte bu aslında. Kimsi peygamber seçilerek öyle sınanıyor, kimisi 
ümmet seçilerek öyle sınanıyor. 

 
Felenes'elennelleziyne ürsile ileyhim velenes'elennel 

murseliyn. (A‟raf/6) Evet, yani hem ümmetlerden soracağım, hem de 
ümmetlere gönderilen peygamberlerden soracağız diyor. Hem de and 
olsun soracağız diyor. Hesap soracağız. Yani hesap vermemek yok. 
Herkes hesap verecek, peygamberler dahi. ĠĢte onun için herkes 
herkesle sınanıyor. Kimisi varlıkla sınanıyor, kimisi yoklukla. Kimsi 
hastalıkla sınanıyor, kimisi sıhhatle. Kimisi yönetmekle sınanıyor, kimisi 
yönetilmekle. Kimsi Ģöhretle sınanıyor kimisi izzet ve ikramla sınanıyor 
kimsi darlık ve sıkıntıyla. Yani herkes herjesle sınanıyor. 

 
ve kâne Rabbüke Basıyra bunu siz öğrenesiniz diye böyle yaptık. 

Yani biz böyle anlıyoruz. Ġbare de böyle bir Ģey yok, ama ibare dıĢında 
biz bunu böyle anlamak zorundayız. Neden? Yoksa senin rabbin zaten 
her Ģeyi görmektedir. Ey rabbim sen zaten her Ģeyi görüyorsun, niye 
böyle yaptın, yani potaya koydun da insanın cürufunu cevherinden 
ayırdın, bunu biz de öğrenelim diye yapıyor. Zaten sen biliyorsun ey 
rabbim ama bunu bizimde öğrenmemiz için böyle yaptın dememizi 
istiyor. ĠĢte onun için ve kâne, burada ki kâne ye bulunabilecek en güzel 
Türkçe karĢılık; zaten dir. Zaten sen bunu, her Ģeyi görmekteydin. Ama 
biz de görelim diye böyle yaptın. 

 
 



 21-) Ve kalelleziyne lâ yercune LıkaeNA levla ünzile aleynel 
Melaiketü ev nera Rabbena* le kadistekberu fiy enfüsihim ve atev 
utüvven kebiyra; 

 
 Bize likâyı (kavuĢmayı; varlıklarında Esmâ'mızla açığa çıkıĢımızı 
yaĢamayı) ummayanlar dedi ki: "Bizim üzerimize melâike inzâl edilmeli 
yahut Rabbimizi (gözümüzle) görmeli değil miydik?" (Hakikatlerindekini 
kavrayamayıp dıĢta tanrı aramakta ısrar!)... Andolsun ki kendi 
nefslerinde kibre kapıldılar ve büyük bir azgınlık ile haddi aĢıp itaatten 
çıktılar. (A.Hulusi) 

 
21 - Bununla beraber likamızı ümit etmeyenler dediler ki: «o 

melâike bizim üzerimize indirilse ya, yahut rabbimizi görsek â» celâlime 
kasem ederim ki doğrusu nefislerinde kendilerini büyüksündüler, büyük 
azgınlık ettiler. (Elmalı) 

 
 
Ve kalelleziyne lâ yercune LıkaeNA levla ünzile aleynel 

Melaiketü ev nera Rabbena bakın, bakın inkarcı mantık kendisine özel 
bir tabir caizse davranıĢ istiyor. Yani özel davranılmasını istiyor. Herkese 
gelenle yetinmiyor, çok özel bir takım talepleri oluyor. Nedir o? Ama 
bizim huzurumuza çıkacak yüzü olmayan kimseler; Bize melekler 
gönderilseydi ya, veya rabbimizi görseydik ya dediler. 

 
Ġmanın olduğu yerde gaybi bir hakikatin olması gerektiğini 

görmezden geliyorlar. Ġyi de eğer onları görseydiniz iman nerede 
kalacaktı. Neye iman edecektiniz. Oysa ki sizden iman isteniyor. Ġman 
güven demektir. KiĢi eli ile tuttuğuna iman etmek durumunda değil ki. 
Onun için Ġmanın olduğu yerde mutlaka gaybi bir hakikat vardır. Kur‟an 
gibi bâki bir mucizeyi görmeyenler, yani görüneni görmeyenler, 
görünmeyeni görmeyenler talip oluyorlar.  

 
ĠĢe bakınız. Mantık ters dönerse yani kiĢi zulmederse iĢte böyle 

görünen mucizeyi görmez de görünmeyeni görmek ister. 
Görünemeyecek, yani insanın gözlerinin görmeye takat getiremeyeceği, 
buna müsait olmadığı mutlak hakikatleri görmek ister. 

 
le kadistekberu fiy enfüsihim ve atev utüvven kebiyra doğrusu 

onlar kendi iç dünyalarında büyüklük tasladılar. Fiy enfüsihim. Ġç 
dünyalarında böbürlendiler, büyüklendiler ve hadlerini aĢarak utuvven 
kebiyra kasım kasım kasıldılar diyor. Burunlarını diktiler. Yani rabbimiz 
vahye yönelik her inkari duruĢun aslında Allah‟a baĢ kaldırmak olduğunu 
ifade buyuruyor. 



 
 

 22-) Yevme yeravnel Melaikete lâ buĢra yevmeizin 
lilmücrimiyne ve yekulune hıcren mahcura; 
 

Melekleri gördükleri süreçte, hakikati inkâr suçunu iĢlemiĢ olanlara 
müjde yoktur artık! Ve: "(Müjde - Esmâ kuvveleriyle tasarruf size) 
engellenmiĢ bir yasaktır, yasak!" derler. (A.Hulusi) 

 
22 - Melâikeyi görecekleri gün, mücrimlere o gün müjde yoktur, 

yasak yasak diyeceklerdir. (Elmalı) 
 
 
Yevme yeravnel Melaikete lâ buĢra yevmeizin lilmücrimiyn 

onlar bir gün melekleri görecekler. Hani melekleri görelim demiĢlerdi ya 
daha önce. Onun yanında, onunla beraber melekleri görmeli değil 
miydik. Fakat o gün günahkarlar için hiç te iç açıcı olmayacak. Yani o 
gün müjde getirmeyecek lafzen söylersek lâ BüĢra. O gün müjde 
getirmeyecek onlara hiçte iç açıcı olmayacak ve yekulune hıcren 
mahcura ve onlar eyvah her yandan sarılmıĢız, her yandan 
engellenmiĢiz diyecekler.  

 
Ya da bir farklı manası hicran mahcura‟nın melekler yasaktır, size 

cennet yasaktır diyecekler. Ki 2. neslin müfessirlerinden Dahhak ve 
Katade böyle yorumlamıĢlar. Eğer meleklere raci kılarsak cümleyi, 
melekler; size yasak, cennet yasak, dönün diyecekler. Ama bizim 
tercihimiz bu. yani onlar her yandan engellenecekler. Yani hiçbir yere 
dönemeyecekler, kaçamayacaklar. 

 
 

 23-) Ve kadimna ila ma amilu min amelin fece'alnahü hebaen 
mensûra; 

 
 Hakiki fâil olarak açığa çıktığımızda, yaptıkları bütün hayırların 
kendilerine ait olmadığını fark ederler! (Varsandıkları çalıĢmaları boĢa 
çıkmıĢtır. Senden açığa çıkan bir hayrı yapan Allâh'tır; sen ben 
yapıyorum sanırsın!) (A.Hulusi) 

 
23 - Hem varmıĢızdır da her ne amel iĢledilerse onu bir hebâi 

mensûre çevirmiĢizdir. (Elmalı) 
 
 



Ve kadimna ila ma amilu min amel zira biz o gün yapıp ettikleri 
ne varsa hepsinin üzerini çiğneyeceğiz. Ve kadimna ila ma amilu 
yaptıklarının üzerini çiğneyeceğiz buyuruyor. fece'alnahü hebaen 
mensûra ve onu yel savurmuĢ küle çevireceğiz. Çünkü içinde imanın 
olmadığı bir amel yel vurmuĢ küle döner. 

 
 

 24-) Ashabül cenneti yevmeizin hayrun müstekarren ve 
ahsenü makıyla; 

 
 O süreçte cennet ehli, sürekli yaĢam ortamları itibarıyla daha hayırlı 
ve istirahatgâh olarak da daha güzeldir. (A.Hulusi) 

 
24 - Ashabı Cennettir ki o gün eğlendiği yer hayırlı, dinlediği yer 

pek güzeldir. (Elmalı) 
 
 
Ashabül cenneti yevmeizin hayrun müstekarren ve ahsenü 

makıyla o gün cennet ehli kalınacak yerlerin en hayırlısına, istirahat 
mekanlarının en iyisine sahip olacak. 

 
 

 25-) Ve yevme teĢakkakus Semau Bil ğamami ve nüzzilel 
Melaiketü tenziyla; 

 
 (O süreç) semânın (bilincin) bulutlar (hakikati kavratan rahmet) ile 
yarıldığı ve melekî kuvvelerin (Esmâ hakikatlerinin) peĢ peĢe açığa 
çıktığı süreçtir! (A.Hulusi) 

 
25 - Hem o, Semânın gamâm ile yarılacağı ve Melâikelerin 

peyderpey indirildiği gün.(Elmalı) 
 
 
Ve yevme teĢakkakus Semau Bil ğamami ve nüzzilel Melaiketü 

tenziyla iĢte o gün gök bulutlarıyla yani bütün yükü ile birlikte param 
parça olacak ve melekler bölük bölük indirilecek. Haberini yalnızca 
vahiyden alacağımız sahneler bunlar. BaĢka hiçbir kitabın, hiçbir bilgi 
kaynağının bize bu konuda bilgi taĢıyamayacağı Ģeyler bunlar. 

 
Bu ayette geçen gök, Kur‟an ın üçlü kozmoğrafyasının en içteki, yer 

yüzüne en yakın olanı, yani atmosfer içi gökten bahsediliyor. 
 
 



 26-) ElMülkü yevmeizinilHakku lirRahmân* ve kâne yevmen 
alel kafiriyne 'asiyrâ; 

 
 Mülk'ün, Rahmân için olduğu gerçeğinin (yaĢanacağı) süreçtir O! O 
süreç, hakikat bilgisini inkâr edenler (hakikatlerindeki Esmâ kuvvelerini 
inkâr edenler) için çok zordur! (A.Hulusi) 

 
26 - Mülk o gün elhak rahmânındır, kâfirlere ise o pek zorluklu bir 

gün olur. (Elmalı) 
 
 
ElMülkü yevmeizinilHakku lirRahmân mutlak hakimiyet o gün 

yalnızca mutlak gerçek olan Allah‟a ait olacak. Mâliki yevmiddiyn, 
(fatiha/4) hatırlayın fatihayı din gününün maliki, din gününün meliki, din 
gününün sahibi ve sultanı. O gün sözü geçen tek zat O olacak. ve kâne 
yevmen alel kafiriyne 'asiyrâ ve zaten o gün inkarda direnenler için 
çok, hem de çok zor bir gün olacak. 

 
 

 27-) Ve yevme ye'adduzzâlimü alâ yedeyhi yekulü ya leytenit 
tehaztü maar Rasûli sebiyla; 
 

O süreçte nefsine zulmeden (orijin benin hakikatinin gereğini 
yaĢamamıĢ olan) ellerini ısırıp: "KeĢke Rasûl ile beraber yürüseydim" 
der. (A.Hulusi) 

 
27 - Hem o gün ki zalim ellerini ısıracak eyvah diyecek keĢke 

Peygamberin maiyetinde bir yol tutaydım. (Elmalı) 
 
 
Ve yevme ye'adduzzâlimü alâ yedeyhi yekulü ya leytenit 

tehaztü maar Rasûli sebiyla ve o gün haddi aĢmıĢ olan kiĢi, zalim kiĢi 
aldanmanın verdiği piĢmanlıkla elini ısırarak diyecek ki; “Ah nolaydım 
keĢke Resul ile birlikte bir yol tutmuĢ olaydım.” 

 
Elini ısırmak ye‟addü, hem aldanmak, hem umduğunu bulamamak. 

Bunun ifadesi. Kendine yardım edeceğini umduklarının yardıma muhtaç 
olduğunu görmek. Himmete muhtaç bir dededen yardım istediğini 
görmek. ĠĢte bunun verdiği aldanıĢla diĢlerini eline geçirecek, diĢlerini 
elinin kemiklerine geçirecek diyor. Ne kadar canı sıkılacaksa. Çünkü tüm 
umudunu ona bağlamıĢ, fakat umudunu bağladığı dağlara kar yağmıĢ. 
Umut besledikleri umuda muhtaç. ĠĢte o durumu tasvir ediyor bu ayetler.  

 



 
 28-) Ya veyleta leyteniy lem ettehız fülanen haliyla; 

 
 "Yazık oldu bana, keĢke Ģunu (beden Ģeytanını - karındaki ikinci 
beynin beyinde oluĢturduğu ben bedenim kabulü. Kaynak bilgi: 
www.okyanusum.com'da, The Second Brain) dost edinmeseydim!" 
(A.Hulusi) 

 
28 - Eyvah keĢke falanı dost tutmayaydım. (Elmalı) 
 
 
Ya veyleta leyteniy lem ettehız fülanen haliyla vaah..! nolaydım, 

keĢke falanca kimseyi kendime dost tutmayaydım.” Diyecek. 
 
BaĢkalarını önder edinenler, peygamberlerin değil, Nemrutların, 

firavunların yolunu izleyenler. Ya da beni ahirette falanca kurtaracak diye 
peĢine takıldıkları diğer kimseler. ĠĢte onların hepsi bu ayetlerin 
kapsamında anlaĢılmalı. 

 
 

 29-) Lekad edalleniy aniz Zikri ba'de iz caeniy* ve kâneĢ 
Ģeytanu lil'Ġnsani hazûla; 

 
 "Andolsun ki, gelen Zikir'den (hakikatimi hatırlatan hakikat 
bilgisinden) saptırdı... ġeytan (vehim - bilincin kendini beden kabulü) 
insan için hazuldur (güçsüz, ortada bırakan)." (A.Hulusi) 

 
29 - Vallahi o sapıttı beni zikirden, bana gelmiĢ iken, öyle ya 

ġeytan insana çok hızlân kâr bulunuyor. (Elmalı) 
 
 
Lekad edalleniy aniz Zikri ba'de iz caeniy doğrusu bana 

ulaĢtıktan sonra vahiyden beni o uzaklaĢtırdı. 
 
ġikayet devam ediyor ahirette. Vahiy ulaĢmıĢsa mazeret yok. Onun 

için burada ki ba‟de iz caeniy bana ulaĢtıktan sonra. Çok önemli. Oraya 
vurgu yapmak gerekiyor. ba‟de iz caeniy En‟am/19. ayetinde ki o ibareyi 
hatırlayalım. 

 
ve uhıye ileyye hazel Kur'anu liünziraküm Bihi ve men belağa 

(En‟am/19 bu Kur‟an bana, sizi ve onun ulaĢtığı kimseleri uyarmam için 
indirildi, vahyedildi. Yani ve men beleğa altı çizilmesi gereken ibare de 
bu. ulaĢtığı kimseleri. Ya ulaĢtırmakla yükümlü olanlar ulaĢtırmamıĢlarsa. 

http://www.okyanusum.com/


UlaĢtırılmayanları bilmem, onların hali Allah‟a havale. Fakat 
ulaĢtırmayanların ne olacağını hepimiz biliyoruz ve ulaĢtırma 
yükümlülüğünde bize düĢtüğünü, vahyin kendisine emanet edildiği 
Müslümanlara düĢtüğünü de biliyoruz. 

 
ve kâneĢ Ģeytanu lil'Ġnsani hazûla evet, zaten kiĢiyi vahiyden 

uzaklaĢtıran her tür Ģer güç, insanı iĢte böyle yüz üstü bırakır. 
 
ġeytan; ġatane, uzak oldu kökünden gelir. Burada insanı vahiyden, 

vahyin çizgisinden uzaklaĢtıran kiĢiler dile getiriliyor ki zaten 27 – 28. 
ayetlerle bu ayetin baĢında da onlara atıf yapılmıĢtı. Burada Ģeytan 
olarak insanlar, saptıran insanlardan söz ediliyor. 

 
 
30-) Ve kaler Rasûlü ya Rabbi inne kavmittehazû hazel Kur'âne 

mehcura; 
 

 Rasûl (hakikatini OKUyan) dedi ki: "Yâ Rab! Muhakkak ki halkım Ģu 
Kurân'ı (hakikatinin gereğini yaĢamayı) terk etti (bedensel zevklerine 
döndü)!" (A.Hulusi) 

 
30 - Peygamber de «Ya rab, kavmim bu Kur'an ı mehcur tuttular» 

demekte. (Elmalı) 
 
 
Ve kaler Rasûlü ya Rabbi inne kavmittehazû hazel Kur'âne 

mehcura ve o gün Resul, elçi diyecek ki; Ya rabbi, gerçek Ģu ki benim 
kavmim bu Kur‟an ı devri geçmiĢ, terk edilmiĢ bir mesaj gibi algıladılar, 
gördüler. 

 
Aman Allah‟ım, bu ibare üzerinde ciddi durmak gerekiyor. Yani 

Mehcura, terk edilmiĢ, ya da bir sayıklama, bir hezeyan gibi gördüler de 
diyebiliriz mehcura‟nın 2. bir anlamından yola çıkarak.  

 
Hz. Peygamberin muhataplarını, ümmetini Allah‟a Ģikayet edeceği 

tek konu bu. “lâ yetevessedül Kur‟an.” diyordu ya, Kur‟an ı yastık 
edinmeyin. Vahiy ilahi bire inĢa projesidir, evrensel hakikatleri beyan 
eder zaman ve zemin üstü. Onun için vahye modası geçmiĢ bir mesaj 
olarak bakanlar Resul tarafından Allah‟a iĢte böyle Ģikayet edilecekler. 
Sadece böyle bakanlar değil, vahyi hayata taĢımayanlar, vahyi okuyup 
ta, ezberleyip de, yazıp da hayatlarına hakim kılmayanlar da, terk edilmiĢ 
bir mesaj gibi algılayanlar içine girecek. 

 



[Ek bilgi; Allah‟ın kitabının birleĢtiremediğini hiç kimse birleĢtiremez 
onun için Allah‟ın kitabının yerini alacak baĢka bir kitap yoktur. Allah‟ın 
kitabının yerine bir baĢka Ģey koyanlar Allah‟ın kitabına zulmederler. 
Kur‟an ın iki eli yakasında olur. Dünya ve ahirette Kur‟an onun aleyhine 
Ģahit olur. Bana zulüm ettin diyecektir.  

 
ĠĢte mahcur bırakmak budur. ĠĢte ahirette peygamberin Ģikâyet 

ettiği kimseler bunlardan olacaktır. YA RABBĠ “inne kavmin‟t tekasü 
hazal Kur‟ane mehcura” bu toplumun Kur‟an ı mahcur bıraktı. Metruk 
bıraktı değil, metruk bırakmak terk etmektir sırtını dönmek ve onu bırakıp 
gitmektir. fakat mahcur bırakmak o yanında elinde olduğu halde onu 
gereken yere koymamak en üs sıraya koymamaktır mahcur bırakmak 
budur. (M. Ġslamoğlu)] 

 
 

 31-) Ve kezâlike cealna likülli Nebiyyin adüvven minel 
mücrimiyn* ve kefa Bi Rabbike hadiyen ve nasıyra; 

 
 ĠĢte görüldüğü gibi, her Nebi için hakikati inkâr suçlularından 
düĢman oluĢtu... Hakikatin olan Rabbin Hadiy (hakikate erdiren) ve Nasîr 
(hakikate ermen için yardım eden, zafere ulaĢtıran) olarak kâfidir. 
(A.Hulusi) 

 
31 - Ve iĢte biz böyle her Peygamber için mücrimlerden bir düĢman 

yapmıĢızdır, mamafih hâdi de rabbin yeter nasîr de. (Elmalı) 
 
 
Ve kezâlike cealna likülli Nebiyyin adüvven minel mücrimiyn 

iĢte böylece biz her peygamber için suçu karakter haline getirenler 
içerisinden düĢmanlar çıkarmıĢızdır. ve kefa Bi Rabbike hadiyen ve 
nasıyra olsun nasıl olsa senin rabbin yol gösterici ve yardım edici olarak 
sana yeter. 

 
Rabbimizden bizi O‟nun rahmetinin, tenezzülünün muhteĢem bir 

ifadesi olan bu vahye metruk, terk edilmiĢ bir mesaj gibi görenlerden 
kılmamasını niyaz ediyor, vahyi hayatımıza, vahyi yaĢamımıza, vahyi 
aklımıza, vahyi iç ve dıĢ dünyamıza giydirecek geçirecek bir anlayıĢ ve 
liyakat bahĢetmesini niyaz ediyoruz. 

 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 

 Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ġslamoğlu Tef. Ders. FURKAN SURESĠ (32-77)(114) 
  
  
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
Değerli Kur‟an dostları geçen dersimizde Furkan suresinin 31. 

ayetine kadar iĢlemiĢtik. Hatırlayacak olursak geçen dersimizde 
iĢlediğimiz ayetler ahiretten bir takım sahneler sunmakta idi. Bu 
sahnelerde yer yüzünde yanlıĢ insanların peĢine düĢen, yanlıĢ insanların 
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peĢine düĢtüğü için yanlıĢ bir hayatı yaĢayan insanların hesap gününde 
aldanmıĢlığını tasvir eden ayetler okumuĢtuk ve onun ardından da yanlıĢ 
bir hayatı yaĢamamanın garantisi olan vahye söz getirilmiĢ ve bu 
meyanda Hz. peygamberin insanları, özelde ümmetini, ahirette Ģikayet 
edeceği tek konu olan;  

 
“Ya rabbi, bu kavmim, ümmetim senin gönderdiğin mesajı, vahyi, 

Kur‟an ı gözden çıkarılacak bir hitap, göz ardı edilecek bir mesaj olarak 
gördüler, telakki ettiler, tasavvur ettiler.” Diye Ģikayet etmiĢti. ĠĢte o 
ayetlerin ardından 32. ayetle dersimize devam ediyoruz. 

 
 

 32-) Ve kalelleziyne keferu levla nüzzile aleyhil Kur'ânu 
cümleten vahıdeten, kezâlike linüsebbite Bihi Fuadeke ve rettelnahu 
tertiyla; 

 
 Hakikat bilgisini inkâr edenler dediler ki: "O'na Kurân'ın 
(Ġsrailoğullarına gelen kitaplar gibi) hepsi birden tenzîl edilmeliydi!"... 
(Oysa) böylece, O'nunla, senin Fuadını (Esmâ mânâ özelliklerini Ģuura 
yansıtıcılar - kalp nöronlarının beyindeki açılımlarını) sâbitlemek için 
(böyle tenzîl ettik) ve (hakikatinde, her birinin kuvvelerini ayrı ayrı bulman 
için) bölümler hâlinde okuttuk. (A.Hulusi) 

 
32 - Yine o küfredenler dediler ki: o Kur'an ona cümlesi birden 

indirilseydi ya! Biz onu gönlüne iyi tespit edelim diye böyle indirdik ve 
fevkalâde bir tertil ile tertil eyledik. (Elmalı) 

 
 
Ve kalelleziyne keferu levla nüzzile aleyhil Kur'ânu cümleten 

vahıdeh bir de o kafirler, inkarda ısrar edenler dediler ki Kur‟an ona 
topyekun olarak, tek bir seferde indirilmeli değil miydi, kezâlike 
linüsebbite Bihi Fuadeke ve rettelnahu tertiyla iĢte biz bütünü 
oluĢturan parçaları ait olduğu yere biri diğerini açıklayacak Ģekilde 
yerleĢtirerek onunla senin iç dünyanı inĢa edip pekiĢtirelim diye böyle 
yaptık. 

 
Kısa bir metin uzun bir tercüme oldu. Fakat bu uzun tercüme biraz 

dave rettelnahu tertiyla ibaresinden kaynaklandı.  
 
Tertil; Ģey‟en bâ‟de Ģey‟in, yani bir biri ardınca öğütlerin, mesajın, 

hitabın sıralanması allemnakehu, yani peĢi sıra, birbiri ardına dizerek bir 
Ģeyi birine öğretmek anlamına geliyor. Bir süreç ve sıra belirtir. Onun için 
Kur‟an vahyi bu süreç ve sıranın hikmetini de; onu senin iç dünyanı inĢa 



için böyle bir sıra ve süreç içinde indirdik buyuruyor.linüsebbite Bihi 
Fuadek iç dünyayı o temel, o proje üzerine inĢa etmek. Hz. peygamberin 
tasavvurunu, aklını, Ģahsiyetini bir süreç içerisinde gergef gergef 
dokumak, inci inci iĢlemek, adeta bir tığ ile insan inĢa eder gibi böyle ince 
ince örmek. ĠĢte burada vahyin yaptığı da bu.  

 
Eğer siz neden bu Kur‟an Musa‟ya inen 1o emir levhaları gibi bir 

tek seferde inmedi diye itiraz ediyorsanız, bu Kur‟an ayakları yerde baĢı 
gökte. Lafzı yerde, manası gökte olan muhteĢem bir hitaptır. Bu kitap, bu 
hitap hayatın içine inmektedir. Hayatla bakıĢımlıdır, hayatın sorusuna bir 
cevaptır, Yerden yükselen soruya gökten bir cevaptır. Ġnsandan yükselen 
soruya Allah‟tan inen, nüzul eden bir cevaptır.  

 
Onun için yerden soru yükselmeli ki gökten de cevap insin. ĠĢte bu 

da bir süreç içinde olmaktadır. Yani Kur‟an hayatın dıĢına inmemiĢtir. 
Hayatın ta göbeğine inmiĢtir. Hayatı inĢa etmek için inmiĢtir. Kur‟an ilahi 
bir inĢa projesidir. Hayatı inĢa edecek insanı inĢa eder. Ġnsan da 
zamanın çocuğudur, zamanın içinde yaĢar, zamanın içinde geliĢir ve 
zaman ile olgunlaĢır, tekamül eder. 

 
ĠĢte bu çerçeve de Allah‟ın zamanı görüp gözetmesinin bir 

ifadesidir Kur‟an vahyinin 23. yıl içerisinde bir süreçte vahyolunmuĢ 
olması. Bu zamanı gördüğünü, rabbimizin zamanı dikkate aldığının bir 
ifadesi. Bu çerçevede aynı zamanda insanı, insanın öğrenme yeteneğini, 
öğrenme yeteneğinin zaman ile ilgili, zaman ile alakalı bir boyutunun 
olduğunu da itiraf ve ifĢadır aynı zamanda.  

 
Onun için bu itiraz meleklerden oluĢmuĢ bir topluma vahiy inseydi o 

zaman tutarlı olabilirdi. Oysa ki insanlardan oluĢmuĢ bir toplum zaman 
içerisinde, yavaĢ yavaĢ geliĢerek ilerleyen bir hayat. Zaman içinde 
kemale doğru yürüyen bir insan. Zaman içinde hiçbir Ģey bilmezken, -
Kur‟an ın ifadesi ile- belli bir süre içinde aklı fikri, hafızası, muhayyilesi, 
tasavvuru, Ģahsiyeti oluĢan muhteĢem bir eğitim süreci geçirmektedir 
insan. ĠĢte bu süreci Allah dikkate aldığını, vahyi indirirken de bu süreci 
gözettiğini bu ayetle ifade buyurmaktadır. 

 
 

 33-) Ve lâ ye'tuneke Bi meselin illâ ci'nake Bil Hakkı ve ahsene 
tefsiyra; 

 
 Sana her sorun getirdiklerinde, açıklaması itibarıyla ve Hak olarak, 
sana daha güzeli ile geldik. (A.Hulusi) 

 



33 - Hem onlar sana her hangi bir mesel ile gelmezler ki mutlak biz 
sana hakkı ve tefsirin daha güzelini getirmiĢ olmayalım. (Elmalı) 

 
 
Ve lâ ye'tuneke Bi meselin illâ ci'nake Bil Hakkı ve ahsene 

tefsiyra imdi onlar senin önüne hangi meselle çıkarlarsa çıksınlar, 
kesinlikle biz sana o konudaki gerçeği ve en doğru açıklamayı getiririz. 
Yani bir bakıma Ģöyle de anlaĢılabilir; onlar senin önüne hangi alternatif 
mesajı koymaya kalkarlarsa kalksınlar unutmamaları gereken tek Ģey 
Ģudur; Biz önüne koymak istedikleri alternatifin en iyisini koyar ve onların 
getirdiği sahte mesajları gerçeği ile söker atarız. 

 
Kur‟an ın peyderpey iniĢinin hikmetlerinden birine dikkat çekiyor bu 

ayet. Birbirini açıklamasıdır. Yani Kur‟an Mekkî ayetlerini ve surelerini, 
Medine‟de inmiĢ ayetlerle sureler açıklar. 

 
Kur‟an kendi kendisini tefsir eden bir kitaptır. Medeniler Mekkî 

ayetlerin tefsiridir biraz önce de söylediğim gibi. Muhkemler, müteĢabih 
ayetlerin tefsiridir. Yani yoruma açık olmayan ne ve açık mesaj getiren 
ayetler, yoruma açık bir biçimde gelen ayetleri tefsir ederler. Kur‟an ise 
ebedi hakikatin ve eĢyanın tefsiridir. Vahye yönelik itirazların karĢılanma 
garantisidir bu ayet. Onun içinde sevgili efendimize vahye yönelebilecek 
her itirazı vahiy bizzat göğüsleyecektir. EndiĢeye mahal yoktur mesajı. 

 
 

 34-) Elleziyne yuhĢerune alâ vucuhihim ila cehenneme, ülaike 
Ģerrun mekânen ve edallü sebiyla; 

 
 Hakikatleri kararmıĢ yüzleri yere bakan, cehenneme haĢrolunacak 
kimseler var ya, iĢte onlar mekân itibarıyla en Ģerr ve yol itibarıyla en 
sapkındırlar. (A.Hulusi) 

 
34 - O yüzleri üstü Cehenneme haĢr olunacaklar, onlar mevki‟ce 

çok fena, yolca da en sapıktırlar. (Elmalı) 
 
 
Elleziyne yuhĢerune alâ vucuhihim ila cehenneme, ülaike 

Ģerrun mekânen ve edallü sebiyla yüz üstü sürünerek cehenneme 
tıkılacak kimselere gelince; en Ģerli konumda bulunanlar ve yoldan en 
çok sapanlar iĢte bu tiplerdir. Yani alçalmıĢ, alâ vucuhihim, yüz üstü 
sürünme. Buradaki bu ifade alçalmıĢ, rezil ve rüsva bir halde anlamına 
geliyor. 

 



Yeni bir pasaja giriyor sure. Bu pasajda aslında bir öncekinin konu 
olarak devamı sayılabilir; 

 
 

 35-) Ve lekad ateyna Musel Kitabe ve cealna maahu ehahü 
Harune veziyra; 

 
 Andolsun ki, Musa'ya Hakikat bilgisi ve uygulama kurallarını verdik 
ve Onunla beraber kardeĢi Harun'u da yardımcısı kıldık. (A.Hulusi) 

 
35 - Celâlim hakkı için Musâ‟ya o kitabı verdik, biraderi Harûn‟u da 

maiyetinde vezir yaptık. (Elmalı) 
 
 
Ve lekad ateyna Musel Kitab doğrusu yine biz Musa‟ya ilahi 

mesaj gönderdik. Yani sadece sana değil, senden önce de gelen 
peygamberlere geldi mesaj. Onun için nübüvvet mümkin bir gerçektir. 
Nübüvvet daha önce de gerçekleĢmiĢtir. Ġlk defa mesaj gönderilen sen 
değilsin. Ġlk gönderilen peygamber de sen değilsin. Eğer sana itiraz 
getirenler senden önce peygamber geldiğini ve onlara vahiy indiğini 
tasdik ediyorlarsa seni reddetmekle çeliĢkiye düĢüyorlar. Seni reddetmek 
için önceki peygamberlerin mesajlarını örnek göstermeleri tam bir 
çeliĢkidir. Daha tutarlı bir itirazları olmalı onların. Yoksa açık bir çeliĢkiye  
düĢüyorlar. 

 
ve cealna maahu ehahü Harune veziyra kardeĢi Harun‟u, yani 

Hz. Musa için tabii ki, kardeĢi Harun‟u da onun yanına yardımcı olarak 
verdik. 

 
31. ayeti hatırlayacak olursak her peygamberin düĢmanı olduğu 

ifade edilmiĢti orada. Burada da yardımcıları olduğu ifade buyruluyor ve 
tabii Resulallah teskin ediliyor, teselli ediliyor. Yani düĢmanın var, her 
peygamberin düĢmanı vardı. Ama dostun da olacak, yardımcın da 
olacak. Vezir; Aslında vizr‟i alan anlamına, yani yük alan. Yük olan değil, 
yük alan, yükü paylaĢan. Onun için Hz. peygamber bir seferinde Hz. 
Ali‟ye yönelerek; 

 
- Harun Musa için ne anlam ifade ediyorsa, sen de benim için osun. 

DemiĢti. 
 
Bize kadar gelen rivayetlerden Resulallah‟ın da etrafındaki bazı 

insanların onun yükünü aldığını, onun ıstırabını paylaĢtığını ve ona 
yönelik bir çok tehlikeyi üzerlerine çektiklerini, tıpkı Hz. Ali‟nin onun 



yatağında yatarak ona yönelmiĢ düĢman hançerlerine göğsünü siper 
etmesi, tıpkı Hz. Ebu Bekir‟in onun yanında hicrette yola koyularak yine 
göğsünü Resulallah‟a siper etmesi, Tıpkı Saad Bin Ebi Vakkas‟ın anam 
babam sana feda olsun ya Resulallah diyerek göğsünü Uhut‟ta 
düĢmanın bir ok atımı mesafeden daha yakın bir mesafeye geldiği, 
Resulallah‟ın kimi zaman eteğine kadar kılıçların değdiği zor bir zamanda 
göğsünü Resulallah‟a siper ederek okların kendisine saplanmasına 
vesile olduğu ve bu sayede Resulallah‟ı düĢmanın Ģerrinden korumaya 
aracı olduğu örneklerinde ki gibi bir çok arkadaĢı, bir çok sahabi 
Resulallah için gerçekten Harun‟luk görevi görmüĢlerdi. 

 
 

 36-) Fekulnezheba ilel kavmilleziyne kezzebu Bi âyâtiNA* 
fedemmernahüm tedmiyra; 

 
 Sonra da dedik ki: "Varlıklarındaki iĢaretlerimizi yalanlayan o 
topluma gidin ikiniz!" Nihayet onları periĢan ettik! (A.Hulusi) 

 
36 - Haydi âyetlerimizi tekzip eden o kavme gidiniz, dedik, bin 

netice o kavmi temdir (Yok etmek) ederek helâk ettik. (Elmalı) 
 
 
Fekulnezheba ilel kavmilleziyne kezzebu Bi âyâtiNA siz ikiniz, 

yani Musa ve Harun. Ayetlerimizi yalanlayan malum topluluğa gidiniz 
dedik. Tabii gittiler, Firavunu ve etrafındaki inkarcıları davet ettiler. Uzun 
bir süreç içinde geliĢen olaylar geliĢti. Daha önce bu olayların farklı farklı 
versiyonlarını A‟raf suresinde ve diğer surelerde iĢlemiĢtik. Yine Bakara 
suresinde, A‟raf suresinde, müteakip surelerde, Hicr suresinde, Enbiya 
suresinde bir çok surede Hz. Musa‟nın daveti ayrıntılarıyla anlatılmıĢtı. 
ĠĢte o anlatılan olaylar yaĢandı, gerçekleĢti ve en sonunda Firavun ve 
etrafındakiler bu daveti reddettiler. Sonuç ne mi olsu? Ayetin sonucu onu 
veriyor.  

 
fedemmernahüm tedmiyra ancak bundan sonradır ki onları yerle 

bir ettik. Burada Ģöyle bir nükte var, biz davetçi göndermedikçe bir kavmi 
helak etmeyiz, ilahi, vahyi gerçeğine bir atıf var. Yani firavunu da o inkar 
ettikten sonra helak ettik. Biz davet etmeden bir topluma azap 
göndermeyiz. 

 
Buradan Ģunu anlıyoruz ki küfür, özellikle davet geldikten sonra 

ona yönelik ısrarlı inkardır. Yoksa davet gelmemiĢ olan insanların 
sapması, yanlıĢı, Ġslam dıĢı itikatları onların azabı üzerlerine celbetmeleri 



için yeterli değil. Davet ulaĢtıktan sonra eğer hala ısrarla inkar 
ediyorlarsa iĢte bu durumda Kur‟an ın ifadesi ile; 

 
ve ma künna muazzibiyne hatta neb'ase Rasûla. (Ġsra/15) biz bir 

elçi göndermedikçe bir topluma azap etmemiĢizdir buyuruyor. O gerçeğe 
bir ima var burada. 

 
 

 37-) Ve kavme Nuhın lemma kezzebur Rusüle ağraknahüm ve 
ce'alnahüm linNasi ayeten, ve a'tedna lizzâlimiyne azâben eliyma; 

 
 Nuh halkını da Rasûlleri yalanladıklarında, suda boğduk ve 
kendilerini insanlar için bir ibret kıldık... Zâlimler için feci bir azap 
hazırladık. (A.Hulusi) 

 
37 - Nuh kavmini de Resulleri tekzip ettikleri vakit gark edip 

kendilerini insanlara bir ibret kıldık: hazırladık da zâlimlere elîm bir azâb. 
(Elmalı) 

 
 
Ve kavme Nuhın Nuh kavmi de öyle oldu. lemma kezzebur 

Rusüle ağraknahüm ve ce'alnahüm linNasi ayeh tam da elçilerini 
yalanladıklarında onları suya gark ettik. Böylece kendilerini insanlığa 
ibret kıldık. Ġbreti alem kıldık. Ġyiler numune i intisal, kötüler ibreti alemdir. 
ve a'tedna lizzâlimiyne azâben eliyma zira biz haddi aĢan herkes için 
can yakıcı bir ceza hazırladık. 

 
 

 38-) Ve Aden ve Semude ve AshaberRessi ve kurunen beyne 
zâlike kesiyra; 

 
 Ad'ı (Hud a.s.ın halkı), Semud'u (Sâlih a.s.ın halkı), Ress 
(örülmemiĢ kuyu) ehli ve bunlar arasında pek çok nesli de... (A.Hulusi) 

 
38 - Âdi de, Semûd‟u da, Ashabı ressi de bunların arasında daha 

bir çok kurunu da. (Elmalı) 
 
 
Ve Aden ve Semude ve AshaberRessi ve kurunen beyne zâlike 

kesiyra ve Ad, ve Semud kavmi Ress sakinleri ve bunlar arasında 
yaĢamıĢ olan bir çok nesil de öyle oldu. Onların baĢına da öncekilerin 
baĢına gelen geldi. Neden mi? Çünkü onlar da öncekilerin yolunu 



izlediler. Kim kimin izinden giderse, o, onun akıbetine uğrar. Bunda 
ĢaĢılacak ne var. 

 
Burada sayılan bütün bu helake uğramıĢ kavimlerin ayrıntılı 

kıssaları farklı surelerde dile getirilir. Burada sadece bir geçit resmi 
yaptırılıyor. Yani inkarcı çizginin baĢına tarih içinde ne gelmiĢtir. Tabii ki 
bununla vahyin ilk muhatabı olan inkarcı Mekke‟liler uyarılıyor ve tabii ki 
sonsuza kadar, kıyamete kadar vahye muhatap olup ta inkar eden 
herkes uyarılıyor. 

 
Burada geçen AshaberRess Ress kuyu demektir. Bölgede bir 

vadinin adı olduğu söylenir. Fakat bu vadinin berede olduğu hakkında 
çok farklı yorumlar yapılmıĢ tefsirlerde. Bir yoruma göre güney Arabistan 
da mukiym Ress sakinlerine Hanzala Bin Saffan peygamber olarak 
gönderilmiĢ, onu öldürüp azaba uğramıĢlardır. Yine bir baĢka yoruma 
göre bu bölge Azerbaycan da dır ve Azerbaycan da kendilerine 
gönderilen peygamberi iĢkence ile, hatta bir baĢka rivayete göre kuyuya 
atarak öldürdükleri için baĢlarına bela gelen bir kavimdir bu. 

 
 

 39-) Ve küllen darabna lehül emsâl* ve küllen tebberna 
tetbiyra; 

 
 Onların her biri için dersler vermiĢtik... (Sonunda) hepsini kırdık 
geçirdik. (A.Hulusi) 

 
39 - Ki her birine nasihat olarak emsal anlatmıĢtık ve her birini 

mahvı periĢan ettik de ettik. (Elmalı) 
 
 
Ve küllen darabna lehül emsâl önce her birinin önüne yaĢanmıĢ 

örnekler koyduk, yani tıpkı bizim önümüze konulmuĢ bu örnekler gibi 
önceki helak olan toplumların önüne de onların peygamberlerine 
gönderilen vahiylerde sizden önce inkar edenlerin baĢına Ģunlar geldi 
diye rabbimiz örnekler koymuĢtur. Yani ibret almalarını istemiĢtir. 
Rabbimizin insanlığa Ģefkatinin bir ifadesidir bu. Yarattığı insanın güzel 
bir akıbetle akıbetlenmesi için rabbimiz akıl vermekle yetinmemiĢ, irade 
vermekle yetinmemiĢ peygamber göndermiĢ. Bir tanesine de 
göndermemiĢ bir çok göndermiĢ, vahiy göndermiĢ. Yani ardı ardına ona 
merhametini, rahmetini ifade buyurmuĢ ve bütün bunlara rağmen insan 
hala direniyor, inkarda ısrar ediyorsa iĢte ondan sonra kendi kötü 
akıbetini kendi elleri ile seçmiĢ olmaktadır. O mesaj verilmiĢtir her 
topluma. 



 
ve küllen tebberna tetbiyra sonra hepsini param parça edip 

mahvettik. 
 
 

 40-) Ve lekad etev alel karyetilletiy ümtırat metares sev'* 
efelem yekûnu yeravneha* bel kânu lâ yercune nüĢura; 

 
 Andolsun ki belâ yağmuruna tutulmuĢ o Ģehre (Lût kavminin helâk 
olduğu yere) uğradılar... Acaba onu görmediler mi? Hayır! Onlar ölüm 
sonrasında diriliĢi, aslına dönüĢü ummuyorlardı! (A.Hulusi) 

 
40 - Celâlim hakkı için o fenalık yağmuruna tutulan karyeye de 

vardılar, artık onu görüyor değiller miydi? Doğrusu nüĢur arzu etmiyorlar, 
uyanmak istemiyorlardı. (Elmalı) 

 
 
Ve lekad etev alel karyetilletiy ümtırat metares sev' doğrusu bu 

vahyin muhatapları bela sağanağına yakalanan kente uğramıĢ olmalılar. 
 
Kim bunlar? Mekke nin sakinleri. Onlar ticaret kervanlarını bela 

mahalli olan Lût kavminin, Lût gölünün hemen yanı baĢındaki yoldan 
geçirirlerdi. Filistin‟e, Mısır‟a, Akdeniz bölgesine sevk ettikleri mallar ve 
oradan alıp ta iç Arabistan‟a götürdükleri mallar yüklü kervanların yolu 
oradan geçerdi. Onun için her gün adeta gördükleri bu ibret mahallinden 
ibret almamalarına dikkat çekiliyor burada. Gözünüzle görüyorsunuz. 
Bugün bile gidenler görürler. Lut gölü eski bir göldür. Fakat bu gölün bir 
kenarı lisan denilen bir ucu vardır. O uçta gölün derinliği aslında 400 
metre, o uçta 50-60 metrelik cetvelle çizilmiĢ gibi tektonik bir kırık vardır. 
Biyosfer tabakasında. O kırık besbellidir ki bir yer hareketi sonucunda 
kırılmıĢtır. Yani ondan ötesi yer üzerinde iken Sodom kentinin yerleĢim 
mahallidir orası. Daha sonra 60 metre suyun altına batmıĢtır ve bugün 
aslında yeni yapılan kazılarla ve bulgularla bu da tespit edilmiĢ 
durumdadır. 

 
ĠĢte o mahalli gören bu insanların gördüklerinden ibret almayıĢları 

dile getiriliyor. 
 
efelem yekûnu yeravneha Ģimdi orada olup bitenin iç yüzünü 

görmediler öyle mi? Yani görmüyorlar mı orada olup bitmiĢ olan bu 
belayı. bel kânu lâ yercune nüĢura yo..! onlar asıl öldükten sonra 
yeniden dirilerek hesap vermeyi istemiyorlar. 

 



Evet değerli Kur‟an dostları. ĠĢte püf noktası burası. Eğer bir 
anahtar varsa bütün bu pasajlarda o anahtarlardan bir burada yatıyor. 
Yani inkarcı mantığı aslında deĢifre ediyor. Ġnkarcı mantığın psikolojisini, 
daha doğrusu psikanalizini yapıyor. Psiko analiz yapıyor. Nasıl bir temele 
dayanıyor inkarcı mantığın inkarı? Ahirette hesap vermemek üzerine 
dayanıyor. Yani sorumluluktan kaçıyor. Sorumlu bir hayat yaĢamak 
istemiyor. Hesabı verilmiĢ bir hayattan kaçıyor Ġnkarcı. Aslında inkarcının 
derdi bu. hesabını vermeyeceği bir hayat yaĢamak, hesapsız bir hayat 
yaĢamak. Sınırsız ve sorumsuz bir hayat yaĢamak.  

 
Ama insan sınırlı, ama insan sorumlu. ĠĢte bunun için ahireti inkar 

eder. Bunun için vahye sırt döner. Bunun için insanlığın ufku olan 
peygamberlere sırt döner, onların mesajlarına sırt döner. Çünkü 
sorumsuz davranmak istiyor. Çünkü hesap vermek istemiyor, çünkü iĢine 
gelmiyor. Yoksa varlığın, yaratılmıĢların Ģerefli bir unsuru olarak, Allah‟ın 
bir Ģah eseri olarak kendi varlığını nasıl bir sineğin varlığı ile eĢitler ki 
insan. Bu revamıdır, aslında bu insanın kendisine yapabileceği en büyük 
hakaret değil midir. ĠĢte bunu sadece böyle bir güdüsel yöneliĢ sonucu 
yapar. O da hazcılık ve zevkin peĢine düĢerek hesap vermeyeceği bir 
hayata tutsak olmak, yani hesaptan kaçmak, iĢte bu. 

 
 

 41-) Ve izâ raevke in yettehızûneke illâ hüzüva* ehazelleziy 
beasâllahu Rasûla; 
 
 Seni gördüklerinde, "Allâh'ın Rasûl olarak bâ's ettiği bu mudur 
yani!" diyerek seni alaya almaktan baĢka bir Ģey edinmezler! (A.Hulusi) 

 
41 - Senide gördükleri vakit sırf bir eğlence yerine tutuyorlar, bumu 

o Allahın Peygamber diye gönderdiği? Diyorlar. (Elmalı) 
 
 
Ve izâ raevke in yettehızûneke illâ hüzüva bir de ne zaman seni 

görseler, sırf seninle alay etmek amacıyla diyorlar ki ehazelleziy 
beasâllahu Rasûla ne yani Allah elçi olarak bula bula bunu mu buldu da 
gönderdi diyorlar. Aslında burada ki bu ibareyi o günkü sosyal gerçeklikle 
nasıl bağdaĢtırabiliriz. Yine bu insanlar sevgili efendimize gençliğinde 
emiyn ismini vermiĢlerdi. Muhammedül Emiyn diyorlardı. Güvenilir 
Muhammed diyorlardı ve güveniyorlardı. 

 
Peki o zaman bu vakıayla bu ayette ki ifadeyi nasıl uzlaĢtıracağız? 

Aslında burada onların itirazı Resulallah‟ın insaniyetine değil, insan 
türünü küçümsüyorlardı. Melek olmalı değil miydi deyiĢleri bu yüzdendi. 



Yani Allah‟a elçi olsa olsa melekler olur, insanlar Allah‟a elçi olamaz 
demek aslında insan Allah‟a muhatap olamaz demekti. Bu insanı 
küçümsemektir. Bu insanın kadrini kıymetini bilmemektir. Allah‟ın 
yanındaki insanın değerini yok saymaktır. Onun için inkarcı akıl aslında 
insana hakaret ediyordu. Ġnsan türünün Ģerefine onuruna, Allah katındaki 
saygın konumunu reddediyordu. Peygamberliğin insana geliĢini 
reddetmek bu anlama geliyordu. Resulallah‟a yönelttikleri bu hakaret vari 
sorular da bunun ifadesi idi. 

 
 

 42-) Ġn kâde leyudıllüna 'an alihetina levla en saberna aleyha* 
ve sevfe ya'lemune hıyne yeravnel azâbe men edallü sebiyla; 

 
 "Eğer onlar (ilâhlarımız) üzerine dirençli olmasaydık, (Rasûl) 
neredeyse bizi tanrılarımızdan saptıracaktı"... Azabı gördüklerinde, kimin 
yolunun sapmıĢ olduğunu anlayacaklar. (A.Hulusi) 

 
42 - Sahih be! Az kaldı bizi mabutlarımdan sapıtacaktı, eğer 

üzerlerine sebat etmeseydik! diyorlar, fakat ileride bilecekler, azâbı 
görecekleri gün: kimmiĢ o yolu daha sapık olan? (Elmalı) 

 
 
Ġn kâde leyudıllüna 'an alihetina levla en saberna aleyha belli ki 

diyorlardı eğer onlar üzerinde ısrar etmeseymiĢiz az kalsın bizi 
tanrılarımızın yolundan saptıracaklarmıĢ. Öyle diyorlardı. Yani eğer ısrar 
etmeseydik, sabır göstermeseydik bizi tanrılarımızın yolundan 
saptıracaklardı. Muhammedi davetin etkisine de bir itiraf var burada. Yani 
o öyle etkili davet ediyor ki az kalsın sapıyorduk. 

 
Görüyorsunuz değerli dostlar. Tasavvur ters dönerse hidayet 

sapma, sapma hidayet anlamına gelir. Eğer bir insan ters bakarsa; Hakk 
batıl, batıl Hakk. Siyah beyaz, beyaz siyah gibi görünür. ĠĢte burada ifade 
edilen Ģey aslında ters dönmüĢ bir tasavvurun eĢyayı ters görmesi, 
hakikati ters görmesi yoksa nasıl direnebilirler. Aslında direnç önce 
insanın iç dünyasının ters dönmesiyle baĢlıyor. Yani inkar önce 
tasavvurda, akılda baĢlıyor. Orada baĢlayan inkar eyleme yansıyor o 
kadar. 

 
ve sevfe ya'lemune hıyne yeravnel azâbe men edallü sebiyla 

ama zaman gelecek azabı gördüklerinde kimin daha çok yoldan sapmıĢ 
olduğunu öğrenecekler. Yani azabı gördüklerinde akılları baĢlarına 
gelecek. Amuda kalkarak bakıyorlardı varlığa ve hakikate, o zaman 



ayakları üzerine dikilecekler. Yani tasavvurları yerine gelecek fakat tabii 
iĢ iĢten geçmiĢ olacak. 

 
 

 43-) Eraeyte menittehaze ilâhehu hevahu, efeente tekûnü 
aleyhi vekiyla; 

 
 Hevâsını (içgüdüsel dürtülerini - bedenselliğini - kuruntuladığını) 
Tanrı edineni gördün mü? (Mu'minûn: 91, Bakara: 21)... Sen mi ona vekîl 
olacaksın? (A.Hulusi) 

 
43 – Gördün mü o ilâhını hevâsı ittihaz edeni? Artık ona sen mi 

vekîl olacaksın. (Elmalı) 
 
 
Eraeyte menittehaze ilâhehu heva Bu ayetlerin ardından da böyle 

muhteĢem bir ibare gelmeliydi zaten ve o geldi; Hevasını, arzu ve 
tutkusunu tanrı edinen kimsenin durumunu göz önüne getirsene bir. Yani 
ey bu vahyin muhatabı olan müminler neden böylesine muhteĢem bir 
imkanı ayaklarıyla tepiyorlar diyorsanız eğer inkarcı mantık, sen bu 
insanın hevasını, tutkusunu, arzusunu tanrısı edindiğini göz önüne getir. 

 
Bir insan düĢün ki tanrısı tutkusu olsun, tutkusuna tapıyor, 

arzusuna tapıyor o insan. Ona kul olmuĢ, onun önünde eğiliyor sadece. 
Böyle bir insan ne yapmazdı ki. Böyle bir insan Allah‟a isyan etmez mi? 
Böyle bir insan vahyi reddetmez mi, böyle bir insan bu ilahi imkanı elinin 
tersiyle itmez mi? ĠĢte bu tip böyle bir tip. 

 
Heva, hakikate ne doğrudan ne dolaylı hiçbir nispeti olmayan 

referans demek. Tutku ve arzuyu hakikatin makamına oturtmak. EĢyanın 
aslında ters döndürülmesidir bu. Çünkü insan kendi egosunu 
putlaĢtırmıĢtır. Egosantrik, ben ben merkezci bir dünya kurmuĢ, 
merkezine de kendi egosunu oturtmuĢtur, ona tapınmaktadır. Yani Ģu 
ben Ateistim, ben inkarcıyım, ben varlığın bir yaratanı olduğunu inkar 
ediyorum diyen insanların aslında siz tanrısız olduğunu sanmayın. 
Onların sahte bir tanrısı var. Bu ayetten biz bunu istidlalen çıkarıyoruz.  

 
Nedir o? Kendi tutkuları, kendi arzuları Yani özetle sahici bir Allah‟a 

iman etmeyenler uğruna kul olacakları sahte bir tanrı mutlaka bulurlar. 
Eğer dıĢarıdan bulmazlarsa kendi içlerinden egolarını tanrı edinirler. Artık 
arzuları emreder onlar yaparlar. Niçin yaptın dediğinizde arzusunu 
referans verir. Canım istedi. Canım öyle istedi. Canı istemiĢ yapmıĢtır.  

 



DüĢünebiliyor musunuz her insanın tutkusunu arzusunu tanrı 
edindiği bir dünya nasıl bir dünya olur. YaĢanabilir bir dünya olabilir mi? 
DüĢünün arzusunu tanrı edinmiĢ neyi emrederse arzusu kendisine onu 
yapıyor ve niçin yaptığını sorduğunuzda doğru olduğu için değil, iyi 
olduğu için değil, güzel olduğu için değil; canı istediği için, arzusu öyle 
emrettiği için, keyfi öyle istediği için diye cevap veriyor. Referansı hevası, 
tutkusu. ĠĢte onun tanrısı tutkusu olmuĢtur. Ve o tipi gözümüzün önüne 
getirmemizi istiyor. 

 
efeente tekûnü aleyhi vekiyla Ģimdi böyle birinin sorumluluğunu 

sen üstlenebilirmisin. 
 
Soru gerçekten insanın tüylerini diken diken eden bir soru. Böyle 

birinin sorumluluğunu kim üstlenebilir ki. Tutkusunun kölesi kulu olmuĢ 
birine kimse vekil ve kefil olamaz. Çünkü böyle birinin ilkesi olmaz. Böyle 
biri yüz karasıdır. Ġsterse böyle biri insanın en yakını olsun yine vekiyl 
olamaz, kefil olamaz. Çünkü o ilkesiz. O Allah‟a ihanet etmiĢtir. O 
hakikate gerçeğe ihanet etmiĢtir. Ġnsana ihanet etmesi içten bile değildir. 

 
[Ek bilgi; Orijinal bir yazı:“..Yüzyıl evvel, kıt zekalı insanoğlunun 

uygulamaya koyarak kendisini zihnen köleleĢtirdiği bir dünyada; korkunç 
zekasından Ģüphe duyamadığımız Ģeytan, halâ karĢımıza kil putlar, 
güneĢ, ay ya da bereket tanrısı heykelcikleri çıkararak “Bunlara Tapın” 
diyeceğini mi 
sanıyorsunuz?“http://ekabirweb.blogspot.com/2012/07/modern-
tanrilar.html )] 

 
 

 44-) Em tahsebü enne ekserehüm yesme'une ev ya'kılun* in 
hüm illâ kel en'ami belhüm edallü sebiyla; 

 
 Yoksa sen onların çoğunluğunun, iĢittiklerini yahut akıllarını 
kullandıklarını mı sanıyorsun? Onlar ancak en'am (koyun - sığır - deve) 
gibidirler; belki onlar tuttukları yol itibarıyla daha sapmıĢlardır (insan 
olmaktan)! (A.Hulusi) 

 
44 - Yoksa onların ekserîsini iĢitirler veya akıl ederler mi 

zannediyorsun? Onlar sırf hayvan gibi hattâ gidiĢçe daha sapkındırlar. 
(Elmalı) 

 
 

http://ekabirweb.blogspot.com/2012/07/modern-tanrilar.html
http://ekabirweb.blogspot.com/2012/07/modern-tanrilar.html
http://ekabirweb.blogspot.com/2012/07/modern-tanrilar.html


Em tahsebü enne ekserehüm yesme'une ev ya'kılun ya da sanır 
mısın ki onların çoğu ilahi mesajı iĢitir veya hakikati akleder. A‟raf 
suresinin 179. ayetini hatırlıyoruz; 

 
lehüm kulubün lâ yefkahune Biha. ve lehüm a'yünün lâ 

yubsırune Biha, (A‟raf/179) onların kalpleri var fakat onunla 
hükmetmezler, yani akıl etmezler, düĢünmezler. Akıl etmeyen bir kalpleri 
var. Onların gözleri var fakat görmeye yaramıyor, sadece bakıyor, ama 
hakikati görmüyorlar. Onun için gözün olması yetmez ıĢıkta olacak. IĢık 
yoksa gören göz kör olur. IĢık; vahiydir. 

 
in hüm illâ kel en'ami belhüm edallü sebiyla hayır onlar sürü 

içgüdüsüyle davranan hayvanlar gibidirler. Hatta yoldan sapmak 
konusunda daha da beterdirler. 

 
Evet dostlar vahiy, iç güdüleriyle hareket edenlerin akli ve kalbi 

yetilerinin köreleceğini ve sonuçta bunun da insanlıktan çıkma anlamına 
geleceğini ifade ediyor. Yani akli ve kalbi yetenekleri körelenler 
nihayetinde diğer canlıların durumuna düĢerler. HayvanlaĢırlar diyor.  

 
Bu ayet bir önceki ayetle birlikte mütalaa edilmeli mutlaka. Yani iç 

güdüsünü tutkusunu tanrı edinen tip aslında aklını ve yüreğini devre dıĢı 
bırakmıĢ, kendini insan eden taraflarını kendi öz elleriyle yok etmiĢ ve 
kendisini sürüleĢtirmiĢ, sürü güdüsüne teslim olmuĢ, yığınların içine, 
arasına teslim olmuĢ bir tiptir. Bu tip sürü güdüsüyle hareket eder. Yani 
koyun gibi. Bir tutam otun arkasına bin koyunluk bir sürüyü çekmek 
mümkindir. Hiç sormazlar nereye gidiyoruz, nereden geliyoruz, kimin 
ardına düĢtük, bu bir tutam ot bize yeter mi? Bunun arkasından çok ucuz 
değil mi diye sormazlar. Bunu sorabilecek akıl zaten vahye teslim olur. 

 
Aslında burada referans sistemimize de bir atıf var. Sem‟iyyat ve 

Akliyat. Sem‟iyyat; vahiy, Akliyat; o vahyi algılayan aklımız. Yani iki temel 
referans. Hakikate götüren iki temel referans. Adeta bir lokomotifin iki 
rayı gibi. Ġlahi vahiy, seliym akıl. Bunların ikisi de aynı yere doğru götürür 
insanı, eğer insan ikisi üzerinde hareket eden bir lokomotif olursanız 
hakikate doğru yolculuğunuz istikametle devam eder. 

 
 

 45-) Elem tera ila Rabbike keyfe meddezzıll* velev Ģâe 
lecealehu sakina* sümme ce'alneĢġemse aleyhi deliyla; 

 
 Görmedin mi Rabbini, (Hakikat güneĢi tam yükselmemiĢken) 
gölgeyi (benliği) nasıl uzattı? Eğer dileseydi onu elbette sakin 



(hareketsiz, sürekli) kılardı... Sonra, GüneĢ'i (hakikatin farkındalığını) ona 
delil kıldık. (A.Hulusi) 

 
45 - Bakmaz mısın rabbine? Gölgeyi nasıl uzatmakta? Dilese idi 

elbet onu sâkin de kılardı, sonra nasıl GüneĢi, ona delil kılmıĢız? (Elmalı) 
 
 
Elem tera ila Rabbike keyfe meddezzıll ey insan görmez misin 

rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını velev Ģâe lecealehu sakina ama eğer 
isteseydi onu hareketsiz kılardı. Yani gölgeyi. 

 
Burada kıssadan hisse almamız isteniyor. Gölge olması için bir asıl 

olması lazım değil mi. Bir Ģeyin gölgesi olur. O Ģey olmadan gölgesi de 
olmaz. O Ģeyi kaldırın gölgesi de kalkmıĢ olur. Bu alemi bir gölge bil, 
asla, kaynağa bak yani. Lafzı mananın gölgesi bil. Lafızdan manaya git. 
Eserden müessire git. Sanattan sanatkara git, görünen den 
görünmeyene git. Mamulden ustaya git. ĠĢte burada böyle bir nükte var 
gibi geliyor bana.  

 
Bizim eskimez dilimizde daha doğrusu, gölge; saye dir. sayenle 

sayeban olduk cümlesinde geçen. Yani gölgende gölgelendik. 
Gölgesinde geçinsin derler deyimsel olarak Anadolu da. Gölgesinde 
geçinmek. ĠĢte bu manadadır Seyit Kutup‟un tefsirine verdiği isim.Fizilalil 
Kur‟an. Kur‟an ın gölgesinde. Yani o gölge aĢırı sıcak bir ortamda insana 
sunulmuĢ bir merhamet, bir rahmet sığınağıdır. ĠĢte belki bu nükteye de 
bir atıf olsa gerek. 

 
sümme ce'alneĢġemse aleyhi deliyla fakat biz güneĢi gölgeye 

kılavuz yapmıĢızdır. 
 
 
46-) Sümme kabadnahü ileyna kabdan yesiyra; 
 
Sonra onu (o uzatılmıĢ gölge benliği) kolay bir kabzediĢ (el koyuĢ) 

ile kendimize kabzettik (Hakikat farkındalığıyla "yok"luğunu hissettirdik). 
(A.Hulusi) 

 
46 - Sonra nasıl tutup onu azar azar kendimize almaktayız? 

(Elmalı) 
 
 



Sümme kabadnahü ileyna kabdan yesiyra ardından da onu 
kendi katımızdan konulmuĢ bir yasaya bağlı olarak usul usul çekip 
almaktayız. 

 
Afaki, kozmik ayetleri, göstergeleri doğru okumamızı iĢaret eden 

ayetler bunlar. Doğru okuyarak gösterilene ulaĢabiliriz. Göstergeyi doğru 
okursak gösterileni görürüz. ĠĢte burada da gölgeden, güneĢten söz 
edilmesi aslında kevni ayetleri, tabiat ayetlerini doğru okursan ey insan, 
indirilmiĢ Kur‟an ayetlerinin götürdüğü yere götürürsün. Aynı hakikatleri 
ifade eder. Ġbrahim gözü ile bakarsan yıldıza, aya, güneĢe Allah‟ı 
görürsün. Nereden baktığın önemli. Doğru yerden bakanlar doğru 
görürler. Allah‟ın gör dediği yerden bakanlar hakikati görürler. ġeytanın 
gör dediği yerden bakanlarsa elbette Ģeytanın gösterdiğini görürler. 

 
 

 47-) Ve "HU"velleziy ce'ale lekümülleyle libasen vennevme 
sübaten ve ce'alen nehare nüĢura; 

 
 Geceyi sizin için örtü, uykuyu ölüm kılan... Gündüzü de NüĢur 
(uykudan kalkma, diriliĢ misali) kıldı. (A.Hulusi) 

 
47 - Odur o ki size geceyi bir gaygı (Örtü) yaptı, uykuyu bir tatil de, 

gündüzü bir nüĢur kıldı (yeni bir hayat ) (Elmalı) 
 
 
Ve "HU"velleziy ce'ale lekümülleyle libasen vennevme sübaten 

ve ce'alen nehare nüĢura hem sizin için geceyi bir tür örtü yapan, 
istirahat yapan, gündüzü de uyanıp kalkıĢ vakti yapan o dur. 

 
Neden gece gündüz sabah geldi burada, çünkü her 24 saat hayat 

ölüm ve kıyamete bir atıftır. Gündüz hayata, gece ölüme ertesi sabah ise 
yeniden diriliĢe bir atıf. Eğer aklı baĢında ise insanın her 24 saatte hayatı 
ölümü ve kıyameti görür ve ibret alır. 

 
 

 48-) Ve "HU"velleziy erselerriyaha büĢran beyne yedey 
rahmetihi ve enzelna mines Semai maen tahura; 

 
 "HÛ" ki... Rahmetinin (yağmur) önünde müjdeciler olarak rüzgârları 
irsâl etti... Biz, semâdan tertemiz bir su inzâl ettik. (A.Hulusi) 

 



48 - Yine odur o ki rüzgârları rahmetinin önünde müjdeci 
göndermekte, ve semâdan pampâk bir su (bir mai tahur) indirmekteyiz. 
(Elmalı) 

 
 
Ve "HU"velleziy erselerriyaha büĢran beyne yedey rahmetih 

yine rahmetinin önü sıra rüzgarları müjdesi olarak gönderen de odur. 
Kur‟an da rüzgar nerede geçiyorsa, rüzgar, rahmet, yağmur metaforu 
mutlaka vahye bir ima içerir. Rüzgar yağmurun habercisidir ya, böyle 
ortalığı kasıp kavuran bir rüzgar geldiğinde arkadan yağmur geleceğini 
anlarsınız. 

 
Mekke, Medine‟nin habercisidir. Özelde Resulallah‟a bu acı, bu 

kasırgalı günler, arkadan gelen yağmurun, Medine‟nin habercisidir. Bu 
elemli, bu kederli günler, yıllar, arkadan gelecek büyük iktidarın, 
nübüvvet devletinin habercisidir. ĠĢte böyle okuması isteniliyor 
Resulallah‟tan. Belki tüm muhatapların da hayatlarında çektikleri o acılı 
sıkıntılı ıstıraplı dönemleri eğer Allah‟lı çekmiĢlerse, eğer bir amaç 
uğruna, ulvi bir gaye uğruna çekmiĢlerse, bu arkadan gelecek yağmuru 
haber veren bir kasırga gibidir. Arkadan gelecek yağmurla teselli olun, 
onu unutmayın demeye getirmektedir. 

 
[Atlanan cümle; ve enzelna mines Semai maen tahura 
 
Biz, semâdan tertemiz bir su inzâl ettik. (A.Hulusi)] 
 
 

 49-) Linuhyiye Bihi beldeten meyten ve nüskıyehu mimma 
hâlâkna en'âmen ve enasiyye kesiyra; 

 
 Onunla ölü bir beldeyi diriltelim ve yarattığımız nice hayvanatı ve 
birçok insanı besleyelim diye. (A.Hulusi) 

 
49 - Diriltelim diye bununla ölü bir beldeyi ve sulayalım diye 

mahlûkatımızdan nice hayvan sürülerini ve bir çok insan kümelerini. 
(Elmalı) 

 
 
Linuhyiye Bihi beldeten meyten ki onunla, yani o yağmurla ölü 

bir toprağı canlandıralım istiyoruz. Burada da buyrulduğu gibi vahiy ile 
ölü gönülleri, ölü toplumları, ölü yürekleri canlandırırız. Aslında Kur‟an da 
geçen bir insanı öldürmek tüm insanlığı öldürmüĢ gibidir.  

 



ve men ahyâhâ fe ke ennemâ ahyen nâse cemîa. (Maide/32) bir 
kiĢiyi dirilten de tüm insanlığı.  

 
Peki bir kiĢiyi diriltmek nasıl olur?Yani ölüyü diriltmek mi anlaĢılır 

buradan. Böyle bir Ģey mümkün değil bizler için. Nasıl diriltebiliriz? ĠĢte 
böyle yüreğine vahiy suyunu yürüterek. Ölü gönlüne diriltici ilahi iksiri 
vererek. Böyle diriltiriz. ĠĢte buradaki diriliĢ o diriliĢ. 

 
ve nüskıyehu mimma hâlâkna en'âmen ve enasiyye kesiyra 

yine onunla yaratmıĢ olduğumuz bir nice canlıyı ve insanı sulayalım diye. 
 
 

 50-) Ve lekad sarrefnahu beynehüm li yezzekkeru* feeba 
ekserunNasi illâ küfura; 

 
 Andolsun ki O'nu (Kurân'ı) onların arasında, tezekkür (hatırlayıp 
düĢünmeleri) için açıkladık da açıkladık... Ġnsanların çoğunluğu ise 
hakikati inkâr ettiler. (A.Hulusi) 

 
50 - Celâlim hakkı için onu aranızda evirip çevirmekteyiz 

düĢünsünler ibret alsınlar diye yine de nâsın ekserîsi dayatmakta 
nankörlükten baĢkasına yanaĢmamakta. (Elmalı) 

 
 
Ve lekad sarrefnahu beynehüm li yezzekkerudoğrusu biz onu ve 

bütün bu örnekleri ayrıntılı bir biçimde açıklayarak insanların önüne 
koyduk ki, li yezzekkeru düĢünüp ders alsınlar diye, Allah‟ın eĢyayı bile 
amaçsız ve ilkesiz yaratmadığını düĢünüp ders alsınlar. 

 
Yukarıdan beri güneĢi gölgeyi, yağmuru, rüzgarı hatırlayın. Bütün 

bunları yan yana koyun. Neden? Allah eĢyayı bile amaçsız yaratmadığı 
diye bir sonuca ulaĢırsa insan, arkasından Ģu cümle gelmeli değil mi? Ya 
benim gibi mahlukatın, yaratılmıĢların Ģereflisi değerlisi bir varlığı 
amaçsız yaratmıĢ olabilir mi? ĠĢte bu soruyu sormamızı istiyor. 

 
feeba ekserunNasi illâ küfura hal böyle iken insanların çoğu 

yinede yüz çevirmekte nankörlük etmektedir. 
 
 

 51-) Velev Ģi'na lebeasna fiy külli karyetin neziyra; 
 

 Eğer dileseydik her Ģehirde bir uyarıcı bâ's ederdik. (A.Hulusi) 
 



51 - Dilese idik elbet her köyde bir nezîr gönderirdik. (Elmalı) 
 
 
Velev Ģi'na lebeasna fiy külli karyetin neziyra hem eğer dilemiĢ 

olsaydık, geçmiĢte olduğu gibi elbette her topluma ayrı bir uyarıcı 
gönderirdik. Yani her topluluğa ayrı ayrı peygamber gönderebilirdik. Ama 
bunu yapmadık. Fahvel hitaptan onu anlıyoruz, sözün geliĢinden. Tüm 
bir insanlığa bir tek peygamber gönderdik, onu açıklıyor ve neden 
açıklıyor, arkasındaki ayet; 

 
 

 52-) Fela tutı'ıl kafiriyne ve cahidhüm Bihi cihaden kebiyra; 
 

 Hakikat bilgisini inkâr edenlere itaat etme; onlara karĢı bununla 
(Kurân'la) büyük savaĢ ver, tüm gücünle! (A.Hulusi) 

 
52 - Mâdemki yalnız seni gönderdik o halde kâfirlere itaat eyleme 

de bununla onlara cihad et büyük cihad. (Elmalı) 
 
 
Fela tutı'ıl kafiriyne ve cahidhüm Bihi cihaden kebiyra madem 

öyle artık sen de inkarcılara uyma ve onlarla bu vahiy sayesinde, Kur‟an 
sayesinde tüm gayretini sarf ederek büyük bir cihada giriĢ.  

 
Cihad-ı Kebiyr; Büyük cihad, onlarla büyük cihad et. Bu ayetlerin, 

Mekke‟nin 5 ve3 6. yıllarında indiğini hatırlayınız. Mekke döneminin 5 ve 
6. yıllarlında hangi büyük cihad dan söz ediyor olabilir Kur‟an? El 
kaldırmanın dahi yasak olduğu bir dönem düĢmana. Hangi büyük cihad. 

 
Elbette bu büyük cihad Kur‟an ile yapılan cihad. Orada ki Bihi 

zamiri “h” zamiri vahye gidiyor tüm ilk otoritelere, ilk müfessirlere göre. 
Yani vahiyle, vahiy sayesinde cihad et. En büyük cihad vahiyle yapılan 
cihad mıĢ. Kur‟an öyle diyor. Değerli dostlar, duydunuz değil mi, en 
büyük cihad Kur‟an a göre vahiy ile yapılan cihad dır. Vahyi insanların 
yüreğine götürmek için olanca gücünü sarf etmektir en büyük cihat. 

 
Burada söylenen bir önceki ayetle birlikte düĢünüldüğünde nedir, 

yani her bölgeye ayrı ayrı peygamber göndermedik. Bir peygamber 
gönderdik, hepsine. Ey Nebi diyor iki ayeti birlikte okursak Ey nebi, ey 
peygamber, öyle çaba göster ki her kavme ayrı peygamber göndermiĢ 
olsaydık bütünü ne kadar çaba gösterecek idiyse sen o kadar çaba 
göster. Biz sözün geliĢinden bunu anlıyoruz. Ve tabii ki bize de, hepimize 
de bu çağrı; Ey bu vahye muhatap olup ta vahyin hitabını kabul etmiĢ 



olan Ġslam ümmeti, ümmeti Muhammed, siz de öyle çaba gösterin ki yer 
yüzüne bu çabanız yetsin. Yer yüzünün hidayeti için bu çabanız referans 
olsun. 

 
 

 53-) Ve "HU"velleziy merecel bahreyni hazâ azbün füratün ve 
hazâ milhun ücac* ve ce'ale beynehüma berzehan ve hıcren 
mahcura; 

 
 "HÛ" ki... Ġki deryayı (Ģuur ve bilinç - beden) birbirine salan; biri tatlı 
mı tatlı bir su (orijin benlik - insanî mânâ), diğeri ise tuzlu ve acıdır 
(kendini hayvani beden kabullenmiĢ oluĢmuĢ benlik - bilinç)! Bu ikisinin 
arasında da bir berzah (engel, perde); hicrî mehcûr (zıddıyet - 
düĢmanlık); bir engel oluĢturdu ('Birbirinize düĢman olarak inin' âyetini 
hatırlayalım. A.H.)! (A.Hulusi) 

 
53 - O odur ki iki deryayı birbirine salmıĢ: Ģu tatlı, yürek tazeler, Ģu 

tuzlu çorak, aralarına da bir berzah ve bir «hıcri mahcûr» koymuĢtur. 
(Elmalı) 

 
 
Ve "HU"velleziy merecel bahreyni hazâ azbün füratün ve hazâ 

milhun ücac* ve ce'ale beynehüma berzehan ve hıcren mahcura 
hem iki denizi birbirine salan, hem de biri tatlı, susuzluğu giderici, diğeri 
tuzlu, acı olduğu halde bu ikisi arasına karıĢmalarını önleyici görünmez 
bir perde, aĢılmaz bir engel koyan O‟dur. 

 
Evet, ırmak, boğaz, körfez gibi büyük su kütlelerinin eklem 

noktalarında gerçekleĢen yüzey gerilimi yasasına bir atıf var burada. 
Fakat ilginçtir, yüzey gerilimi yasası da daha bu yüzyılda tespit edildi. 
Ama bu ayet 1400 yıl evvel bu ilahi yasaya bir atıf yapıyor.Aslında Kur‟an 
ın fiziki hadiselere doğa olaylarına yaptığı her atfın arkasında manevi bir, 
ahlaki bir iĢaret vardır.  

 
Peki buradaki iĢaret ne olabilir dersek, Ģu olabilir. Mekke de olduğu 

gibi mümin ve kafirler aynı kentte yaĢadığı halde birbirine karıĢmayan iki 
hayat tarzı. Ġki tasavvur, iki akıl ve inanç sistemine iĢaret ediyor. Yani 
adeta küfür, acı ve tuzlu, yani kandırmayan su. Küfre saplanmıĢ insanlar. 
Öbür tarafta da iman ehli. Tatlı su gibi insanın yüreğini serinleten, yanmıĢ 
yüreklere bir merhamet gibi düĢen tatlı su. ĠĢte bu ikisi yan yana yaĢadığı 
halde iç içe geçmiyor. Ġki ayrı akıl, iki ayrı hayat tarzı, iki ayrı bakıĢ açısı. 
Buna bir iĢaret olsa gerektir. 

 



 
54-) Ve "HU"velleziy haleka minelmai beĢeran fece'alehu 

neseben ve sıhra* ve kâne Rabbüke Kadiyra; 
 

 "HÛ" ki, sudan bir beĢer (biyolojik bedenli insan) yarattı da, onunla 
neseb (kan - gen akrabalığı) ve sıhr (nikâh - evlilik ile hâsıl olan hısım 
akrabalık) duygusu oluĢturdu! Senin Rabbin Kaadir'dir. (A.Hulusi) 

 
54 - Odur o ki sudan bir beĢer yarattı da onu bir nesep ve bir sihir 

kıldı, rabbin kadîr bulunuyor. (Elmalı) 
 
 
Ve "HU"velleziy haleka minelmai beĢeran fece'alehu neseben 

ve sıhra sudan insanı yaratan ve onun kan bağı ile soy, sop, evlilik bağı 
ile hısım sahibi olmasını sağlayan da O‟dur. 

 
Olanca çeĢitliliğine rağmen hayatın kökeninin bir olduğuna bir atıftır 

bu, ya da hayatın basitten mürekkebe doğru seyreden tekamül yasasına 
bir atıf. Yani bizden Ģunu görmemizi istiyor; Hayat olanca renkliliği, 
olanca çeĢitliliğini görüyorsunuz. Ama bütün bunlara rağmen kökenine 
indiğinizde tek bir kök göreceksiniz. O nedenle eğer  insanları da böyle 
çok çeĢitli, çok farklı tarzlarda, düĢünce tarzında, çok faklı akıl 
seviyelerinde görüyorsanız özüne inin, çok özüne, özünde Adem gibi 
temiz bir atadan, yani hakikat esastır, batıl arızi, Hakk daimidir, asıl olam 
Hak‟tır batıl ise sonradan olmadır. Belki de dikkatimizi çektiği nokta 
burası olmalı. 

 
ve kâne Rabbüke Kadiyra zira senin rabbin sınırsız kudret 

sahibidir. Yani bütün bu çeĢitliliği takdir eden rabbindir. Bu çeĢitliliği 
sonsuza kadar yok etmek mümkün değildir. Yani küfür de olacak 
imanda. Bu hep olacak. Ama aslolan senin tercihini hangisi uğruna 
kullandığındır. 

 
 
55-) Ve ya'budune min dûnillâhi ma lâ yenfe'uhüm ve lâ 

yedurruhüm* ve kânel kafiru alâ Rabbihi zahiyra; 
 

 Allâh dûnunda, kendilerine yarar veya zararı olmayan (tanrı 
kabullendikleri) Ģeylere taparlar! Hakikat bilgisini inkâr eden, Rabbinin 
aleyhine olanı destekleyendir. (A.Hulusi) 

 



55 - Böyle iken Allah ı bırakıp da kendilerine ne menfaat ne zarar 
edemeyecek Ģeylere tapıyorlar ve kâfir o rabbinin aleyhine zahîr oluyor. 
(Elmalı) 

 
 
Ve ya'budune min dûnillâhi ma lâ yenfe'uhüm ve lâ 

yedurruhüm ine de onlar Allah‟ı bırakıp kendilerine ne yarar ne de zarar 
verebilecek Ģeylere kulluk ediyorlar. Yani hiçbir yarar ve hiçbir zarar 
veremeyecek olan Ģeylere kulluk ediyorlar. 

 
Burada ki zarardan bahis, aslında insanlar bazen Allah dıĢı 

varlıklara kulluk ederken, mesela cin gibi görünmeyen varlıklara onlardan 
korktukları için, bana zarar verebilir diye korktukları için kulluk edebilirler. 
Allah‟a verecekleri nitelikleri O‟ndan alıp baĢkasına vermeye kalkabilirler. 
Ona bir atıf bu. 

 
ve kânel kafiru alâ Rabbihi zahiyra ve zaten tam bir kafire de 

rabbine sırt çeviren kiĢidir. Yani kafir rabbine sırt çevirendir diyor, kafirin 
tanımını yapıyor Kur‟an. 

 
 

 56-) Ve ma erselnake illâ mübeĢĢiran ve neziyra; 
 

 Biz seni sadece müjdeci ve uyarıcı olarak irsâl ettik. (A.Hulusi) 
 
56 - Halbuki seni mahzâ bir mübeĢĢir ve nezîr olarak gönderdik. 

(Elmalı) 
 
 
Ve ma erselnake illâ mübeĢĢiran ve neziyra ve biz seni yalnızca 

bir uyarıcı ve müjdeci olarak gönderdik. 
 
 

 57-) Kul ma es'elüküm aleyhi min ecrin illâ men Ģâe en 
yettehıze ila Rabbihi sebiyla; 

 
 De ki: "Sizden, karĢılık olarak sadece, Rabbinize ulaĢtıran yolu 
bulmanızı istiyorum!" (A.Hulusi) 

 
57 - «Ben buna karĢı sizden bir ecir değil, ancak rabbine bir yol 

tutmak isteyen kimseler istiyorum» de. (Elmalı) 
 
 



Kul ma es'elüküm aleyhi min ecrin illâ men Ģâe en yettehıze ila 
Rabbihi sebiyla Ey peygamber, ben bu davet karĢılığında dileyen 
kimsenin rabbine doğru bir yol tutması dıĢında sizden herhangi bir ücret 
talep etmiyorum, istemiyorum de. 

 
illâ men Ģâe buradaki ibare, dileme fiili iki özneyi de görüyor. 

BeĢeri iradenin ilahi hidayeti celbetmede ki belirleyici rolüne bir atıf var 
burada. Vermeyi dilemeseydi, dilemeyi vermezdi. Onun için dileyen 
kimsenin hidayetini diler. Dileyen kimsenin de dalaletini diler. Yani sen 
dalaleti dilersen O da senin için senin dileğini diler. Çünkü iradeyi veren 
O‟dur, O aslında irade vermekle senin dileğine hürmet göstereceğini 
ifade buyurmuĢtur. Burada ki nükte de budur. 

 
 

 58-) Ve tevekkel alel Hayyilleziy lâ yemutü ve sebbih Bi 
hamdihi ve kefa Bihi Bi zünubi ıbadiHĠ Habiyra; 

 
 Ölümsüz Diri'ye (özellikleriyle hakikatin olana) tevekkül et; Bi-
HamdiHĠ (O'nun Hamdı olarak) tespih et! Kullarının suçlarına, Habiyr 
(vâkıf) olması yeterlidir! (A.Hulusi) 

 
58 - Ve o hayyi lâ yemuta tevekkül (ve itimat) kıl da ona hamd ile 

tesbih eyle, kullarının günahlarına onun habîr olması yeter. (Elmalı) 
 
 
Ve tevekkel alel Hayyilleziy lâ yemutü ve sebbih Bi hamdih ve 

ölümsüz olan o mutlak diri zata yaslan ve hamd ile onun aĢkın yüceliğini 
dillendir. ve kefa Bihi Bi zünubi ıbadiHĠ Habiyra zira kullarının 
günahından haberdar olma hususunda kimse onunla boy ölçüĢemez. 
Yani sen insanların suç çetelesini tutmaya kalkma. Onu tutacak olan 
Allah‟tır. Çünkü Allah her Ģeyden haberdardır. Sen görevini yap. Uyarı 
görevini yap. Uyar ve müjdele. Ötesini Allah‟a bırak. Ġnsanların suç 
defterini tutacak olan Allah‟tır, neyi affedip neyi affetmeyeceğini bilen de 
yine Allah‟tır. 

 
 

 59-) Elleziy halekas Semavati vel Arda ve ma beynehüma fiy 
sitteti eyyamin sümmesteva alel 'ArĢ* erRahmânu, fes'el Bihi 
Habiyra; 

 
 Semâları, arzı ve ikisi arasındakileri altı aĢamada yaratan, sonra 
ArĢ (taht - Esmâ ül Hüsnâ ile belirtilen özellikleri ile yaratılmıĢ olan dalga 
- data okyanusundaki data türleri) üzerine hükümran olandır... 



Rahmân'dır! O'nu bir Habiyr'e (Habiyr olana, hakikatten haberdar olana) 
sor! (A.Hulusi) 

 
59 - O hayyi lâ yemut ki Gökleri ve Yeri ve aralarındakileri altı 

günde yarattı ve sonra ArĢın üzerine istivâ buyurdu o rahmân, haydi ni 
dileyeceksen o habîrden dile. (Elmalı) 

 
 
Elleziy halekas Semavati vel Arda ve ma beynehüma fiy sitteti 

eyyamin sümmesteva alel 'ArĢ gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri 6 
evrede yaratıp sonra da mutlak hükümranlık makamına kurulan O‟dur. 
ErRahmân, o sınırsız, rahmet kaynağıdır. fes'el Bihi Habiyra haydi o 
halde ey insan, ey bu vahyin muhatabı olan insan haydi isteyeceğin ne 
varsa o her Ģeyden haberdar olandan iste. Ya da bu ibarenin farklı bir 
çevirisi Ģöyle yapılabilir. Onu yine o her Ģeyden haberdar olandan sor. 
Çünkü se e le kökü hem istedi, hem sordu anlamına birlikte gelir. 

 
 

 60-) Ve izâ kıyle lehümüscüdu lirRahmâni kalu ve merRahmân* 
enescüdü lima te'müruna ve zadehüm nüfura; 

 
 Onlara: "Rahmân'a secde edin (Esmâ hakikatiniz indîndeki 
"yok"luğunuzu hissedin)" denildiğinde: "Rahmân da nedir? Bize 
emrettiğine secde eder miyiz hiç?" dediler... (Bu teklifin) onların nefretini 
daha da artırdı. (60. âyet secde âyetidir.) (A.Hulusi) 

 
60 - Mamafih «Rahmâna secde edin» denildiği vakit onlara 

«Rahmân ne imiĢ? Bize emrediyorsun diye secde mi ederiz?» dediler ve 
daha ziyade vahĢetlerini artırdı. (Elmalı) 

 
 
Ve izâ kıyle lehümüscüdu lirRahmân bir de kendilerine yalnızca 

Rahmân olana secde edin denildiğinde; kalu ve merRahmân* 
enescüdü lima te'müruna Rahmân da neymiĢ ne yani Ģimdi sen bize 
neyi emredersen ona mı secde edeceğiz diye itiraz ederler. ve zadehüm 
nüfura üstelik bu onların nefretlerini daha da artırır. 

 
Bu ayetin ne demek istediğini anlamak için indiği döneme 

dönmemiz lazım. MüĢrik, seküler Arap aklı rahman adına Ģiddetle 
karĢıdır. Aslında Rahman bilinmiyor değil bölgede. Müseylimet ül 
Kezzab, o yalancı peygamberin lakaplarından biri de Rahman ül 
Yemame‟dir. Yemame‟nin rahmanı. Yemen taraflarında kullanılan iki 
ilaha verilen isim de denilir. Fakat o dönemde yani cahiliye de Rahmân 



kullanılıyor mu, kullanılıyorsa nasıl kullanılıyor çerçevesinde bu malumat 
verilir. Fakat vahyin ilk muhatabı olan seküler müĢrik toplum rahman 
ismine Ģiddetle karĢı. Allah‟a Rahmân sıfatının verilmesine Ģiddetle karĢı.  

 
Onun için Hudeybiye‟de Resulallah‟la müĢrikler arasında bir 

anlaĢma yapılırken BismillahirRahmanirRahıym e itiraz ettiler 
Bismikallahümme yazdırdılar. Rahman, Rahiym olan Allah‟ın adıyla 
besmele cümlesine itiraz edip Allah‟ın adıyla yazdırdılar. Rahmân 
sıfatına Ģiddetle karĢılar.  

 
Neden? Bu biliniyor. Nedeni bizce Ģu; Vahiy Allah‟ın rahmetinin bir 

ifadesi. Allah‟ın hayata müdahalesinin bir ifadesi. Onlar ise Allah‟ın 
hayata müdahalesini istemiyorlar. Allah‟ın hayata müdahil olmasını 
istemiyorlar. Allah‟ın bu yer yüzüne müdahil olmasını istemiyorlar. Onu 
alemin rabbi olarak kabul ediyorlar, ancak hayatlarına müdahil olmasını 
kabul etmiyorlar. Onun için putları icat ediyorlar.  

 
Neden? Eğer hayatlarına müdahil bir Rahmân inancına inanırlarsa 

o zaman sorumlu tutulacaklarını, her Ģeyden hesap vereceklerini 
biliyorlar, bir ahiretin de olması lazım. ĠĢte onlar uzak bir tanrı inancını, 
yakın bir Allah inancına tercih ediyorlar. Onun içinde nefretlerinin 
artmasına neden oluyor Allah‟a Rahmân denilmesi. Çünkü o zaman 
keyiflerine göre yaĢayamayacaklar, yani o zaman kendi yasalarını tutku 
ve arzularının emrine veremeyecekler. Tutku ve arzularını tanrı 
edinemeyecekler, Allah‟ın emir ve yasaklarına göre yaĢamak durumunda 
kalacaklar. ĠĢte bu da onların iĢine gelmiyor. 

 
 

 61-) Tebarekelleziy ceale fiys Semai burucen ve ceale fiyha 
Siracen ve Kameran müniyra; 

 
 Ne Yücedir O ki, gökte BURÇLAR meydana getirdi; orada bir nûr 
saçan (parlak ıĢık - enerji kaynağı GüneĢ) ve nûru yansıtan kamer (ıĢık 
yansıtıcı Ay) oluĢturdu (her birinin iĢlevi vardır)! (A.Hulusi) 

 
61 - ne yücedir o ki Semâda burçlar yapmıĢ, hem içlerinde bir 

kandil, bir de nûrlu bir ay asmıĢ. (Elmalı) 
 
 
Tebarekelleziy ceale fiys Semai burucen ve ceale fiyha Siracen 

ve Kameran müniyra göğe büyük yıldız kümeleri yerleĢtiren, yine oraya 
güneĢ gibi bir ıĢık kaynağı ve ay gibi bir ıĢık yansıtıcı yerleĢtiren Allah ne 
yüce bir bereket kaynağıdır. 
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 62-) Ve "HU"velleziy ce'alelleyle vennehare hılfeten limen 
erade en yezzekkere ev erade Ģükura; 

 
 "HÛ" ki, gerçekleri fark edip değerlendirmeyi dileyen kimse için, 
geceyle gündüzü birbirini takip eder Ģekilde oluĢturandır. (A.Hulusi) 

 
62 - Yine odur ki tezekkür etmek veya Ģükreylemek isteyenler için 

gece ile gündüzü birbirine halef kılmıĢtır. (Elmalı) 
 
 
Ve "HU"velleziy ce'alelleyle vennehare hılfeten limen erade en 

yezzekkere ev erade Ģükura ders almak, ardından Ģükretmek isteyen 
kimseler için geceyi ve gündüzü birbirinin peĢine takan da O‟dur. 

 
Burada kilimen erade en yezzekkere ev erade Ģükura ibaresinde 

ki ”ev” birbirinin yerine alternatif olan iki Ģeyden değil, biri diğerinin 
ardıĢığı olan, yani biri diğerini takip eden iki Ģeyden söz ettiği için “ev” i 
ya da Ģeklinde, veya Ģeklinde değil, ardından Ģeklinde çevirmeyi daha 
uygun buldum. 

 
 

 63-) Ve ıbadur Rahmânilleziyne yemĢune alel Ardı hevnen ve 
izâ hatabehümül cahilune kalu Selâma; 

 
 Rahmân'ın kulları (Esmâ hakikatlerinin Ģuurunda olanlar) arzda 
(beden yaĢamında) benliksiz ve Ģuurlu yaĢarlar... Cahiller (hakikatten 
perdeliler) onlara sataĢtıklarında: "Selâm!" derler. (A.Hulusi) 

 
63 - Ve o Rahmânın kulları: onlar ki Arzın üzerinde mülayemetle 

yürürler ve cahiller kendilerine lâf attığı vakit selâmetle... derler. (Elmalı) 
 
 
Ve ıbadur Rahmânilleziyne yemĢune alel Ardı hevnen 

Rahmân‟ın has kulları olan kimseler yer yüzünde vakarlı bir tevazu ile 
yürürler. Bu yürüyüĢ sadece yürüme eylemiyle sınırlı değildir. Hatta 
yürüme eylemine bir atıf olarak tahsis edilemez. Tüm hayatı kapsayan bir 
hayat yürüyüĢüdür bu. 

 
Hevn; Hayat yürüyüĢünde Kur‟an ın her alanda savunduğu dengeli 

tavrı ifade eder. Ne zillet ve acziyyet, ne küstahlık ve kibir. Dengeye 
davet ediyor. Hevn bu dengenin adıdır iĢte. Ne zillet ve acziyyet ifade 



edecek hayat tarzınız, ne de küstahlık ve kibir. Dengeli bir hayat tarzı. 
Tıpkı 67. ayette geleceği gibi. Orada ekonomik harcama ahlakında 
dengeyi tavsiye edecek Kur‟an. Onun için buradaki yürüyüĢü sadece 
yolda yürüme biçiminde hasretmek, öyle anlamak eksik anlamak olur. 
Hayat yürüyüĢüdür bu, komple bir hayat yürüyüĢü. 

 
ve izâ hatabehümül cahilune kalu Selâma ve cahillerle muhatap 

olduklarında selâm der geçerler. Kendini bilmeyen muhatap alınmaz. 
Neden cahille muhatap olunduğunda selâm de geçerler? Çünkü cahille 
neyi paylaĢacaksın. Bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor. Sizden de hakikati 
dinlemeye tahammül etmiyor. Bu durumda selâm deyip geçmekten 
baĢka  çareniz yok. 

 
Büyük imam Muhammed bin Ġdris es ġafiî der ki; ne zaman bir 

alimle tartıĢmıĢsam kazandım. Ne zaman bir cahille tartıĢmıĢsam 
kaybettim der. Galiba bu ayetin ifade ettiği hakikate bir atıf olsa gerek 
ġafiî‟nin bu yaklaĢımı. 

 
 

 64-) Velleziyne yebiytune liRabbihim sücceden ve kıyama; 
 

 Onlar ki, gecelerini Rablerine secde ederek ("yok"luklarının 
farkındalığıyla) ve kıyamda (varlıklarında kâim olan Kayyum'un 
müĢahedesinde) geçirirler. (A.Hulusi) 

 
64 - Ve onlar ki ya rablerine secdeler, kıyamlar ederek yatarlar. 

(Elmalı) 
 
 
Velleziyne yebiytune liRabbihim sücceden ve kıyama yine onlar 

gecelerini rablerinin huzurunda secdeye vararak ve kıyama durarak 
geçirirler. 

 
Evet değerli dostlar, bu ayetlerin Mekke‟de 5. ve 6. yıllarda 

muhtemelen indiğini düĢünürsek Medine‟nin önce yüreklerde 
kurulduğunu anlarız. Medine kurulmadan önce, hicret olmadan önce 
yüreklerde Mekke‟de kuruldu. Aslında Medine‟ye Mekke‟den taĢıdı 
müminler Medine‟yi. Yesrib e taĢıdılar Medine‟yi yüreklerinde. Güçlü bir 
iç dünya, iç alem oluĢturması gerekiyordu vahyin müminlerin üzerinde. 
ĠĢte onu yaptı vahiy. Daha ilk inen surelerde unutmayınız gece ibadetine 
davet vardır; 

 



Ya eyyühel müzzemmil. (Müzemmil/1) Müzemmil suresinin ilk 
ayetlerini okuyunuz. Orada görürsünüz. Gece ibadetine çağıran mesajı 
görürsünüz. Neydi bu; Bu insanı yüreğinden tutup ayağa kaldırmaktı. Bu 
önce yürek binasını inĢa etmekti. Bu geceyi ayağa kaldıramayanın 
gündüzü ayağa kaldıramayacağını ifade etmekti. Bu ifadeyi daha 
doğrusu bu teĢviki doğru anlayan ilk müminler bazen gecelerini ihyada o 
kadar aĢırıya giderlerdi ki, hatta bazıları kendilerini evlerinin orta direğine 
bağladıklarını söylerler. 

 
ĠĢte böylesine bir iç dünya inĢasına giriĢtiler. Ġç dünya inĢası için 

böylesine muhteĢem bir seferberlik baĢlattılar ve ondan sonra dıĢ 
dünyayı inĢa ettiler. ĠĢte bu seferberlik sonucunda elde edilen Ģahsiyet 
yer yüzünün kaderini değiĢtiren bir Ģahsiyet oldu. Çünkü hayatı yeniden 
inĢa etmeye adaysanız, kendinizi yeniden inĢa etmekle baĢlamak 
zorundasınız. Kendisini inĢa etmeyenler hayatı nasıl inĢa edecekler. 

 
 

 65-) Velleziyne yekulune Rabbenasrif anna azâbe cehennem* 
inne azâbeha kâne ğarâmâ; 

 
 Onlar ki: "Rabbimiz... Cehennem yanıĢını bizden sav! Muhakkak ki 
onun yakıĢı insanın yakasını bırakmaz!" derler. (A.Hulusi) 

 
65 - Ve onlar ki ya Rabbenâ, derler, sav bizlerden Cehennem 

azâbını,cidden onun azâbı belâyı mübremdir. (Elmalı) 
 
 
Velleziyne yekulune Rabbenasrif anna azâbe cehennem ve 

onlar rabbimiz derler, cehennem azabını bizden uzak eyle, inne 
azâbeha kâne ğarâmâ çünkü onun azabı oldum olası pek zorlayıcı, pek 
Ģediyddir. 

 
Ahiret ve akıbet kaygısı iĢte bu. Yani onlar ki diye baĢlayan ve 8 

yerde 8 ayrı öğüt veren bu surenin son ayetleri ideal bir müminin tarifini 
yapıyor aynı zamanda. ĠĢte burada ideal bir müminde ahiret ve akıbet 
kaygısı sürekli olmalı. Yani sonum ne olacak. Meçhul akıbetin kaygısını 
sürekli yüreğinde taĢımalı. Bu sahibine sorumluluk bilinci kazandırır, 
hesap verme Ģuuru kazandırır. 

 
 

 66-) Ġnneha saet müstekarren ve mukama; 
 

 "Muhakkak ki o yanma durağı ve makamı çok kötüdür!" (A.Hulusi) 



 
66 - Filhakika o ne kötü makarr, ne kötü makam. (Elmalı) 
 
 
Ġnneha saet müstekarren ve mukama gerçekten de o ne kötü bir 

ikametgâh, ne berbat bir makamdır. 
 
 

 67-) Velleziyne izâ enfeku lem yüsrifu ve lem yaktüru ve kâne 
beyne zâlike kavâma; 

 
 Onlar ki, karĢılıksız bağıĢta israf etmezler, cimrilik de etmezler... 
Ġkisi arasında ölçülü ve hakkaniyetlidirler. (A.Hulusi) 

 
67 - Ve onlar ki infak ettikleri vakit israf etmezler, hisset (Cimrilik) 

de yapmazlar, ikisi arası denk giderler. (Elmalı) 
 
 
Velleziyne izâ enfeku lem yüsrifu ve lem yaktüru ve onlar ki 

infak ettikleri zaman ne saçıp savururlar ne de pintilik ederler. ve kâne 
beyne zâlike kavâma zaten bu ikisi arasında bir yol, dengeli bir tavırdır. 

 
Yukarıda bahsetmiĢtim, yolda yürüyüĢten daha öte bir Ģey, hayat 

yürüyüĢünde dengeye davet ediyor Kur‟an demiĢtim. ĠĢte burada da, -ki 
63. ayette-, 67. ayette de harcama ahlakından bahsediyor. Dengeli bir 
hayat yürüyüĢünün yolcusuysanız eğer, dengeli bir harcama ahlakına 
sahip olmalısınız. Ne ellerinizi tümden açıp, saçıp savurmalısınız ne de 
sıkıp suyunu içmelisiniz. Dengeli bir harcama ahlakı. Çünkü dengeli bir 
tasavvur, dengeli bir akıl, dengeli bir Ģahsiyet, dengeli bir harcama 
ahlakına sahip olunur. 

 
 

 68-) Velleziyne lâ yed'une meAllâhi ilâhen âhare ve lâ 
yaktülunennefselletiy harramAllâhu illâ Bil Hakkı ve lâ yeznun* ve 
men yef'al zâlike yelka esâma; 

 
 Ki onlar, Allâh yanı sıra tanrıya yönelmezler; hakkaniyet (kısas) 
dıĢında Allâh'ın haram kıldığı canı katletmezler ve zina yapmazlar... Kim 
onu yaparsa sonucunu yaĢar! (A.Hulusi) 

 
68 - Ve onlar ki Allahın beraberinde diğer bir tanrıya duâ etmezler, 

Allahın haram kıldığı nefsi haksız katl eylemezler ve zinâ yapmazlar, her 
kim de bunları yaparsa ağır cezaya çarpar. (Elmalı) 



 
 
Velleziyne lâ yed'une meAllâhi ilâhen âhar yine onlar ki Allah ile 

beraber bir baĢka ilaha yalvarıp yakarmazlar. Tevhid, bu ayet müminin 
temel ilkesi tevhide dikkat çekiyor. ġirkten titizlikle sakınma. Korku umut 
ve sevginin merkezine yalnızca Allah‟ı yerleĢtirme. 

 
ve lâ yaktülunennefselletiy harramAllâhu illâ Bil Hakk meĢru ve 

haklı bir gerekçeye dayanmaksızın Allah‟ın dokunulmaz kıldığı cana 
kıymazlar. Can emniyeti yani. YaĢama hakkı. Buna tecavüz etmezler. ve 
lâ yeznun zina da etmezler. ve men yef'al zâlike yelka esâma zira her 
kim bunları yaparsa o günaha batmıĢ olur. Can ve ırza saldırmama, 
insanın maddi ve manevi dokunulmazlığına halel getirmeme emri bu. 
Maddi dokunulmazlığı canı, manevi, yani onur ve izzeti ise namusudur. 
Bu ikisine yönelmiĢ tecavüz aslında canına yönelmiĢ tecavüz neyse, 
namusuna yönelmiĢ tecavüz de ona benzer bir saldırıdır diye 
anlayabiliriz. 

 
 

 69-) Yudaaf lehül azâbü yevmel kıyameti ve yahlüd fiyhiy 
mühana; 

 
 Kıyamet sürecinde yanma onun için katlanır ve onun içinde muhan 
(kendi baĢına bırakılmıĢ, tard edilmiĢ, zelil) hâlde sonsuza dek kalır. 
(A.Hulusi) 

 
69 - Kıyamet günü ona azâb katlanır ve onda muhakkar, muhalled 

kalır. (Elmalı) 
 
 
Yudaaf lehül azâbü yevmel kıyameh kıyamet gününde onun terk 

edilmiĢlik acısı kat kat olacaktır. Buradaki el azâb; etimolojik kökeninden 
yola çıkarak, ki “az” kökü terk edilme, yalnız bırakılma anlamına gelir. 
ĠĢte burada ki azabın en derini de terk edilmiĢlik acısı olacaktır. ve 
yahlüd fiyhiy mühana ve orada aĢağılanmıĢ bir biçimde kala kalır. 

 
 

 70-) Ġlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan feülaike 
yübeddilullahu seyyiatihim hasenat* ve kânAllâhu Ğafûren 
Rahıyma; 

 
 Ancak tövbe eden, iman eden ve imanın gereğini uygulayan 



müstesna! Allâh, onların kötülüklerini iyi niteliklere dönüĢtürür... Allâh 
Ğafûr'dur, Rahıym'dir. (A.Hulusi) 

 
70 - Ancak tevbe ve iman edip salih bir amel iĢleyenler baĢka, 

çünkü bunların seyyiatını Allah hasenâta tebdil eder, ve Allah gafûr , 
rahîm bulunuyor. (Elmalı) 

 
 
Ġlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan feülaike 

yübeddilullahu seyyiatihim hasenat ancak kim tevbe eder, yürekten 
inanır ve salih amel iĢlerse, değer üretirse, iĢte böylelerinin kötü 
gidiĢatını Allah iyi gidiĢata tebdil edecektir.  

 
Günahsız kul olsun değil, bu ayete dikkat edin. Böylelerinin kötü 

gidiĢatını iyi gidiĢata tebdil edecek. Kim böyleleri? Allah‟a yönelen, 
suçunu itiraf eden, haddini bilen. Yoksa melek olan değil. Günahsız kul 
değil tevbe eden, O‟na yönelen, değer üreten kul istiyor. Rabbimizin 
insan tanımı. Çünkü insan elbette hata ve nisyandır. Ama hatasını 
savunursa ĠblisleĢir, hatasını itiraf eder, özür dilerse adam olur, 
AdemleĢir. 

 
ve kânAllâhu Ğafûren Rahıyma hem zaten Allah merhameti 

sınırsız bir bağıĢlayıcıdır. 
 
 

 71-) Ve men tabe ve amile salihan feinnehu yetubü ilAllâhi 
metaba; 

 
 Kim tövbe edip sâlih amel iĢlerse, muhakkak ki o tövbesi 
gerçekleĢmiĢ olarak Allâh'a döner. (A.Hulusi) 

 
71 - Ve her kim tevbe edip de salâh ile çalıĢırsa o muhakkak Allaha 

makbul olarak döner. (Elmalı) 
 
 
Ve men tabe ve amile salihan feinnehu yetubü ilAllâhi metaba 

kaldı ki kim tevbe eder ve salih amel iĢlerse, iĢte böyleleri kesinlikle 
Allah‟a yönelmiĢ sayılacaklardır. 

 
 

 72-) Velleziyne lâ yeĢhedunezzure ve izâ merru Bil lağvi merru 
kirama; 



 
 Onlar ki, yalana, aslı olmayan Ģeye Ģahitlik yapmazlar... BoĢ 
sözlere, dedi-koduya rastladıklarında da (onlara katılmayıp) onurlu olarak 
geçip giderler. (A.Hulusi) 

 
72 - Ve onlar ki yalana Ģahit olmazlar ve lâğva rast geldikleri vakit 

kerîmâne geçerler. (Elmalı) 
 
 
Velleziyne lâ yeĢhedunezzur yine onlar ki yalan ve sahte olandan 

yana Ģahitlik etmezler. Müminin bir baĢka vasfı da budur. Yalandan ve 
sahteden yana çıkmazlar. Bu aslında bu anlamı içerir. Yalanı 
savunmazlar, sahte olanı korumazlar, onun yanında olmazlar, onunla 
aynı hizada görünmezler, sahici olanla beraberdir onlar. Onlar simülatif 
ve sanal olanla olmazlar. Sahte hayat tarzı, sahte gülücük, sahte maske, 
maskeli bir yüz, sahte bir tavır, sahte bir duruĢ sergilemezler ve tabii 
yalandan yana olup ta ona Ģahit olmazlar. Yalanın savunmasını 
üstlenmezler.  

 
ve izâ merru Bil lağvi merru kirama yararsız ve anlamsız olan 

Ģeylerle karĢılaĢtıklarında da vakarla geçip giderler. 
 
El lağvm, amaca ulaĢmada hiçbir fonksiyon üstlenmeyen boĢ ve 

anlamsız Ģey, her Ģey. BoĢ ve anlamsız. Onlara takılmazlar, onlarla 
uğraĢmazlar. 

 
 

 73-) Velleziyne izâ zükkiru Bi âyâti Rabbihim lem yehırru 
aleyha summen ve 'umyana; 

 
 Onlar ki Rablerinin, varlıklarındaki iĢaretleri (hakikatleri) 
hatırlatıldıklarında, (o hakikate karĢı) sağır ve kör kalmazlar! (A.Hulusi) 

 
73 - Ve onlar ki rablerinin âyetleriyle va'z-u nasihat edildikleri 

zaman üstüne kör, sağır yıkılıp yatmazlar. (Elmalı) 
 
 
Velleziyne izâ zükkiru Bi âyâti Rabbihim lem yehırru aleyha 

summen ve 'umyana yine onlar ki rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman 
sağırlar ve körler gibi dinlemeden anlamadan üzerine üĢüĢmezler. 

 
Çok, çok dikkat çekici bir ayet. Gerçekten daha önce Allah‟ın 

mesajını inkar edenleri ele aldı. Burada ise Allah‟ın mesajını inkar 



etmeyip hatta onu kucaklayıp, onu baĢ üstüne koyup fakat anlamaya ve 
yaĢamaya gelince göz ardı eden sakat mantığa, yamuk mantığa 
sesleniyor. Ġyi bir mümin bunu yapmaz. Mücahid, büyük müfessir, otorite, 
ibn. Abbas‟ın talebesi Mücahid; lâ yefkahune lâ yesmeun diye tefsir 
etmiĢ. Yani burada ki ayetteki sümmen  ve „umyana yı ayetler üzerinde 
düĢünmezler. Onun anlamını manasını kavramazlar, ayetleri dinlemezler 
de yani onun ardınca gitmezler. Ne yaparlar ya; üzerine kapanırlar. 
Öperler tepelerine koyarlar. Evlerinin en güzel yerlerine asarlar. Altın 
yaldızla yazarlar, levhaya asarlar, hürmet ederler, eder gibi görünürler 
aslında. Bu hürmet değil. Fakat onu yaĢamaya, onu hayata koymaya, 
onunla dirilmeye, onu anlamaya, onu8 anlama için çaba sarf etmeye, 
onun üzerinde yoğunlaĢmaya gelince iĢ bunu yapmazlar. ĠĢte onlara 
sesleniyor bu ayet. 

 
Kur‟an a karĢı saygı gösterisi yaptıkları halde onu anlama ve 

hayata geçirme konusunda samimi davranmayan kimselere sesleniyor. 
Çünkü peygamberin ifadesi ile onlar, Kur‟an ı yastık edinenler, Kur‟an la 
uyuyanlar, ninni gibi “la yetevessetül Kur‟an” diyordu ya sevgili 
peygamber. Kur‟an ı yastık edinmeyiniz. Nasıl yastık edilir Kur‟an. Kur‟an 
hayat kitabı değil de sanki sadece ölülere okunup ta duvara asılan, tören 
günlerinde üç öpücük kondurulup ta, “seninle iĢimiz buraya kadar.” diye 
adeta azıtılmıĢ bir kedi muamelesi yapılan bir mesaj değildir. Kur‟an 
kendi ifadesi ile ölü ruhları dirilten ilahi bir mesajdır. Kur‟an ilahi bir inĢa 
projesidir. 

 
Yine bu ayetin bana hatırlattığı bir tip de Ģöyle geliyor. Kur‟an ın 

kimi iĢine gelen ayetlerinin üstüne balıklama atlarlar. O ayetleri 
kullanırlar. Bozdururlar, harcarlar. Aslında derdi Kur‟an a uymak değil, 
kitaba uymak değil, kitabına uydurmak. Orada kendince bir delil 
bulmuĢtur, onu istismar eder. Delil istismarcılığı. Onun içinlem yehırru 
burada ki “hara” üstüne atılırlar. Balıklamaya atlarlar. Tam da karĢılığı bu 
olabilir. Eline bir delil geçti hah! kendi savunduğum Ģeyi savunmak için 
bir de Kur‟an dan delil buldum. ġeklindeki bir mantığa da aslında 
reddiyedir bu ayet. 

 
 

 74-) Velleziyne yekulune Rabbena heb lena min ezvacina va 
zürriyyatina kurrete a'yunin vec'alna lil müttekıyne imama; 

 
 Onlar ki: "Rabbimiz... EĢlerimizden (veya bedenlerimizden) ve 
evlatlarımızdan (bedenî çalıĢmalarımızın semeresinden) göz aydınlığı 
(cennet yaĢamını) oluĢturacakları bize ihsan et; bizi, korunmak 
isteyenlere uyulası önder kıl" derler. (A.Hulusi) 



 
74 - Ve onlar ki ya Rabbena! lûtfunla bizlere zevcelerimizden, 

zürriyetlerimizden gözler süruru ihsan buyur ve bizi muttakilere piĢüva kıl 
derler. (Elmalı) 

 
 
Velleziyne yekulun ve onlar derler ki Rabbena heb lena min 

ezvacina va zürriyyatina kurrete a'yunin vec'alna lil müttekıyne 
imama Rabbimiz bize göz aydınlığı olacak eĢler ver, nesiller ver, ve bizi 
muttakilere önder yap. 

 
Yüz karası yürek yarası eĢler değil, yüz karası nesiller değil göz 

aydınlığı olan eĢler ve nesiller. Ġyilikte önderlik istemek Kur‟an ın bir 
tavsiyesi bakınız. Yani iyilerin öncüsü yap bizi. Ġyilerin öncüsü nasıl 
olunur? Ġyilere lokomotif olmak, vagon yerine. Yani vagon olmayı 
istemeyiniz iyiliğe lokomotif olunuz. Birilerinin baĢlatmasını beklemeyiniz 
iyiliği, siz iyiliği bizzat baĢlatınız. Bu, bu anlama gelir. 

 
 

 75-) Ülaike yüczevnel ğurfete Bi ma saberu ve yülakkavne 
fiyha tahıyyeten ve Selâma; 

 
 ĠĢte onlar, (dünya - bedensel yaĢam Ģartlarına) sabretmeleri 
nedeniyle gurfe (yüksek köĢk - üst seviyede yaĢam boyutu) ile 
mükâfatlandırılırlar! Orada tahiyye (hayat) ve selâm (Esmâ kuvvelerinin 
tahakkuku) ile karĢılanırlar. (A.Hulusi) 

 
75 - ĠĢte hep bunlar sabırlarına mukabil gurfe ile (Cennet ĢehniĢini 

ile) mükâfatlanacaklar ve orada sağlık ve selâm ile karĢılanacaklar. 
(Elmalı) 

 
 
Ülaike yüczevnel ğurfete Bi ma saberu ve böyleleri sabırları 

sebebi ile cennette ödüllendirilecek kimselerdir. ve yülakkavne fiyha 
tahıyyeten ve Selâma ve orada esenlik ve mutluluk tebrikleri ile 
karĢılanacaklardır. 

 
 

 76-) Halidine fiyha* hasünet müstekarren ve mukama; 
 

 (Onlar) orada sonsuza dek kalıcılardır... Ne güzel durak ve 
makamdır! (A.Hulusi) 

 



76 - Orada ebedi kalacaklar, ne güzel makarr ne güzel makam. 
(Elmalı) 

 
 
Halidine fiyha onlar orada daimi olarak kalacaklar, hasünet 

müstekarren ve mukama o ne güzel bir ikametgâh, o ne güzel bir 
makamdır. 

 
Dedikten sonra müminlerin vasıflarını ve daha önce de zaten 

inkarcıların niteliklerini saydıktan sonra en sonunda Ģu ayetle sure hitaba 
son veriyor. 

 
 

 77-) Kul ma ya'beü Bi küm Rabbiy levla du'âuküm * fekad 
kezzebtüm fesevfe yekûnü lizama; 

 
 De ki: "Eğer yöneliĢiniz olmazsa Rabbim size önem vermez! 
Gerçekten yalanladınız... Yakında kaçınılmaz sonucunu 
yaĢayacaksınız!"(A.Hulusi) 

 
77 - De ki rabbim size ne kıymet verir duânız olmasa? Demek ki 

tekzip ettiler, o halde yarın ceza yapıĢacak.(Elmalı) 
 
 
Kul ma ya'beü Bi küm Rabbiy levla du'âuküm de ki, Eğer duanız 

olmasaydı rabbim size niçin değer versin di ki. Kul ma ya'beü Bi küm 
Rabbiy levla du'âuküm eğer duanız olmasaydı ey insanlar Allah katında 
ne değeriniz olurdu. Yani haddinizi bilmezseniz Allah size niçin değer 
versin. Allah‟tan isteyin ey insanoğlu, Allah‟tan iste, istemen yetersiz 
olduğunu bilmendir. Eğer gereği gibi istersen sadece istediğin verilmekle 
kalmayacak, Allah katında ki hatırın da yükselecektir. Çünkü Allah‟ın 
sınırsız büyüklüğünü bilenler ister ondan. Kendi küçüklüğünü bilenler 
ister. Kendi yetersizliğini ve onun yeterliliğini bilenler ister. Aslında ibadet 
tümüyle bir duadır. Aslında hayat dua makamıdır. Onun için efendimiz 
duaya; 

 
- Al du‟a Muhhul ibadah. Ġbadetin beynidir  buyurmuĢtur. 
 
Ve ayet Ģöyle bitiyor; fekad kezzebtüm fesevfe yekûnü lizama dö 

ve kafirlere, inkarcılara de ki; -ki bu ibare Ġbn. Abbas‟a dayanarak böyle 
bir tefsiri ibare takdir ediyorum- sonuçta iĢte siz de yalanlamıĢ oldunuz. 
Bundan böyle O da sizin yakanızı bırakmayacak. Yani müminlere dön, 
eğer duanız olmasaydı rabbim sizi ne yapsın dı de. Rabbimin katında ne 



değeriniz olurdu de ve dön inkarcılara; Maden inkarda inkar ettiniz 
rabbim sizin yakanıza yapıĢacak de. 

 
Rabbim kendisine yürekten dua eden ve duası itibarını Allah 

katında artıran saygın ve sevgili kullarından kılsın. 
 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 

 Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ġslamoğlu Tef. Ders. ġU‟ÂRÂ SURESĠ (001-059)(115) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
El Hamdu Lillahi Rabbil'Alemiyn Vesselatü Vesselâmü alâ 

Resulüna Muhammedin ve alâ alihi ve ashabihi ecmaiyn. 
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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. Amin! 
 
Değerli dostlar Hz. Musa‟nın Kur‟an ın ölümsüzleĢtirdiği bu 

duasıyla, yine ondan ayrıntılı bir biçimde söz ettiği bir sureye giriyoruz. 
Yepyeni bir sureye, ġu‟arâ suresine. 

 
Kur‟an Ģairlere bir sure ayırmıĢ, adeta kutsal kitaplar içerisinde 

Ģairlere sure ayırmasıyla temayüz etmiĢ. ġiire verdiği değeri böylece 
göstermiĢ. Sevgili efendimiz belki de yer yüzünde Ģiire en büyük ödülü 
veren bir önder, bir rehber olarak temayüz etmiĢ Banet süad‟ını okuyan 
Kaab Bin Züheyr‟e sırtındaki mübarek hırkasını ödül olarak sunmuĢ. Yine 
efendimiz yanında Ģairler istihdam etmiĢ Hassan Bin Sabit gibi, Kaab Bin 
Züheyr gibi Ģairler. 

 
Bu surede Ģairler ikiye ayrılmıĢ Ģiiri bir dezenformasyon, bir bilgi 

saptırma aracı olarak kullanan Ģaman Ģairler. Onlar reddedilmiĢ. Onlar 
Allah‟ın rahmetinden dıĢlanmıĢ ve lanetlenmiĢ. Ġkincisi ise hakikatin 
aracısı olan hakikati Ģiir dili ile insanlara ulaĢtıran, ulaĢtırma çabası 
içinde olan dürüst Ģairler, güvenilir Ģairler ve Allah‟a güvenen iman eden 
Ģairler. 

 
Hemen burada Resulallah‟ın ünlü bir hadisi akla gelebilir. “Sizden 

birinin bilincinin Ģiirle dolmasından karnının irinle dolması 
hayırlıdır.” 

 
Tarihte daha ilk nesilden itibaren yanlıĢ anlaĢılmalara açık olduğu 

bilinen bu hadisi, Hz. AiĢe‟nin yanında Ģiiri tümüyle teĢmir ederek Ģiiri ve 
Ģairleri kınayıcı bir üslupla nakleden birine Hz. AiĢe “hayır” demiĢti. 
“Resulallah senin kastettiğini hiç kastetmedi. O Ģiiriyle putperestlik 
yapan, Ģiiriyle hakikatle insanlar arasına gerilen, Ģiirini imana karĢı, 
ahlaka karĢı, Allah‟a karĢı savaĢ aracı olarak kullanan Ģairleri ve Ģiiri 
kastetmiĢti.” Diye uyarmıĢtı. 

 



ġu‟arâ suresi Kur‟an ın temsi tedvinde 26. suresi. Adını 224. 
ayetinden alır. ĠniĢ zamanı Mekke döneminin 5. yılına muhtemelen 
tekabül eder. Hatta bu ihtimali 4. yılın sonuna da tarihleyebiliriz.  

 
Konusu 2. tekil Ģahıs zamirinin en çok kullanıldığı, yani “ke”, sen 

zamirinin en çok kullanıldığı surelerden biri  oluĢundan yola çıkarak 
sevgili efendimiz, vahyin ilk muhatabı Resulallah‟ın Ģahsiyetini inĢa 
amaçlı olduğunu hemen söyleyebiliriz. 

 
Daha 3. ayetinde; Lealleke bahı'un nefseke ella yekûnu 

mu'miniyn (3)mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin 
diyerek alemlere rahmet olanın, insanlığa olan sonsuz Ģefkat ve 
muhabbetini ifade buyuruyordu. Ġnsanlığa olan bu büyük Ģefkatinin 
geldiği noktayı dile getiriyordu. 

 
Yine surede Hz. Ġbrahim ve Hz. Musa A.S.‟ın örnek mücadeleleri 

nakledilir. Aslında bu da bir Ģahsiyet inĢasıdır. Öncelikle ilk muhatap olan 
Hz. Peygamberin Ģahsiyetinin inĢası. 

 
Yine surede inkarcılara ibret olarak Nuh kavmi, azgın Ad kavmi, 

azgın Semud kavmi, azgın Eyke ahalisi gibi tarihte feci akıbete uğramıĢ 
olan uygarlıklar mahvolmuĢ uygarlıklar dile getirilerek müĢrikler tehdit 
edilir, uyarılır ve daha sonra vahye karĢı direnecek tüm uygarlıklar da bu 
uyarıdan nasibini almıĢ olur. Ve bütün bu anlatılan ibret ve örneklerin 
sonunda 8 kez, evet tam 8 kez Ģu ayetler tekrarlanır. 

 
Ġnne fiy zâlike leayeh. Bu anlatılan örnek ya da ibretlik olayda 

alınacak çok dersler var. ve ma kâne ekseruhüm mu'miniyn (8) fakat 
ders almayan insanlar onların çoğu ders almadığı içinyine de iman 
edecek değillerdir. Yani hem ilk muhatap olan nebiye, hem de tüm 
muhatap olan müminlere; siz ilahi vahyi ne kadar iyi iletirseniz iletin, ders 
alan bir gözle, akleden bir kalple, gören bir nazarla, iĢiten bir kulakla, 
fikreden bir kafa ile bakmayanlar, doğru yerden bakmayanlar yine de 
iman etmeyecekler ilkesini, yasasını hatta dile getirmektedir ve 
devamında; 

 
Ve inne Rabbeke le"HU"vel Aziyzur Rahıym (9) bu 8 kez geçen 

ibarenin, ayetlerin sonuncusu bu. Ama bütün bu gerçeklere rağmen hiç 
aklından çıkarmaman gereken bir Ģey var ki o da senin rabbin çok 
yücedir, merhametin kaynağıdır. Yani Allah düĢüncesi eğer aklına bir tek 
unsurla, bir tek imajla gelecekse bu sonsuz merhamet imajı olmalıdır. 
Allah tasavvurunun zemininde O‟nun sonsuz merhameti yatmalıdır. Yani 
bütün bu olayları, insanlık tarihini, vahye karĢı insanlığın durumunu ele 



alırken aklından çıkarmaman gereken Ģey Allah‟ın varlıklara karĢı, 
özelde insana karĢı sınırsız bir merhamet taĢıyor olmasıdır. Zaten bu 
vahyi insanlığa indirmesi de bu merhametin bu rahmetin bir gereğidir. Ve 
sure en sonunda Ģairlere ayırdığı 4 ayetle biter. 

 
ġairleri ikiye ayırdığını baĢlangıçta söylemiĢtim. Hakikate ağız olan 

Ģairler, hakikate engel olan Ģairler. Ama belki de tüm surenin berceste 
ayeti, anahtar ayeti, akıllardan hiç çıkmaması gereken ayeti son ayetidir. 

 
..ve seya'lemülleziyne zalemu eyye münkalebin yenkalibun. 

(227) dünyanın, tarihin, bu günün ve geleceğin tüm zalimlerine hitaben 
Kur‟an bu surenin son ayetinde iĢte bu ültimatomu, bu notayı verir. 
Zalimler zamanı gelince nasıl bir inkılap ile baĢ aĢağı olacaklarını 
bilecekler, görecekler. Sure kısaca böyle özetlenebilir ve bu özetin 
arkasından Ģimdi sureyi tefsire geçebiliriz. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
1-) Taa, Siiiiyn, Miiiiym; 
 
Ta, Siin, Miim.(A.Hulusi)(A.Hulusi) 
 
001 - Ta, Sin, Mim.(Elmalı) 
 
 
Bu heca harfleri hurufu Mukadda diye bilinen kesik harfler Kur‟an 

da birçok surenin baĢında bulunan ve yorumu konusunda birden fazla 
görüĢ olan harflerdir. Bu konuda ilgili surelerde uzunca malumat 
verdiğimiz için, özellikle Bakara suresinin baĢında ve müteakip hurufu 
mukadda ile baĢlayan surelerde uzunca malumat verdiğimiz için burada 
malumat verme gereği duymuyoruz. 

 
 
2-) Tilke ayatül Kitabil mubiyn; 
 
Bunlar apaçık ortada olan BĠLGĠnin (Sünnetullâh'ın) iĢaretleridir. 

(A.Hulusi) 
 
002 - Bunlar sana o mübin kitabın âyetleri. (Elmalı) 
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Tilke ayatül Kitabil mubiyn bunlar kitabın açık ve açıklayıcı olan 
ayetleridir. 

 
Bunlar dediği elbette bu sureyi oluĢturan ayetler, bu ayette dahil. 

Ama bu ayetin anahtar kelimesi; el mubiyn. Hem özünde açık, hem de 
açıklayıcı. Hem müfessir, açıklayan. Hem Müfesser, açıklanmıĢ 
demektir. Hem her türlü açıklamayı barındıran içinde, hem de 
muhatabının anlaması için en açık Ģekilde gönderilmiĢ olan demektir. 

 
Peki anahtar oluĢu nereden kaynaklanmaktadır? ġundan; her türlü 

“biz anlamayız” iddiasını peĢinen ret içindir. Yani, aman biz Kur‟an ı 
anlayamayız ki, o çok yüce bir kitap. Aslında Kur‟an a bundan büyük 
hakaret olmaz. Kur‟an ı yüceltme adına, Kur‟an ı bir tür yalanlamadır bu 
yaklaĢım. Çünkü Kur‟an kendisinin mubiyn olduğunu söyleyecek, siz ise 
tam tersini söyleyeceksiniz. Yani ben açığım, anlaĢılabilirim, herkes beni 
anlayabilir diyecek, siz ise hayır, sen anlaĢılamayacak kadar yücesin 
diyeceksiniz. 

 
Bu aslında Kur‟an ı anlamamak ve yaĢamamakta direnenlerin 

Kur‟an a vermek istediği bir rüĢvettir baĢka bir Ģey değil. Bu inananlardan 
gelebilecek bir yamuk yaklaĢıma cevap. Bir de inanmayanlardan vahye 
yönelebilecek, aĢağılayıcı bir tavır var. O da; Bu ne anlaĢılmaz bir metin, 
bu ne karmaĢık bir kitap Ģeklinde, özellikle oryantalistlerden çok 
iĢittiğimiz bu tip bir aĢağılamaya karĢı da hayır, siz önyargılı 
davranıyorsunuz. Bu aksine Allah‟tan apaçık olarak gelmiĢ, hem de 
açıklayıcı olan, yani kapalı Ģeyleri bile açıklayan bir vahiydir, mesajdır.  

 
Zaten mesaj muhatabın anlaması için gönderilir. Muhatap 

anlamasın diye mektup yazan gördünüz mü. Mesajı alan anlamasın diye 
mesaj gönderen duydunuz mu? Men feteha femehu galebe fehmehu. 
Ağzını açan anlaĢılmayı ister. Heidegger‟de öyle demiyor muydu. Ağzını 
açan anlaĢılmayı ister. Kaldı ki rabbimiz anlaĢılmasın diye mesaj 
gönderir mi? Engin, sınırsız rahmetinin bir ifadesi olan mesajı, vahyi. 

 
 
3-) Lealleke bahı'un nefseke ella yekûnu mu'miniyn; 
 
Ġman etmiyorlar diye neredeyse kendini helâk edeceksin? 

(A.Hulusi) 
 
003 - Sen âdetâ kendine kıyacaksın mümin olmayacaklar diye. 

(Elmalı) 
 



 
Lealleke bahı'un nefseke ella yekûnu mu'miniyn mümin 

olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Alemlere rahmet 
olanın insanlığa Ģefkati böyle olur değil mi. Mümin olmuyorlar diye 
neredeyse kendini helak edeceksin. 

 
Beh‟a hayvanı tümüyle kesip koparacak Ģekilde boğazlamaktır 

köken olarak. Yani hayatını feda edeceksin, kendini helak edeceksin. 
 
Ya Ali diyordu sevgili Nebi Hayber‟in fethi günü. Ya Ali gel buraya. 

Çünkü Ali kahramanlık Ģiirleri okuyordu. DüĢmanın üzerine rüzgar gibi 
eseceğim, topunun kellesini kökünden keseceğim mealinde Ģiirler. 
Döndü Resulallah Hz. Ali‟ye dedi ki; Vallahi Ya Ali senin elinle bir 
kimsenin hidayete ermesi, bir varyantında daha haberin yer yüzünün 
tamamını fethetmenden, yer yüzünün anahtarlarını bana teslim 
etmenden hayırlıdır. Bir baĢka meĢhur varyantında ise. Kızıl develere 
sahip olmandan, ki dünyalığın en güzelini ifade ederdi bu Arap dilinde 
daha hayırlıdır. Resulallah‟ın insanlığa olan Ģefkati buydu. Bir Adem; bir 
alem diye yürümüĢtü.  

 
Onun için bir tek insanın iman ile arasına engel girmiĢse, o engeli 
kaldırmak için ödemeyeceği bedel yoktu. Zaten bir ömrü insanla iman 
arasına giren engeli kaldırmak için geçmedi mi? Bütün bir ömründe rahat 
yüzü görmemiĢ olmasının sebebi insana olan bu merhamet ve Ģefkati 
değil mi? ĠĢte u ayet onun insana olan merhametinin geldiği boyutu çok 
güzel ifade ediyor. 

4-) Ġn neĢe' nünezzil aleyhim mines Semai ayeten fezallet 
a'nakuhüm leha hadı'ıyn; 

 
Eğer dilesek semâdan üzerlerine bir mucize inzâl ederiz de, 

zorunlu olarak boyunları bükülüp, hükmü kabul ederler! (A.Hulusi) 
 
004 - Dilersek üzerlerine Semadan bir âyet indiriveririz de ona 

boyunları eğile kalır. (Elmalı) 
 
 

Ġn neĢe' nünezzil aleyhim mines Semai ayeh eğer dileseydik onlara 
semadan öyle bir belge indirirdik ki, fezallet a'nakuhüm leha hadı'ıyn 
onun karĢısında mecburen boyun büker baĢ eğerlerdi. Yani baĢka çıkıĢ 
yolu kalmamacasına teslim olurlardı. Ama bu teslimiyet Ġslam olmazdı. 
Çünkü böyle dilemedik. Peki ne diledik? Fahvel hitaptan, söz geliminden 
anlıyoruz ki; Fakat Allah bunu dilemedi. Ġrade verdi ve sizin seçmenizi 
diledi. Neden? Çünkü imanın manevi, ahlaki değeri özgür tercihten 



kaynaklanır. Ġnan değerini insanın özgür tercihinden, hür iradesinden alır. 
BaĢına silah dayayarak iman etmiĢ bir insanın imanının değeri olmaz. 
 
 

5-) Ve ma ye'tiyhim min zikrin miner Rahmâni muhdesin illâ 
kânu anhu mu'ridıyn; 

 
Ne zaman kendilerine Rahmân'dan yeni bir hatırlatma gelse, hep 

ondan yüz çevirirler. (A.Hulusi) 
 
005 - Bununla beraber Rahmandan kendilerine yeni bir zikir 

gelmiyor ki ondan yüz çevirmiĢ olmasınlar. (Elmalı) 
 
 
Ve ma ye'tiyhim min zikrin miner Rahmâni muhdesin illâ kânu 

anhu mu'ridıyn ama onlara Rahman‟ın katından yeni bir hatırlatıcı 
mesaj gelse, yeni bir vahiy gelse kesinlikle ondan yüz çevirirler. Ona 
boyun eğmezler, yani iradelerini doğru kullanmazlar. Allah onlara 
güvendi, güvenini irade vererek gösterdi, fakat onlar Allah‟a güvenmedi. 
Allah‟ın kendilerine olan güvenini de istismar etti, boĢa çıkardı. Allah‟ın 
kendilerine olan güvenini boĢa çıkaran kiĢiler Allah‟ın gazabını hak 
etmezlerde neyi hak ederler. Ġnsanın irade özgürlüğünü kötüye 
kullanmasına atıf yapıyor bu ayet. 

 
 

 6-) Fekad kezzebu feseye'tiyhim enbau ma kânu Bihi 
yestehziun; 

 
 Gerçekten yalanladılar! Alay edegeldikleri Ģeyin haberleri, 
kendilerine yakında gelecektir. (A.Hulusi) 

 
006 - Evet tekzip etmekteler, fakat onlara o istihza ettikleri Ģeyin 

müthiĢ haberleri gelecek. (Elmalı) 
 
 
Fekad kezzebu kaldı ki iĢte onlar bunu da yalanladılar. Yani bu 

onun göstergesi. feseye'tiyhim enbau ma kânu Bihi yestehziun buna 
rağmen alay edip durdukları haberler yine de karĢılarına çıkartılacaktır. 
Yani burada fiilen söylenen Ģu; Bu ayetlerde ve müteakip ayetlerde 
vahyin tamamı boyunca onların inkarına aldırmaksızın Allah hakikati 
söylemeyi sürdürecek. Buradan yola çıkarak Ģu sonuca varabiliriz; Ġnkar 
ihtimaline bakarak hakkı ispat ve davet görevi, yükümlülüğü 



boynunuzdan düĢmez. Muhatabınızın inkar etme ihtimali var diye sizin 
Hakkı ispat göreviniz sizden sakıt olmaz. Kalkmaz. 

 
Onun için onun hangi ihtimal hesaplarında olduğu sizi ilgilendirmez. 

Görevinizi yapmakla memursunuz, mecbursunuz. Onun için 
insanoğlunun vahyi inkar etme ihtimali vahyin inmeme gerekçesi olabilir 
miydi? Böyle olsaydı Allah‟ın insana olan merhametinin vahiy biçiminde 
tezahür etmesi söz konusu olur muydu. Kaldı ki insanlar daima bu 
konuda iki tür tepki verecekler. Hem olumlu, hem olumsuz. Verecekler ki 
iradenin imtihanı olsun. Verecekler ki irade iĢe yarasın, verecekler ki 
hayat bir sınav olsun. Verecekler ki cennet ve cehennem yerini bulsun. 
Verecekler ki suyu getirenle testiyi kıran bir olmasın. Verecekler ki adalet 
yerini bulsun. 

 
 

 7-) Evelem yerav ilel Ardı kem enbetna fiyha min külli zevcin 
keriym; 

 
 Görmediler mi arzı ki, orada her cömert çiftten (genetik çifte 
sarmalından) nice (Ģeyler) yetiĢtirip büyüttük? (A.Hulusi) 

 
007 - Arza bir bakmadılar da mı? biz onda her hoĢ çiftten ne kadar 

bitirmiĢiz. (Elmalı) 
 
 
Evelem yerav ilel Ardı kem enbetna fiyha min külli zevcin 

keriym peki, Ģimdi onlar yer yüzüne bakıp ta orada her bir güzel çiftten 
nicelerini, ya da Ģöyle çevirelim daha doğru olur; her bir çiftten en güzel, 
en yararlı ve en iyilerini bitirdiğimizi, yetiĢtirdiğimizi hiç mi görmezler. 

 
Tabiat, kevni ayetler. ĠĢte onu okumaya davet ediyor. Yani bu 

ayetlerle kainat ayetleri arasında bağ kurmazsanız, ikisini de doğru 
anlayamazsınız. Onun için siz bu ayetlerin kainat ayetlerinden bağımsız 
olduğunu mu sanıyorsunuz. Aslında bunların söylediği ile ağaçların 
söylediği aynı Ģey. ġu ayetlerin insana hitabı ile, güneĢin, yerin, göğün 
hitabı aynı kapıya varıyor eğer okumayı, eğer bakmayı, nereden 
bakacağınızı biliyorsanız. 

 
min külli zevcin keriym oradaki anahtar keriym. varlığın en güzel 

amaca hizmeti. Yani etrafınıza bakın. Gördüğünüz her Ģey amacına 
hizmet ediyor. Peki ya sen? Ya sen ey insan? Neye hizmet ediyorsun. 
Allah‟ın senden istediği aslında ekstra bir Ģey değil. Amacına hizmet. 
Kendi amacına yaratılıĢ amacına hizmet. Çünkü senin yaratılıĢ amacın 



yer yüzünde amacına uygun bir hayatı inĢadır. Sen bir ustasın ve 
dolayısıyla usta yetiĢtirmek için indirilmiĢtir bu prospektüs, bu kullanma 
kılavuzu. Ġnsanın kullanma kılavuzudur. Bu bir yol haritasıdır. Bu bir 
ustalık belgesidir. Yani insan; Allah seni yetiĢtirecek, Allah seni vahiy ile 
inĢa edecek sen de hayatı inĢa edeceksin. Vahiy ilahi bir inĢa projesidir. 

 
 

 8-) Ġnne fiy zâlike leayeten, ve ma kâne ekseruhüm mu'miniyn; 
 

 Muhakkak ki bunda bir iĢaret vardır... Onların ekseriyeti (Hakk'a, 
hakikatlerine) iman etmemiĢlerdir. (A.Hulusi) 

 
008 - ġüphesiz ki bunda mutlak bir âyet var, hem de ekserîsi 

mümin olmadı. (Elmalı) 
 
 
Ġnne fiy zâlike leayeh kuĢku yok ki bunda alınacak derin dersler 

vardır. ve ma kâne ekseruhüm mu'miniyn fakat insanların çoğu yine de 
inanmayacaktır. Yani ders alınacak böylesine derin bir mesajdan dahi 
etkilenmeyecek yığınlar olacaktır. Yığınlar, kitleler, kalabalıklar ibret 
almazlar, ders almazlar. Dolayısıyla iman etmezler.  

 
Bir öncesiyle bu ayet arasında ki doğrudan irtibat çok önemli. Nedir 

bu önem? Ġman etmemenin zemininde ders almama var. Ġbret 
almayanlar güvenmezler. Onun için imanın ahlaki anlamı güvendi. Allah 
bu manada mümindi ve insandan da mümin olmasını istiyordu. 

 
 

 9-) Ve inne Rabbeke le"HU"vel Aziyzur Rahıym; 
 

 Muhakkak ki senin Rabbin "HÛ"; El Aziyz'dir, Er Rahıym'dir. 
(A.Hulusi) 

 
009 - Ve Ģüphesiz ki rabbin o öyle azîz, öyle rahîm. (Elmalı) 
 
 
Ve inne Rabbeke le"HU"vel Aziyzur Rahıym ne ki senin rabbin 

sınırsız rahmet sahibi olan yüceler yücesi bir rabdir. 
 
Allah insan iliĢkisinde nihai belirleyici, vasıf, sıfat rahmeti ilahiyedir. 

GiriĢte de değindiğim gibi tan 8 yerde aynen gelir bu ayetler. Yani Ģunu 
söylemek istiyor gibidir; Sen onların imanını kendini helak edecek 



derecede arzu edersin de rabbin onlara merhamette senden aĢağı kalır 
mı hiç. Adeta zımnen bu söylenmek isteniyor gibidir. 

 
 

 10-) Veiz nada Rabbüke Musa eni'til kavmez zâlimiyn; 
 

 Hani Rabbin Musa'ya: "Zâlimler topluluğuna git!" diye nida etmiĢti. 
(A.Hulusi) 

 
010 - Bir vakit da rabbin, Musa‟ya nidâ buyurdu: git o zalim kavme 

dedi. (Elmalı) 
 
 
Veiz nada Rabbüke Musa iĢte ilk örneğine girdi sure. Ġlk örneği 

Hz. Musa‟nın dillere destan mücadelesi. Hani bir zamanlar rabbin 
Musa‟ya Ģöyle nida etmiĢti: eni'til kavmez zâlimiyn. 

 
 

 11-) Kavme fir'avn* ela yettekun; 
 

 "Firavun'un halkına... Korkup korunmayacaklar mı?" (A.Hulusi) 
 
011 - Firavun kavmine, daha sakınmayacaklar mı? (Elmalı) 
 
 
Kavme fir'avn Ģu firavunun kavmine, Ģu zalim kavme, firavunun 

kavmine, zalimler güruhuna git ela yettekun ve de ki; Hala Allah‟a olan 
sorumluluğunuzu üstlenmeyeceksiniz. Hala kendinize gelmeyecek 
misiniz. Hala bu Ģımarıklığı sürdürecek misiniz. Hala Allah‟tan bağımsız 
olduğunuzu düĢünecek misiniz. 

 
Muhtemelen bu ayetle baĢlayan Hz. Musa ile ilgili kıssa Kur‟an da 

ki ilk kıssadır. Hz. Musa ile ilgili Kur‟an da bir çok surede bu kıssa farklı 
boyutlarıyla anlatılır. Fakat muhtemelen ilk anlatıldığı, Kur‟an ın iniĢ 
sürecinde ilk geldiği yer bu sure olsa gerek. Burada Hz. Musa‟nın 
firavuna karĢı mücadelesi ele alınır dikkat buyurunuz. Fakat Bakarada da 
Hz. Musa‟nın mücadelesi ele alınır. Ama orada bambaĢka bir boyutu ile 
ele alınır. Nedir o? Orada da kendi YahudileĢmiĢ toplumuna karĢı 
mücadelesi ele alınır. Yani burada iman mücadelesi, orada ıslah 
mücadelesine dönüĢür. Onun için Mekki surelerde Hz. Musa‟nın 
mücadele boyutu ile, Medeni surelerdeki mücadele boyutu arasında 
böyle bir fark var. 

 



 
 12-) Kale Rabbi inniy ehafü en yükezzibun; 

 
 (Musa) dedi ki: "Rabbim, beni yalanlamalarından korkuyorum!" 
(A.Hulusi) 

 
012 – Ya rab! dedi: doğrusu ben korkarım ki beni tekzip ederler. 

(Elmalı) 
 
 
Kale Rabbi inniy ehafü en yükezzibun Musa; Rabbim de di, 

onların beni yalanlamalarından endiĢe ediyorum. Onlar beni inkar 
ederler, yalanlarlar diye korkuyorum. 

 
3. ayette ifadesini bulan Hz. peygamberi teskin eden bir ifade bu. 

Hem de inĢa eden aynı zamanda. Nasıl teskin ediyor? Resulallah‟ta bu 
endiĢeyi duyuyordu ki; iman etmiyorlar, etmeyecekler diye kendini helak 
edecek kadar sıkıntı duyuyordu. 

 
Aslında ona söylenen; bu sıkıntıyı sadece sen duymuyorsun, 

senden önceki peygamberler de duydular. Fakat unutma ki Allah onların 
yardımına nasıl yetiĢmiĢse senin de yardımına öyle yetiĢecek. Ve bir de 
belki Ģu ima ediliyor; Musa‟nın durumu ey Muhammed, senin 
durumundan çok daha çetindi. Onu hatırla teselli bul. 

 
 

 13-) Ve yedıyku sadriy ve lâ yentaliku lisaniy feersil ila Harun; 
 

 "Ġçim daralıyor, dilim çözülmüyor, bunun için Harun'a (görev) irsâl 
et!" (A.Hulusi) 

 
013 - ve Göğsüm daralır, dilim açılmaz, onun için Harûn‟a da risalet 

ver. (Elmalı) 
 
 
Ve yedıyku sadriy ve lâ yentaliku lisaniy bu yüzden göğsüm 

daralacak, dilim dolaĢacaktır diye korkuyorum. Hz. Musa devam ediyor. 
feersil ila Harun iĢte bu yüzden Harun‟a da elçilik ver. 

 
Belki Ģöyle de anlaĢılabilir; Bana değil Harun‟a gönder vahyi. Fakat 

biz Tâhâ suresinde ki bu kıssanın anlatıldığı yerden bakınca bana 
Harun‟u yardımcı olarak tayin et ibaresini gördüğümüz için doğrusunu 
böyle tespit ediyoruz. 



 
 

 14-) Ve lehüm aleyye zenbün feehafü en yaktülun; 
 

 "Beni öldürmelerinden korkuyorum; çünkü onların haklı oldukları bir 
suçum var!" (A.Hulusi) 

 
014 - Hem onlara üzerinde bir günah var, ondan dolayı korkarım ki 

hemen beni öldürürler. (Elmalı) 
 
 
Ve lehüm aleyye zenbün feehafü en yaktülun üstelik onların 

lehine, benim aleyhime olan bir suçlama da var. Bundan dolayı beni 
öldürmelerinden korkuyor, çekiniyorum. Hz. Musa‟nın Ģartları daha ağır 
demiĢtik değil mi. ĠĢte ona ima. Burada cinayetle suçlandığı ölümlü 
kazaya bir atıf var. Ki kasas suresinin 15. ve müteakip ayetlerinde bu 
kaza dile getiriliyor. Yine kasas suresinin 15 – 16. ayetlerine bakarsanız 
bu cinayet suçlamasının, aslında Hz. Musa‟nın öldürme kastı ile karıĢtığı 
bir Ģey değil bir yumrukla muhatabının ölümüne, kaza envesi ile 
olduğunu görüyoruz. Hemen arkasından gösterdiği kasas/16. ayetinde ki 
tepkiden açıkça biz bunu anlıyoruz. Ama buna rağmen Hz. Musa derin 
bir piĢmanlık içinde. Bu elinden çıkan ölümlü kazadan dolayı. ĠĢte onun 
kendisine hatırlatılıp ondan dolayı ölümle cezalandırılmasından 
çekindiğini söylüyor. 

 
 

 15-) Kale kella* fezheba Bi âyâtiNA inna meaküm müstemi'un; 
 

 Buyurdu ki: "Hayır, asla!"... "Ġkiniz mucizelerimiz - delillerimiz olarak 
gidiniz... Doğrusu biz sizinle BĠRlikteyiz, iĢiticileriz." (A.Hulusi) 

 
015 - Hayır, buyurdu: haydi ikiniz bir, âyetlerimizle gidin, her halde 

biz sizinle beraberiz, dinliyoruzdur. (Elmalı) 
 
 
Kale kella Allah; Asla öyle olmayacak buyurdu. Yani garanti alıyor. 

Asla öyle olmayacak. fezheba Bi âyâtiNA inna meaküm müstemi'un 
siz ikiniz ayetlerimizle gidiniz. Elbet sizinle birlikte olup biz de bütün bu 
olan biteni takip etmekteyiz. Yani Allah seninle beraberdir. Haydi git. 

 
 

 16-) Fe'tiya fir'avne fekula inna Rasûlü Rabbil alemiyn; 



 
 "Ġkiniz Firavun'a gelin ve deyin ki: Muhakkak ki biz Rabb-ül 
âlemîn'in (Esmâ özellikleriyle âlemdekileri yaratanın) Rasûlüyüz..." 
(A.Hulusi) 

 
016 - Haydin Firavuna varın da deyin: inan biz, rabbülaleminin 

resulüyüz. (Elmalı) 
 
 
Fe'tiya fir'avne fekula inna Rasûlü Rabbil alemiyn haydi artık siz 

ikiniz Firavuna gidiniz ve deyiniz ki biz alemlerin rabbinin mesajını 
taĢıyoruz. 

 
 

 17-) En ersil meana beniy israiyl; 
 
 "Ġsrailoğullarını bizimle birlikte gönder." (A.Hulusi) 

 
017 - Beni Ġsrail‟i bizimle beraber salıver. (Elmalı) 
 
 
En ersil meana beniy israiyl Ġsrail oğullarını bırak, bizimle 

gelsinler. 
 
 

 18-) Kale elem nürabbike fiyna veliyden ve lebiste fiyna min 
'umürike siniyn; 

 
 (Firavun) dedi ki: "Yanımızda ufak çocukken, seni terbiye edip 
yetiĢtirmedik mi? Hayatının nice yıllarını bizimle geçirmemiĢ miydin?" 
(A.Hulusi) 

 
018 - Â, dedi: seni çocukken bizde büyütmedik mi? hem bizde 

ömründen senelerce kaldın. (Elmalı) 
 
 
Kale elem nürabbike fiyna veliyden ve lebiste fiyna min 

'umürike siniyn Firavun dedi ki; Seni daha çocukken aramıza alıp 
yetiĢtirmedik mi, ve ömrünün uzun yıllarını aramızda, içimizde bizden biri 
olarak geçirmedin mi? Yani sen belki de son anda ölümden döndün. 
Senin yaĢıtların daha doğmadan öldürüldü, ölüme mahkum edildi. Fakat 
sen sarayda büyütüldün bir prens olarak. Hatta sadece büyütülmekle 
kalmadın sarayın güvenine mazhar oldun, belki veliaht olarak görüldün, 



hatta Tevrat‟tan öğrendiğimize göre Hz. Musa gençliğinde HabeĢistan‟a 
yollanan ordunun komutanı olarak atanmıĢtı. ĠĢte böyle bir gençlik, onu 
hatırlatıyor firavun. Biz böyle yapmadık mı.  

 
Tabii daha gerisini hatırlatmıyor. Neden acaba saraya geldi, neden 

anasından babasından ayrıldı, neden buna mecbur oldu onu da 
söylemiyor. Cinayetini hatırlatmıyor, söylemiyor, devam ediyor; 

 
 

 19-) Ve fealte fa'letekelletiy fealte ve ente minel kafiriyn; 
 

 "Bir de o fiili iĢledin! (Firavun'un halkından birini öldürmek)... Sen 
nankörlerdensin!" (A.Hulusi) 

 
019 - Hem de o yaptığın fiili yaptın, o halde sen o nankör 

kâfirlerdensin. (Elmalı) 
 
 
Ve fealte fa'letekelletiy fealte ve ente minel kafiriyn ve nihayet 

iĢlediğin o fiili gerçekleĢtirdin ve nankörlerden biri olup çıktın. Buradakive 
ente minel kafiriyn sen kafirlerden biri olup çıktın literal anlamında ki 
ifade ahlaki manadadır. Yani sen nankörlerden biri olup çıktın. Benim 
yaptığım ikrama nankörlük ettin diyor Hz. Musa‟ya firavun. 

 
Tabii saraya su yolu ile geliĢ, evlat ediniliĢ, büyütülüĢ, prens oluĢ 

ve ardından cinayetli kaza ve kaçıĢ. Bütün bu süreç bu birkaç ayeti 
kerimede özetleniyor adeta ve tabii ki en sonunda nebi olarak dönüĢ. 
Yani ne dramatik bir tarihi hadise. 

 
Hz. Yusuf‟un hayatında da görüyoruz. Ki büyük büyük dedesi idi 

Hz. Musa‟nın. Kuyuya atılıĢ, kuyudan çıkarılıp köle diye satılıĢ, oradan 
zindana atılıĢ, zindandan iktidara geliĢ ve bir kiĢinin; Ahlak, erdem, bilgi, 
iman ve liyakatle ne yapabileceğini cihana, dünyaya gösteriĢ. Yani bir 
kiĢi ne yapar ki diyorsanız eğer Yusuf‟a bakın. Burada da söylediği 
aslında ona benzer bir Ģey.  

 
Eğer zulüm anaların rahmine uzanmıĢsa elden ne gelir ki 

diyorsanız eğer, Musa‟ya bakın. Ġsrail oğullarına bakın. Yani bittim 
dediğiniz yerde Allah yettim der. Ġmkansızlık yoktur, imansızlık vardır. 
ĠĢte onu söylüyor. 

 
 

 20-) Kale fealtüha izen ve ene minad dâlliyn; 



 
 (Musa) dedi ki: "O filli iĢlediğimde ben ne yaptığımın farkında 
değildim." (A.Hulusi) 

 
020 - O vakit, dedi: o fili yaptım ĢaĢkınlardandım. (Elmalı) 
 
 
Kale fealtüha izen ve ene minad dâlliyn Hz. Musa‟nın üslubuna 

bakınız, inkar etmiyor. Evet o iĢi ben yaptım diyor. Çünkü o sırada 
kendimi kaybetmiĢtim. Yani itiraf ediyor, suçunu savunmuyor, fakat 
doğrusu neyse onu söylüyor. 

 
ve ene minad dâlliyn kendimi kaybetmiĢtim diye çevirdim. Çünkü 

dâlle; yitirdi, kaybetti anlamına. Mesela el himetü dâlletül mü‟min. 
Hikmet müminin yitiğidir. Hadis rivayetinde bu kelime yitik olarak, kayıp 
olarak kullanılır. 

 
Dalâlet; Rağıp El Isfahani‟nin de isabetle vurguladığı gibi dilde 

kasıtlı, kasıtsız, büyük küçük her türlü sapma ve yanılma için kullanılır. 
Küçük olsun büyük olsun. Onun için burada da baĢka yerlerde de 
peygamberlere bu fiille atıfta bulunulur. 

 
Hz. Musa‟nın öldürme kastı olmaksızın vurduğu yumruk sonucunda 

muhatabının kazaen öldüğü anlaĢılıyor. Daha önce buna ima etmiĢtik. 
ĠĢte burada ki ben kasıtlı öldürmedim, kendimde değildim, kendimi 
kaybetmiĢtim. Artık muhatap ne yapmıĢsa, küfür mü etti, baĢka bir 
hakarette mi bulundu. 

 
 

 21-) Feferartü minküm lemma hıftüküm fevehebe liy Rabbiy 
hükmen ve cealeniy minel murseliyn; 

 
 "Bu yüzden de sizden korkumdan firar ettim... Rabbim de bana bir 
hüküm hibe etti ve beni Rasûllerden kıldı." (A.Hulusi) 

 
021 - Onun üzerine vaktâki sizden korktum, içinizden kaçtım, 

derken rabbim bana hüküm ihsan buyurdu ve beni mürselinden kıldı. 
(Elmalı) 

 
 
Feferartü minküm lemma hıftüküm ardından da sizden korktum, 

bunun için yanınızdan kaçtım diyor. Diyor. Yani korktuğunu beyan ediyor. 
Neden korktuğunu biz aslında kasas suresinden anlıyoruz. Kasas 



suresinde öldürülmesi için ileri gelenler meclisinin toplandığını biri haber 
veriyor. Onun için Hz. Musa kaçmak zorunda kalıyor. 

 
fevehebe liy Rabbiy hükmen ve cealeniy minel murseliyn daha 

sonra rabbim bana doğru düĢünme yeteneği verdi. Bana hüküm verme 
yeteneğini öğretti ve beni elçileri arasına kattı. Peygamberlerden kıldı 
diyor. 

 
 

 22-) Ve tilke nı'metün temünnüha aleyye en abbedte beniy 
israiyl; 

 
 "Nimetim diye baĢıma kaktığın Ģey, Ġsrailoğullarını köleleĢtirmen 
yüzünden oluĢan bir olaydır!" (A.Hulusi) 

 
022 - O baĢıma kaktığın bir nimet de Beni Ġsrail‟i kul, köle edinmiĢ 

olmandır. (Elmalı) 
 
 
Ve tilke nı'metün temünnüha aleyye en abbedte beniy israiyl 

ve Ģu baĢıma kaktığın iyilik, Ġsrail oğullarını köleleĢtirmenin bir 
sonucuydu. (değil mi?) Yani sen iyiliğini baĢıma kakıyorsun fakat 
arkasını söylemiyorsun. Benim senin sarayında ne iĢim vardı onu 
söylesene. Anam neden beni suya bırakmak zorunda kalmıĢtı. Yeni 
doğmuĢ yavrusunu hangi ana suya salar. Ne yapıyordun ki. Ne yaptığı 
belli, erkekleri öldürüyor, kadınları sağ bırakıyordu.  

 
Evet, ..yüzebbihu ebnaehüm ve yestahyiy nisaehüm.. (Kasas/4) 

öyle yapıyorlardı. nisae diyor ayette, yani kızdan daha çok kadın olarak 
anlamlandırılır. Ben buradan erkek çocukları öldürüp kız çocukları 
bırakıyordu gibi çok da anlaĢılmayacak, çünkü eğer soyunu kesmek 
istiyorsa önce kız çocuklarını öldürmesi lazım. Bence acı vermek 
istiyordu ki zaten burada da soyunu kesmeye değil, köleleĢtirmeye 
yönelik bir uygulama bir zulüm. Onun için kadınlarını bırakıyordu 
ibaresini aynen anlamlandırıp çocukları öldürüp anaları sağ bırakıyordu. 
Yoksa anneleri öldürse eğer olay kökten kapanırdı belki de. Ama 
analarının gözünün önünde bebelerini öldürtüyor dehĢet salıyordu. ĠĢte 
zulüm böylesine ayyuka çıkmıĢtı. Hz. Musa onun kendi balına kaktığı 
iyiliğine karĢılık bu zulmünü ona hatırlatıyor. 

 
[Ek bilgi 1; 6 - Zamanla Yusuf, kardeĢleri ve o kuĢağın hepsi öldü. 
7 - Ama soyları arttı; üreyip çoğaldılar, gittikçe büyüdüler, ülke 

onlarla dolup taĢtı. 



8 - Sonra Yusuf hakkında bilgisi olmayan yeni bir kral Mısır‟da 
tahta çıktı. 

9 - Halkına, “Bakın, Ġsrailliler sayıca bizden daha çok” dedi, 
10 - “Gelin, onlara karĢı aklımızı kullanalım, yoksa daha da 

çoğalırlar; bir savaĢ çıkarsa, düĢmanlarımıza katılıp bize karĢı savaĢır, 
ülkeyi terk ederler.” 

11 - Böylece Mısırlılar Ġsrailliler‟in baĢına onları ağır iĢlere koĢacak 
angaryacılar atadılar. Ġsrailliler firavun için Pitom ve Ramses adında 
ambarlı kentler yaptılar. 

12 - Ama Mısırlılar baskı yaptıkça Ġsrailliler daha da çoğalarak 
bölgeye yayıldılar. Mısırlılar korkuya kapılarak, 

13 - Ġsrailliler‟i amansızca çalıĢtırdılar. 
14 - Her türlü tarla iĢi, harç ve kerpiç yapımı gibi ağır iĢlerle yaĢamı 

onlara zehir ettiler. Bütün iĢlerinde onları amansızca kullandılar. 
15 - Mısır Kralı, ġifra ve Pua adındaki Ġbrani ebelere Ģöyle dedi: 
16 - “Ġbrani kadınlarını doğum sandalyesinde doğurturken iyi bakın; 

çocuk erkekse öldürün, kızsa dokunmayın. 
17 - Ama ebeler Tanrı‟dan korkan kimselerdi, Mısır Kralı‟nın 

buyruğuna uymayarak erkek çocukları sağ bıraktılar. 
18 - Bunun üzerine Mısır Kralı ebeleri çağırtıp, “Niçin yaptınız 

bunu?” diye sordu, “Neden erkek çocukları sağ bıraktınız?” 
19 - Ebeler, “Ġbrani kadınlar Mısırlı kadınlara benzemiyor” diye 

yanıtladılar, “Çok güçlüler. Daha ebe gelmeden doğuruyorlar.” 
20 - Tanrı ebelere iyilik etti. Halk çoğaldıkça çoğaldı. 
21 - Ebeler kendisinden korktukları için Tanrı onları ev bark sahibi 

yaptı. 
22 - Bunun üzerine firavun bütün halkına buyruk verdi: “Doğan her 

Ġbrani erkek çocuk Nil‟e atılacak, kızlar sağ bırakılacak.” (Kaynak; Tevrat- 
Mısırdan çıkıĢ 1. bölüm.)] 

 
 
[Ek bilgi 2; Firavun'un bir rüya gördüğünü, korkup kederlendiğini 

naklediyor. Rüyasında Kudüs tarafından gelen bir ateĢ gördü. Bu ateĢ, 
Mısır'a kadar uzanıp, Firavun'un evlerini yaktı. Fakat sadece Kıpti'lere 
zarar verdi, Ġsrail oğulları ise kurtuldular. Uyanınca hemen kahin ve 
müneccimlerden rüyayı tabir etmelerini istedi. Onlar dediler ki; "Ġsrail 
oğulları içinden bir çocuk dünyaya gelecek, Mısırlıların helakine ve senin 
krallığının yok olmasına sebep olacak. Doğacağı zaman da iyice 
yaklaĢtı." 
Bu haber üzerine telaĢlanan Firavun, Ġsrail oğullarından doğan bütün 
erkek çocukların öldürülmesini emretti….Kaynak; 
http://www.dinlertarihi.net/peygamberler-tarihi/hz.musa-a.s.html )] 
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23-) Kale fir'avnü ve ma Rabbül alemiyn; 
 
Firavun dedi ki: "Peki, Rabb-ül âlemîn nedir?" (A.Hulusi) 
 
023 - Firavun, rabbülâlemin de nedir? Dedi. (Elmalı) 
 
 
Kale fir'avnü ve ma Rabbül alemiyn; görüyorsunuz ki hiç arkasını 

karıĢtırmıyor firavun. Yani Ya Ģöyle oldu, böyle oldu..! Çünkü hiçbir 
savunulacak tarafı yok, onun içinde sözü değiĢtiriyor. Ve bambaĢka bir 
alana geçiyor ve diyor ki firavun; Alemlerin rabbi de neyin nesi? “Ma” ile 
soru mahiyet hakkında sorudur, nitelik hakkında sorudur. Bir Ģeyin niteliği 
hakkında soru ise onu benzerlerinden ayırıcı özellikleri, denklerini, 
eĢlerini dolayısıyla ortakları olduğu vehmini içerir. Arazı,cevheri, Ģunu, 
bunu olduğu vehmini içerir. 

 
ĠĢte buradan anlıyoruz ki Firavun zihni düzeyini yüceltmek yerine, 

Alemlerin rabbi olan Allah‟ı sıfatlarıyla kavramak için zihni düzeyini 
yükseltmek yerine tanrıyı kendi düzeyine indiriyordu. Onun için mahiyet 
sorgulaması yapıyordu nitelik sorgulaması. Kendi cisimler dünyasına 
indiriyordu. 

 
 
24-) Kale Rabbüs Semavati vel Ardı ve ma beynehüma* in 

küntüm mukıniyn; 
 
(Musa) dedi ki: "Semâların, arzın ve ikisi arasında olan Ģeylerin 

Rabbi (Esmâ'sından meydana getireni), eğer yakîn ehliyseniz (bilirsiniz)!" 
(A.Hulusi) 

 
024 - Göklerin ve Yerin ve bütün aralarındakilerin rabbi, eğer ehli 

yakîn iseniz dedi. (Elmalı) 
 
 
Kale Rabbüs Semavati vel Ardı ve ma beynehüma* in küntüm 

mukıniyn Musa; Eğer gerçeğe boyun eğeceksen bilmiĢ ol ki O; göklerin, 
yerin ve bu ikisi arasındakilerin tek, biricik rabbidir. Dedi. 

 
Firavun gökte tasarrufu kabul ediyordu aslında. Allah‟ın gökteki 

tasarrufunu inkar edemezdi zaten. Çünkü kendisi göklere 
hükmetmiyordu. Fakat yerdeki tasarrufunu kabul edemezdi. Çünkü 
kendisini tanrının yerdeki tecessüm etmiĢ timsali olarak görüyordu, Amon 



dininde , amon kültünde firavunların varlıkları evrenin tanrısının yer 
yüzünde ki temsilcisi, timsali, tecessüm etmiĢ Ģekli inancı hakimdi.  

 
Onun için de Firavunlar dokunulmazdı. Yani dokunulmaz deyince, 

gerçek anlamda dokunulmazdı. Mesela firavuna dokunan öldürülürdü, 
böyle elini vuran öldürülürdü. Çünkü dokunulmazdı gerçekten. Onun için 
bunu herkes bilirdi. Dokunan gider. O tanrının yer yüzündeki tecessüm 
etmiĢ gölgesi. Halk arasına onun için karıĢmazlardı, Halk sadece 
heykellerini görürdü. Hem de devasa heykellerini. Kendileri çok küçük, 
minyon tipli insanlar olmasına rağmen, genellikle siyahi, güney mısırdan 
minyon tipli, yani 1.65 – 1.70 boyunu aĢmayan insanlar olmasına 
rağmen, heykelleri bir apartman büyüklüğünde yapılır ve sokak baĢlarına 
konulurdu.  

 
Sfenksi hatırlayın, dağ gibi heykeller. Halkın muhayyilesinde, 

tasavvurunda böyle bir firavun imgesi, imajı oluĢturulurdu. Yani onlar 
imajla götürürlerdi iĢi ve bu heykellerde mutlaka firavun iki elini göğsüne 
kavuĢturmuĢ çaprazlama olarak, birinde haçlı halka, diğerinde ise 3 lü 
kırbaç bulunurdu. ġu anda ile gidin Mısır müzesinde gördüğünüz tüm 
heykellerde istisnasız bunu göreceksiniz. Bu ceberutluk simgesi idi. ĠĢte 
ona bir atıf olarak gökte de yerde de rabbin hükümranlığına bir dikkat 
çekiĢtir Hz. Musa‟nın bu uyarısı. 

 
 
25-) Kale limen havlehu ela testemi'un; 
 
(Firavun) etrafında olanlara: "ĠĢitiyor musunuz?" dedi. (A.Hulusi) 
 
025 - Etrafındakilere dinlemez misiniz? Dedi. (Elmalı) 
 
 
Kale limen havlehu ela testemi'un Firavun çevresinde kilere 

dönüp dedi ki; Duydunuz mu? Ne diyor bakın. Yani ne cesaretle bunları 
konuĢuyor duydunuz mu? 

 
 
26-) Kale Rabbüküm ve Rabbü abaikümül evveliyn; 
 
(Musa) dedi ki: "Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbi." 

(A.Hulusi) 
 
026 - Rabbinizin ve evvelki atalarınızın rabbi dedi. (Elmalı) 
 



 
Kale Rabbüküm ve Rabbü abaikümül evveliyn Hz. Musa hiç 

duymamıĢ gibi o hala tevhidin temel ilkesi üzerinde devam ediyor, fakat 
farklı farklı kategorilerde tevhidi hatırlatıyor. Bu 2. ayette 24 den daha 
farklı bir kategori. “O sizinde sizin önde giden atalarınızın da rabbidir diye 
sürdürdü konuĢmasını. Aslında buradaabaikümül evveliyn hem önderlik 
anlamında önden giden, hem de zaman anlamında önden geçip gitmiĢ 
gelse gerek. 

 
 
27-) Kale inne Rasûlekümülleziy ursile ileyküm le mecnun; 
 
(Firavun) dedi ki: "Size irsâl olunan bu Rasûlünüz kesinlikle cinnî 

etki altındadır." (Rasûllerin birçoğu hakikati dillendirdiğinde, cin etkisi 
altında olma ithamına maruz kalmıĢtır. A.H.) (A.Hulusi) 

 
027 - Her halde size gönderilmiĢ olan resulünüz mutlak mecnun 

dedi. (Elmalı) 
 
 
Kale inne Rasûlekümülleziy ursile ileyküm le mecnun Firavun 

dedi ki size gönderildiğini iddia ettiğiniz elçiniz, -yani alayvari burada bir 
ifade- gerçekten de delinin biriymiĢ dedi. 

 
Evet değerli dostlar hep bunu görüyoruz değil mi? Resulallah‟a 

karĢı da bunu görüyoruz. Neden böyle bir mantık yürütür inkarcılar, 
neden bu noktaya gelir? Neden biliyor musunuz;  

 
Ġmanın insana verdiği güç ve onurun rasyonel izahı yoktur. Ġmanın 

insana kazandırdığı o güç ve onurun akli izahı yoktur. Yani akıl bunu 
kavramakta aciz kalır. 

 
Peki aciz kalınca ne olacaktır? Tek çıkıĢ yolu kalacaktır, deli 

suçlaması. BaĢka türlü açıklayamıyorsunuz. Çünkü yer yüzünün süper  
gücünün tepesinde ki adama hiçbir silahınız olmaksızın sadece 
imanınızla meydan okuyorsunuz. Bunun rasyonel bir açıklaması olabilir 
mi? Bu iman bir tarafa bırakılarak, Allah bir tarafa bırakılarak açıklanabilir 
mi. ĠĢte deli suçlamasının temelindeki mantık budur. BaĢka türlü izah 
edilemez. Ya bu insan imanın gücünü tanımalıydı, ya da deli diyecek. 
BaĢka ne diyecek. ĠĢte deli suçlaması peygamberlere yönelik bu iğrenç 
ve çirkin suçlamanın temelinde yatan tasavvur, mantık budur. 

 
 



28-) Kale Rabbül meĢrikı velmağribi ve ma beynehüma* in 
küntüm ta'kılun; 

 
(Musa) dedi ki: "Doğu, batı ve ikisi arasındaki her Ģeyin Rabbi... 

Eğer aklınızı kullanıyorsanız!" (A.Hulusi) 
 
028 - MeĢrık ve Mağribin ve bütün aralarındakilerin rabbi, eğer siz 

âkıl iseniz dedi. (Elmalı) 
 
 
Kale Rabbül meĢrikı velmağribi ve ma beynehüma* in küntüm 

ta'kılun Musa dedi ki; Eğer kafanızı çalıĢtırırsanız anlayabilirsiniz ki O 
doğunun, batının ve bu ikisi arasında ki her Ģeyin rabbidir. 

 
Değerli dostlar burada 3 lü bir tevhid öğretisi var. 24. ayet, 26. ayet 

ve bu son okuduğum 28. ayet. Varlık kategorilerinin tümünü içeren bir 
tevhid çağrısı bu aslında. 24. ayet ilahi rububiyetin kainatın tamamını 
kapsayan kozmik alanda ki tezahürüne bir dikkat çekiĢ. Kainatın 
tümünün rabbi O. 26. ayet insanlık alanında ki, özellikle yer yüzünde ki 
en değerli varlık olan insanlık alanında ki insanın rabbi. Ġnsanoğlunun 
terbiyecisi. Koruyup gözeticisi. Ve 28. ayet ise insan altı dünyadaki 
rububiyetin tezahürü. Yani bitkilerin madenlerin, hayvanların ve 
yeryüzünün, doğusundan batısına tüm alanlarını kapsayan yer yüzünde 
ki Allah‟ın müdahalesi, rububiyetinin tezahürü. ĠĢte bu 3 ayet 24 – 26 – 
28. ayetlerde ki Rab oluĢ, rububiyeti hatırlatma, 3 varlık kategorisine iç 
içe halkalar halinde bir atıf içeriyor. 

 
 
29-) Kale leinittehazte ilâhen ğayriy le ec'alenneke minel 

mescuniyn; 
 
(Firavun) dedi ki: "Andolsun ki, eğer benim gayrımı tanrı edinirsen, 

seni zindana attırırım!" (A.Hulusi) 
 
029 - Yemin ederim ki dedi: eğer benden baĢka bir ilâh tutarsan 

seni mutlak ve muhakkak zindandakilerden ederim.(Elmalı) 
 
 
Kale leinittehazte ilâhen ğayriy le ec'alenneke minel 

mescuniyn Firavun buna karĢı dedi ki; Eğer sen benden baĢka bir tanrı 
olduğunda ısrar edersen, seni kesinlikle zindana tıkılmıĢlar arasına 
katarım. Aslındale ec'alenneke minel mescuniyn yerine le 
es‟cülenneke diyebilirdi, bu yeterli idi veya bu formda gelebilirdi. le 



ec'alenneke minel mescuniyn formunda gelmesi Allah‟u alem zindana 
tıkılanların baĢına neler geldiğini bir ima içeriyordu ki zindan dediği Ģey 
bir kuyuya atıp ebediyen susturmak biçiminde gerçekleĢirdi. Onun için 
ebediyen sustururum, onların baĢına ne geldiğini biliyorsun anlamına 
alınmalıydı. 

 
 
30-) Kale evelev ci'tüke Bi Ģey'in mubiyn; 
 
(Musa) dedi ki: "Apaçık bir Ģey ile (apaçık bir delil olarak) sana 

gelmiĢsem de mi?" (A.Hulusi) 
 
030 - Ya, dedi: sana apaçık ispat edecek bir Ģey getirdimse demi? 

(Elmalı) 
 
 
Kale evelev ci'tüke Bi Ģey'in mubiyn Musa dedi ki bu tehdit 

karĢısında sana hakikati bütün açıklığıyla ortaya koyan bir Ģeyle gelmiĢ 
olsam da yine böyle mi davranacaksın. Yine böyle inkar mı edeceksin, 
yani tut ki sana hakikati tüm açıklığıyla ortaya koyan bir belge ile geldim 
deyince..! Tabii aslında mucizeye bir atıf belki de; 

 
 
31-) Kale fe'ti Bihi in künte mines sadikıyn; 
 
(Firavun) dedi ki: "Hadi göster bakalım, eğer doğru söyleyenlerden 

isen?" (A.Hulusi) 
 
031 – Haydi, dedi: getir onu bakayım sadıklardan isen. (Elmalı) 
 
 
Kale fe'ti Bihi in künte mines sadikıyn Firavun Ģu cevabı verdi. 

Haydi o halde, eğer doğru sözlüysen çıkar ortaya onu. Dedi. 
 
 
32-) Feelka 'asâhü feizâ hiye sü'banun mubiyn; 
 
(Musa da) asasını bıraktı; birden o kesinlikle yılan olarak göründü! 

(A.Hulusi) 
 
032 - Bunun üzerine Asasını bırakıverdi, apaçık bir ejderha 

kesiliverdi. (Elmalı) 
 



 
Feelka 'asâhü feizâ hiye sü'banun mubiyn bunun üzerine 

asasını bıraktı fakat o da ne? Kocaman bir yılan..! 
 
Asa, aslında çoban asası idi Hz. Musa‟nın elindeki. Biliyorsunuz 

daha önceki meslekte çobanlıktı. Hz. ġuayb peygamberin yanında, 
aslında çobanlık suretinde talebelik, öğrencilik yapmıĢtı.  

 
Biraz önce firavun heykellerinin nasıl yapıldığını anlattım. O imajı 

hatırlayınız Firavunun bir elinde halkalı haç, diğerinde kırbaç. ĠĢte o 
kırbaca karĢılık asa. Firavun kırbacına karĢılık çoban asası. Bir 
peygamberin elinde. Yani vahyin gücü ile, gücün zulmü karĢı karĢıya. 
ĠĢte vermek istediği Ģeyde bu, bu ayetlerin. Hangisi galip gelecek. Eğer 
Firavunun kırbacından korkarsanız, hakikati söylememeniz lazım. 
Hakikati söylerseniz firavunun kırbacı sırtınızda Ģaklayabilir. Hangisi? O 
tarihsel tercihi görüyoruz burada. 

 
 
33-) Ve nezea yedehu feizâ hiye beydâu linnazıriyn; 
 
(Musa) elini çekip çıkardı (gömleğinden), bakanlar bembeyaz 

gördü! (A.Hulusi) 
 
033 - Bir de elini çekti çıkardı, o da bakanlara bembeyaz oluverdi. 

(Elmalı) 
 
 
Ve nezea yedehu  ve elini çıkardı feizâ hiye beydâu linnazıriyn 

fakat o da ne, bu bakanların gözünü kamaĢtıran berrak, parlak bir 
beyazlık. Yedi Beyza, beyazel. Vahyin ıĢığına, nübüvvetin fonksiyonuna 
bir atıf. Asa firavunun gücü karĢısında nübüvvetin gücüne bir atıf yedi 
Beyza; nebinin elinde gelen, insanlığa ulaĢan vahyin ıĢığına bir atıf. 

 
 
34-) Kale lilmelei havlehu inne hazâ lesahırun aliym; 
 
(Firavun) çevresindeki ileri gelenlerine dedi ki: "Muhakkak ki bu çok 

bilen bir sihirbaz..." (A.Hulusi) 
 
 
034 - Etrafındaki cemiyete; bu, dedi, her halde bilgiç bir sihirbaz. 

(Elmalı) 
 



 
Kale lilmelei havlehu inne hazâ lesahırun aliym firavun 

etrafındaki seçkinlere, anlaĢıldı dedi. Bunun hayli bilgili bir büyücü olduğu 
kesinleĢti. 

 
Biraz önce mucize istiyordu hani? Olağanüstü bir belge istiyordu? 

Belge geldi fakat inkarcı mantık onu da kabul etmedi. Çünkü inkara 
ayarlı, çünkü önyargılı. Hakikate karĢı kapalı. Onun için önyargılı olan bir 
aklı hiçbir mucize ikna edemez. Ve esasen önyargılı değilse en büyük 
mucize vahyin kendisidir. O yeterlidir. Mucize istemez. Çünkü 
mucizelerin tamamı, vahyin önünü açan bir araçtır. Vahye hizmet içindir. 
Asıl olan vahyin kendisidir. Araç mı büyüktür, amaç mı. Elbette 
mucizenin araç olduğu amaç olan vahiy büyüktür. 

 
 
35-) Yüriydü en yuhriceküm min ardıküm Bi sihrih* femazâ 

te'mürun; 
 
"Sihri ile sizi mekânınızdan çıkarmayı diliyor... Nedir öneriniz?" 

(A.Hulusi) 
 
035 – Sihir ile sizi yerinizden çıkarmak istiyor, binaenaleyh ne 

emredersiniz? (Elmalı) 
 
 
Yüriydü en yuhriceküm min ardıküm Bi sihrihi büyüsüyle sizi 

ülkenizden çıkarıp atmak istiyor. femazâ te'mürun Ģu halde sizler neyi 
önerirsiniz. 

 
ĠĢe bakınız değerli dostlar. Vahyin çağrısı ustaca firavun tarafından 

güvenlik tehdidi olarak algılanıyor. Yani bu bir aslında imaj bozma. Tüm 
çağların firavunlaĢmıĢ yönetimleri de vahyin hakikat çağrısını güvenlik 
tehdidi olarak değerlendirirler, algılarlar. Aslınca firavunca bir yöntemdir 
ve bilinin, bildik bir yöntemdir yeni bir yöntem de değil.  

 
Vatan millet Sakarya‟ya getirdi sözü firavun bakın hemen. Sizi 

ülkenizden kovmak istiyor diyor. Alakası yok, hakikate çağırıyor. Onun 
beklentisi iktidar değil. Bir peygamberin yeryüzünde hiçbir beklentisi 
olamaz. Bir peygamber sadece Allah‟ı memnun etmek için yapar. 

 
..in ecriye illâ alAllâh.. (Sebe/47) der. Benim ücretim sadece 

Allah‟a kalmıĢtır. Her peygamber bunu söyler. Ama peygamberlere karĢı 
koyan tüm firavni güçlerin onlara karĢı savunması ise nasıl olur? Vahiy 



çağrısını bir güvenlik tehdidine dönüĢtürerek, böyle algılayarak ve 
etrafındakileri onunla korkutarak. Yani iktidarınız elinizden gidecek ona 
göre hareket edin.  

 
Nasıl algılıyorlar bakınız. Çünkü zulüm üzerine kurulmuĢtur 

iktidarları. Doğrudur, tüm peygamberler zulümle savaĢırlar, zulme karĢı 
savaĢırlar. Ama Ģu da bir gerçektir ki her çağın firavunu bilmese de, her 
firavunun bir Musa‟sı mutlaka vardır. 

 
 
36-) Kalu ercih ve ehahü veb'as fiyl medaini haĢiriyn; 
 
Dediler ki: "Onu ve kardeĢini alıkoy... ġehirlere de haberciler 

yolla..." (A.Hulusi) 
 
036 - Bunu ve kardeĢini dediler; eğle, Ģehirlere de derleyiciler yolla. 

(Elmalı) 
 
 
Kalu ercih ve ehahü veb'as fiyl medaini haĢiriyn seçkinler 

dediler ki; Onu ve kardeĢini alıkoy. Bu arada bütün kentlere asker 
toplanması için haber sal. Yani güvenlik tehdidi algılaması konsept 
değiĢikliğini hemen harekete geçiriyor ve orduya emir çıkarıyorlar. 

 
 
37-) Ye'tuke Bi külli sahharin aliym; 
 
"Bütün bilgiç sihirbazları sana getirsinler!" 
 
037 - Bütün bilgiç sihirbazları getirsinler. (Elmalı) 
 
 
Ye'tuke Bi külli sahharin aliym ve tabii aynı zamanda böyle bir 

tehdit algılamasının alt yapısını farklı bir alanda da kuruyorlar. O da 
sihirbaz diye lanse etmek için tüm sihirbazlarını ülkenin, yani ülkenin 
bilim adamlarından ve dini sınıfından da yardım istiyorlar. Ne kadar 
büyücü, bilgin varsa toplayıp sana getirsinler diyor. Sadece askeri 
sınıftan değil ilmi sınıftan ve dini sınıflardan da yardım istiyorlar. Çünkü 
firavun sisteminde büyücülük aslında bilimin bir dalı idi. Fizik ve kimya 
ilminin bir boyutuydu. Ve aynı zamanda büyücüler din adamlarıydı. 

 
 
38-) Fecümias seharetü li miykati yevmin ma'lum; 



 
Nihayet sihirbazlar belirlenen zamanda, bilinen bir yerde 

toplandılar. 
 
038 - Bu suretle malûm bir gün miykat tayin olunarak sihirbazlar 

cem olundu. (Elmalı) 
 
 
Fecümias seharetü li miykati yevmin ma'lum derken büyücüler 

belirli bir günde tespit edilen toplanma yer ve zamanında bir araya 
geldiler. Bir bayram günü olduğunu baĢka yerlerde ki anlatımlardan 
öğreniyoruz. 

 
 
39-) Ve kıyle linNasi hel entüm müctemiun; 
 
Ġnsanlara: "Hepiniz toplandınız mı?" denildi. 
 
039 - Ve halka siz toplu musunuz denildi. (Elmalı) 
 
 
Ve kıyle linNasi hel entüm müctemiun halka da Ģöyle denildi; siz 

de toplanacaksınız değil mi? Yani halkı da topladılar. 
 
 
40-) Leallena nettebi'us seharete in kânu hümül ğalibiyn; 
 
"Eğer galip gelirlerse, muhtemelen biz sihirbazlara tâbi oluruz" 

(dedi halk). 
 
040 - Sanırız bizler sihirbazlara tabi' olacağız Ģayet onlar olursa 

galipler. (Elmalı) 
 
 
Leallena nettebi'us seharete in kânu hümül ğalibiyn ve yine 

aynı kafa bakınız ne diyor. Beklentimiz gerçekleĢsin diye bizler her halde 
sihirbazlardan yana olacağız. Yeter ki onlar galip gelsinler. 

 
Burada ki yeter ki “in edatına yeter ki anlamını vermem boĢuna 

değil, “in” edatının yüreklendirme ve özendirme yani tehyic 
(Heyecanlandırma) ve ilhaf (istemekte ısrar etme) anlamına niteliğine 
dayanarak verdim bu anlamı. Bu ayet ancak öyle güzel anlaĢılabiliyordu. 

 



Ayetin söylediği Ģey Ģu; Körü körüne taraftarlık, takım tutar gibi 
tutuyorlardı. Nasıl olsa, yani her halde biz bunları tutacağız. Ama galip 
geleceklerine de emin değiller. Takım tutar gibi tutuyor ya. Galip gelir mi 
gelmez mi o da belli değil daha. Fakat bizim takım bu. Yense de yenilse 
de. Mantığa bakın, hakikate yaklaĢım tarzlarına bakın hakikate sıradan 
bir oyun muamelesi yapmak. Aslında temeldeki problem de bu. 

 
 
41-) Felemma caesseharetü kalu li fir'avne einne lena leecren 

in künna nahnül ğalibiyn; 
 
Sihirbazlar geldiklerinde, Firavun'a dediler ki: "Peki biz galip 

gelirsek, bir kazancımız olacak mı?" 
 
041 - Derken vaktâ ki sihirbazlar geldiler Firavuna elbette: biz galip 

gelirsek bize mutlak ecir var ya? Dediler. (Elmalı) 
 
 
Felemma caesseharetü kalu li fir'avne einne lena leecren in 

künna nahnül ğalibiyn ve nihayet büyücüler gelerek Firavuna dediler ki; 
ġayet biz galip gelecek olursak bunun bize kazandıracağı büyük bir ödül 
olmalı değil mi? Yani bu bize bir ödül kazandırmalı. Dikkat buyurun 
peygamberler ücret istemezler. Ama onlar daha peĢinen pazarlığa 
baĢladılar. 

 
Bu anekdotun nakledilmesi de çok ilginçtir; Sihirbazlar dünyevi bir 

iktidardan dünyalık pazarlığına giriĢiyorlar. Sihirbazlar firavunla dünyalık 
pazarlığına giriĢiyorlar. Ama hakikati görünce de o adamların nasıl 
değiĢtiğini de birazdan anlayacağız. 

 
 
42-) Kale ne'am ve inneküm izen leminel mükarrebiyn; 
 
(Firavun): "Evet" dedi... "Siz o takdirde benim en yakınlarım 

olacaksınız." (A.Hulusi) 
 
042 - Evet, dedi: hem siz o vakit muhakkak mukarrerinden siniz. 

(Elmalı) 
 
 
Kale ne'am ve inneküm izen leminel mükarrebiyn firavun peki 

dedi, elbette ve üstelik siz bu takdirde yakınlarım arasında ki yerinizi 
alacaksınız dedi. 



 
Yakınlar arasında,minel mükarrebiyn yakınlar arasından biri 

olmak ne demek? Yönetime yakın olan ranta yakın olur da onun için. 
Yani rant paylaĢımında size de bir pay düĢecek. Tabii aynı zamanda 
dokunulmazlık zırhına girer. Çünkü yönetimin dokunulmazlığından o da 
nasibini alacaktır. Onun için ekstra bir ücret, ecir, ödül olarak onu 
zikrediyor. 

 
 
43-) Kale lehüm Musa elku ma entüm mülkun; 
 
Musa onlara dedi ki: "Atın (ortaya) bakalım elinizdekileri!" 

(A.Hulusi) 
 
043 - Mûsâ onlara atın dedi: siz ne atacaksanız. (Elmalı) 
 
 
Kale lehüm Musa elku ma entüm mülkun Musa onlara dedi ki; 

elinizden gelen ne varsa ardınıza koymayın ortaya koyun. 
 
 
44-) Feelkav hıbalehüm ve 'ısıyyehüm ve kalu Bi 'ızzeti fir'avne 

inna le nahnül ğalibun; 
 
Onlar da iplerini ve asalarını attılar ve: "Firavun'un izzetine yemin 

olsun, galip geleceğiz" dediler. (A.Hulusi) 
 
044 - Hemen iplerini ve sopalarını ortaya attılar ve Firavunun izzeti 

hakkı için elbette biz galibiz, Ģüphesiz, dediler. (Elmalı) 
 
 
Feelkav hıbalehüm ve 'ısıyyehüm onlar da halatlarını. ve 

'ısıyyehüm sopalarını attılar, bıraktılar, koydular. 
 
Fizik ve kimyanın kullanıldığı göz bağcılık aletleri bunlar, illüzyon 

yani. Hepsi birer illüzyonist. Burada aslında kullanılan aletler fizik ve 
kimyanın bir takım malzemeleriyle yapılıyor. Bize nakledilen rivayetlere 
bakılırsa civanın genleĢme niteliğinden istifade ediyorlardı onlar. Yılan 
gibi görünen illüzyon aletleri yapıyorlardı. Göz bağcılıklarıyla insanlara 
yılan gibi görünüyordu. Isınan cıvanın genleĢmesinden istifade ederek 
yapıyorlardı bunu. 

 



ve kalu Bi 'ızzeti fir'avne inna le nahnül ğalibun ve dediler ki 
Firavunun gücü sayesinde galip gelecek olan elbette biziz, biz. Dediler. 

 
 
45-) Feelka Musa 'asâhü feizâ hiye telkafü ma ye'fikûn; 
 
Musa da asasını attı; bir de ne görsünler, o (asa), onların var 

gösterdiklerini kapıp yutuyor! (A.Hulusi) 
 
045 - Mûsâ da Asasını koyuverdi, bir de baktılar ki o, her ne dolap 

çeviriyorlarsa yutuyor. (Elmalı) 
 
 
Feelka Musa 'asâhü feizâ hiye telkafü ma ye'fikûn Derken Musa 

asasını bıraktı. Fakat o da ne? O, onların göz bağcılıklarını silip süpürüp 
ortadan kaldırmaz mı?  

 
Evet burada verilen mesaj da açık. Hakk sözün gücünün tüm 

illüzyonları, tüm yalanları yiyip yuttuğunu, tüm maskeleri düĢürdüğünü 
ifade ediyor. Aslında vahyin karĢısında hiçbir illüzyon dayanamaz diyor. 
Eğer siz samimiyseniz, eğer siz usulüne uygun götürmüĢseniz, eğer siz 
bu iĢi hiçbir karĢılık beklemeksizin Allah‟ın bir görevi olarak, görevlisi 
olarak yapmıĢsanız, vahyin önünde dağlar dayanmaz diyor. Aslında 
verdiği mesaj bu. 

 
 
46-) Feulkıyes seharetü sacidiyn; 
 
Bunu gören sihirbazlar, yere kapandılar Musa önünde! (A.Hulusi) 
 
046 - Derhal sihirbazlar secdeye kapandılar. (Elmalı) 
 
 
Feulkıyes seharetü sacidiyn  peki bunun ardından ne oluyor? 

Yeryüzünün ender rastladığı bir devrim oluyor, bir inkılap oluyor. MüthiĢ 
bir hadise. Sonunda büyücüler hep birden kendilerini yere atıp, secdeye 
kapanıp Ģöyle dediler. 

 
 
47-) Kalu amenna Bi Rabbil alemiyn; 
 
Dediler ki: "Âlemlerin Rabbine iman ediyoruz..." (A.Hulusi) 
 



047 - «iman ettik rabbül'âlemîne. (Elmalı) 
 
 
Kalu amenna Bi Rabbil alemiyn bizler, alemlerin rabbi olan 

Allah‟a iman ettik. 
 
 
48-) Rabbi Musa ve Harun; 
 
"Musa'nın ve Harun'un Rabbine!" (A.Hulusi) 
 
048 - Musâ ve Hârun‟un rabbine» dediler. (Elmalı) 
 
 
Rabbi Musa ve Harun rabbine Musa ve Harun‟un. 
 
ĠĢte yer yüzünün Ģahit olduğu en dramatik hadiselerden biri bu. Bir 

manzara düĢünün, bu manzarada bir tarafta çağının en büyük gücü, 
firavun ve onun destekçileri, onun karĢısında elinde asasından baĢka 
görünürde bir Ģeyi olmayan Musa ve kardeĢi Harun (A.S.) ve ortada bir 
sahne çağın tüm insanlarının, bölgenin insanlarının gözleri önünde bu 
sahnede bir olay cereyan ediyor.  

 
Vahyin gücü karĢısında bilginler pes ediyorlar ve secdeye 

kapanıyorlar ve itiraf ediyorlar. Rabbimiz firavun değil, Musa ve Harun‟un 
rabbidir. Yani biz O‟nun otoritesine boyun eğiyoruz. Diyorlar. BaĢlarına 
ne geleceğini bile bile yapıyorlar bunu. Pazarlık yapmıyorlar. Pazarlıksız 
imanın tarihteki en güzel örneklerinden, en muhteĢem örneklerinden biri 
bu. Hz. Musa‟nın gözüne bakmıyorlar. Ey Musa böyle bir düĢüncemiz var 
ama sen ne dersin. BaĢımıza gelecek olanlara karĢı garanti olur musun 
da demiyorlar, verir misin demiyorlar. Sadece Alemlerin rabbi olan 
Allah‟a iman ettiklerini tüm insanların gözleri önünde ilan ediyorlar. 

 
 
49-) Kale amentüm lehu kable en azene leküm* innehu le 

kebiyrukümülleziy allemekümüs sihr* felesevfe ta'lemun* le 
ukattı'anne eydiyeküm ve ercüleküm min hılafin ve 
leusallibenneküm ecme'ıyn; 

 
(Firavun) dedi ki: "Ben size izin vermeden mi Ona iman ettiniz? 

Kesinlikle O, size sihri öğreten büyüğünüzdür... Yakında bileceksiniz... 
Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestirip, kesinlikle hepinizi toptan 
astıracağım." (A.Hulusi) 



 
049 - Ona, dedi: ben size izin vermeden iman ettiniz, anlaĢıldı ki o 

size sihri talim eden büyüğünüzmüĢ, o halde mutlak yakında bileceksiniz, 
çaresiz ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazına kestireceğim, hem muhakkak 
hepinizi çarmıha gerdireceğim».(Elmalı) 

 
 
Kale amentüm lehu kable en azene leküm Firavun dedi ki; Orada 

ki amentüm, e amentüm açılımı; demek siz ben size izin vermeden ona 
inandınız öyle mi? 

 
ĠĢte firavunun ve tüm firavunca düĢünenlerin mantığı budur. Ġzin 

vermeden iman edemezsiniz. Ya da daha doğru bir ifade ile benim size 
müsaade ettiğim kadar iman edebilirsiniz. Yani sizin ne kadar 
inanacağınıza ben karar veririm. Bu Firavun mantığıdır. Yani ne kadar 
inanacağınıza, ne kadar Müslüman olacağınıza ben karar veririm diyen 
her mantık firavun mantığıdır. ĠĢte o da öyle diyor. ġimdi benden izin 
almaksızın Müslüman oldunuz, iman ettiniz, Allah‟a teslim oldunuz öyle 
mi? 

 
innehu le kebiyrukümülleziy allemekümüs sihr anlaĢıldı ki size 

büyüyü öğreten hocanız bu, üstadınız buymuĢ dedi. felesevfe ta'lemun 
ve arkasından tehdidini yineledi. Fakat pek yakında gününüzü 
göreceksiniz. le ukattı'anne eydiyeküm ve ercüleküm min hılafin ve 
leusallibenneküm ecme'ıyn 

 
Bu min hilafin e vereceğimiz anlamdan dolayı iki manaya da 

gelebilir, iki Ģekilde çevirebiliriz. Muhalefetinizden dolayı, ortaya 
koyduğunuz bu muhalefetten dolayı ellerinizi ve ayaklarınızı keseceğim 
ve elbet topunuzu asacağım. Ya da ellerinizi ve ayaklarınızı, min hilafin i 
çaprazlama anlamına alırsak çaprazlama kesecek, topunuzu 
sallandıracağım. Diye tehdit etti. 

 
Evet, hakkın gücü iman idi. Firavunun gücü de zulmün. O onu 

yaptı. Çünkü onu becerebilirdi. Ġman karĢısında aslında çaresizliğin 
tarihsel bir ifadesidir. Yani baĢka hiçbir Ģey yapamazdı. ĠĢte bu çaresizlik, 
yani karĢınızdakini korkmadığı bir Ģeyle korkutmak. Çünkü Mümini 
anlamıyordu. Ġmanın sahibine ne muhteĢem bir özgüven kazandırdığını 
anlamıyordu. Fakat o anlamadığı özgüveni gördü. 

 
 
50-) Kalu lâ dayr* inna ila Rabbina münkalibun; 
 



(Ġman eden sihirbazlar da) dediler ki: "Zararı olmaz! Kesinlikle biz 
Rabbimize (hakikatimize) dönücüleriz." (A.Hulusi) 

 
050 - Dediler: zararı yok, her halde biz rabbimize döneceğiz. 

(Elmalı) 
 
 
Kalu sihirbazlar bu tehdide nasıl cevap verdiler dersiniz. Dediler ki; 

lâ dayr ziyanı yok. inna ila Rabbina münkalibun yani senin bizi tehdit 
ettiğin bu Ģey bize herhangi bir zarar vermez ki. Zaten biz nasıl olsa 
rabbimize erinde geçinde dönecek değil miyiz. Döneceğiz. Onun içinde 
bu bizim için bir tehdit sayılmıyor. 

 
 
51-) Ġnna natme'u en yağfire lena Rabbüna hatayana en künna 

evvelel mu'miniyn; 
 
"Biz ilk iman edenler olarak, Rabbimizin hatalarımızı mağfiret 

edeceğini umuyoruz." (A.Hulusi) 
 
051 - Her halde biz müminlerin evveli olduğumuzdan dolayı 

rabbimizin bize mağfiret buyuracağını ümit ederiz. (Elmalı) 
 
 
Ġnna natme'u en yağfire lena Rabbüna hatayana en künna 

evvelel mu'miniyn Ģu kesin ki biz müminlerin öncüleri olmamızdan 
dolayı rabbimizin bizleri bağıĢlayacağını umarız. Dediler. 

 
Evet, Allah‟ın ödülünün firavunun ödülünden büyük olduğunu kim 

bilir? Allah‟ın ödülü firavunun ödülünden büyüktür. Fakat bunu bilmek için 
mutlaka bilgili olmak lazım. Unutmayın bu sihirbazlar alim idiler. Yani 
bilgili idiler. Firavunla onları ayıran temel değer bu idi. Firavun olaya 
bilgiyle bakmıyordu. Cehaletle bakıyordu. Onlar, sihirbazlar ise çağının 
en büyük bilginleri olarak ilimle bakıyorlardı. Ġlimle baktıkları için Hz. 
Musa‟nın elinde gerçekleĢen olağanüstü olayın bir sihirbazlık olmadığını 
çok iyi anladılar. Çünkü bilgi sahibi idiler. Yani imana bilgiden yola 
çıkarak vardılar. Tahkiki iman idi, taklidi değil. Onun içinde imanları böyle 
güçlü oldu. Onun içinde pazarlıksız oldu. Onun içinde imanlarının 
üzerinde sebatkar oldular. ĠĢte fark bu. Bu farkı aslında zımnen 
vurguluyor bu kıssa. 37 ayette onların alim olduğu söylenmiĢti. Yani en 
bilgili insanları o çağın. 

 
 



52-) Ve evhayna ila Musa en esri Bi ıbadiy inneküm 
müttebe'un; 

 
Musa'ya: "Kullarımı gece oradan götür... Siz takip edileceksiniz" 

diye vahyettik. (A.Hulusi) 
 
052 - Hem Musâ‟ya Ģu vahyi yerdik: kullarımı gece yürüt çünkü 

takip edileceksiniz. (Elmalı) 
 
 
Ve evhayna ila Musa en esri Bi ıbadiy inneküm müttebe'un 

Sonunda Musa‟ya; Kullarımı geceleyin yola çıkar. Ama Ģunu da iyi bil ki 
siz mutlaka takip edileceksiniz. Diye vahyettik.  

 
Veba vs. gibi birçok belanın ardından sonuçta bu noktaya geliniyor 

ve en sonunda Hz. Musa ilahi emri alıyor. Yani Hz. Musa‟nın isra‟sı. 
Hemen hemen peygamberlerin isrası olur Resulallah‟ın isrası gibi, yani 
hicreti. Gece yürüyüĢü. Hz. Musa‟nın isrası bu. 

 
 
53-) Feersele fir'avnü fiyl medaini haĢiriyn; 
 
Firavun, Ģehirlere haberciler saldı... (A.Hulusi) 
 
053 - Firavun de Ģehirlere asker toplayıcılar gönderdi. (Elmalı) 
 
 
Feersele fir'avnü fiyl medaini haĢiriyn derken firavun kentlere 

asker toplayıcı görevliler yolladı, ya da asker toplama emri yolladı 
münadiler. 

 
 
54-) Ġnne haülai le Ģirzimetün kaliylun; 
 
"Bunlar (Ġsrailoğulları) önemsiz bir azınlıktır!" (A.Hulusi) 
 
054 - ġunlar Ģüphe yok ki bir Ģirzimei kaliledirler. (Elmalı) 
 
 
Ġnne haülai le Ģirzimetün kaliylun ve firavun onlara Ģöyle dedi; ġu 

kesin ki onlar örgütsüz, baĢıbozuk bir azınlıklar.  
 
 



55-) Ve innehüm leNA leğaizun; 
 
"Ne var ki bizi öfkelendiriyorlar!" (A.Hulusi) 
 
055 - Fakat hakkımızda çok gayz besliyorlar. (Elmalı) 
 
 
Ve innehüm leNA leğaizun fakat kesinlikle onlar bize karĢı hınçla 

dolular. 
 
 
56-) Ve inna lecemiy'un hazirun; 
 
"Doğrusu biz (her Ģeye) hazırlıklı bir topluluğuz" (dedi Firavun). 

(A.Hulusi) 
 
056 - Biz ise uyanık ihtiyatlı bir cemiyet bulunuyoruz. Diyordu. 

(Elmalı) 
 
 
Ve inna lecemiy'un hazirun biz ise gerçekten iyi donanımlı, 

örgütlü bir toplumuz. 
 
Bu ayetler sanırım firavunun azınlık ve çoğunluk mantalitesini de 

ele veriyor. Bakınız adalet değil güç ahlakı. Onlar azınlık biz çoğunluğuz. 
Onlar örgütsüz, bir örgütlüyüz, o halde biz onları vuralım. Mantık bu, 
görüyorsunuz Firavun mantığı. 

 
Aslında ne değiĢti diye sormak lazım. Bu olay unutmayınız MÖ 

sinin 13. y.y.da yaklaĢık yaĢanıyor. Aradan 3 bin küsur yıl geçti, ne 
değiĢti diye sorduruyor insana. Belki vahyin amaçlarından biri de bu olsa 
gerek. 

 
 
57-) Feahrecnahüm min cennatin ve uyun; 
 
Bu yüzden onları bağ-bahçelerden ve pınarlardan çıkardık. 

(A.Hulusi) 
 
057 - Bu suretle bunları bostanlardan, pınarlardan. (Elmalı) 
 
 



Feahrecnahüm min cennatin ve uyun iĢte bu tür bir gurura 
kapıldıkları için onları has bahçelerden ve pınar baĢlarından çekip 
çıkardık. 

 
 
58-) Ve künuzin ve mekamin keriym; 
 
Hazinelerden, zenginliklerden! (A.Hulusi) 
 
058 - Hazinelerden, ve dil rubâ makamlardan çıkardık. (Elmalı) 
 
 
Ve künuzin ve mekamin keriym servetlerinden ve saygın 

konumlarından mahrum ettik. 
 
Razi bu iki ayeti üstteki pasajla bir bütün olarak ele alır ve 

değerlendirir. Onun içinde bu cümleleri üstteki ayetlerin içeriğine katar. 
Yani firavunun söylediği sözler cümlesinden olarak görür. Fakat Taberi 
onun aksine bu iki ayeti Allah‟a atfeder söz olarak. Bir sonraki 59. ayet 
bu yaklaĢımı doğru çıkarmaktadır bunun içinde yeterli gerekçe teĢkil 
ediyor zaten. O da Ģu ayet; 

 
 
59-) Kezâlik* ve evresnaha beniy israiyl; 
 
ĠĢte böyle... (Sonunda) onlara (Firavun hanedanına) Ġsrail oğullarını 

vâris kıldık. (A.Hulusi) 
 
059 - Ve onları Beni Ġsraile miras kıldık. (Elmalı) 
 
 
Kezâlike ĠĢte olay böyle oldu, bitti. ve evresnaha beniy israiyl ve 

biz Ġsrail oğullarını onlardan geriye kalanlara mirasçı kıldık. Yani onların 
iktidarını düĢürdük yok ettik, yıktık ve çağının kudretli medeniyetini kurma 
görevini Ġsrail oğullarına verdik. 

 
Aslında burada uzun boylu anlatılan insanlık tarihinde vahyin ne 

büyük dönüĢümlere öncülük yaptığının bir sahnesidir. Buradan yola 
çıkarak son muhatap olan bize verilen mesaj Ģudur; Eğer vahiy sizi inĢa 
ederse çağınızın nesneleri olmaktan kurtulur özneleri olursunuz. Ġsterse 
çağınızın firavunları anaların rahmine kadar zulmünü uzatsınlar. 

 
 



“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 

 Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ġslamoğlu Tef. Ders. ġU‟ARÂ SURESĠ (060-140)(116) 
  
  
 "Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
 “BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 

Sevgili Kur‟an dostları geçen dersimizde ġu‟arâ suresinin 59. 
ayetine kadar iĢlemiĢtik. Hatırlayacak olursanız mezkûr derste Hz. Musa 
AS. ın firavuna karĢı mücadelesi ele alınmıĢ onu vahiyle daveti 
nakledilmiĢti. Aslında Hz. Musa‟nın Ģahsında Resulallah‟ın Ģahsiyeti inĢa 
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edilmeye çalıĢılıyor, inĢa ediliyordu. Bu çerçevede olayın 2. bölümü olan 
firavunun Hz. Musa‟nın davetini reddi ve bu reddin ardından Hz. 
Musa‟nın müminleri Mısır‟dan çıkarmakla görevlendiriliĢi, bu çıkıĢın 
ardındansa zulmün Haz. Musa ve müminleri nasıl kovaladığı ve en 
sonunda feci akıbeti aktarılacak. 

 
 

 60-) Feetbe'uhüm müĢrikıyn; 
 

(Firavun ve ordusu) güneĢ doğarken onları izlediler. (A.Hulusi) 
 
060 - Derken arkalarına düĢtüler GüneĢ doğmuĢtu. (Elmalı) 
 
 
Feetbe'uhüm müĢrikıyn derken gün doğumunda onların ardına 

düĢtüler. Yani firavun ve ordusu Hz. Musa ve müminlerin arkasına 
düĢtüler. 

 
Aslında bu bölüm sadece Resulallah‟ın Ģahsiyetini inĢa etmekle 

kalmıyor, müĢrik Mekke‟nin, müĢrik aklını da imha ediyor. Onlara bir ibret 
sahnesi sunuyor. Bakın diyor, Firavunun sizden güçlü olduğunu 
biliyorsunuz. Onun büyük orduları, onun askerleri, onun gücü dahi hakka 
galip gelemedi. Siz nasıl Allah‟ın vahyine karĢı galip geleceksiniz. 

 
 
61-) Felemma terael cem'ani kale ashabu Musa inna 

lemüdrekûn; 
 

Ġki topluluk birbirini görünce, Musa'nın çevresindekiler: "Bize 
yetiĢtiler" dediler. (A.Hulusi) 

 
061 - Vaktâ ki iki cemiyet birbirine göründü Musâ‟nın ashabı 

yakalandık dediler. (Elmalı) 
 
 
Felemma terael cem'ani kale ashabu Musa inna lemüdrekûn iki 

topluluk birbirlerinin görüĢ alanına girdiklerinde Musa‟nın ashabı, 
yakınları dediler ki; Tamam, iĢte yakalandık. 

 
Evet, gerçekten dramatik bir sahne. Arkada firavun ve ordusu, 

önde deniz. Araya sıkıĢmıĢ müminler topluluğu. Yağmurdan kaçarken 
doluya mı tutuldular dersiniz. Onlar belki böyle algılamıĢlardı. Hz. 



Musa‟nın etrafında ki insanlar, yani Musa‟nın gördüğünü göremeyenler 
iĢte yakalandık demiĢlerdi. 

 
Ben bu sahneyi, bu hitabın ilk muhataplarının hayatında bir kez 

daha hatırlıyorum. Resulallah kendini öldürmeye gelen Mekke çetelerinin 
arasından hicret günü çıkıp Sevr mağarasına gizlendiğinde, müĢrikler; 
onu yakalayana 100 deve vaat etmiĢlerdi. Her tarafta, her taĢın altında 
her mağara kovuğunda onu arıyorlardı. Saklandıkları yere gelen bir ekip 
eğer dikkatli baksa nerdeyse görecekti. ĠĢte seslerinin duyulduğu böyle 
tehlikeli bir anda Hz. Ebu Bekir aynı duyguları hissetmiĢti. ĠĢte 
yakalandık, her iĢ bitti..! 

 
Ama bitmemiĢti. Kulun gücünün bittiği yerde Allah‟ın yardımı 

baĢlayacaktı ve iĢte bu gerçeği de ancak vahiy alan bir peygamber böyle 
güzel ifade ederdi ki Kur‟an onu naklediyor. 

 
 
62-) Kale kella* inne me'ıye Rabbiy seyehdiyn; 
 
(Musa) dedi ki: "Hayır! Rabbim benimledir; (kurtuluĢun) yolunu 

gösterecektir!" (A.Hulusi) 
 
062 - Hayır asla, dedi: rabbim muhakkak benimledir, bana yolunu 

gösterecektir. (Elmalı) 
 
 
Kale kella Musa; Asla dedi.Kesinlikle hayır. inne me'ıye Rabbiy 

seyehdiyn çünkü rabbim benimledir. Elbet bir çıkıĢ yolu gösterecektir. 
ĠĢte bu Allah‟a hüsnü zandır en asgari ifadesi. Ġmandır, teslimiyettir. Öyle 
bir teslimiyet ki; “Beni darda bırakmaz rabbim. Çünkü O benimledir.” 
Allah ile beraber olmanın avantajını insan darda da bolda da görür. Fakat 
bittiği yerde açıkça görür. Hz. Musa‟da onu dedi. 

 
ĠĢte bu ayetlerle tasavvuru inĢa edilen sevgili efendimiz, yakalandık 

yakalanacağız, haddi zatında kendisi için değil risalet için telaĢa düĢen 
Hz. Ebu Bekir‟i Ģöyle teskin edecekti;  “Sakin ol ey Ebu Bekir, 3.sü 
Allah olan 2 kiĢiye kim ne yapabilir ki.” 

 
Aslında Hz. Musa‟nın söylediklerinin daha farklı bir ifadesi. Yani 

Allah bizimledir. 3. sü Allah olan 2 kiĢiye kim ne yapabilir ki…! Bu ayetler 
boĢuna inmedi. Bu ayetler ilk muhatabının zihnini öyle güzel inĢa etmiĢti 
ki, benzer bir olayla karĢılaĢtığında o zihin aynı tepkiyi veriyordu. Musa 
tepkisi. 



 
 
63-) Feevhayna ila Musa enıdrib Bi asakel bahr* fenfeleka 

fekâne küllü firkın ket tavdil azıym; 
 
Musa'ya: "Asan ile denize vur" diye vahyettik... (Vurunca) patladı, 

ikiye yarıldı... Sonra her bir yan büyük bir dağ gibi oldu. (A.Hulusi) 
 
063 - Bunun üzerine Musâ‟ya «vur Asan ile denize» diye vahy 

eyledik, vurunca bir infilak etti her bölük koca bir dağ gibi oluverdi. 
(Elmalı) 

 
 
Feevhayna ila Musa enıdrib Bi asakel bahr bunun üzerine 

Musa‟ya asan ile, elindeki çoban değneği ile denize, suya vur diye vahy 
ettik. fenfeleka fekâne küllü firkın ket tavdil azıym vurur vurmaz bunun 
ardından deniz infilak edip ikiye ayrıldı. Öyle ki ortasından açılan yolun iki 
tarafında dağlar gibi dalgalar oluĢtu. Yani sular dağlar gibi çekilmiĢti. 
Yolun iki tarafında sanki bir dağ gibi duruyordu su. 

 
ket tavdil azıym bir önceki ayetseyehdiyn diye bitiyordu ya.ç Yani 

rabbim bize mutlaka bir çıkıĢ yolu gösterecek, iĢte onun tecellisi bu. Allah 
bir çıkıĢ yolu göstermiĢti. Yani kulunun gücünün bittiği yerde Allah‟ın 
yardımı yetiĢti. Bu yardımın yetiĢmesidir mucize. Bunun nasıl olduğu, 
izahının nasıl olacağı, nasıl açıklanacağı, nasıl bir akli yorum getirileceği 
daha sonraki, çok tali bir meseledir. Bunu her türlü izah etmek 
mümkündür. Tsunami dalgalarıyla da izah etmekte mümkindir, denizde 
meydana gelmiĢ sismolojik bir hadise ile de izah etmek mümkindir. 
Karadan, Tevrat‟ın açıklamasında olduğu gibi sığ denizde karadan çok 
güçlü esen rüzgarların sığ suları yarması, kurutması Ģeklinde izah etmek 
mümkindir. Fakat nasıl izah ederseniz edin sonuçta Allah onlara bir çıkıĢ 
yolu göstermiĢtir ve asıl olanda budur. 

 
[Ek bilgi; HZ. MUSA‟NIN YOL HARĠTASI 
Haritada Hz. Musa'nın Mısır'dan çıktıktan sonra izlediği yol ve 

denizi geçtiği tahmini yer görünüyor. AĢağıdaki grafikte denizin sığ ve 
derin yerleri gösterilmiĢtir. Sina Yarımadası ve Arabistan tarafından 
birbirine en yakın olan bölümleri bu noktadadır.] 

 
 
64-) Ve ezlefna semmel âhariyn; 
 
Diğerlerini de (takip edenleri) oraya yaklaĢtırdık. (A.Hulusi) 
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064 - Ötekileri de buraya yanaĢtırmıĢtık. (Elmalı) 
 
 
Ve ezlefna semmel âhariyn ötekileri de oraya yaklaĢtırdık. 

Ötekileri yani Musa ve Müminleri arkadan kovalayan firavun ve ordusunu 
oraya yaklaĢtırdık. 

 
 

 65-) Ve enceyna Musa ve men meahu ecme'ıyn; 
 

Musa'yı ve Onunla beraber olanların hepsini kurtardık. (A.Hulusi) 
 
065 – Musâ‟yı ve maiyetindekileri tamamen necata çıkardık. 

(Elmalı) 
 
 
Ve enceyna Musa ve men meahu ecme'ıynNihayet Musa ve 

beraberindekilerin tümünü kurtardık. 
 
 
66-) Sümme ağraknel âhariyn; 
 
Sonra, ötekilerini suda boğduk. (A.Hulusi) 
 
066 - Sonra da ötekileri gark ettik. (Elmalı) 
 
 
Sümme ağraknel âhariyn ve ötekilerin tamamını da suya gark 

ettik, boğulmaya terk ettik. 
 
 
67-) Ġnne fiy zâlike leayeten ve ma kâne ekseruhüm mu'miniyn; 
 
Muhakkak ki bu olayda bir mucize - ders var! Onların çoğunluğu ise 

buna iman etmiĢ değillerdir. (A.Hulusi) 
 
067 - ġüphesiz bunda mutlak bir âyet var, öyle iken ekserîsi mümin 

olmadı. (Elmalı) 
 
 
Ġnne fiy zâlike leayeh Hiç Ģüphe yok ki bu Musa kıssasında 

alınacak bir ders mutlaka vardır. Evet, hiç Ģüpheniz olmasın eğer ders 



almaya gönüllüyseniz, eğer ders alma nazarıyla bakıyorsanız bu Musa 
kıssasında alınacak bir ders mutlaka vardır. Yani özetle Kur‟an ın dediği 
Ģu; Bunlar hikaye olsun diye anlatılmıyor, geçmiĢin masalları değil. 
Kur‟an ın tarihten kıssalar nakletmesinin sebebi tarih anlatmak değil, 
tarihten haber vermek değil. Ġnsanın önüne ibret sahnesi sermek, açmak 
ve ey insan ibret al, tarihin yasası değiĢmedi. Bu yasa aynen devam 
ediyor unutma her çağın bir firavunu vardır. Her firavunun da  bir Musa‟sı 
olacaktır. Unutma her firavun güce dayanır. Her Musa hakka dayanır. Ve 
yine unutma en sonunda Hakk güce galip gelir. 

 
ĠĢte leayeh, bir ibret, bir ayet, bir belge mutlaka bir ders vardır. Bu 

kıssalardan çıkarılacak dersler, sadece bir ders değil belki bin derstir. 8 
yerde bu cümle ile baĢlayan ve devamında ayeti de kapsayan bu ibareler 
gelir bu surede. 

 
Ġnne fiy zâlike leayeten ve ma kâne ekseruhüm mu'miniyn ;Ve 

inne Rabbeke le "HU"vel 'Aziyzur Rahıym(68) bu ibare bu surede tam 8 
kez aynen kullanılır. Tüm kıssaların sonunda. Peki, tekrar mıdır 
diyecekseniz? Hayır. Bu anlamda, nakarat anlamında Kur‟an da hiçbir 
tekrar olduğuna  inanmıyorum. Hatta; Fe Bi eyyi alai Rabbiküma 
tükezziban (Rahman) gibi aynı surede 10larca kez kullanılan bir 
cümlenin bile nakarat olmadığına inanıyorum. O halde rabbimizin hangi 
bir nimetini yalanlarsınız derken bir üstteki ayette geçen nimete vurgu 
yapıyor. Yani lafızları aynı olsa dahi vurguları farklıdır. Onun için Kur‟an 
da salt tekrardan söz edilemez bize göre. 

 
Burada da bir tekrar değil hemen önünde anlatılan kıssaya bir 

atıftır. Burada Musa kıssasına bir atıf. Hemen arkadan gelecek Ġbrahim 
kıssasına, onun arkasından gelecek Nuh kıssasına, onun arkasından 
gelecek Hud kıssasına, onun arkasından gelecek diğer kıssalara birer 
atıftır. Yani aynısı, tekrar değildir.  

 
ve ma kâne ekseruhüm mu'miniyn fakat insanların çoğu yine de 

inanmayacaktır. Yani eğer ders alacak bir akılları yoksa, önünde denizin 
yarıldığını görseler yine yola gelmezler. 

 
Bu surenin 3. Ayeti hatırlasanıza; Lealleke bahı'un nefseke ella 

yekûnu mu'miniyn (3) mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak 
edeceksin diyordu vahiy Resulallah‟a. ĠĢte adeta ona bir cevap. Yani 
kendini helak etme, yasa budur. Onlar gözleri ile denizin yarıldığını 
görseler, gözleri ile mucizeyi görseler yine de bir çoğu iman etmeyecek, 
inanmayacak. Bu, bu iĢin yasası adeta. Neden? Çünkü insanları ikna 
eden olağanüstülükler değil, insanları ikna eden akıllarını kullanmaları. 



Le ayeh diyordu ya ders vardır . Ders alanlar iman ederler. O nazarla 
bakmayanlar, düĢünmeyenler, akletmeyenler nasıl inansınlar. ĠĢte 
burada da atıf yapılan hakikat bu. Çoğu iman etmez. ve ma kâne 
ekseruhüm mu'miniyn Bir çoğu iman etmeyecekler. Veya bir çoğu 
inanmayacak. Yani belki Ģu manayı da içerir; Bu anlatılanlara, bu vahye 
inanmayacak. Sen ne yaparsan yap, kendini helak etsen de yine 
inanmayacak. 

 
 
68-) Ve inne Rabbeke le "HU"vel 'Aziyzur Rahıym; 
 
Muhakkak ki senin Rabbin "HÛ"dur; El Aziyz'dir, Er Rahıym'dir. 

(A.Hulusi) 
 
068 - Ve Ģüphesiz ki rabbin o öyle azîz öyle rahîm.(Elmalı) 
 
 
Ve inne Rabbeke le "HU"vel 'Aziyzur Rahıym ne ki senin rabbin 

var ya, iĢte o, sınırsız bir rahmet sahibi olan yüceler yücesidir. 
 
Acaba bu ayetten Ģöyle bir yorum çıkarırsak doğru olur mu? 

Allah‟ın kullarına, Allah‟tan daha merhametli olduğunu düĢünme. 3. ayeti 
de göz önüne alarak. Yani hiçbir insanın Allah‟ın kullarına Allah‟tan daha 
merhametli olduğunu düĢünme, sen baĢta. Asıl merhametli olan Allah‟tır. 
Görevini yap. Unutma ki O rahmandır, O rahiymdir. Buradaki El aziyz 
Ģöyle bir nükteye atıf olsa gerektir. Onların inkarı isterse yer yüzünde ki 
herkes inkar etsin Allah‟ın Ģerefine, Allah‟ın zati olan izzetine hiçbir gölge 
düĢüremez. Çünkü insanların iman etmesinden Allah Ģeref kazanmaz ki, 
inkar etmesiyle Ģeref kaybetsin. O El aziyz dir. Ġzzeti kendindendir. ġerefi 
kendisinden olandır. Bir baĢkasına bağlı değildir. Ġnsan Ģerefini kaybeder 
Allah‟a imanı kaybedince. Allah ile iliĢkisini düzeltince, Allah ile ne kadar 
yakınsa o kadar Ģeref ve onur kazanır. Onun için burada el aziyz sıfatına 
atıf yapılmıĢ. 

 
 
69-) Vetlü aleyhim nebee Ġbrahiym; 
 
Ġbrahim'in haberini de anlat onlara. (A.Hulusi) 
 
069 - Onlara Ġbrahim‟in kıssasını da oku. (Elmalı) 
 
 



Vetlü aleyhim nebee Ġbrahiym Yeni bir kıssaya girdi sure; Onlara 
Ġbrahim‟in haberini de aktar. 

 
Ġlginç bir nükte var önceki kıssa “iz” zarfı ile baĢlamıĢtı. Bu zaman 

zarfı olsa da böylesi giriĢte ki kullanımlarda iĢlevi hatırla, hani bir 
zamanlar Ģöyle Ģöyle olmuĢtu manasını kazandırır metne. Yani 
hatırlamaya davet etmiĢti. Çünkü Hz. Peygamberin doğrudan Ģahsını 
inĢa ediyordu o kıssa. Fakat bu kıssa daha farklı bir giriĢle Vetlü, üd‟lü 
aktar, naklet, oku diye baĢladı, çünkü bu kıssa muhatapları olan 
müĢriklerin Ģirke dayalı aklını imha edip imani bir akıl inĢa etmek istiyor. 
Onun için aktar diye baĢladı. 1. Kıssada hatırla derken, 2. kıssada aktar 
diye baĢladı. 

 
 
70-) Ġz kale liebiyhi ve kavmihi ma ta'budun; 
 
Hani (Ġbrahim) babasına ve toplumuna: "Neye kulluk ediyorsunuz?" 

demiĢti. (A.Hulusi) 
 
070 - O bir vakit babasına ve kavmine: siz neye taparsınız? Dedi. 

(Elmalı) 
 
 
Ġz kale liebiyhi ve kavmihi ma ta'budun hani bir zamanlar o 

babasına ve kavmine; neye kulluk ediyorsunuz diye sormuĢtu. 
 
Burada ki Hz. Ġbrahim‟in özellikle babasının ayrıca anılması dikkat 

çekici. Babasına ve kavmine. Bu birkaç açıdan bir hatırlatma.  
 
1 - Sorumluluk bireyseldir. Yani evladın peygamberliği babanın 

garantisi değildir. ĠĢte burada görüldüğü gibi. Evladı peygamber olabilir 
Hz. Ġbrahim gibi. Hem de ulül azm bir peygamber olabilir. fakat bundan 
babaya bir pay yoktur. Peygamber bir evlada sahip olmak kafir bir 
babaya bir puan kazandırmaz. Çünkü sorumluluk bireyseldir. Ve imana 
ma‟tuftur. Ġman etti, etti. Etmedi, kan bağından dolayı ona ayrıcalık 
tanınmaz.  

 
Tersi de geçerli. Baba peygamber olsa, oğul inkarcı olsa, babanın 

peygamber olması oğla puan kazandırmaz. Tıpkı Hz. Nuh ve inkarcı oğlu 
örneğinde olduğu gibi. Neden bunları anlatır Kur‟an; Bir yanlıĢ anlamayı, 
bir yanlıĢ aklı yıkmak için Yani doğruların bizatihi hakikate değil, kan 
bağına, atalara, babalara dayalı olduğunu yıkmak için. 

 



2 – Ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel 
hayy (A. Ġmran/27) ayeti kerimesinde oldu gibi; Sen ölüden diriyi 
çıkarırsın ve sen diriden ölüyü çıkarırsın. ĠĢte bu ölüden çıkmıĢ bir diridir. 
Hz. Ġbrahim, ölüden çıkmıĢ bir diridir. Bunu hatırlatmak için. 

 
3 – Taklidi ret. Batılda ise Baban bile olsa izleme. Verdiği mesaj 

budur. Yani eğer Hakk yolda değilse baban dahi olsa izinden gitme 
mesajıdır. 

 
 
71-) Kalu na'budu asnamen fenezallü leha akifiyn; 
 
Dediler ki: "Putlara kulluk ederiz, hep onlarla meĢgulüz." (A.Hulusi) 
 
071 - Bir takım putlara taparız da dediler: onlar sayesinde 

toplanırız. (Elmalı) 
 
 
Kalu na'budu asnamen fenezallü leha akifiyn onlarda putlara 

kulluk ediyoruz. Dahası onlara adanmıĢ kimseler olarak kalacağız 
dediler. Yani neye kulluk ediyorsunuz diye sormuĢtu ya Hz. Ġbrahim bir 
önceki ayette, onlarda putlara kulluk ediyoruz ve onlara adanmıĢ 
kimseler, akifiyn. Yani hayatını onlara vakfetmiĢ kimseler olarak kalmaya 
da ısrarlıyız dediler. 

 
 
72-) Kale hel yesme'uneküm iz ted'un; 
 
(Ġbrahim) dedi ki: "Dua ettiğinizde sizi iĢitirler mi?" (A.Hulusi) 
 
072 - Onlar, dedi: dua ettiğiniz vakit iĢitirler mi? (Elmalı) 
 
 
Kale hel yesme'uneküm iz ted'un Ġbrahim; Yalvarıp yakardığınız 

zaman sizi duyarlar mı bunlar diye sordu. 
 
 
73-) Ev yenfeuneküm ev yedurrun; 
 
"Yahut size fayda sağlıyor ya da zarar veriyorlar mı?" (A.Hulusi) 
 
073 - Veya size bir menfaat verir yahut bir zarar ederler mi. (Elmalı) 
 



 
Ev yenfeuneküm ev yedurrun ya da size bir yarar sağlarlar mı? 

Veya bir zarar verebilirler mi? Diye sordu. 
 
 
74-) Kalu bel vecedna abaena kezâlike yef'alun; 
 
Dediler ki: "Hayır! Fakat atalarımızı bunu uygular bulduk (biz de 

taklit ediyoruz onları)!" (A.Hulusi) 
 
074 - Yok dediler: atalarımızı bulduk, böyle yapıyorlardı. (Elmalı) 
 
 
Kalu bel vecedna abaena kezâlike yef'alun onlar soruya cevap 

vermek yerine savunmaya geçiverdiler. Ne dediler? Biz daha önceki 
atalarımızı babalarımızı böyle yapıyor bulduk, bunu yaparken bulduk. 
Yani onlar da bu tip Ģeylere tapıyorlardı. 

 
Dini inançların körü körüne sorgulanmaksızın sadece atadan 

babadan kaldı diye taklit edilmesinin insanı nerelere götüreceğine iliĢkin 
bir atıf bu. Hangi dini inanç olursa olsun fark etmez. Unutmayınız insanlık 
baĢlangıçta sapmıĢ değildi. Ġnsanlık Ġslam geleneğine göre bir 
peygamberle baĢladı. Onun için sapma sonradandır. Sapma arızidir.  

 
O halde nasıl saptı? BaĢlangıç iyi ise iĢte o nasılın cevabını burada 

buluyoruz. Körü körüne taklide dayandığı için. Yoksa tahkike dayansaydı 
zaten insanlık baĢlangıçta iyi bir noktadaydı. Yani Adem gibi bir nebi ile 
baĢladı ama sonuçta geldiği nokta sapmıĢ olduğunu gösteriyor ki bu 
sapmanın temelinde de sorgulamaması, körü körüne taklit. Kim olursa 
olsun. Hatta Kur‟an da geçen ved, yeûk, nesr sayılan putlar vardır. Bu 
putlar özellikle Ġdris peygamberin havarileri olduğu söylenir tefsirlerde. 

 
Peki bir peygamberin etrafında ki sahabileri çok salih zatlar, ilerde 

yüz yıllar sonra nasıl putlara dönüĢtüler diye sorarsanız cevabını da verir 
size kaynaklarımız. Önce onların çocukları, babalarına olan tazimlerini 
birer onlar adına anıt yaptırarak yad etmek istediler. Torunları dedelerinin 
Ģeklini, Ģemailini unutturmamak için resimlerini yaptılar. Bizim dedemiz 
salih insanmıĢ, aziyz insanmıĢ, veliy insanmıĢ. Daha sonra görkemli bir 
kabir yaptırdılar. Onların çocukları bari oldu olacak biz de bir Ģey 
ekleyelim dediler heykellerini yaptılar ve bilmem kaç nesil geçince bu 
saygı, bu tazim tapınmaya dönüĢtü. Ve nesiller içerisinde bu putlaĢmaya 
dönüĢtürüldü, put olup çıktılar. 

 



Bu ilginç örnekte gösteriyor ki baĢlangıçta çok masum, çok saf, çok 
temiz niyetlerle giriĢilen bir takım Ģeyler sonuçta putlaĢmaya dönüĢüyor 
ya da putlaĢtırmaya dönüĢüyor. ĠĢte peygamberlerin ve hassaten de 
efendimiz AS. ın bazı konularda ki aĢırı uyarısı, ısrarlı uyarısı bu 
yüzdendir. Yani bugün siz çok masum bir biçimde, tazim olarak, saygı 
eseri olarak yaptığınızı söyleyerek bir takım Ģeylere giriĢebilirsiniz. Ama 
sizden 5 nesil sonrasının onu nasıl algılayacağı konusunda dikkatli 
olmalısınız, onu da düĢünmelisiniz. 

 
 
75-) Kale eferaeytüm ma küntüm ta'budun; 
 
(Ġbrahim) dedi ki: "Bir düĢünün! Neye kulluk ediyorsunuz..." 

(A.Hulusi) 
 
075 - ġimdi, dedi: gördünüz a o sizin ve eski atalarınızın 

taptıklarınızı. (Elmalı) 
 
 
Kale eferaeytüm ma küntüm ta'budun Ġbrahim;Ġ Ne yani dedi, 

taptığınız Ģeylerin ne olduğuna bir kez olsun dönüp bakmadınız mı. Yani 
neye taptığınıza bir kez olsun göz atmadınız mı. Üzerinde hiç mi 
düĢünmediniz. Yani biz bunları tanrı ettik, tanrı diye taptık. Fakat bizim 
tanrı diye taptığımız bu Ģeylerin mahiyeti nedir, ne iĢe yararlar diye hiç 
göz atıp bakmadınız mı? Diye sordu. 

 
 
76-) Entüm ve abaükümül akdemun; 
 
"Siz ve geçmiĢteki atalarınız!" (A.Hulusi) 
 
076 - Hep onlar (Elmalı) 
 
 
Entüm ve abaükümül akdemun yani siz ve önden giden 

atalarınız bunu hiç mi yapmadınız. 
 
Ġmanla aklın zıtlığını iddia eden her felsefeyi aslında Ģu ayetlerle 

veriyor. Özellikle Hıristiyan batı, imanın olduğu yerde aklın olmadığını 
düĢünür. Yani imanla aklı karıĢtırmayın der. Bunu demek zorundadır, 
çünkü Hıristiyanlık akıl karıĢtığında zemini yok olan batıl bir dine 
dönüĢmüĢtür. Teslis‟i nasıl izah edecek, açıklayacak. Onun içinde aklı 
karıĢtırma der. Bu sebepledir ki Hıristiyan batı tarihinin hangi döneminde 



akla yaklaĢmıĢsa dinden uzaklaĢmıĢtır, hangi döneminde dine 
yaklaĢmıĢsa akıldan uzaklaĢmıĢtır. Yani din ve akıl batıda birbirinin zıddı 
olarak algılanır. O nedenle de aklı karıĢtırma. 

 
Bizde ..lâ akle lehu lâ dîne lehuaklı olmayanın dini de yoktur. Biz 

de bu kitap kendisini düĢünen kavme ithaf eder. Yani Kur‟an Allah 
tarafından insanlığın bir bölümüne ithaf edilmiĢtir. Kime? ..likavmin 
yetefekkerun. (Casiye/13)düĢünen bir topluma. Görüyorsunuz değil mi. 
Yani akleden bir topluma. ĠĢte fark burada ve bu ayetler aslında; 
Taptığınız ne olursa olsun, kulluk ettiğiniz ne olursa olsun üzerinde 
düĢünün. ĠĢte bize bunu öğütlüyor. 

 
 
77-) Feinnehüm adüvvün liy illâ Rabbel alemiyn; 
 
"Kesinlikle onlar benim düĢmanımdır... Sadece Rabb-ül âlemîn..." 

(A.Hulusi) 
 
077 - Benim düĢmanım. Ancak o rabbülâlemîn baĢka. (Elmalı) 
 
 
Feinnehüm adüvvün liy illâ Rabbel alemiyn iĢte artık ilan 

ediyorum dedi Ġbrahim. Ġlan ediyorum ki benim için onlar birer düĢmandır 
baĢka değil. Sadece ve sadece Alemlerin rabbi vardır. Dedi. 

 
 
78-) Elleziy halekaniy feHUve yehdiyn; 
 
"Ki O, beni yarattı... O bana hidâyet eder." (A.Hulusi) 
 
078 - O ki beni yarattı sonra da bana o hidayet eder. (Elmalı) 
 
 
Elleziy halekaniy feHUve yehdiyn Ki, O‟dur beni yaratan, O‟dur 

bana yol gösterecek olan. 
 
Bakın birkaç ayette aslında niçin Allah‟a kulluk etmek gerektiğini 

izah edecek. Devamında da diğer nimetleri sayacak. Fakat ilk saydığı 
nimet hidayet. Çok önemli, Yani beni yarattı, yaratıldıktan sonra var 
olmak tabii ki hidayetin ilk Ģartıdır. Var olmayan bir Ģeyin hidayetinden 
söz edilemeyeceği açıktır. Beni yarattıktan sonra bana verebileceği en 
büyük ve ilk nimet nedir rabbimin? Hidayettir. Fatiha‟yı hatırlayın. 



Rabbimizin vasıflarını saydıktan sonra kime kulluk ettiğinizi bildiğinizi 
söyledikten sonra; 

 
Er RahmanirRahıym, Mâliki YevmidDiyn, (fatiha/3 – 4) ve 

arkasından da sadece O‟na kulluk edip yalnız ondan istediğinizi deklare 
ettikten sonra ĠyyaKE na'budu VE iyyaKE nesta'iyn (Fatiha/5) Böyle bir 
Allah‟tan bir çok Ģey istenir. Peki ey insan bunlardan bir tanesini isteme 
hakkı tanınsa sana neyi iste biliyor musun?ĠyyaKE na'budu VE iyyaKE 
nesta'iynĠhdinasSıratal'müstakıym (fatiha/5-6) Yani sırat-ı Müstakıyme 
hidayet. Dosdoğru yola seni iletmesini iste. ĠĢte o, aslında ona bir atıf. 
Fatiha da bize öğretilen bu idi. Eğer insan rabbinden bir tek Ģey 
isteyecek olsa o da hidayet olmalıdır, Çünkü hidayet verildi mi arkasında 
ki her Ģey de verilmiĢ olur. 

 
 
79-) Velleziy HUve yut'ımüniy ve yeskıyn; 
 
"Ki O, beni yedirip doyurur ve içirir." (A.Hulusi) 
 
079 - Ve o ki bana o, yedirir, o içirir, (Elmalı) 
 
 
Velleziy HUve yut'ımüniy ve yeskıyn ki O benim açlık ve 

susuzluğumu giderendir. 
 
 
80-) Ve izâ merıdtu feHUve yeĢfiyn; 
 
"Hastalandığımda, O'dur bana Ģifa veren." (A.Hulusi) 
 
080 - Hastalandığım vakit da bana o Ģifa verir. (Elmalı) 
 
 
Ve izâ merıdtu feHUve yeĢfiyn ve hasta düĢtüğümde Ģifa veren 

de yine O‟dur. 
 
 
81-) Velleziy yümiytüniy sümme yuhyiyn; 
 
"Ki O, beni öldüren, sonra dirilten." (A.Hulusi) 
 
081 - Ve o ki beni öldürür, sonra beni yine diriltir. (Elmalı) 
 



 
Velleziy yümiytüniy sümme yuhyiyn beni öldürecek sonra tekrar 

diriltecek olan da O dur. 
 
 
82-) Velleziy at'meu en yağfire liy hatıy'etiy yevmeddiyn; 
 
"Ki O, Din hükümleri sürecinde hatalarımı mağfiret edeceğini 

umduğum." (A.Hulusi) 
 
082 - Ve o ki ceza günü ben onun günahımı af buyurmasını niyaz 

ederim. (Elmalı) 
 
 
Velleziy at'meu en yağfire liy hatıy'etiy yevmeddiyn hesap 

gününde beni hatalarımı bağıĢlayacağını umduğum zat‟ta O‟dur. 
 
Hz. Nebiyi hatırlayalım; ..inneke afüvvün tuhıbbül afve fa'fü 

anni. Derdi. Sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet ya rabbi. Yani 
Hz. Ġbrahim‟in bu duasına ne kadar benziyor. Burada da peygamberlerin 
olanca büyüklüklerine rağmen insanlık ufkunda olmalarına rağmen 
Allah‟a karĢı nasıl mütevazi, nasıl alçak gönüllü, nasıl boyunları eğik 
olduğunu,  

 
Haddi zatında bununla bize adamlık öğrettiklerini görüyoruz. Ġnsan 

büyüdükçe Allah‟ın karĢısında ki küçüklüğünü anlar. Ġnsan öğrendikçe, 
Allah‟ın büyüklünü öğrenir. Allah‟ın büyüklüğünü kavradıkça kendi 
küçüklüğünü ve yetersizliğini kavrar. Bunu kavradıkça da insanın doğal 
hali dua hali olur. Af dileme hali olur. Yani en masum duruĢundan bile af 
diler. Çünkü Allah‟ın büyüklüğü karĢısında, O‟nun azameti karĢısında 
insanın alacağı doğal hal, sadece dua halidir. ĠĢte biz burada bunu 
görüyoruz ve o dua halinde Hz. Ġbrahim rabbine Ģöyle sesleniyor. 

 
 
83-) Rabbi heb liy hükmen ve elhıkniy Bis salihıyn; 
 
"Rabbim, bana bir hüküm hibe et ve beni sâlihlere dâhil et!" 

(A.Hulusi) 
 
083 – Ya rab, bana bir hüküm ıhsan et ve beni sâlihine ilhak buyur. 

(Elmalı) 
 
 



Rabbi heb liy hükmen ve elhıkniy Bis salihıyn Rabbim, bana 
doğru bir muhakeme yeteneği bahĢet, hüküm bahĢet, hüküm verecek bir 
tasavvur, doğru inĢa edilmiĢ bir tasavvur. Hüküm verdiğinde; verdiğim 
hükümlerde kullandığım tüm kavramları, tüm terimlerin içini doğru 
dolduracağım bir tasavvur ver.  

 
Yani bu doğrudur diyeceğim değil mi? Ama doğru nedir. Doğruyu 

doğru tarif edecek bir tasavvur ver ya rabbi. Bu yanlıĢtır diyeceğim değil 
mi? Peki doğruya yanlıĢtır dememek için, yanlıĢı doğru bilmek lazım. 
YanlıĢı yanlıĢ bilmek lazım yani. Onun için yanlıĢı yanlıĢ bilecek, görecek 
bir göz ver ya rabbi. Hakkı Hakk, batılı batıl olarak görecek bir göz.  

 
Bu kâr dır dedim değil mi? Bu bir hükümdür. Fakat kâr nedir, 

gerçekten o kâr mıdır iĢte bunu doğru olarak algılayacak bir tasavvur ver 
ya rabbi.  

 
Bu zarardır dedim değil mi? Gerçekten o zarar mıdır, yani Allah 

yoluna verince zarar mı eder insan. Ya da haramdan kazanınca kâr mı 
eder insan.  

 
ġehit olunca ölür mü insan. Bu ölüdür dedin değil mi? Ölüm nedir? 

Ölümü doğru bildin mi? Ya da ot gibi ..keennehüm huĢübün 
müsennedetun. (münafikun/4) de giydirilmiĢ kalaslar gibi ..kel en'ami 
belhüm edall…(Furkan/44) hayvan gibi ondan da aĢağı olduğu halde 
yaĢıyor gibi görünen yani yiyen içen hareket eden, yatakhane , 
abdesthane, iĢ hane arasında hortum olan insanlara bu dirilir dedin değil 
mi? Gerçekten diri midir. Acaba diri sözcüğünün içini doğru mu 
doldurdum..! ĠĢte bütün bunların kastedildiği bir nokta burası. 

 
Rabbi heb liy hükmen rabbim bana doğru bir muhakeme yeteneği 

ver. Yani doğru kavramlar kullanayım doğru kavramlarla doğru hükümler 
vereyim. Doğru hükümlerle doğru bir Ģahsiyet inĢa edeyim ve o 
Ģahsiyetle de doğru bir hayat inĢa edeyim. ve elhıkniy Bis salihıyn ve 
beni salihlerin arasına kat. 

 
Salihlerin arasına karıĢmak. Ġyilerin arasına karıĢmak ancak iyi 

olmakla mümkün. Kötüler iyilerin arasına karıĢamazlar. Onun için beni 
önce düĢüncemde, sonra aklımda, sonra karakterimde, sonra kiĢiliğimde, 
sonra hayatımda iyi et. Bunlarda iyi ettikten sonra beni iyilerin arasına 
kat. Yani evveli iyi olanın ahiri de iyi olur. Ahiri iyi olanın girdiği yer iyilerin 
arası olur. Onun için iyilerin arasına kat diyor. 

 
 



84-) Vec'al liy lisane sıdkın fiyl ahıriyn; 
 
"Arkamdan geleceklere de hakikati iletmemi sağla!" (A.Hulusi) 
 
084 - Ve bana sonrakiler içinde bir «lisanı sıdık» tahsis eyle. 

(Elmalı 
 
 
Vec'al liy lisane sıdkın fiyl ahıriyn ve bana hakkı baĢkalarına 

ulaĢtırmam için doğru bir anlatım yeteneği ver. 
 
Lisane sıdk, ya da bu ibarenin farklı bir çevirisi de Ģöyle mümkün 

olabilir; Dillerde doğruluğuyla anılan biri kıl beni. Yani benden sonra 
insanlık beni doğruluğumla ansın. 

 
Mücahid, büyük müfessir, 2. nesle mensup Mücahid böyle 

yorumlamıĢ bu ibareyi. Ya da Ģöyle de anlaĢılabilir diyelim neslimden 
bana varis olacak doğru sözlü bir mirasçı kıl bana. Doğru sözlü bir sözcü 
tayin et. Elmalının getirdiği bir yaklaĢım bu da. Bu yaklaĢım aslında 
Bakara/124. ayetinde ki vaat ve duaya biraz denk düĢüyor gibi. Ama her 
Ģeyden önce bizim tercihimiz baĢkalarına hakkı ulaĢtırabilmek için doğru 
bir anlatım yeteneği.  

 
Lisane sıdkın. Doğru bir anlatım yeteneği anlattığınızın doğru 

olması kadar önemlidir. Çünkü aktardığınızın hakikat olması Ģarttır. 
Fakat doğruyu yanlıĢ bir üslupla anlatmak, iletmek, dünyanın en güzel 
nesnesini en kötü pakete sarmak gibidir. Eğer paketine bakarsa alıcı onu 
almayacaktır. Ġçindekinin değerini bilmiyorsa almayacaktır. Ama bazen 
değerini bilmediği halde paketine bakarak alır, içini açtığında onun 
değerini de öğrenir. Eğer doğruyu yanlıĢ bir üslupla aktardığınızdan 
dolayı doğruya da düĢman oluyorsa muhatabınız, onun suçlusu siz 
olursunuz. Onun için doğruyu doğru bir üslupla ulaĢtırmak. 

 
 
85-) Vec'alniy min veraseti cennetin na'ıym; 
 
"Beni nimetler cennetinin vârislerinden kıl!" (A.Hulusi) 
 
085 - Ve beni naıym cennetinin varislerinden eyle. (Elmalı) 
 
 
Vec'alniy min veraseti cennetin na'ıym ve beni ölümsüz 

nimetlerle dolu cennetin varislerinden kıl. 



 
 
86-) Vağfir liebiy innehu kâne mineddâlliyn; 
 
"Babamı mağfiret et! Muhakkak ki o, doğru inançtan 

sapanlardandı!" (A.Hulusi) 
 
086 - Babama da mağfiret buyur, çünkü o yanlıĢ gidenlerden idi. 

(Elmalı 
 
 
Vağfir liebiy innehu kâne mineddâlliyn ve babamı da affet, 

bağıĢla. Çünkü o oldum olası yolunu ĢaĢıranlardan biri olmuĢtur. 
 
Hz. Ġbrahim‟in babasına duası Tevbe/114. ayetinden 

hatırlayacağımız gibi bir vaat üzerine idi. Senin için dua  edeceğim diye 
vaat etmiĢti. Onun üzerineydi. Fakat babası Allah düĢmanı olarak 
öldükten sonra, ki bu benim yorumum.- ısrarından artık vaz geçti. 

 
 
87-) Ve lâ tuhziniy yevme yüb'asûn; 
 
"Bâ's sürecinde beni rezil - rüsva etme!" (A.Hulusi) 
 
087 - Ve utandırma beni ba's olunacakları gün. (Elmalı) 
 
 
Ve lâ tuhziniy yevme yüb'asûn ve beni herkesin diriltilip 

kaldırılacağı o gün mahcup etme. 
 
Bu mahcubiyetten kasıt ne olabilir, Hz. Ġbrahim‟in bu duasından; Bir 

üstteki ayetle anlasak babamın yüzünden beni mahcup etme Ģeklinde 
anlayabiliriz. Yani babamdan dolayı utanırım Ģeklinde anlayabiliriz. 
Veyahut ta bağımsız anlarsak; Ya rabbi beni sadece hakkı temsil eden 
değil, hakkı yanlıĢ bir biçimde ileten biri olarak beni mahcup etme. Onun 
için bana hakikati doğru iletecek bir yetenek ver. Ver ki yarın mahcup 
olmayayım huzurunda.  

 
Peygamberlerin böyle bir endiĢesi hep olmuĢtur. Bu endiĢe 

alemlere rahmet Hz. Muhammed S.A. de de görülüyordu. Onun için son 
hutbelerinde anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor ve en sonunda diyordu ki; 
Tebliğ ettim mi. “Elâ hel belağ.” Ey insanlar tebliğ ettim mi. Onlar Ģahit 
olduk, biz Ģahidiz ki sen görevini yaptın, tebliğ ettin ya Resulallah diye 



haykırdığında gözlerini yukarıya dikiyor ve diyordu ki; “Rabbena feĢhed.” 
Rabbim Ģahit ol. Onun için peygamberlerde bu endiĢe hep olmuĢtur. 
OlmuĢtur çünkü; 

 
Felenes'elennelleziyne ürsile ileyhim velenes'elennel 

murseliyn. (A‟raf/6) kendilerine peygamber gönderilen toplumlardan 
mutlaka hesap soracağız. Dönüp onlara gönderilen peygamberlerden de 
hesap soracağız. Diyordu Kur‟an. Onun için bu endiĢe gayet tabii bir 
endiĢe idi peygamberler için. 

 
 
88-) Yevme lâ yenfe'u malun ve lâ benun; 
 
"O süreçte zenginlik de fayda vermez, oğullar da (fayda vermez)." 

(A.Hulusi) 
 
088 - O gün ki ne mal fayda verir ne oğulları. (Elmalı) 
 
 
Yevme lâ yenfe'u malun ve lâ benun o gün ne malın mülkün bir 

yararı olur ne de evladın. 
 
 
89-) Ġlla men etAllâhe Bi kalbin seliym; 
 
"Sadece, Allâh'a kalb-i selîm (Ģuurunda hakikat açığa çıkmıĢ olan) 

ile gelmiĢ kimse müstesna!" (A.Hulusi) 
 
089 - Ancak Allaha selim bir kalp ile varan baĢka. (Elmalı) 
 
 
Ġlla men etAllâhe Bi kalbin seliym ancak seliym bir kalple Allah‟ın 

huzuruna çıkanlar müstesnadır. 
 
Seliym bir kalp, sahih bir manevi hayat diye anlayabiliriz biz bunu. 

Doğru bir manevi hayat. Allah‟ın huzuruna doğru bir manevi hayatla 
çıkanlar ancak kurtuluĢa ulaĢırlar. Çünkü o gün Yer yüzünde övünç 
vesilesi olan hiçbir Ģeyin yararı olmayacak. Ne mal, ne servet, ne 
makam, ne Ģöhret ve ne diğer Ģeyler. Sadece doğru bir manevi hayat. O 
doğru bir manevi hayatı kalp temsil ediyor. Kan pompası olan kalp değil 
buradaki kalp. Ruhun merkezi, imanın makamı olan kalp. 

 
 



90-) Ve üzlifetil cennetü lil müttekıyn; 
 
KorunmuĢlara cennet (yaĢantısı) yaklaĢtırılmıĢtır. (A.Hulusi) 
 
090 - Hem muttakiler için cennet yaklaĢtırılmıĢ. (Elmalı) 
 
 
Ve üzlifetil cennetü lil müttekıyn zira o gün cennet sorumlu ve 

bilinçli davrananlara yaklaĢtırılacaktır. Muttakilere, yani sorumluluğunun 
bilincinde olanlara. Sorumlu ve bilinçli davrananlara yaklaĢtırılacak. 
Fakat; 

 
 
91-) Ve bürrizetil cahıymü li ğaviyn; 
 
Hakikatten sapanlar içinse; cehennem önlerine getirilmiĢtir! 

(A.Hulusi) 
 
091 - Azgınlar için de Cehennem hortlatılmıĢtır. (Elmalı) 
 
 
Ve bürrizetil cahıymü li ğaviyn sorumsuz ve bilinçsizce 

davrananlar içinde cehennem kıĢkırtılacaktır. Burada ki el ğaviyn; el 
muttakinin tam karĢıtıdır. Zıddı. Sorumsuzca davrananlar, bilinçsizce 
davrananlar. 

 
 
92-) Ve kıyle lehüm eyne ma küntüm ta'budun; 
 
Onlara: "Nerede tapındığınız Ģeyler?" denildi. (A.Hulusi) 
 
092- Ve bunlara hani nerede o Allahın gayriden taptıklarınız? 

(Elmalı)  
 
 
Ve kıyle lehüm eyne ma küntüm ta'budun … 
 
 
93-) Min dunillâh* hel yensuruneküm ev yentasırun; 
 
"Allâh dûnunda tapındıklarınız... Size yardım ediyorlar mı? Yahut 

kendilerine bir yardımları dokunur mu?" (A.Hulusi) 
 



093 - Nasıl size yardım ediyorlar veya kendilerini kurtarıyorlar mı? 
Denilmekte. (Elmalı) 

 
 
eyne ma küntüm ta'budune(93) Min dunillâh o ibareyi de katalım 

ki mana tamam olsun. Ve onlara sorulacaktır nereye kayboldular tapınıp 
durduğunuz o Allah‟tan gayri varlıklar, Ģimdi neredeler? Çünkü onlardan 
bir Ģeyler bekliyorlardı. Onlar gelecek ve Allah katında bize destek 
olacaklar diyorlardı. Peki neredeler? Onlar kendilerini kurtaramamıĢken 
baĢkalarını nasıl kurtaracaklar peki? 

 
hel yensuruneküm ev yentasırun bari size, ondan da geçtik 

kendilerine olsun bir yararı dokunacak mı? Yani o sizin bize fayda 
sağlayacaklar, bizi kurtaracaklar dediğiniz her kimse onlar kendilerine 
olsun bir yarar sağlayacaklar mı? 

 
 
94-) Fekübkibu fiyha hüm vel ğavun; 
 
Onlar (taptıklarınız) ve hakikatinden sapıp putlara tapanlar, onun 

içinde (cehennemde) tepetaklak yüzüstü yere çarpılmıĢtır! (A.Hulusi) 
 
094 - Ve arkasından hep onlar o Cehennemin içine fırlatılmaktadır. 

(Elmalı) 
 
 
Fekübkibu fiyha hüm vel ğavun neticede hem onlar, hem de 

sorumsuz ve bilinçsizce onlara umut bağlayanlar cehennemde üst üste 
istif edilecekler. Kübkibu; aslında üst üste dizmek, bir Ģeyi istif etmek 
anlamlarına gelir. 

 
Burada hemen Ģu ayeti hatırlıyoruz değil mi? ..ve kuduhenNâsu 

velhıcâre..(Bakara/24) Cehennem tanımlanırken yakıtı insanlar ve taĢlar 
olan bir ateĢ. Yakıtı insan olan bir ateĢ. Yani insan sadece yanan değil, 
aynı zamanda yakıt olan, baĢkalarını da yakan bir unsur olarak 
tanımlanıyor. 

 
 
95-) Ve cünudü ibliyse ecme'un; 
 
Ġblis'in orduları da toptan (oraya atılmıĢtır). (A.Hulusi) 
 



095 - Ve bütün o Ġblis orduları onun içinde birbirleriyle çekiĢirlerken 
Ģöyle demektedirler. (Elmalı) 

 
 
Ve cünudü ibliyse ecme'un iblisin bütün askerleri de. 

Görüyorsunuz cehenneme girecek olanlar iblisin askerleri olarak 
nitelendiriliyor. Yani firavunun askerleri, aslında iblisin askerleri. 
Firavunun kendisi komutan olduğunu düĢünüyor. Fakat küfrün komutanı 
düĢünen herkes iyi bilsin ki aslında askerdir. Onun komutanı iblistir. Yani 
kendisi iblisin askeridir ve tüm yamuk adamlar, tüm yanlıĢ adamlar, tüm 
inkarcı adamlar eğer komut verdiğini düĢünüyorlarsa yanılıyorlar. Onlar 
Ģeytanın komutunu alan, Ģeytanın erleridir. Diyor burada. 

 
 
96-) Kalu ve hüm fiyha yahtesımun; 
 
Onlar orada tartıĢarak dediler ki: (A.Hulusi) 
 
096 - Onun içinde birbirleriyle çekiĢirlerken Ģöyle demektedirler. 

(Elmalı) 
 
 
Kalu ve hüm fiyha yahtesımun onlar orada birbirleri ile atıĢırken 

Ģöyle derler. 
 
Bu cehennemliklerin bir birleri ile atıĢmalarına iliĢkin bir çok sahne 

var Kur‟an ın bir çok suresinde onu kastediyor, ona bir atıf bu. ġöyle 
derler: 

 
 
97-) TAllâhi in künna lefiy dalalin mubiy; 
 
"TAllâhi, kesinlikle apaçık bir sapkınlık içinde imiĢiz!" (A.Hulusi) 
 
097 - Tallahi biz doğrusu açık bir dalâl içinde imiĢiz. (Elmalı) 
 
 
TAllâhi in künna lefiy dalalin mubiy hayret vallahi. Vallahi ile 

Tallahi arasında arasındaki fark budur aslında. Tallahi; eğer yemin “t” si 
kullanılırsa burada bir hayrete iĢaret eder. Bir ĢaĢkınlığa iĢaret eder. 
Onun içinde hayret vallahi diye çevirmeyi daha uygun buldum. Ki zaten 
hitabın ilerisinden de böyle bir hayret duyduklarını anlıyoruz. Her ne 
kadar apaçık bir sapıklığın ortasına düĢen biz isek de;  



 
 
98-) Ġz nüsevviyküm Bi Rabbil alemiyn; 
 
"Hani sizi Rabb-ül âlemîn ile eĢit kılmıĢtık." (A.Hulusi) 
 
098 - Çünkü sizi rabbülâlemîn seviyesinde tutuyorduk. (Elmalı) 
 
 
Ġz nüsevviyküm Bi Rabbil alemiyn o zaman sizi alemlerin rabbi 

ile bir tutuyorduk. Yani tamam sapıtan bizdik ama, sizin yüzünüzden 
sapıttık, çünkü sizi alemleri rabbiyle bir tuttuk. Yani yine de kendilerini 1. 
sorumlu olarak göstermemek için demagoji yapıyorlar. Yani tamam biz 
suçluyuz ama bizi suçlu duruma düĢüren de sizsiniz diyorlar. Bizim bu 
hale gelmemize siz sebep oldunuz. 

 
 
99-) Ve ma edallena illel mücrimun; 
 
"Bizi ancak o suçlular (hakikati inkâr edenler) saptırdı." (A.Hulusi) 
 
099 - Ve bizi hep o mücrimler ĢaĢırtmıĢtı. (Elmalı) 
 
 
Ve ma edallena illel mücrimun ne ki bizi saptıran yalnızca günahı 

hayat tarzı haline getiren Ģu kimselerdi. Yani biz suçluyuz tamam ama, 
asıl suçlu Ģunlar. Çünkü burada ki mücrimun‟u; günahı hayat tarzı haline 
getirenler diye çevirdim. Çünkü “lâm”ı tarifle gelmesi bir yana, bir suçun, 
suç niteliğinin insana isim olması için onun günahı içselleĢtirmesi, günahı 
hayat tarzı haline getirmesi lazım. 

 
 
100-) Femalena min Ģafi'ıyn; 
 
"ġefaatçimiz de yok." (A.Hulusi) 
 
100 - Bak Ģimdi bizim için ne Ģefaatçiler var. (Elmalı) 
 
 
Femalena min Ģafi'ıyn… 
 
 
101-) Ve lâ sadiykın hamiym; 



 
"Güveneceğimiz bir dostumuz da yok." (A.Hulusi) 
 
101 - Ne de yakın bir sadîk. (Elmalı) 
 
 
Femalena min Ģafi'ıyne (101) Ve lâ sadiykın hamiym iki ayeti bir 

manalandıralım; Gel gör ki Ģimdi bize arka çıkan ne bir kimse var, ne de 
yürekten bir dost. 

 
Daha önce iĢlediğimiz Furkan/27-28 ayetlerini hatırlatırım burada. 

Tam da iĢte orada dünyada bana dost olacak denilenlerin orada birden 
kaybolması ve hiçbir yardımının olmamasının bu ayetlerde en güzel 
ifadesini bulduğunu görüyoruz. 

 
[Ek bilgi; Furkan/27- Hem o gün ki zalim ellerini ısıracak eyvah 

diyecek keĢke Peygamberin maiyetinde bir yol tutaydım. (Elmalı) 
 
Furkan/28 - Eyvah keĢke falanı dost tutmayaydım. (Elmalı)] 
 
 
102-) Felev enne lena kerreten fenekûne minel mu'miniyn; 
 
"KeĢke geri dönebilsek de (hakikate) iman etmenin getirisini elde 

etsek." (A.Hulusi) 
 
102 - Bari bizim için geriye bir dönmek olsa idi de müminlerden 

olsa idik. (Elmalı) 
 
 
Felev enne lena kerreten fenekûne minel mu'miniyn keĢke 

bizim için bir kez daha dönüĢ olsaydı da biz de inananlardan biri 
olsaydık. Yani dünyaya bir kez daha döndürülseydik te inansaydık. 

 
Peki doğru mu söylüyorlar? Kur‟an ın baĢka surelerinde bunların 

doğru söylemediğini Allah biliyor ve naklediyor. Eğer onlar yeryüzüne bir 
kez daha döndürülseydi yine aynısını yapacaktılar.  

 
Razi; Neden cehennem hayatı ebedidir sorusuna Ģu cevabı verir. 

Eğer kafirler ebedi yaĢasalardı ebedi bir hayat verseydi, ebediyen 
küfürlerinden dönmeyeceğini Allah bildiği için diye cevaplar. 

 
 



103-) Ġnne fiy zâlike leayeten ve ma kâne ekseruhüm 
mu'miniyn; 

 
Muhakkak ki bu olayda bir ders vardır... Onların çoğunluğu 

(hakikatlerine) iman etmiĢ değillerdir. (A.Hulusi) 
 
103 - ġüphesiz bunda mutlak bir âyet var, öyle iken ekserîsi mümin 

olmadı. (Elmalı) 
 
 
Ġnne fiy zâlike leayeh kuĢku yok ki bu Ġbrahim kıssasında da 

alınacak bir ders mutlaka vardır. ve ma kâne ekseruhüm mu'miniyn 
fakat insanların çoğu yine de inanmayacaktır. 

 
 
104-) Ve inne Rabbeke le"HU"vel Aziyzur Rahıym; 
 
Kesinlikle Rabbin "HÛ"; El Aziyz'dir, Er Rahıym'dir. (A.Hulusi) 
 
104 - Ve Ģüphesiz ki rabbin o öyle azîz öyle rahîm. (Elmalı) 
 
 
Ve inne Rabbeke le"HU"vel Aziyzur Rahıym ne ki senin rabbin 

sınırsız rahmet sahibi O) yüceler yücesidir. 
 
Bir baĢka kıssaya geçiyoruz. Ġbrahim kıssası da bitti ve bize yine 

aynı Ģeyleri söyledi, fakat aynı Ģeyleri söylerken Ġbrahim kıssasının içine, 
içeriğine dikkat çekti. 

 
 
105-) Kezzebet kavmü Nuhınil murseliyn; 
 
Nuh toplumu da Rasûlleri yalanladı. (A.Hulusi) 
 
105 - Nuh kavmi gönderilen Resulleri tekzip etti. (Elmalı) 
 
 
Kezzebet kavmü Nuhınil murseliyn Nu ha kavmi de 

peygamberlerini yalanlamıĢtı. 
 
 
106-) Ġz kale lehüm ehuhüm Nuhun ela tettekun; 
 



Hani kardeĢleri Nuh onlara dedi ki: "Korkup sakınmaz mısınız?" 
(A.Hulusi) 

 
106 - O vakit ki kardeĢleri Nuh onlara Ģöyle demiĢti: siz Allah dan 

korkmaz mısınız? (Elmalı) 
 
 
Ġz kale lehüm ehuhüm Nuhun ela tettekun hani bir zamanlar 

soydaĢları Nuh, onlara Ģöyle demiĢti; Hala sorumluluğunuzun farkına 
varmayacak mısınız? Sorumlu davranmayacak mısınız? 

 
 
107-) Ġnniy leküm Rasûlün emiyn; 
 
"Kesinlikle sizin için güvenilir bir Rasûlüm." (A.Hulusi) 
 
107 - Haberiniz olsun ben size gönderilmiĢ bir Resulüm, bir 

eminim. (Elmalı) 
 
 
Ġnniy leküm Rasûlün emiyn hem bakın ben size gönderilmiĢ 

güvenilir bir elçiyim. DemiĢti. 
 
Buraya dikkat dostlar. Güvenilir bir elçi olmak. Her peygamberin 

ortak vasfıdır emiyn olmak. Emiyn elçi olmak, elçi olmak yetmez. O 
zaman sahte peygamberleri gerçeğinden nasıl ayıracağız. Elçiyim 
demek yetmez. Kimin elçisi. Bazıları Ģeytanın elçisi olduğu halde Allah‟ın 
elçisi olduğunu iddia ediyorlar. ĠĢte burada emiyn olmak esastır. Sahte 
peygamberlik iddialarını ret içindir bu. Kimin elçisi. Tarihte Ģeytana elçilik 
yapan o kadar çok sahte peygamber gelmiĢ ki. Onun için peygamberin 
elçi olmasından daha önemli olan emiyn elçi olmasıdır. 

 
 
108-) Fettekullâhe ve etıy'un; 
 
"O hâlde Allâh'tan (kesinlikle yaptıklarınızın sonucunu yaĢatacağı 

için) korunun ve bana itaat edin!" (A.Hulusi) 
 
108 - Gelin Allah dan korkun, bana itaat edin. (Elmalı) 
 
 
Fettekullâhe ve etıy'un Ģu halde Allah‟a karĢı sorumlu davranın ve 

bana uyun. Mesajın kaynağına olan güveninizden dolayı Allah‟a karĢı da 



güvenin. Allah‟a karĢı sorumlu olun. Allah‟a karĢı sorumluluğunuzu bilin 
diyor. yani mesajın kaynağına, eğer peygambere güvensizlik 
gösterirseniz, o peygamberi elçi atayan makama güvensizlik göstermiĢ 
olursunuz. Yani elçiye saygısızlık, elçiyi gönderene saygısızlıktır. Onun 
için elçiye zeval olmaz. Çünkü elçi gönderildiği makamın emrinde 
hareket eder. O nedenle burada ki özellikle Fettekullâhe ve etıy'un 
buna delalet eder. Fakat iki ayet sonra bir daha gelecek aynı cümle, aynı 
ayet göreceksiniz. Orada farklı bir vurgu ile gelecek. 

 
 
109-) Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr* in ecriye illâ alâ Rabbil 

alemiyn; 
 
"Bunun için sizden bir karĢılık istemiyorum... ÇalıĢmamın karĢılığını 

yaĢatacak olan sadece Rabb-ül âlemîn'dir!" (A.Hulusi) 
 
109 - Buna karĢı ben sizden bir ecir de istemiyorum, benim ecrim 

ancak rabbül'âlemîne aiddir. (Elmalı) 
 
 
Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr ben bu davet karĢılığında sizden 

hiçbir karĢılık talep etmiyorum. ĠĢte emiyn olmanın dünyada görünen ilk 
tezahürü. Yani biz nasıl ayırt edelim diyecekse insanlar, hiçbir karĢılık 
beklemez. O diğerlerinden ayırt edilir peygamberler içerisinden. 

 
in ecriye illâ alâ Rabbil alemiyn benim ecrimi vermek sadece 

Alemlerin rabbine düĢer. 
 
 
110-) Fettekullâhe ve etıy'un; 
 
"O hâlde Allâh'tan (kesinlikle yaptıklarınızın sonucunu yaĢatacağı 

için) korunun ve bana itaat edin!" (A.Hulusi) 
 
110 - Gelin Allah dan korkun bana itaat edin. (Elmalı) 
 
 
Fettekullâhe ve etıy'un iĢte 2. kez geldi. Fakat aynı vurgu ile değil. 

Haydi artık Allah‟a karĢı sorumlu davranın ve bana uyun. 
 
108. ayetten farklı olarak mesajı ulaĢtırana karĢı ahlaki 

sorumluluğunuzu bilin, sorumluluğunuzdan dolayı Allah‟a 



sorumluluğunuzun farkına varın. 1. sinde mesaja karĢı, 2. sinde mesajı 
ulaĢtırana karĢı. Allah‟a karĢı sorumluluğunuzu bilin. 

 
 
111-) Kalu enu'minu leke vettebeakel erzelun; 
 
Dediler ki: "En alt tabaka sana tâbi oluyor iken, sana iman eder 

miyiz hiç?" (A.Hulusi) 
 
111 - A, dediler: hiç biz sana inanır mıyız? Senin ardına hep o 

Azrail düĢmüĢ? (Elmalı) 
 
 
Kalu enu'minu leke vettebeakel erzelun dediler ki; Ne dediler 

peki; Nuh peygamberin bu uyarısının ardından o inkarcı toplum. Ne yani 
toplumun en düĢüklerinin sana uyduğunu bile bile sana inanmamızı mı 
bekliyorsun bizden. Öyle dediler. Kim bunlar? Aristokrat sınıfı, seçkin 
sınıf. Her zaman ayrıcalık ister onlar. Utanmazlar hakikat karĢısında da 
ayrıcalık isterler. Hatırlayın Hz. Peygamberin amcası Ebu Leheb‟i Bir gün 
çağırmıĢtı yeğenini ve demiĢti ki; “yeğenim, ben Müslüman olursam bana 
ne var? Her kese ne varsa sana da o var amca. “Beni herkesle bir tutan 
din olmaz olsun” demiĢti.  

 
ĠĢte bu, mantık bu. Yani onlar hep ayrıcalık istemiĢlerdir. Aynı 

zamanda bu ayetin atıf yaptığı bir olayda Abese suresinin ilk ayetleri. 
Yani toplumun en düĢük kesimleri; 

 
'Abese ve tevella* En câehül'a'mâ.(„Abese/1-2) kör geldi diye 

yüzünü ekĢitti ve baĢını çevirdi diye baĢlayan o ayetler. Yani toplumun 
aristokratlarına daha fazla hürmet edeceğim diye mazlumlarını, 
ezilmiĢlerini, altta kalmıĢlarını bir tarafa itmemek lazım geldiğine dair bir 
bilinç inĢa ediyor bu ayetler. Tabii ondan da öte hakikatin değerini ona 
uyanların sosyal statüsü belirlemez diyor. Yani hakikat değerini ona 
uyanların sosyal statüsünden almaz. Statüsü yüksek olanlar gelsin, o 
zaman hakikat daha değerli olur mantığı yanlıĢ bir mantıktır. Onu 
vurguluyor. 

 
 
112-) Kale ve ma ılmiy Bima kânu ya'melun; 
 
(Nuh) dedi ki: "Onların yaptıkları konusunda bilgim yok..." 

(A.Hulusi) 
 



112 - Benim ne ilmim olabilir? dedi: onlar ne yapıyorlarmıĢ. (Elmalı) 
 
 
Kale ve ma ılmiy Bima kânu ya'melun Nuh, onların öteden beri 

yapıp ettiklerine dair benim bir bilgim yok. Yani onlar sanırım Ģöyle bir 
imada yapmıĢ olsalar gerek. Sen, onların sana samimi olarak inandığını 
sanıyorsun ama onlar bir takım beklentiler içindeler. Garibanlar, zavallılar 
senden bir takım menfaatler umuyorlar. Yani onlar dıĢardan sana 
inanmıĢ gibi görünüyorlar ama içlerinden farklı inanç taĢıyorlar gibi bir 
imada bulunmuĢ olsalar gerek ki bu cevabı veriyor Hz. Nuh.  

 
Benden önce ne yaptıklarına dair bir bilgim yok, ne yapmıĢ olursa 

olsunlar zaten. Efendimiz yine bu ayetlerin inĢa ettiği bir bilinçle Ģöyle 
demiyor muydu; “El Ġslam yecib bima kablehe” Ġslam kendisinden önceki 
siler süpürür, temizler. Onun için Müslüman olmuĢ biri sıfır Km. dir. Evet, 
yani onlardan önce Ģunu yaptım, bunu yaptım..! O iman onların hepsini 
silmiĢ süpürmüĢ ve götürmüĢtür. Ondan sonra dikkat etsin. Onun için 
efendimiz bu bilinçle, bu ayetlerin inĢa ettiği bilinçle iĢte bu sözü 
söylemiĢti. 

 
 
113-) Ġn hısabühüm illâ alâ Rabbiy lev teĢ'urun; 
 
"Onların yaptıklarının sonucu, Rabbimin bileceği iĢtir... Olayın 

Ģuuruna varsaydınız!" (A.Hulusi) 
 
113 - Sizin Ģuurunuz olsa onların hesabı ancak rabbime aittir. 

(Elmalı) 
 
 
Ġn hısabühüm illâ alâ Rabbiy lev teĢ'urun onlar hakkında yargıda 

bulunmak bana değil sadece rabbime düĢer. KeĢke bunun farkına 
varsaydınız. Yani bunu olsun anlasaydınız. Ben yargılamam ki onları. 

 
 
114-) Ve ma ene Bi taridil mu'miniyn; 
 
"Ben iman edenleri uzaklaĢtırıcı değilim!" (A.Hulusi) 
 
114 - Hem ben iman edenleri kovmaya memur değilim. (Elmalı) 
 
 



Ve ma ene Bi taridil mu'miniyn üstelik ben inananları yanımdan 
kovacak ta değilim. 

 
Evet, biraz önce ima ettiğim gibi onlar 11. ayette; onların 

inançlarının, içlerinde taĢıdıklarının farklı olduğunu sanırım ima 
etmiĢlerdi. Bu ayetler ne diyor; Kimse kimsenin inancı hakkında subjektif 
nedenlerle hüküm veremez. Onun kendi inancı hakkındaki söylediğine 
güvenmek zorundayız. Kalplerde olanı sadece Allah bilir. Kalplerde olanı 
okuma iddiası merduttur. KiĢinin kendi ikrarı esastır. Bir peygamber bunu 
söylüyor unutmayın. Onun için efendimiz ne diyordu.  

 
Lem ab as em eĢukka ala kulubinnas. Ben insanların kalbini yarıp 

bakmak için gönderilmedim. Bugün hoĢuna gitmeyen, iĢine gelmeyen, 
meĢrebine, mektebine, mezhebine uygun olmayan kimi Müslümanları 
gizli inanç taĢımakla suçlayan bir takım haddini bilmezler bu ayetleri 
dikkatli bir biçimde okumalı. Resulallah‟ın bu uyarılarını kulaklarına küpe 
etmelidirler. Tüm tekfirci mantığı aslında bu. 

 
 
115-) Ġn ene illâ neziyrun mubiyn; 
 
"Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım!" (A.Hulusi) 
 
115 - Ben ancak açık, bir nezirim. (Elmalı) 
 
 
Ġn ene illâ neziyrun mubiyn çünkü ben hakkı tüm açıklığıyla 

ortaya koyan bir uyarıcıdan baĢkası değilim. Yani benim iĢim yargılamak 
değil. Benim iĢim hakikati insanlara ulaĢtırmak. 

 
 
116-) Kalu lein lem tentehi ya Nuhu le tekûnenne minel 

mercumiyn; 
 
Dediler ki: "Andolsun ki ey Nuh, eğer vazgeçmezsen kesinlikle 

taĢlanarak öldürüleceksin!" (A.Hulusi) 
 
116 - And ederiz ki dediler; eğer vazgeçmezsen yâ Nuh! Mutlak ve 

muhakkak recm edilenlerden olacaksın. (Elmalı) 
 
 



Kalu lein lem tentehi ya Nuhu le tekûnenne minel mercumiyn 
Ey Nuh dediler eğer buna bir son vermezsen taĢlanarak iĢi bitirilenlerden 
olacaksın. Yani senin iĢini bitireceğiz, taĢlayıp öldüreceğiz dediler. 

 
Sözün gücüne karĢı gücün sözünü dile getirdiler iĢte böyle. 

Bugünde aynı mantığa sahip olanlar sözün gücüne karĢı, gücün sözünü 
yükseltiyorlar. 

 
 
117-) Kale Rabbi inne kavmiy kezzebun; 
 
(Nuh) dedi ki: "Rabbim... Halkım kesinkes beni yalanladı!" 

(A.Hulusi) 
 
117 - Yâ rab! dedi: anlaĢıldı ki kavmim beni tekzip ettiler. (Elmalı) 
 
 
Kale Rabbi inne kavmiy kezzebun tabii bir peygamber hala bunu 

söyleyen ve kendisini tehdit eden bir topluma karĢı Allah‟a yönelmez de 
ne yapar. Rabbim dedi. ĠĢte nihayet kavmim beni yalanlamıĢ bulunuyor. 
Yani gene yalanladılar. En sonunda bir daha yalanladılar. 

 
 
118-) Feftah beyniy ve beynehüm fethan ve necciniy ve men 

me'ıye minel mu'miniyn; 
 
"Benimle onların arasını aç ki (lâyıklarını bulsunlar; Rasûl 

aralarında yaĢarken azap gelmez); beni ve iman edenlerden benimle 
beraber olanları kurtar." (A.Hulusi) 

 
118 - Artık benimle onların arasını nasıl ayırt edeceksen et de bana 

ve beraberimdeki müminlere necat ver. (Elmalı) 
 
 
Feftah beyniy ve beynehüm fethan ve necciniy ve men me'ıye 

minel mu'miniyn artık benim ve onlar arasında hüküm ver, hem de 
kesin bir hüküm. Hem beni, hem de benimle birlikte olan müminleri 
kurtar. 

 
Demek ki boğazına kadar gelmiĢ. Kur‟an da binden 50 eksik olarak 

gösterilmesinin sebebi de bu olsa gerek Hz. Nuh‟un davetinin. Çünkü bu 
davet haddi zatında tarihte inkarda ısrar eden bir topluma 



yaĢayabileceğiniz maksimum sınırda yaĢayarak davet etseniz dahi bu 
ısrarlarından dönmeyecekler nüktesini vermekti. 

 
 
119-) Feenceynahu ve men meahu fiyl fülkil meĢhun; 
 
Biz de Onu ve Onunla beraber olan kimselerle dolu gemiyle, onları 

kurtardık. (A.Hulusi) 
 
119 - Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide 

necata çıkardık. (Elmalı) 
 
 
Feenceynahu ve men meahu fiyl fülkil meĢhun derken onu ve 

beraberindekileri yükünü almıĢ olan o gemi ile kurtardık. 
 
 
120-) Sümme ağrakna ba'dül bakıyn; 
 
Sonra, onların ardında kalanları suda boğduk! (A.Hulusi) 
 
120 - Sonra da arkasından kalanları gark ettik. (Elmalı) 
 
 
Sümme ağrakna ba'dül bakıyn ve geride kalanları boğulmaya 

terk ettik. 
 
 
121-) Ġnne fiy zâlike le ayeten ve ma kâne ekseruhüm 

mu'miniyn; 
 
Muhakkak ki bu olayda bir mucize - ders vardır... Ne var ki onların 

ekseriyeti iman edenler değillerdir! (A.Hulusi) 
 
121 - ġüphesiz bunda mutlak bir âyet var. (Elmalı) 
 
 
Ġnne fiy zâlike le ayeh kuĢkusuz bu Nuh kıssasında da alınacak 

bir ders vardır. 
 
Hakikatin sesini kaba kuvvetle boğmaya çalıĢanlar eninde sonunda 

kendi felaketlerini hazırlamıĢ olurlar.Belki vereceği en büyük derslerden 
biri budur bu kıssanın. 



 
ve ma kâne ekseruhüm mu'miniyn fakat insanların çoğu yine de 

inanmayacaktır. 
 
 
122-) Ve inne Rabbeke le "HU"vel 'Aziyzur Rahıym; 
 
Kesinlikle Rabbindir "HÛ"; El Aziyz'dir, Er Rahıym'dir. (A.Hulusi) 
 
122 - Öyle iken ekserîsi mümin olmadı ve Ģüphesiz ki rabbin, o 

öyle azîz, öyle rahîm. (Elmalı) 
 
 
Ve inne Rabbeke le "HU"vel 'Aziyzur Rahıym ne ki senin rabbin 

sınırsız rahmet sahibi olan O yüceler yücesidir. 
 
 
123-) Kezzebet Âdünil murseliyn; 
 
Ad (Hud a.s.'ın halkı) da Rasûlleri yalanladı. (A.Hulusi) 
 
123 - Âd, gönderilen Resulleri tekzip etti. (Elmalı) 
 
 
Kezzebet Âdünil murseliyn Âd kavmi de elçilerini yalanladı. Âd 

kavmi daha önce de ilgili surelerde geçmiĢti değerli dostlar Güney 
Arabistan da Umman ile Hadramed arasında yer alan ve bugün Ahkaf 
diye bilinen çöl, kum tepelerinden oluĢan bir bölge. O dönemde yüksek 
bir medeniyet geliĢtirmiĢ uygarlık geliĢtirmiĢti. Ki bu uygarlığın kalıntıları, 
belki de bu belanın kalıntıları olan bir çok buluntu, bulgu; Bu yüz yılın 2. 
yarısında özellikle havadan çekilen bir takım fotoğraflar sayesinde 12 mt. 
Kumun altından böyle bir kent, uygarlık kalıntısı Ģu anda çıkarılmıĢ 
durumda. Yani Âd kavmi gerçekten geliĢmiĢ bir uygarlığı temsil ediyordu 
ve onlara Hud peygamber gönderilmiĢti. 

 
 
124-) Ġz kale lehüm ehuhüm Hudün ela tettekun; 
 
Hani kardeĢleri Hud onlara dedi ki: "Korkup sakınmaz mısınız 

(korunun; takva elde edin!)?" (A.Hulusi) 
 
124 - O vakit ki kardeĢleri Hûd onlara demiĢti: siz Allah dan 

korkmaz mısınız? (Elmalı) 



 
 
Ġz kale lehüm ehuhüm Hudün ela tettekun hani bir zamanlar 

soydaĢları Hud Ģöyle demiĢti. Hala sorumluluğunuzun bilincine 
varmayacak mısınız, hala Allah‟tan korkmayacak mısınız, hala haddinizi 
bilmeyecek misiniz. 

 
 
125-) Ġnniy leküm Rasûlün emiyn; 
 
"ġüphesiz ki ben sizin için güvenilir bir Rasûlüm." (A.Hulusi) 
 
125 - Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiĢ bir Resulüm' emînim. 

(Elmalı) 
 
 
Ġnniy leküm Rasûlün emiyn hem bakın ben size gönderilmiĢ 

güvenilir bir elçiyim. 
 
 
126-) Fettekullâhe ve etıy'un; 
 
"O hâlde Allâh'tan (kesinlikle yaptıklarınızın sonucunu yaĢatacağı 

için) korunun ve bana itaat edin." (A.Hulusi) 
 
126 - Gelin Allah dan korkun ve bana itaat edin. (Elmalı) 
 
 
Fettekullâhe ve etıy'un Ģu halde Allah‟a karĢı sorumlu davranın ve 

bana uyun. 
 
Evet, aslında ayetler, tekrar tekrar gelip geçiyor ama bize 

söyledikleri 50 kez geçse, 50 kez farklı Ģeyler söylüyorlar. Bakınız, 
aklıma gelen Ģey Ģu oldu ayeti okurken. Daha önce de okumuĢtuk oysa 
ki. Takva Allah için, ama ittiba peygamber için. Bakınız, burada Allah‟a 
karĢı sorumlu olun, bana uyun diyor. Allah‟a sorumluluğunuzu bilin bana 
uyun. 

 
Neden?Uymak izlemektir. Ġz bırakanlar izlenir. Allah iz bırakmaz, 

peygamber iz bırakır. Çünkü yolda yürüyenler iz bırakırlar. Yolda 
yürümek için bir varlığı, bir cesedi, bir çift ayağı olması lazım ve sizin gibi 
insan olması lazım ki iz bıraksın. Siz de insan olduğunuz için o izi takip 



edebilesiniz. ĠĢte burada Fettekullâhe ve etıy'un Allah‟a karĢı 
sorumluluğunuzun bilincinde olun bana uyun denilmesi bundan. 

 
Hemen Ģu meĢhur ayet geliyor aklımıza; 
 
Kul in küntüm tuhıbbûnAllâhe fettebi'ûniy yuhbibkümullâh.. 

(A.Ġmran/31) de ki eğer Allah‟ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi 
sevsin. Allah‟ı seviyorsanız bana uyun. Bana uyun ki, yani beni izleyin ki 
Allah‟ta sizi sevsin. Bu ayeti hatırlattı bana. 

 
 
127-) Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr* in ecriye illâ alâ Rabbil 

alemiyn; 
 
"Bunun üzerine sizden bir karĢılık istemiyorum... ÇalıĢmamın 

karĢılığı sadece Rabb-ül âlemîn'e aittir." (A.Hulusi) 
 
127 - Buna karĢı ben sizden bir ecir de istemiyorum. benim ecrim 

ancak rabbül'âlemîne aittir. (Elmalı) 
 
 
Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr Ben bu davet karĢılığında sizden 

hiçbir ücret talep etmiyorum. in ecriye illâ alâ Rabbil alemiyn benim 
ecrim, benim ücretimi takdir etmek sadece Allah‟a kalmıĢtır. Tabii 
rabbimiz peygamberlerin peygamber atandıktan sonra, peygamber 
seçildikten sonraki maiĢetleri konusunda ilahi bir garanti veriyordu. 
Resulallah‟a da bu garanti verilmiĢti. Resulallah daha önce geçimini 
ticaretle sağlarken, peygamber seçildikten sonra rabbimizde: Senden 
rızık istemiyoruz ..nahnu nerzukuhum.. (Ġsra/31) biz seni 
rızıklandıracağız, biz seni doyuracağız. Yani artık gözünü sağa sola 
uzatma. Ve lâ temuddenya ayneyk  Yani acaba geçinir miyim neyle 
geçineceğim, nasıl geçineceğim diye telaĢ etme, seni biz doyuracağız. 
Garantisini vermiĢti. 

 
 
128-) Etebnune Bi külli riy'ın ayeten ta'besûn; 
 
"Siz her tepeye köĢkler inĢa edip, oyalanıyor musunuz?" (A.Hulusi) 
 
128 - Siz her tepeye bir alâmet bina eder eğlenir misiniz? (Elmalı) 
 
 



Etebnune Bi külli riy'ın ayeten ta'besûn siz abesle iĢtigal ederek 
her bir tepede bir anıt, bir yontu mu inĢa ediyorsunuz.  

 
Abesle iĢtigal ta‟besun, yani amaç dıĢı iĢ. Tepelere inĢa ediyordu, 

nerede bir yüksek tepe görseler bir anıt dikiyorlardı, bir heykel 
dikiyorlardı oraya bu kavim, Âd kavmi, bu azgın kavim. 

 
Ġlginçtir değil mi yer yüzünün en büyük mabedi, en kutsal mabedi 

Kâbe bulunduğu yerin en çukur yerine inĢa edilmiĢti. O insanın Allah‟a 
teĢekkür etmek isteyen insanın teĢekküründen aciz olduğunun bir 
ifadesiydi, iĢte Ġbrahim‟i bir ifade. Çünkü azgındılar, çünkü Ģımarıktılar. 

 
 
129-) Ve tettehızûne mesani'a lealleküm tahlüdun; 
 
"Sonsuz yaĢayacakmıĢ gibi kale benzeri evler mi yaptırıyorsunuz?" 

(A.Hulusi) 
 
129 -  Bir takım masnuat da ediniyorsunuz ki sanki muhalled 

kalacaksınız. (Elmalı) 
 
 
Ve tettehızûne mesani'a lealleküm tahlüdun görkemli binalar 

kondurarak sürekli yaĢayacağınızı mı umuyorsunuz. Mesani‟a, aslına 
üretim mahalleri, bugün fabrikalara da masna‟a denir. Üretim mahalleri. 
Demek ki iĢ yerleri var. Onca geçmiĢ bir zamanda kurulmuĢ bir uygarlık 
olmasına rağmen ciddi, görkemli binalar, iĢyerlerinden söz ediyor ayet. 
Yani ebedileĢme isteği.  

 
ġeytanın tuzağıydı değil mi? Ġnsanoğlunun atası Adem‟i öyle 

aldatmıĢtı. en teküna melekeyni ev teküna minel halidiyn. (A‟raf/20) iki 
melek olmak istemez misiniz, ya da ebedileĢmek istemez misiniz demiĢti. 
Her küstah uygarlık ağzını açtığında bin yıldan açar. Hiç aĢağı baĢlamaz. 
Ama hep te sıfırlarda yanılırlar nedense. Onun için belki ona bir atıf var. 
Her küstah uygarlığın böyle sonsuz yaĢamak, 1000 yıldan aĢağı 
yaĢamamak gibi bir saplantısına ilahi bir atıf bu. 

 
 
130-) Ve izâ betaĢtüm betaĢtüm cebbariyn; 
 
"Gücünüze dayanarak hakları ortadan kaldırıp, ele geçirdiğinize 

sahip oluyorsunuz!" (A.Hulusi) 
 



130 - Hem tuttuğunuz vakit merhametsiz, cebbarcasına 
tutuyorsunuz. (Elmalı) 

 
 
Ve izâ betaĢtüm betaĢtüm cebbariyn fırsatını yakaladığınız her 

zaman hukuka tecavüz edip zorbalık mı yapacaksınız. BetaĢa; el attı, 
enseledi manasına gelir ama insan için kullanıldığında hep olumsuz 
kullanılır. Cebbar, zorba, hak hukuk gözetmeyen anlamına gelir. Burada 
insan hak ve hukukuna tecavüz etmeleri dile getiriliyor bu uygarlığın. Âd 
uygarlığı, tamam geliĢmiĢ, görkemli. Fakat insanı geçmiĢ. Ġnsan yok. 
Zulüm uygarlığı. GeliĢmiĢliğini zulmüne borçlu. Ġnsanların sırtından 
geliĢmiĢ. Yani insana yatırım yapmamıĢlar. Ġnsanın sırtından baĢka 
Ģeylere yatırım yapmıĢlar ve rabbimiz insana yönelik tüm hak ve hukuk 
tecavüzlerinin sonuçta bir uygarlığı batırdığını aslında burada örnek 
gösteriyor. 

 
Önceki 128-129. ayetler kendi hadlerini tecavüz ettiğine; bu 130. 

ayet ise baĢkalarının hak ve hukukunu tecavüz ettiklerinin bir iĢareti. 
 
 
131-) Fettekullâhe ve etıy'un; 
 
"Artık Allâh'tan (kesinlikle yaptıklarınızın sonucunu yaĢatacağı için) 

korunun ve bana itaat edin." (A.Hulusi) 
 
131 - Artık Allah dan korkun ve bana itaat edin. (Elmalı) 
 
 
Fettekullâhe ve etıy'un haydi artık Allah‟a karĢı sorumlu davranın 

ve bana uyun, beni izleyin diyor Hud peygamber. 
 
 
132-) Vettekulleziy emeddeküm Bima ta'lemun; 
 
"Bildiğiniz nimetlerle size yardım edenden korunun." (A.Hulusi) 
 
132 - O Allah dan korkun ki size o bildiğiniz Ģeylere imdat buyurdu. 

(Elmalı) 
 
 
Vettekulleziy emeddeküm Bima ta'lemun aklınıza gelebilecek 

her türlü nimeti size lütfeden zata karĢı saygılı olun. 
 



 
133-) Emeddeküm Bi en'amin ve beniyn; 
 
"En'am (kurban edilebilir hayvanlar) ve oğullar verdi." (A.Hulusi) 
 
133 - En'am, oğullar. (Elmalı) 
 
 
Emeddeküm Bi en'amin ve beniyn size sürüler ve çocuklar 

lütfeden, 
 
 
134-) Ve cennatin ve 'uyun; 
 
"Bahçeler, pınarlar..." (A.Hulusi) 
 
134 - Cennet gibi bağlar, bahçeler, memba‟lar ile size imdat 

buyurmakta. (Elmalı) 
 
 
Ve cennatin ve 'uyun dahası, has bahçeler ve pınarlar lütfeden 

zata karĢı sorumluluğunuzu bilin. 
 
 
135-) Ġnniy ehafü aleyküm azâbe yevmin azıym; 
 
"Doğrusu, çok büyük bir sürecin azabı üzerinizdedir (diye) 

korkuyorum." (A.Hulusi) 
 
135 - Cidden ben size büyük bir günün azâbından korkuyorum. 

(Elmalı) 
 
 
Ġnniy ehafü aleyküm azâbe yevmin azıym bakın, ben korkunç bir 

günün sizin üzerinize çökecek azabından endiĢe ediyorum. 
 
 
136-) Kalu sevaün aleyna eveazte em lem tekün minel va'ızıyn; 
 
Dediler ki: "Ġster öğüt ver ister verme; bize birdir!" (A.Hulusi) 
 
136 - Sen, dediler: ha vaaz etmiĢin ha vaaz edenlerden olmamıĢın 

bizce müsavidir. (Elmalı) 



 
 
Kalu sevaün aleyna eveazte em lem tekün minel va'ızıyn onlar; 

sen dediler bize öğüt versen de, bize öğüt vermesen de bizim için fark 
eden hiçbir Ģey olmaz. 

 
 
137-) Ġn hazâ illâ hulukul evveliyn; 
 
"Bu eskilerin uydurmasıdır!" (A.Hulusi) 
 
137 - Bu sırf eskilerin âdeti. (Elmalı) 
 
 
Ġn hazâ illâ hulukul evveliyn neden miĢ? Çünkü bu önden giden 

atalarımızın yolundan baĢkası değil. Yani atalarımızın ahlak sistemi bu. 
Biz ne yapalım. Böyle bulduk, böyle götüreceğiz dediler. Niye? Çünkü 
sahip oldukları nimeti Allah‟tan değil atalarından bildiler. Bir önceki 
ayetlerin nimete atıf olduğunu hatırlayın. Bu nimetlerin gerçek sahibini 
görmeyince atalarının yolunu da kutsadılar. Çünkü nimet onlardan 
geldiğine göre onların yolu da iyi olmalı. Böyle bir fasit akıl yürüttüler. 
Evet, yanlıĢ ahlak haline gelmiĢti onu savundular.  

 
 
138-) Ve ma nahnu Bi muazzebiyn; 
 
"Biz azaba da çarpılmayacağız!" (A.Hulusi) 
 
138 - Biz ta'zib olunmayız. (Elmalı) 
 
 
Ve ma nahnu Bi muazzebiyn dolayısıyla bizim bu yüzden azaba 

uğramamız da mümkün değildir dediler. Gerçekten mümkin değildir 
Ģeklindeki çevirim nefki‟n haberi “b” ile geldiği içindir ki, Arap dilinde bu 
kuraldır. Yani onlar bunun imkanı yoktur diye düĢünüyorlardı. 

 
 
139-) Fekezzebuhu feehleknahüm* inne fiy zâlike le ayeten, ve 

ma kâne ekseruhüm mu'miniyn; 
 
Böylece Onu yalanladılar, biz de onları helâk ettik! Muhakkak ki bu 

olayda bir mucize - ders vardır! Onların ekseriyeti de iman eden 
değillerdir. (A.Hulusi) 



 
139 - Diye onu tekzip ettiler de kendilerini helâk ediverdik. 

ġüphesiz bunda mutlak bir âyet var, öyle iken ekserîsi mümin olmadı. 
(Elmalı) 

 
 
Fekezzebuhu feehleknahüm neticede iĢte onu böyle yalanladılar. 

Feehleknahüm. Bunun üzerine biz de onları helâk ettik. inne fiy zâlike 
le ayeh elbet bu Hud kıssasında da alınacak bir ders mutlaka vardır. ve 
ma kâne ekseruhüm mu'miniyn fakat insanların çoğu yine de 
inanmayacaklardır. Yani bu ibare Ģöyle de anlaĢılır; Ġsterse onların çoğu 
bu kıssalarda anlatılan ilahi yasaya inanmasınlar, yine de Allah‟ın yasası 
iĢleyecektir. Yani ne demeye getiriyor, ne demek istiyor sorusuna cevap 
olarak bu da anlaĢılmalıdır. Allah‟ın yasası yine de iĢleyecektir. 

 
Özellikle Âd kavminin, yani Hud peygamberin azgın kavminin 

bugünkü batı uygarlığı ile özdeĢleĢtiğini, yani aynı çizgide yürüdüğüne 
dikkatinizi çekmek isterim. 

 
 
140-) Ve inne Rabbeke le"HU"vel 'Aziyzur Rahıym; 
 
Kesinlikle senin Rabbin'dir "HÛ"; El Aziyz'dir, Er Rahıym'dir. 

(A.Hulusi) 
 
140 - Ve Ģüphesiz ki rabbin o, öyle azîz öyle rahîm. (Elmalı) 
 
 
Ve inne Rabbeke le"HU"vel 'Aziyzur Rahıym ne ki senin rabbin 

sınırsız rahmet sahibi O yüceler yücesidir. Yani rabbim sınırsız rahmet 
sahibidir. Ġnsanlığa merhametlidir. Fakat aynı zamanda el aziyzdir. 
Yüceler yücesidir. Yani O‟nun izzetine insanlık inkar etse hiçbir halel 
gelmez. Fakat insan kendine eder. Ederse Allah‟a etmez. Ġnsanlığın 
iyiliğini isteyen rabbim insanlığa olan vahyini, sırf insan mutlu olsun, 
kendi elleri ile baĢına iĢ açmasın diye göndermiĢtir. 

 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 

 Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ġslamoğlu Tef. Ders. ġU‟ÂRÂ SURESĠ (141-227)(117) 
 
 
 "Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 

“BismillahirRahmanirRahıym” 
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Sevgili Kur‟an dostları bugünkü dersimize ġuârâ suresinin 141. 

ayeti ile devam ediyoruz. 
 
 
141-) Kezzebet Semudül murseliyn; 
 
Semud da Rasûlleri yalanladı. (A.Hulusi) 
 
141 - Semûd gönderilen Resulleri tekzip etti. (Elmalı) 
 
 
Kezzebet Semudül murseliyn Semud‟da elçilerini yalanladı. 
 
Semud kavmi daha önce A‟raf suresinde, Hud suresinde, Hicr 

suresinde, Tâhâ suresinde geçtiği gibi, kuzey Arabistan da Hicr ve vad‟il 
Kura diye bilinen bölgelerde geçmiĢte kurulmuĢ olan bölgesel bir 
uygarlık. 2. Âd diye de meĢhur, böyle anıldığına göre 1. Âd kavminin, 
yani yarımadanın güneyinde Ahkaf tepeleri arasında yerleĢik bulunan ve 
daha önce belaya maruz kalmıĢ olan 1. Âd kavminin, yani Hud 
peygamberin kavminin. Daha sonra belki bela sonrasında kalıntılarının 
veya kalanların veya civarının kuzeye doğru göç etmiĢ ataları olsa gerek. 

 
 
142-) Ġz kale lehüm ehuhüm Salihun ela tettekun; 
 
Hani kardeĢleri Sâlih onlara dedi ki: "Korkup sakınmaz mısınız?" 

(A.Hulusi) 
 
142 - O vakit ki kardeĢleri Salih onlara demiĢti: Allah dan korkmaz 

mısınız? (Elmalı) 
 
 
Ġz kale lehüm ehuhüm Salihun ela tettekun hani bir zamanlar 

onlara da soydaĢları Salih Ģöyle demiĢti. Hala sorumluluğunuzun farkına 
varmayacak mısınız. Hala Allah‟a karĢı esas duruĢunuzu takınmayacak 
mısınız, hala kendi haddinizi bilmeyecek misiniz. 

 
 
143-) Ġnniy leküm Rasûlün emiyn; 
 
"Ben kesinlikle güveneceğiniz bir Rasûlüm." (A.Hulusi) 
 



143 - Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiĢ bir Resulüm, eminim. 
(Elmalı) 

 
 
Ġnniy leküm Rasûlün emiyn bakın ben size gönderilmiĢ güvenilir 

bir elçiyim. 
 
 
144-) Fettekullâhe ve etıy'un; 
 
"O hâlde Allâh'tan (kesinlikle yaptıklarınızın sonucunu yaĢatacağı 

için) korunun ve bana itaat edin." (A.Hulusi) 
 
144 - Gelin Allah dan korkun ve bana itaat edin. (Elmalı) 
 
 
Fettekullâhe ve etıy'un Ģu halde Allah‟a karĢı sorumlu davranın ve 

beni izleyin. Allah‟a karĢı sorumlu davranın, beni izleyin. 
 
Bu gerçekten ilginç. Neden Allah‟ı izleyin değil? Çünkü izlenecek 

kimse iz bırakır. Yürüyenlerin izi olur. Yürüyenler iz bırakır ve o iz takip 
edilir. Onun için o izin sahibi Allah‟ın kendisine verdiği yol haritasında 
yürüyorsa, o haritayı takip ediyorsa siz de onu izleyin. Onu izlerseniz o 
zaman Allah‟a karĢı sorumluluğunuzun Ģuurunda olmuĢ olursunuz. Onu 
izlerseniz o zaman sanki Allah‟ı izlemiĢ gibi olursunuz. 

 
 
145-) Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr* in ecriye illâ alâ Rabbil 

alemiyn; 
 
"Bunun için sizden bir karĢılık istemiyorum... Hizmetimin karĢılığı 

yalnızca Rabb-ül âlemîn'e aittir." (A.Hulusi) 
 
145 - Buna karĢı ben sizden bir ecir istemiyorum, benim ecrim 

ancak rabbül'âlemîne aittir. (Elmalı) 
 
 
Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr* in ecriye illâ alâ Rabbil 

alemiyn ben bu davet karĢılığında sizden herhangi bir ücret talep 
etmiyorum, bedel istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, takdir edecek 
olan sadece alemlerin rabbi olan Allah‟tır. 

 



Her peygamber böyle diyerek baĢlamıĢtır davetine. Yani yalancı 
peygamberlerle gerçek peygamberleri ayırt eden unsurlardan biri de 
geçmiĢte bu olmuĢtur. 

 
 
146-) Etütrekûne fiyma hahüna aminiyn; 
 
"(Ne yaparsanız yapın) hep böyle güvende olacağınızı mı 

sanıyorsunuz?" (A.Hulusi) 
 
146 - Siz burada emn-ü eman ile bırakılacak mısınız? (Elmalı) 
 
 
Etütrekûne fiyma hahüna aminiyn içinde bulunduğunuz Ģu 

konumda, Ģu durumda fiyma hahüna, yani Ģu bulunduğunuz durumda 
sonuna kadar bırakılacağınıza dair güvenceniz mi var. yani elde ettiğiniz 
bu refah, bu uygarlık seviyesi, bu güvenlik sonsuza kadar baki mi 
kalacak. Böyle zannediyorsanız siz, Allah‟ı hesaba katmıyorsunuz 
demektir. Ebedi olduğunu zannediyorsanız sahip olduğunuz bu refahın 
aldanıyorsunuz. Bakın, sizden öncekiler ne oldu, onları niçin 
düĢünmüyorsunuz. 

 
Tabii bütün bu sure boyunca anlatılan bütün bu 8 ayrı kıssalarda 

verilen hakikat Ģu; Yeryüzünde hiçbir iktidar baki değildir. Bir iktidar eğer 
Allah ile arasını açarsa ahlakla arasını açar. Ahlaki değerlerini 
kaybederse o iktidar tepe taklak gitmeye mahkumdur. ĠĢte burada verilen 
örnekler aslında tarihin vahye girmesidir. Tarihin vahiy olmasıdır. Dahası 
tarihin bir kitap gibi okunmasıdır. Bir ibretler kitabı olarak okunmasıdır. 

 
 
147-) Fiy cennatin ve 'uyun; 
 
"Cennetler (bahçeler) ve pınarlar içinde..." (A.Hulusi) 
 
147 - O Cennetler, pınarlar. (Elmalı) 
 
 
Fiy cennatin ve 'uyun envai çeĢit bahçeler içinde ve pınar 

baĢlarında. Tabii ki bir refah sisteminde refah düzeyinin insanlara 
yansıdığı en belirgin unsur bu iki unsurdur. Yani insanların gündelik 
hayatlarını geçirdikleri o bölgelerde tamamen geliĢmiĢ bir tarım sistemi, 
geliĢmiĢ bir bahçe düzeni ve geliĢmiĢ bir sulama sistemi. Bunu gösteriyor 
bu ifadeler. 



 
 
148-) Ve züru'ın ve nahlin tal'uha hedıym; 
 
"Ekinler ve tomurcuklarıyla hurma ağaçları!" (A.Hulusi) 
 
148 - Lâtif tal'ı sarkmıĢ hurmalar, ekinler içinde, (Elmalı) 
 
 
Ve züru'ın ve nahlin tal'uha hedıym ekinler ve iç geçirtecek kadar 

zarif olgun, dolgun hurmaların sarktığı hurmalıklar, bahçeler. 
 
 
149-) Ve tenhıtune minel cibali buyuten farihiyn; 
 
"Hünerli ve keyifli olarak dağlardan evler yontuyorsunuz!" 

(A.Hulusi) 
 
149 - Ki bir de dağlardan keyifli keyifli evler yontuyorsunuz, (Elmalı) 
 
 
Ve tenhıtune minel cibali buyuten farihiyn dahası dağlarda 

yonttuğunuz görkemli evlerden dolayı mı Ģımarıyorsunuz. 
 
Bugün bu belde de olduğu söylenen, kalıntıları hala günümüze 

kadar gelmiĢ olan Kuzey Arabistan‟da ki Madaim-i Salih kalıntıları bu 
ayetlerin iĢaret ettiği refah toplumundan geriye kalmıĢ Ģahitler olduğu 
söylenir. Gerçekten de bu kalıntılara bakıldığında kat kat, böyle 
kayalardan dağlar yüzeyinde inci inci iĢlenmiĢ muhteĢem bir biçimde 
süslenmiĢ kat kat evler, odalar ve daha sonra mezar olarak kullanılmıĢ 
adeta saraylar, köĢkler.  

 
Tabii ki her refah toplumu içinde yüzdüğü refahı kendi ellerinin 

eseri sanır. Sahip olduklarının kendisine neden verildiğini unutur, onların 
bir sınama aracı olduğunu hiç aklına getirmez. Parmağa bakarda, 
parmağın gösterdiği yere bakmaz. Ekmeğe teĢekkür ederde, ekmeği 
vereni unutur. Alete teĢekkür ederde aleti yapanı unutur. Araca teĢekkür 
ederde aracı gönderen, yaratan, var edeni unutur. Araca gözünü diker de 
amacı unutur. ĠĢte burada da refah toplumlarının geçmiĢte baĢından 
geçeni örnek olarak gösterilen bu toplumun ulaĢtığı bu mimari düzey ele 
alınıyor. Ve sizi Ģımartan bu geldiğiniz görkemli nokta mı diyor, soruyor. 
Yani bakıp bunu kim yıkabilir mi diyorsunuz. Bunu kim devirebilir mi 



diyorsunuz dağlarda yonttuğunuz o sağlam kayaların içinde kurduğunuz 
köĢklere. Evet onu yıkan bir güç vardı ama hesaba katmıyorsunuz. 

 
[Ek bilgi; Meadin-i Salih 

kalıntıları;http://ekabiruzay.blogspot.com/2012/07/meadin-i-salih-ad-
kavminin-kalntlar.html]  

 
 
150-) Fettekullâhe ve etıy'un; 
 
"O hâlde Allâh'tan (kesinlikle yaptıklarınızın sonucunu yaĢatacağı 

için) korunun ve bana itaat edin." (A.Hulusi) 
 
150 - Gelin Allah dan korkun da bana itaat eyleyin. (Elmalı) 
 
 
Fettekullâhe ve etıy'un ama artık Allah‟a karĢı sorumlu davranın 

ve beni izleyin. 
 
Dikkat buyurursanız hem yukarıda geldi hem burada. 144. ayetle 

150. ayet aynı ifade Allah‟a karĢı sorumlu davranın, beni izleyin. 
Yukarıda bir üstteki ayetlere atfen vurgu taĢıyor. Yani beni size 
gönderdiği için Allah‟a karĢı sorumluluğunuzu bilin. 

 
Ġnniy leküm Rasûlün emiyn (143) size emiyn bir peygamber, 

güvenilir bir peygamber gönderdiği için. Unutmayın eğer güvenilir bir 
peygamber göndermezse ne olur. Maneviyat insanın ekmek kadar, su 
kadar ihtiyacıdır. Hatta daha fazla ihtiyacıdır. Bu ihtiyacı sahih kapıdan 
gideremediği zaman boĢluk oluĢur. Bu boĢluğu doldurmak için 
kalpazanlar sahtekarlar, sahte peygamberler, yalancı peygamberler 
türer. Ya da peygamber olduğunu iddia eden Ģairler, kâhinler, büyücüler, 
sihirbazlar sıraya girer. Ve siz hakikati onların kapısında ararsınız. 
Maneviyat boĢluğunu onların yalancı seslerinden gidermeye çalıĢırsınız. 
Yani sahip olamayacağınız bir Ģeyi, sahip olamamıĢ birinden istersiniz. 
ĠĢte bunun için Allah‟a karĢı sorumluluğunuzu bilin. Bunun için Allah‟a 
yönelin. Haddinizi bilin. 

 
Sonraki ise, 150. ayetteki ise daha farklı bir vurguya sahip. O da 

yine bir üstteki ayet ve üstteki pasajın vurgusu. Nedir o? Bakın Allah‟a 
karĢı sorumluluğunuzu bilin çünkü bu refahı O‟na borçlusunuz. Size 
böyle muhteĢem bir mimari ortaya koyabilecek bir kabiliyet vermeseydi 
nasıl böylesine görkemli bir medeniyet kuracaktınız. Bakın etrafınızdaki 
diğer canlılarla bakın onlar taĢı taĢ üstüne koyamazken sizler böylesine 

http://ekabiruzay.blogspot.com/2012/07/meadin-i-salih-ad-kavminin-kalntlar.html
http://ekabiruzay.blogspot.com/2012/07/meadin-i-salih-ad-kavminin-kalntlar.html


görkemli bir medeniyeti sırf kendi yiğitliğinizden mi baĢardığınızı 
düĢünüyorsunuz. Onun için Allah‟a karĢı sorumluluğunuzu bilin. 
Sorumlusunuz, borçlusunuz, borcunuzu bilin ve itiraf edin. 

 
“Ya rabbi, neyim varsa sana borçluyum.” Deyin. Bu sorumluluk 

Ģuurunun zeminidir. Din budur. Din borçluluk bilincidir. 
 
 
151-) Ve lâ tutıy'u emrel müsrifiyn; 
 
"Yetkisini aĢanların emrine itaat etmeyin!" (A.Hulusi) 
 
151 - Ġtaat etmeyin o kimselere ki. (Elmalı) 
 
 
Ve lâ tutıy'u emrel müsrifiyn haddi aĢanların isteklerine uymayın. 
 
 
152-) Elleziyne yüfsidune fiyl Ardı ve lâ yuslihun; 
 
"Ki onlar (yetkilerini aĢanlar) dünyada insanları yanlıĢa 

yönlendirirler, düzeltici olmazlar." (A.Hulusi) 
 
152 - yer yüzünü fesada verirler de ıslâh etmezler. (Elmalı) 
 
 
Elleziyne yüfsidune fiyl Ardı ve lâ yuslihun böyleleri; düzeni 

sağlamadıkları gibi, düzeni korumadıkları gibi bir de yer yüzünde fesat 
çıkarıyorlar. Yani düzeni sağlayacakları yere fesadın sebebi oluyorlar. 
Tabii çıkardıkları fesadı kabul de etmezler. Hani Bakara suresinde ifade 
buyrulduğu gibi; 

 
Ve iza kıyle lehum lâ tüfsidu fiyl Ard.. (Bakara/11) kendilerine; 

yer yüzünde fesat çıkarmayın, yer yüzünde bozgunculuk çıkarmayın, yer 
yüzünü fesada vermeyin denildiği zaman, uyarıldığı zaman derler ki; 
kalû innema nahnu muslihûn (Bak/11) ne münasebet derler. Biz 
yalnızca ıslah ediyoruz. Reform yapıyoruz, düzeltiyoruz. Öyle derler. 
Yani tüm fesatçılar ıslah ettiklerini düzelttiklerini, istikrarı sağladıklarını, 
düzeni koruduklarını savunurlar. Elâ innehum humulmüfsidûne ve 
lâkin lâ yeĢ'urûn. (Bakara/12) Bakın iĢte gerçekten fesatçılar onların ta 
kendileridir. Kur‟an bu gerçeği,bugün ayan açık gördüğümüz bu gerçeği 
ne muhteĢem ifade etmiĢ. Demek ki her çağda böyleymiĢ. Bu zamanlar 
üstü gerçeği Kur‟an böylesine güzel ifade buyurmuĢ. 



 
 
153-) Kalu innema ente minel müsahhariyn; 
 
Dediler ki: "Sen büyülenmiĢsin (etki altına girmiĢsin)." (A.Hulusi) 
 
153 - Sen dediler: çok büyülenmiĢlerdensin. (Elmalı) 
 
 
Kalu innema ente minel müsahhariyn peki, onlar nasıl 

savundular kendilerini? ġöyle; Dediler ki; sen büyülenmiĢ birinden 
baĢkası değilsin. Bakınız Firavun da kendisini davet eden Musa‟ya, sen 
delisin demiĢti. Çünkü böylesine güç dengesizliğinin olduğu bir noktada, 
yer yüzünün biricik gücü olduğunu düĢünen bir yöneticiyi ve yönetimi, 
karĢısına çıkıp ta hakikate ve hakka çağırma cesareti gösteriyorsanız o 
bunu anlamayacaktır. Çünkü bunun rasyonel bir izahı yoktur ona göre. 
Onun için siz delisiniz. Çünkü siz kahredici bir güce karĢı duruyorsunuz. 
Bunu hangi akılla yaptığınızı anlamayacaktır. Oysa bunu akılla değil 
imanla yaptığınızı anlasaydı bunu demeyecekti. Fakat anlasaydı zaten 
inkar etmeyecekti, direnmeyecekti. 

 
Bakınız bu insanlarda kendilerini davet eden peygamberlerine, 

Salih peygambere böyle karĢı koydular. Sen sihirlenmiĢsin dediler. 
Aslında bu bir polemiktir. Yani sana sözümüz yok, sen iyi biriydin. Fakat 
yoldan çıktın, “galiba biri seni sihirledi.” Birinin sihrine maruz kalmasan 
sen böyle davranmazdır. 

 
Niçin böyle bir akıl yürütme? Çünkü mevcut olanı meĢru olarak 

görüyorlar. Ġdeal olanı olgu olarak görüyorlar ve bu muhteĢem refahın 
içinde, herkesin ağız suyunu akıtan bu refahın içinde yaĢayıp giderken, 
birinin bu refahın önüne taĢ koymasını, sen delirdin mi, sen sihiremi 
maruz kaldın, yani biri seni büyüledi mi diye tepki ile karĢılıyorlar. Çünkü 
onlara göre ye iç yat hesabı olacak. Böyle bir refah toplumunda ancak ya 
sihirlenmiĢ olanlar, ya da deli olanlar mevcut duruma itiraz ederler.  

 
Oysa aslında akıllı olanlar görürlerdi. Akıllı olanlar bir zevkin, bir 

uygarlığın refahının zirveye çıktığı bir durumda eğer bunun içini ahlakla 
dolduramamıĢsa bu uygarlığın aslında ne kadar yükseliyorsa o kadar 
baĢ aĢağı düĢeceğini, yani yükseliyor gibi göründüğü tüm durumların 
kendi aleyhine geliĢtiğini düĢüĢünün ve parçalanmasının da o kadar sert 
ve Ģiddetli olacağını ancak akıllılar görürler. ĠĢte onların baĢında da 
insanlığın ufku peygamberler geliyordu. 

 



ġımarıklığının zirvesine ulaĢmıĢ bir refah toplumunda ahlâka çağrı 
irrasyoneldir. Hz. Salih‟i de böyle algıladılar. Yani akılcı değilsin, mutlaka 
sihirlenmiĢ olmalısın. 

 
 
154-) Ma ente illâ beĢerun mislüna* fe'ti Bi ayetin in künte 

mines sadikıyn; 
 
"Sen yalnızca bizim benzerimiz bir beĢersin (ama kendini farklı 

sanıyorsun)! Eğer sözünde sadıksan hadi bir mucize göster!" (A.Hulusi) 
 
154 - Sen bizim gibi bir beĢerden baĢka nesin? Haydi bir âyet getir 

eğer sadıklardan isen. (Elmalı) 
 
 
Ma ente illâ beĢerun mislüna yine devam ettiler. Sen de sadece 

bizim gibi beĢer türüne ait ölümlü bir insansın. fe'ti Bi ayetin in künte 
mines sadikıyn eğer doğru sözlü isen haydi bir delil getir de görelim. 

 
Evet, sende bizim gibi bir insansın dediler. Ölümlüsün, beĢersin 

dediler. Aslında insansın demiyorlar tabii beĢersin. Onlar gibi bir insan 
değil, ama onlar gibi bir beĢer. Doğrudur, zaten peygamberlerin farklılığı 
beĢerlikte değil insanlıkta, insan olmada farklılar. Fakat onların ima ettiği 
Ģey farklı. Ne o? Ġnsanüstü bir peygamber. Mesela melek. Tüm inkarcı 
toplumlar böyle bir talepte bulunmuĢlardır. Çünkü uymaya gönülleri 
yoktur. Vahyin çağrısını hayatlarına uydurmaya, hayatlarında yaĢamaya 
gönülleri olmadığı için eğer gönderilen bir melek olsaydı bu sefer; Biz 
meleği izleyemeyiz diyeceklerdi. Çünkü meleklerin izi olmaz. Onun içinde 
burada 8 örnek boyunca her peygamber, 

 
Fettekullâhe ve etıy'un beni izleyin Allah‟a karĢı muttaki olun beni 

izleyin. Allah‟tan sakının, Allah‟a saygılı davranın beni izleyin. Çünkü 
beni Allah gönderdi. Ben O‟nun elçisiyim. Eğer Allah‟a saygılı olursanız 
bana da saygılı olursunuz ve beni izlersiniz.  

 
Beni izleyin. Niçin? Beni izleyinin aslında arkasında müthiĢ bir Ģey 

var değerli Kur‟an dostları. Filozoflarda olmayan, Ģairlerde olmayan 
düĢünürlerde olmayan bir Ģey. Ne o? Ben sizi bir yola çağırıp ta kendim 
fildiĢi kulede oturmuyorum. Ben  sizi çağırdığım yolun önündeyim. Yani 
ben de yolcuyum. Ben de yürüyorum. Eğer bu yolda bir diken varsa önce 
benim ayağıma batacak. Çünkü ben önünüzden gidiyorum. Beni izleyin 
diyorum. Sizi izleyeyim, düĢün önüme demiyorum, beni izleyin. Fettekul 
dolayısıyla eğer bu yolda tehlikeler varsa bu tehlikelere önce maruz 



kalacak olan benim. Ki her peygamber böyle olmuĢtur zaten. 
Ümmetlerinin içerisinde peygamberden daha ağır acı çeken olmamıĢtır. 
Ağır yük çeken olmamıĢtır. En ağır yükleri peygamberler çekmiĢtir.  

 
“EĢeddül belâ, alel enbiya, sümmel ulema sümmel emselü fel 

emsel” sözünde olduğu gibi. Ġmtihanın en ağırlısı önce 
peygamberlere,sonra alimlere, sonra iĢte hakikate yakınlığına göre 
insanlara paylaĢtırılmıĢtır. 

 
 
155-) Kale hazihi nakatün leha Ģirbün ve leküm Ģirbü yevmin 

ma'lum; 
 
(Sâlih) dedi ki: "ġu (baĢıboĢ) diĢi deve... Onun da bir su içme sırası 

var, sizin develerinizin de..." (A.Hulusi) 
 
155 - Ha, dedi: iĢte bir naka ona bir Ģirb hakkı' size de malûm bir 

günün Ģirb hakkı. (Elmalı) 
 
 
Kale bir belge istediler ya o da dedi ki Salih peygamber; hazihi 

nakatün o belge iĢte bu diĢi devedir. leha Ģirbün ve leküm Ģirbü 
yevmin ma'lum su içme hakkı belli bir gün size belli bir gün de ona aittir 
buyurdu Salih peygamber.  

 
Bu devenin A‟raf/73. ayetinde, ki orada da bu kıssa anlatılır; 

Nakatullah, Allah‟ın devesi olduğunu öğreniyoruz. Ne demek Allah‟ın 
devesi? Kimi müfessirlerin isabetle beyan ettiği gibi kamu malı. Yani özel 
deve değil, özel mülkiyet değil, her hangi bir Ģahsa ait değil. Kamu malı. 
Bu toplum öyle azgın bir toplumdu ki her çağdaki azgın toplum gibi.  

 
Eğer sahipsizse bir canlı, ona Ģefkat ve merhamet göstermiyordu. 

Hatta Allah‟ın diye bildikleri bir hayvan, Allah‟a adanmıĢ bir hayvan 
diyebildikleri bir hayvana su bile vermiyorlardı. Allah versin diye. Sanki su 
kendilerine ait, sanki suyu onlar yarattılar da Allah‟ın mahlukatını sudan 
esirgiyorlar. Suyu ondan esirgiyorlar. Böylesine bir azgınlık ve sınavları 
da iĢte sanki basit gibi gelen ama aslında çok derin öğütlerle, ibretlerle 
dolu olan böyle bir deve ile imtihan edildiler. 

 
Azgınlardı, Ģımarıklardı. Madem Allah‟ındır, o beslesin diyorlardı. 

Allah‟a adanmıĢ madem biri kimse Allah‟a adamıĢ artık O beslesin, 
suyumuzdan almasın. Yani azınca böyle mi olur diyeceksiniz. Eğer 
etrafınıza bakarsanız azmıĢ olanların böyle olduğunu, aslında bu örneğin 



geçmiĢte kalmadığını Varlıkla ĢımarmıĢ olanların bir devenin içeceği 
suya dahi tahammül edemeyeceğini, bu kadar cık bir Ģefkati dahi 
gösteremeyeceğini görürsünüz. Tabii savunmasız masum bir canlı ile 
sınanmak, bu sınav o. 

 
 
156-) Ve lâ temessuha Bi suin feye'huzeküm azâbü yevmin 

azıym; 
 
(Sakın) ona kötülük yapmayın. (Aksi takdirde) sizi çok güçlü bir 

sürecin azabı yakalar." (A.Hulusi) 
 
156 - Sakın ona bir kötülükle iliĢmeyin ki o yüzden sizi büyük bir 

günün azâbı yakalar. (Elmalı) 
 
 
Ve lâ temessuha Bi suin feye'huzeküm azâbü yevmin azıym 

Salih peygamber devam etti. Sakın ola dedi. Ona bir kötülük yapayım 
demeyin. Eğer böyle yaparsanız sizi korkunç bir günün azabı 
enseleyiverir. 

 
Peki onlar ne yaptılar? Bildiklerini yaptılar. Tasavvurları 

değiĢmeden eylemleri değiĢmez di. Onun için yamuk bakıyordular, doğru 
göremezlerdi ve göremediler de. Ne yaptılar? Onu hayvan olarak 
gördüler. Yani Salih peygamberin peygamberlik alameti olan deveyi 
sıradan bir hayvana indirgediler. ĠĢte indirgemeci mantığın dehĢet bir 
örneği. Ġbretlik bir örneği. Hayvana indirgediler.  

 
Neye benzer bu? Affedersiniz köpeğin gözünde insan neye 

indirgenir? Et ve kemiğe. Veya benzer bir Ģeyden yola çıkalım. Eğer 
doğru yerden bakmazsanız hacer-ül esved, taĢa indirgenir değil mi? 
Kabe de sıradan bir yapıya indirgenir değil mi. eğer doğru bir yerden 
bakarsanız. Hatta bakınız böyle indirgemeci mantık, öyle komik duruma 
düĢer ki, dünyanın en ağır acısını omzuna yüklenip göz yaĢı döken, 
evladını kaybetmiĢ bir annenin göz yaĢını, göz yaĢı bezelerinin faaliyete 
geçmesine indirger. Niye ağlıyor diye sorduğunuz zaman, göz yaĢı 
bezeleri çalıĢıyor demek kadar abes. Görüyorsunuz değil mi. arkadaki 
ruhu ihmal ettiğinizde o kadar komik oluyor ki, göz yaĢı bezelerinin 
faaliyetine mi indirgenir bir insanın acısı. 

 
Yakub gözünü neden kaybetti? Göz yaĢı bezeleri fazla çalıĢmıĢta 

ondan cevabı ne kadar komik değil mi? ĠĢte böyle bir mantık indirgemeci 
mantık. Kurban ete kemiğe indirgenebilir mi? Onun için Kur‟an öyle 



demiyor mu? Allah‟a onun ne kanı ne eti ulaĢır. Len yenalAllâhe 
lühumüha ve lâ dimauha ve lâkin yenalühüt takva minküm. (Hac/37) 
sizden O‟na ulaĢacak olan nedir? Ruhudur ruhu. Yani o kurban ruhu. 
Sizin onu kurban etme bilinciniz, budur.  

 
Onun için burada da iĢte o oldu. Takvalı davranmadılar. Kafirin 

takvası nedir? EĢyaya karĢı sorumluluk. Kendine ve eĢyaya karĢı 
sorumluluk. Zaten kendine eĢyaya karĢı sorumluluk göstermeyen Allah‟a 
karĢıda sorumluluğunu göstermez. Takvanın en düĢüğü varlığın en 
düĢüğüne karĢı sorumluluk, takvanın en yükseği de varlığın sahibi olan 
Allah‟a karĢı sorumluluktur. ĠĢte bu noktada onlar öyle davranmadılar. Ne 
yaptılar? Ġndirgediler, yani deve canım..! buna indirgediler. Allah‟ın 
iradesini görmezden geldiler.   

 
 
157-) Feakaruha feasbahu nadimiyn; 
 
(Uyarıyı dinlemeyip) diĢi deveyi vahĢice boğazladılar; sonunda da 

çok piĢman oldular. (A.Hulusi) 
 
157 - Derken onu vurdular, fakat nâdim oldular. (Elmalı) 
 
 
Feakaruha feasbahu nadimiyn Ne yaptılar? Onu iĢkenceyle, 

vahĢice katlettiler. Ekara; etimolojik manası hayvanın dizlerini iĢkence ile 
kırmak anlamına gelir. Yani kan kaybettirerek, iĢkence yaparak bir canlıyı 
öldürmek. Ona böyle yaptılar. Tabii ki feasbahu nadimiyn sonunda 
piĢman oldular ama iĢ iĢten geçmiĢti. Ġmtihanı kaybetmiĢlerdi. Mahlukata 
Ģefkat ve merhametlerinin olmadığını Allah kendilerine böyle göstermiĢti. 
Yani; ey azgın toplum sizin probleminiz aslında bu görkemli görüntüye 
rağmen, bu refaha rağmen, bütün bu mimari faaliyetlerine rağmen 
altında bir ruhun olmaması. Ġçi boĢ. 

 
ġems/12.-29. ayetlerinde bu kavmin iĢlediği bu cinayet güzel ve 

ayrıntılı bir biçimde anlatılır. 
 
 
158-) Feehazehümül azâb* inne fiy zâlike le ayeten ve ma kâne 

ekseruhüm mu'miniyn; 
 
onunda o azap onları çarptı! Muhakkak ki bu olayda bir iĢaret - 

ders vardır... Onların çoğunluğu iman etmemiĢlerdir! (A.Hulusi) 
 



158 - Çünkü kendilerini azâb yakalayıverdi Ģüphesiz bunda mutlak 
bir âyet var öyle iken ekserîsi mümin olmadı. (Elmalı) 

 
 
Feehazehümül azâb onları malum azap kıskıvrak yakalayıverdi. 

Hatta bir önceki cümleden itibaren alırsak feasbahu nadimiyn 
Feehazehümül azâb yani piĢman oldular fakat piĢman olmaya vakitleri 
bile olmadı. Çünkü onları malum azab kıskıvrak yakalayıverdi. 

 
Kamer/31. ayeti bu azabı daha bir açıyor. Diyor ki; rüzgarın, 

kasırganın havaya savurduğu çit çalıları gibi cesetleri etrafa saçıldı. 
DehĢetini böyle ifade buyuruyor Kamer suresinde. Kasırganın etrafa 
dağıttığı çit çalıları gibi cesetleri savruldu diyor. Böyle bir azab. 

 
inne fiy zâlike le ayeh elbet bu kıssada da alınacak mutlaka bir 

ders vardır. ve ma kâne ekseruhüm mu'miniyn fakat insanların çoğu 
yine de inanmayacaklardır. Neden? Çünkü ders almayacaklardır. Ders 
alsalardı inanacaklardı, ders alsalardı güveneceklerdi. Ders 
almayacakları için inanmayacaklardır. 

 
 
159-) Ve inne Rabbeke le"HU"vel 'Aziyzur Rahıym; 
 
Kesinlikle Rabbin "HÛ"; El Aziyz'dir, Er Rahıym'dir. (A.Hulusi) 
 
159 - Ve Ģüphesiz rabbin o, öyle azîz öyle rahîm. (Elmalı) 
 
 
Ve inne Rabbeke le"HU"vel 'Aziyzur Rahıym ne ki senin rabbin 

sınırsız rahmet sahibi olan O yüceler yücesidir. 
 
 
160-) Kezzebet kavmü Lutınil murseliyn; 
 
Lût toplumu da Rasûlleri yalanladı. (A.Hulusi) 
 
160 - Lût kavmi gönderilen Resulleri tekzip etti. (Elmalı 
 
 
Kezzebet kavmü Lutınil murseliyn Lût kavmi de elçilerini 

yalanladı. 
 



Yeni bir kıssaya daha girdik değerli dostlar. Kıssa, kıssa ardına 
anlatılıyor. Salih kıssasının arkasından Lût kıssası. Ondan önce de 
bildiğiniz gibi Hûd kıssası, Hz. Ġbrahim‟in kıssası, Hz. Musa‟nın kıssası 
anlatılmıĢtı. Bu kıssalar elbette geçmiĢin masalları olsun diye 
anlatılmıyor. Onun için bu kıssaların tümünün sonunda gelen o 8 kez 
gelen Ġnne fiy zâlike leayeh elbet bu anlatılanlarda da bir ders mutlaka 
vardır. Kim için? Ders alacak kimse için uyarısı boĢuna gelmiyor. Ders 
alsınlar diye anlatılan bu uyarılardan tabii ki herkesin ders almayacağını 
da yine kendisi söylüyor Kur‟an ın. 

 
Kuzey Arabistan da Filistin topraklarına mücavir Lût gölünün 

etrafına yerleĢmiĢ bir topluluk tu bu Lût kavmi diye bildiğimiz kavim. Hz. 
Lût‟un davet ettiği bir grup Ģehir. Özellikle Lût gölünün güney ucunda bir 
vadi vardı. Unutmayalım ki Lût gölü önceden de var olan bir göl olmasına 
rağmen önceden tatlı su idi. Bu belâ ile bir takım toprak altında ki petrol 
vs. gibi bir takım atık maddeler suyun kimyasını değiĢtirdi ve Ģu anda 
suda hiçbir canlı yaĢamamaktadır bu belânın ardından. 

 
ĠĢte Lût eski gölünün asli gölün güney ucunda bir vadi ve o vadide 

birçok Ģehir. Sadece Sodom ve Gomore değil Edmah, Zeboyim, zoar, 
BeĢ kent. BeĢ yerleĢim mahalli o yemyeĢil vadide yaĢıyorlar ve güzel bir 
uygarlık kurmuĢtular. GeliĢmiĢ bir uygarlık. Fakat ahlakı hesaba 
katmadılar. Erdemi hesaba katmadılar, Allah‟ı unuttular. Kendilerine 
nimet verenlerin veren Allah‟ı unutarak nimetin kendileri sayesinde 
olduğunu düĢündüler ve öyle Ģımardılar ki, iĢte Allah onlara Hz. Lût‟u 
gönderdi. 

 
 
161-) Ġz kale lehüm ehuhüm Lutun ela tettekun; 
 
Hani kardeĢleri Lût onlara dedi ki: "Korkup sakınmaz mısınız?" 

(A.Hulusi) 
 
161 - O vakit ki kardeĢleri Lût onlara demiĢti: siz Allah dan korkmaz 

mısınız? (Elmalı) 
 
 
Ġz kale lehüm ehuhüm Lutun ela tettekun hani bir zamanlar 

onlara kardeĢleri Lût Ģöyle demiĢti. Hala Allah‟a borçlu olduğunuzu ve 
dolayısıyla sorumlu olmanız gerektiğini kavramayacak mısınız? Yani 
Allah karĢısında sorumlu davranmayacak mısınız. 

 
 



162-) Ġnniy leküm Rasûlün emiyn; 
 
"Ben kesinlikle güveneceğiniz bir Rasûlüm." (A.Hulusi) 
 
162 - Haberiniz olsun ben size gönderilmiĢ bir Resulüm, eminim. 

(Elmalı) 
 
 
Ġnniy leküm Rasûlün emiyn hem bakın ben size gönderilmiĢ 

güvenilir bir elçiyim. 
 
 
163-) Fettekullâhe ve etıy'un; 
 
"O hâlde Allâh'tan (kesinlikle yaptıklarınızın sonucunu yaĢatacağı 

için) korunun ve bana itaat edin." (A.Hulusi) 
 
163 - Gelin Allah dan korkun da bana itaat edin. (Elmalı) 
 
 
Fettekullâhe ve etıy'un Allah‟a karĢı sorumlu davranın ve beni 

izleyin, peĢime takılın ki sizi uzaklaĢtığınız Allah‟a yaklaĢtırayım. Sizi 
soyunduğunuz ruha kavuĢturayım. Sizi mahrum kaldığınız ahlaka 
ulaĢtırayım. 

 
 
164-) Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr* in ecriye illâ alâ Rabbil 

alemiyn; 
 
"Bunun için sizden bir karĢılık istemiyorum... Hizmetimin karĢılığı 

yalnızca Rabb-ül âlemîn'e aittir." (A.Hulusi) 
 
164 - Buna karĢı ben sizden bir ecir de istemiyorum, benim ecrim 

ancak rabbül'âlemîne aittir, (Elmalı) 
 
 
Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr* in ecriye illâ alâ Rabbil 

alemiyn ben sizden bu davetim karĢılığında hiçbir ücret istemiyorum. 
Benim ücretimi, ecrimi vermek takdir etmek yalnızca Allah‟a kalmıĢtır. 

 
 
165-) Ete'tunez zükrane minel alemiyn; 
 



"Ġnsanlardan (diĢileri bırakıp) erkeklerle mi yatmak istiyorsunuz?" 
(A.Hulusi) 

 
165 - Âlemîn içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? (Elmalı) 
 
 
Ete'tunez zükrane minel alemiyn Ģimdi siz insanların içerisinden 

erkeklere mi yanaĢıyorsunuz. 
 
 
166-) Ve tezerune ma haleka leküm Rabbüküm min ezvaciküm* 

bel entüm kavmün adun; 
 
"Rabbinizin sizin için yarattığı kadınları bırakıyorsunuz! Hayır, siz 

sınırlarınızı aĢan bir topluluksunuz!" (A.Hulusi) 
 
166 - Bırakıyorsunuz da sizin için yarattığı çiftleri? Doğrusu siz 

insanlıktan çıkmıĢ bir kavimsiniz. (Elmalı) 
 
 
Ve tezerune ma haleka leküm Rabbüküm min ezvaciküm bu 

Ģekilde rabbinizin, sizin için yarattığı eĢlerinizi bir yana bırakıyorsunuz. 
bel entüm kavmün adun yoo..! siz var ya siz basbayağı sınırları 
çiğneyen azgın bir kavimsiniz. 

 
Evet, manzara bu. Lût kavminin iĢlediği o dehĢet ve o ağır 

sapkınlık aslında yine temelde refah toplumunun kendilerine bu nimeti 
veren Allah ile aralarını açma yüzündendi. Ahlaki davranma konusunda 
eğer bir toplum üzerine düĢeni yapmıyorsa o toplumda aslında 
ahlaksızlığın hangi seviyede duracağını kimse kestiremez. Çünkü çok 
temelde basit gibi gelir. Fakat haksızlıklar üzerine kurulmuĢ bir servet 
mutlaka fuhuĢ sektörünü tetikleyecektir. O sektörü finanse eden haram 
kazanç büyüdükçe tüm gayri meĢru yollar arayacaktır kendisine çıkacak. 
Onun için haram kazanç haramı besler. Haram gelir mutlaka çıkacak 
haram bir yer arar. O nedenle bir toplumun refahı eğer temiz ahlaki 
değerler üzerine oturmuyorsa o toplumun refahı bir felaketin habercisi 
olur aynı zamanda. 

 
Lût kavmi de böyle olmuĢtu. Fıtratla çeliĢen cinselliğin doğasına 

aykırı bir iĢ iĢliyorlardı. 
 
 



167-) Kalu lein lem tentehi ya Lutu letekûnenne minel 
muhreciyn; 

 
Dediler ki: "Andolsun ki ey Lût, eğer (bu söylemlerinden) 

vazgeçmezsen, kesinlikle (buradan) çıkarılacaksın!" (A.Hulusi) 
 
167 - And ederiz ki dediler vazgeçmezsen ya Lût, mutlak ve 

muhakkak çıkarılanlardan olacaksın. (Elmalı) 
 
 
Kalu lein lem tentehi ya Lutu letekûnenne minel muhreciyn 

eğer buna bir son vermezsen ey Lût dediler, eğer bu davetine, bakınız 
sadece davet ediyor, yapmayın diyor. Doğanıza aykırı davranmayın. Bir 
toplum ki doğasına aykırı davranırsa mutlaka cezalandırılır. Çöker. 
Ahlakı çöken bir toplumun mutlaka kendisi de çöker. Onun için, sizin için 
söylüyorum dercesine, yapmayın. Fakat onlar onun öğüdüne bile 
gelemediler. Buna bir son ver. Yani bize ahlakı hatırlatma, bize doğruyu 
hatırlatma. 

 
Çok ilginç, tüm sapkınlara bakınız kendilerine doğrunun ve 

hakikatin hatırlatılmasından olağanüstü rahatsız olurlar. Bu  adeta insan 
doğasının zamanlar ve zeminler üstü bir tabiatı. Tarih boyunca aynı. 
Hakikati söylediğiniz zaman mutlaka varlığını yalana borçlu olanlar 
rahatsız olacaklardır. Buna bir son vermezsen dediler ey Lût sürgün 
edilmiĢ bir olup çıkacaksın. Yani seni sürgün ederiz. 

 
 
168-) Kale inniy liameliküm minel kaliyn; 
 
(Lût) dedi ki: "Gerçek Ģu ki, sizin bu fiillerinizden nefret ediyorum! 

(Fâile değil, fiile nefret gerçeği vurgulanıyor. A.H.)" (A.Hulusi) 
 
168 - Ben, dedi: doğrusu sizin amelinize buğz edenlerdenim. 

(Elmalı) 
 
Kale inniy liameliküm minel kaliyn Lût dedi ki bilmiĢ olun ki ben 

bu yaptığınızdan dolayı sizi Ģiddetle kınıyorum. Her tür zulüm ve 
sapmaya karĢı farklı tavırlar ele alınıyor bu kıssalarda dikkat 
buyurursanız. Hz. Ġbrahim kıssasında bir avuç, hatta birkaç insanın, bir 
ailenin küfre karĢı direnip baĢka bir Ģey yapamayınca, artık sonuna kadar 
direnip imkanları tüketince, yeni imkanlar üretmek için farklı ufuklara 
açılma örneğini gördük.  

 



Hz. Musa örneğinde bir peygamberin örgütlü bir güce karĢı, 
zamanının süper gücüne karĢı nasıl bir davet yürüttüğünün üslubunu 
gördük. Hud kavmin örneğinde bir toplumun görkemli bir uygarlık 
kurduktan sonra hakikate karĢı direndiklerinde nasıl toptan yok edildiğini, 
yok edileceğini gördük. ĠĢte Salih kavminde farklı bir versiyonunu gördük, 
burada da farklı bir versiyonunu görüyoruz. O versiyonda da aslında bir 
toplumun ahlaki dejenerasyonunun neticede o toplumu nasıl mahvı 
periĢan ettiğinin bir örneğini. 

 
Tarih okunan bir vahiy oluyor burada. Tarihi olaylar, hadiseler vahiy 

olarak önünüze gelip açılıyor. ĠĢte bu olayda onlardan biri. 
 
[Ek bilgi; SODOM VE GOMORANIN BAġINA GELENLER 
http://ekabirweb.blogspot.com/2012/08/sodom-ve-gomorranin-

basina-gelenler.html] 
 
 
169-) Rabbi necciniy ve ehliy mimma ya'melun; 
 
"Rabbim, beni ve ehlimi (bunların) yaptıklarından kurtar." (A.Hulusi) 
 
169 - Yâ rab! Beni ve ehlimi bunların amellerinin Ģumundan halâs 

et. (Elmalı) 
 
 
Rabbi necciniy ve ehliy mimma ya'melun rabbim dedi, beni ve 

ailemi, bunların yaptıklarının, asalında yaptıklarından diyor da ayet, Ģöyle 
açımlamalı bunu yaptıklarının sonucunda gelecek olan beladan koru. 

 
 
170-) Fenecceynahu ve ehlehu ecme'ıyn; 
 
Bunun üzerine Onu ve ehlini toptan kurtardık. (A.Hulusi) 
 
170 - Biz de onu ve ehlini tamamen halâs ettik. (Elmalı) 
 
 
Fenecceynahu ve ehlehu ecme'ıyn sonuçta biz de onu ve 

ailesinin tamamını kurtardık. 
 
 
171-) Ġlla 'acuzen fiyl ğabiriyn; 
 

http://ekabirweb.blogspot.com/2012/08/sodom-ve-gomorranin-basina-gelenler.html
http://ekabirweb.blogspot.com/2012/08/sodom-ve-gomorranin-basina-gelenler.html
http://ekabirweb.blogspot.com/2012/08/sodom-ve-gomorranin-basina-gelenler.html


Sadece gelmek istemeyen kocakarı (Lût a.s.ın iman etmeyen 
karısı) hariç! (A.Hulusi) 

 
171 - Ancak bir acuze kaldı. (Elmalı) 
 
 
Ġlla 'acuzen fiyl ğabiriyn ancak bir koca karı geride kaldı. 
 
Kur‟an kocakarı diyor, ismini vermiyor tabii ki. Hz. Ġbrahim‟in 

babasını vermiĢti hatırlayacaksınız Ġbrahim kıssasında. Burada da Hz. 
Lût‟un eĢini veriyor. Yani kötü örnek, bir peygamberin babası da olsa, 
hanımı da olsa kötüdür ve elbette insanın kazandığı kendisinedir. 
Kocasının peygamber olması nihai tahlilde onun hidayeti için garanti 
olmuyor. Bunu bize aynı zamanda veriyor. 

 
 
172-) Sümme demmernel âhariyn; 
 
Sonra diğerlerini yerle bir ettik! (A.Hulusi) 
 
172 - Sonra geridekileri hep tedmir eyledik. (Elmalı) 
 
 
Sümme demmernel âhariyn sonra ötekileri yerle bir ettik. 
 
 
173-) Ve emtarna aleyhim metaren, fesae metarul münzeriyn; 
 
Onların üzerine öyle bir yağmur yağdırdık ki! Uyarılanların yağmuru 

ne kötüdür! (A.Hulusi) 
 
173 - Ve üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki ne fena idi o 

münzerin yağmuru. (Elmalı) 
 
 
Ve emtarna aleyhim metaren sonunda bela sağanağı, bela 

yağmuru üzerlerine öyle bir yağdı, oyle bir boca ettik ki bela yağmurunu 
fesae metarul münzeriyn gör ki uyarılan fakat uslanmayan kimselerin 
maruz kaldıkları bu bela sağanağı ne berbat, ne dehĢet bir bela 
sağanağı imiĢ. Bunu gör. 

 
Gerçekten de yağılan arkeolojik çalıĢma ve uzaydan yapılan 

çekimler, MÖ. 2000 civarında bu bölgede tarihsel olarak kurulduğu 



bilinen bu görkemli uygarlığın Hz. Ġbrahim zamanında dehĢetli bir 
biçimde yok olduğunu gösteriyor. Bugünkü Lût gölünün güney ucu Lût 
gölünden ayrı olarak sığ bir dildir. Onun için bugün adı da el Lisan‟dır 
zaten oranın, dildir. Çok derin bir sığlık bayağı büyük, 15 Km. kadar bir 
sığlık vardır orada. YaklaĢık 60. mt. Suyun altındadır. Fakat o sığlık biter 
bitmez cetvelle çizilmiĢ gibi bir fay hattı 400 mt. Birden iner. 60 mt.den 
400 mt. Ye çıkar derinlik. Ora fay hattıdır. KırılmıĢtır oradan. Yani toptan 
o yeĢil vadide geliĢmiĢ bir toplum kuran ama ahlâkı olmadığı için fıtrata 
aykırı bir yöneliĢle en çirkin ahlaksızlıkları yapan Lût kavmi böyle bir 
belaya uğramıĢtır.  

 
Hatta Tevrat‟ta biz bir ayrıntı ile karĢılaĢıyoruz Tekvin bölümünde; 

Hz. Ġbrahim olayı haber alınca belayı, bölgeye hareket eder bela yerine 
ve Hz. Ġbrahim‟in dilinden bela mahallinin fotoğrafı Ģöyle verilir. Yerin, 
ateĢ yakılmıĢ bir ocak gibi dumanı tütüyordu. Evet, ateĢ yakılmıĢ bir ocak 
gibi dumanı tütüyor. Böyle bir bela ile yok olmuĢlardır. 

 
 
174-) Ġnne fiy zâlike le ayeten, ve ma kâne ekseruhüm 

mu'miniyn; 
 
Muhakkak ki bu olayda da bir iĢaret - ders vardır... Ne var ki onların 

çoğunluğu iman etmemiĢtir. (A.Hulusi) 
 
174 - ġüphesiz bunda mutlak bir âyet var, öyle iken ekserîsi mümin 

olmadı. (Elmalı) 
 
 
Ġnne fiy zâlike le ayeh elbet bu kıssada da alınacak ders mutlaka 

vardır. ve ma kâne ekseruhüm mu'miniyn fakat insanların çoğu yine de 
inanmayacaklardır. Çünkü ders almayacaklardır. 

 
 
175-) Ve inne Rabbeke le"HU"vel 'Aziyzur Rahıym; 
 
Kesinlikle Rabbin "HÛ"; El Aziyz'dir, Er Rahıym'dir. (A.Hulusi) 
 
175 - Ve Ģüphesiz ki rabbin o, öyle azîz öyle rahîm. (Elmalı) 
 
 
Ve inne Rabbeke le"HU"vel 'Aziyzur Rahıym ne ki senin rabbin 

sınırsız rahmet sahibi olan O yüceler yücesi Allah‟tır. 
 



 
176-) Kezzebe Ashabül Eyketil murseliyn; 
 
Ashab-ı Eyke de (orman halkı, ġuayb a.s.ın kavmi) Rasûlleri 

yalanladı! (A.Hulusi) 
 
176 - Ashabı Eyke gönderilen Resulleri tekzip etti. (Elmalı) 
 
 
Kezzebe Ashabül Eyketil murseliynormanlık vadinin ki; Eyke, 

aslında bir isim değil sık ağaçlıklı yeĢil vadi demek. Ormanlık vadinin 
halkı da elçilerini yalanladı. 

 
Eyke bugün Hz. ġuayb peygamberin kendisine gönderildiği 

Meyden diye bilinen bugünlü Amman yakınlarında ki yine yeĢil bir vadi. 
Bugün Hz. ġuayb‟ın mezarının da içinde bulunduğu vadi. 

 
 
177-) Ġz kale lehüm ġu'aybün ela tettekun; 
 
Hani ġuayb onlara dedi ki: "Korkup sakınmaz mısınız?" (A.Hulusi) 
 
177 - O Vakit ki ġuayb onlara demiĢti: siz Allah dan korkmaz 

mısınız? (Elmalı) 
 
 
Ġz kale lehüm ġu'aybün ela tettekun Hani bir zamanlar soydaĢları 

ġuayb onlara demiĢti ki sorumlu davranmayacak mısınız hala. Hz. ġuayb 
biliyorsunuz Hz. Musa‟nın üstadı olur. Aynı zamanda Kayın pederi olur, 
aynı zamanda iĢvereni olur. Yani hem hocası olur, hem iĢ vereni olur, 
hem kayın pederi olur. Ama onun özellikleri bu kadarla sınırlı değil, 
Resulallah‟ın dilinde o peygamberlerin en iyi hatibi idi. Onun için;  

 
Ve ma üriydü en ühalifeküm ila ma enhaküm anh. (Hûd/88) bu 

sözleri Kur‟an onun dilinden nakleder. Ben sizi nehy ettiğim bu konularda 
size sırf muhalefet olsun diye sizi bir Ģeylerden  nehy etmiyorum, ya da 
size muhalefet etmek maksadı ile sizi uyarmıyorum. Benim amacım bu 
değil. in üriydü illel ıslaha mesteta't  benim amacım sadece gücümün 
yettiği kadar sizleri uyarmaktır. ve ma tevfiykıy illâ Billâh bu konuda 
baĢarım yalnızca Allah‟a aittir. aleyhi tevekkeltü ve ileyhi üniyb 
(Hûd/88) ben sadece O‟na güvendim ve sadece O‟na yöneldim. DemiĢti 
ya. Böylesine muhteĢem bir hitabete sahip olan bir peygamberdi aynı 
zamanda. 



 
 
178-) Ġnniy leküm Rasûlün emiyn; 
 
"Ben kesinlikle güveneceğiniz bir Rasûlüm." (A.Hulusi) 
 
178 - Haberiniz olsun ben size gönderilmiĢ bir Resulüm, 

emînim.(Elmalı) 
 
 
Ġnniy leküm Rasûlün emiyn hem bakın ben size gönderilmiĢ 

güvenilir bir elçiyim. 
 
 
179-) Fettekullâhe ve etıy'un; 
 
"O hâlde Allâh'tan (kesinlikle yaptıklarınızın sonucunu yaĢatacağı 

için) korunun ve bana itaat edin." (A.Hulusi) 
 
179 - Gelin Allah dan korkun ve bana itaat edin. (Elmalı) 
 
 
Fettekullâhe ve etıy'un Allah‟a karĢı sorumlu davranın ve beni 

izleyin. 
 
 
180-) Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr* in ecriye illâ alâ Rabbil 

alemiyn; 
 
"Bunun için sizden bir karĢılık istemiyorum... Hizmetimin karĢılığı 

yalnızca Rabb-ül âlemîn'e aittir." (A.Hulusi) 
 
180 - Buna karĢı sizden bir ecir istemiyorum, benim ecrim ancak 

rabbül'âlemîne aittir. (Elmalı) 
 
 
Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr ben bu davet karĢılığında sizden 

hiçbir ücret talep etmiyorum in ecriye illâ alâ Rabbil alemiyn benim 
ücretimi ecrimi takdir edecek olan sadece Alemlerin rabbidir. 

 
 
181-) Evfül keyle ve lâ tekûnu minel muhsiriyn; 
 



"Ölçmeyi tam yapın... Tartıda hile yapıp eksik vermeyin!" (A.Hulusi) 
 
181 - Ölçeği tam ölçün de hak yiyenlerden olmayın. (Elmalı) 
 
 
Evfül keyle ve lâ tekûnu minel muhsiriyn ölçüp biçerken ölçüyü 

tam tutun. Hak yiyenlerden olmayın. 
 
Demek ki bu toplum ticaret toplumu. Ticarette geldiği refah düzeyi 

belli. En geliĢtikleri alanda zulme sapıyorlardı toplumlar zaten. Hangi 
alanda geliĢmiĢlerse o alanda zulme sapıyorlar. Bu toplumda demek ki 
ticaret toplumu ve ticarette zulme sapmıĢlar. Artık ticareti, insanları 
aldatma aracı olarak kullanmaya baĢlamıĢlar. Ki Â‟raf /85. ayetinde ve 
devamında ki ayetlerde bu toplumun durumu daha ayrıntılı olarak 
açıklanır. 

 
 
182-) Vezinu Bil kıstasil müstekıym; 
 
"Sağlıklı ölçümleme ile ölçün!" (A.Hulusi) 
 
182 - Ve doğru terazi ile tartın. (Elmalı) 
 
 
Vezinu Bil kıstasil müstekıym ve doğruluktan ĢaĢmayan bir terazi 

ile tartın. 
 
Aslında bu sadece malı, bezi, unu, Ģekeri ölçüp tartmak değil, 

varlığı, hakikati, eĢyayı, hayatı, zamanı, değerleri ölçüp tartmak. Eğer 
insanın kafasındaki terazi bozulmuĢsa, tezgahında ki terazi zaten 
bozulur. Asıl terazi yürekte ki terazidir. O doğru tartmalı. Eğer o doğru 
tartmıyorsa o zaman elinde ki terazi zaten bozulacaktır. 

 
 
183-) Ve lâ tebhasünnase eĢyaehüm ve lâ ta'sev fiyl Ardı 

müfsidiyn; 
 
"Ġnsanların hakkını vermemezlik etmeyin ve düzgün düzeni 

bozmayın, dünyada taĢkınlık yapmayın." (A.Hulusi) 
 
183 - Halkın eĢyalarını değerinden düĢürmeyin ve yer yüzünü 

ihtilâlcilikle fesada vermeyin. (Elmalı) 
 



 
Ve lâ tebhasünnase eĢyaehüm insanları, hakları olan Ģeylerden 

mahrum etmeyin ve lâ ta'sev fiyl Ardı müfsidiyn ve yeryüzünde 
düzenbazlık yaparak bozgunculuk çıkarmayın. 

 
 
184-) Vettekulleziy halakaküm vel cibilletel evveliyn; 
 
"Sizi ve önceki nesilleri yaratandan (onlara yaptıklarının sonucunu 

yaĢattığı ve size de yaĢatacağı için) korunun!" (A.Hulusi) 
 
184 - O sizi ve sizden evvelki cibileti yaratan hâliktan korkun. 

(Elmalı) 
 
 
Vettekulleziy halakaküm vel cibilletel evveliyn sizi de sizden 

önceki kuĢakları da yaratan O yaratıcıya karĢı sorumluluğunuzun 
bilincinde olun, takvalı davranın, muttaki olun. 

 
 
185-) Kalu innema ente minel müsahhariyn; 
 
Dediler ki: "Sen yalnızca büyülenmiĢsin (etki altındasın)!" 

(A.Hulusi) 
 
185 - Sen, dediler: muhakkak sihirlilerdensin. (Elmalı) 
 
 
Kalu innema ente minel müsahhariyn ne dediler peki? Yine 

onlarda Salih kavminin yaptığını yaptılar. Dediler ki; sen büyülenmiĢ 
birinden baĢkası değilsin. Yani bizim Ģu içinde yaĢadığımız muhteĢem 
refahı mı kıskanıyorsun. Hatta bu kıssanın anlatıldığı baĢka ayetlerde 
onu reis adayı olarak gördüklerini anlıyoruz kavminin. Kavminin ġuayb 
peygamberi, toplumun gelecekteki büyük önderi olarak gördüğünü 
anlıyoruz. Onun için böyle bir tepki geliĢtirdiler. 

 
 
186-) Ve ma ente illâ beĢerun mislüna ve in nazunnüke leminel 

kâzibiyn; 
 
"Sen bizim gibi bir beĢersin! Senin yalancı olduğunu düĢünüyoruz!" 

(A.Hulusi) 
 



186 - Sen bizim gibi bir beĢerden baĢka nesin, doğrusu biz seni her 
halde yalancılardan sanıyoruz. (Elmalı) 

 
 
Ve ma ente illâ beĢerun mislüna sen de sadece bizim gibi beĢer 

türüne mensup birisin. ve in nazunnüke leminel kâzibiyn  doğrusu 
senin yalancı olduğunu sanıyoruz dediler. Yalan söylediğini sanıyoruz. 
Ne konuda? Ben Allah‟tan size vahiy getiriyorum, Allah beni elçi olarak 
size yolladı diye peygamberliğini ilanı konusunda. 

 
 
187-) Feeskıt aleyna kisefen mines Semai in künte mines 

sadikıyn; 
 
"Eğer sözünde sadıksan, hadi üzerimize semâdan parçalar düĢürt." 

(A.Hulusi) 
 
187 - Üzerimize Semâdan bir kıt'ayı düĢürüver haydi sâdıklardan 

isen. (Elmalı) 
 
 
Feeskıt aleyna kisefen mines Semai in künte mines sadikıyn 

fakat eğer doğru sözlü olduğunu iddia ediyorsan haydi göğü paramparça 
üzerimize indir dediler. Ya da gökten bir parça düĢür üzerimize. 

 
Bu kavim kendilerinden önce belaya uğramıĢ olan Lût kavminin 

komĢusu bir kavim. Yani bu kavim aslında belaya uğramanın ne demek 
olduğunu biliyorlar. Daha önce belaya uğramıĢ toplumlardan da haberleri 
var. Onun içinde örnek verirken spesifik olarak bela talebinde 
bulunuyorlar. Ama öylesine azgınlar ki, bu azgınlığa bela verilmeyeceğini 
düĢünüyorlar. Çünkü onlar sadece onların yaptığını yapanın  belaya 
uğrayacağını düĢünüyorlar. Öyle düĢünüyorlar. Yani ahlaksızlığı bir tek 
alana indirgiyorlar cinselliğe. Ticarette ahlaksızlığı, ahlaksızlık 
saymıyorlar. Bu günküler gibi mi desek acaba..! 

 
 
188-) Kale Rabbiy a'lemu Bi ma ta'melun; 
 
(ġuayb) dedi ki: "Rabbim, yaptıklarınızı (yaratan olarak) daha iyi 

bilir." (A.Hulusi) 
 
188 - Rabbim a'lemdir, dedi: yaptıklarınıza. (Elmalı) 
 



 
Kale Rabbiy a'lemu Bi ma ta'melun ġuayb dedi ki rabbim yapıp 

ettiğiniz her bir Ģeyi çok iyi biliyor. 
 
Biraz önceki yorumumu bu ayete eklerseniz daha iyi anlaĢılacaktır. 

Yani sizin; Ya.! Bu yaptığımızda bir Ģey yok, kitabına uyduruyoruz, ticaret 
yapıyor diyorsanız eğer, Allah ne yaptığınızı çok iyi biliyor. Yani ticaret 
yapıyoruz diye masum bir Ģeyin arkasına sığınmayın. Veyahut ta biz 
falancalar gibimi yapıyoruz demeyin. Sizin yaptığınızda onların yaptığının 
farklı bir boyutu. Çünkü nihayetinde hakkı çiğniyorsunuz, hak yiyorsunuz. 
Allah‟ın koyduğu sınıra tecavüz ediyorsunuz. 

 
 
189-) Fekezzebuhu feehazehüm azâbü yevmiz zulleti, innehu 

kâne azâbe yevmin azıym; 
 
Böylece Onu yalanladılar da bu yüzden o kararan günün Ģiddetli 

azabı onları yakaladı... Muhakkak ki o aziym bir sürecin azabı idi. 
(A.Hulusi) 

 
189 - Hasılı onu tekzip ettiler, kendilerini de o zulle gününün azâbı 

alıverdi ki o cidden büyük bir günün azâbı idi. (Elmalı) 
 
 
Fekezzebuhu neticede onu iĢte böyle yalanladılar. feehazehüm 

azâbü yevmiz zulleh bunun üzerine onları gölge gününün azabı 
yakalayıverdi. 

 
Gölge günü, demek ki özel bir kullanım gibi kullanılmıĢ. Gök 

yüzünü kara bir bulut gibi kaplayan kop koyu dumanlı bir bela bu. Bir 
volkanik patlama sonucu belaya uğramıĢ olsalar gerek ki, böyle bir ifade 
kullanılıyor. A‟raf/91. ayeti ve devamında da bu kavmin uğradığı bela dile 
getirilir. 

 
innehu kâne azâbe yevmin azıym gerçekten de o pek korkunç bir 

günün azabıydı. Tabii bilmiyoruz, görmedik ama rabbimiz o azabı bilen 
gören ve hak edenlerin baĢlarına o azabı veren rabbimiz burada böyle 
tavsif ediyor. Gerçekten de korkunç bir azap olmalı. 

 
 
190-) Ġnne fiy zâlike le ayeten, ve ma kâne ekseruhüm 

mu'miniyn; 
 



Muhakkak ki bu olayda da iĢaret - ders vardır... Ne var ki onların 
çoğunluğu iman etmemiĢtir! (A.Hulusi) 

 
190 - ġüphesiz bunda mutlak bir âyet var, öyle iken ekserîsi mümin 

olmadı. (Elmalı) 
 
 
Ġnne fiy zâlike le ayeh elbet bu kıssada da alınacak bir ders 

mutlaka vardır. ve ma kâne ekseruhüm mu'miniyn fakat insanların 
çoğu yine de inanmayacaklardır, çünkü akıllanmayacaklardır. Akıllarını 
kullanıp ta ders almazlarsa inanmayacaklardır. 

 
Tabii bütün bu ayetler, tekrar tekrar gelen bu uyarılar aslında ilk 

muhatabı olan Resulallah‟ı inĢa sadedinde geliyor. Yani bu surenin 
giriĢinde ki ayetleri unutmayın lütfen. Resulallah‟ın özellikle, niçin 
inanmıyorlar diye kendisini helak edecek kadar üzülmesine karĢı 
inanmayacaklar.ç Yani kendini helak etsen de inanmayacaklar ve 
devamı daha ilginç tabii; Yine bu tekrar tekrar gelen ayetlerde yer alan 
bu ayet, nedir o da; 

 
 
191-) Ve inne Rabbeke le"HU"vel 'Aziyzur Rahıym; 
 
Kesinlikle Rabbin "HÛ"; El Aziyz'dir, Er Rahıym'dir. (A.Hulusi) 
 
191 - Ve Ģüphesiz ki rabbin o, öyle azîz öyle rahîm. (Elmalı) 
 
 
Ve inne Rabbeke le"HU"vel 'Aziyzur Rahıym ne ki senin rabbin 

sınırsız rahmet sahibi olan O yüceler yücesidir. Yani Allah‟tan daha 
merhametli olduğunu düĢünme. Bu belayı hak edenlere belayı veren 
rabbin aslında merhametin tamamına sahiptir. Rahmetin kaynağıdır. 
Sana verdiği merhamette zaten O‟nun verdiği için vardır. 

 
8 kıssa burada bitiyor, bitti. Kur‟an ın bir çok suresinde geçen bu 

kıssaların bu surede ki vurgusu; 
 
1 – Hakikat karĢısında insanlık durumunda hiçbir değiĢme 

olmayacak. Ey bu vahyin son muhatapları geçmiĢte bu tipleri 
görmüĢseniz, bu mantığı, bu tasavvuru, siz yaĢarken de bu tasavvuru 
göreceksiniz. Yani sizin karĢınızda da Nemrut‟lar, firavunlar, Lût 
kavimleri, Âd kavimleri, Semud kavimleri olacak, olabilecek. 

 



2 -  Ahlaki değerlerden yoksun bir refahın, güç ve iktidarın 
sahiplerini feci bir akıbet mutlaka bekler. Er ya da geç onların akıbeti, 
bunların akıbeti olacak. 

 
3 – Her mümin Ģahsiyetin çağının sapmasıyla mücadele etmesi 

onun imanının ona yüklediği bir borçtur. Dolayısıyla her firavunun  bir 
Musa‟sı, her Nemrud‟un bir Ġbrahim‟i olmak durumundadır. 

 
 
192-) Ve innehu letenziylü Rabbil alemiyn; 
 
Muhakkak ki O (Kur'ân), Rabb-ül âlemîn'in tenzîlidir (hakikatin olan 

El Esmâ mertebesinden Ģuuruna boyutsal iniĢtir)! (A.Hulusi) 
 
192 - Ve hakikat bu (Kur'an) rabbül'âlemînin Ģüphesiz bir 

tenkizilidir.(kurtarmak. Kurtarılmak.) (Elmalı) 
 
 
Ve innehu letenziylü Rabbil alemiyn Ġmdi kuĢku yok ki bu mesaj 

elbet Alemlerin rabbi tarafından indirilmiĢtir. Alemlerin rabbi, alemlere 
rahmet olan peygamber A. Selâmı; alemleri uyaran bir mesajla 
göndermiĢtir. Rabbül alemiyn; Rahmeten lil alemiyn‟i, huden lil alemiyn 
ile göndermiĢtir. Alemlere hidayet veren bir kitap ile. Ġn huve illâ zikrun 
lil'alemiyn. (Tekviyr/27) hatırlayın. Bu Kur‟an alemler için, tüm bir 
insanlık için bir uyarı bir hatırlatmadır. ĠĢte böyle. 

 
 
193-) Nezele BihirRuhul emiyn; 
 
Er Ruh-ul Emin (Fuadına yansıyan Esmâ ilmi) Onunla (Cibrîl) indi! 

(A.Hulusi) 
 
193 - Onu Ruhı emîn indirdi. (Elmalı) 
 
 
Nezele BihirRuhul emiyn onu güvenilir ruh, (Cibril, Cebrail) 

indirmiĢtir, indirdi.  
 
Ya da bu ayetin bir baĢka anlamı Ģöyle olabilir; Bununla güvene 

layık olan vahiy indi. Çünkü ruh Kur‟an da vahiy anlamına da gelir. 
Bakınız Nahl suresinde; 

 



Yünezzilül Melaikete Bir Ruh.. (Nahl/2) melekleri diyor Allah ruh 
ile indirir. Demek ki melekleri ruh ile indirmesi, melekleri vahiy ile indirir. 
Meleklerin indirdiği bir Ģey var. O da ruh olarak nitelendiriliyor. Yani, 
vahiy insana can veren bir ruh olarak nitelendiriliyor Kur‟an da. Sadece 
orada değil Ġsra/85, Mü‟min/15 ayetinde ve daha baĢka ayetlerde ruh; 
vahiy anlamına kullanılır. Buradaki klasik tefsir burada ki Ruh-ül emiyn i 
Cibril, Cebrail olarak anlamıĢtır. Biz de öncelikli tercihimizi öyle kullandık. 

 
 
194-) Alâ kalbike li tekûne minel münziriyn; 
 
Senin kalbine (Ģuuruna) ki, (bu bilgiye dayalı olarak) uyarıcılardan 

olasın! (A.Hulusi) 
 
194 - Senin kalbin üzerine ki o münzirlerden olasın. (Elmalı) 
 
 
Alâ kalbik nereye? Senin kalbineAlâ kalbik; buradaki kalp kan 

pompası değil. Gerçi bizim kalbimiz de sadece kan pompası değil. Ama 
buradaki kalpten kasıtta o değil. Bunun en güzel delili Kaf/37. ayeti. Nedir 
o; 

 
Ġnne fiy zâlike le zikra limen kâne lehu kalb.. (Kaf/37) bunda 

diyor, bu vahiyde kalbi olan kimseleri uyaran bir Ģey vardır. Bu vahiy 
kalbi olan kimseleri uyarmak için gönderilmiĢtir. 

 
ġimdi kalbi olan kimseler, kalbi olmayan kimselerde mi var. Demek 

ki Kur‟an a göre onlarda varmıĢ. Kalbi olmayanlar da varmıĢ ki, kalbi olan 
kimseleri uyarsın diye. Yani kan pompasından öte bir Ģey bu kalp. 
Ġmanın, inkarın, sevginin, muhabbetin makarrı olan, merkezi olan yer. 

 
li tekûne minel münziriyn ki onunla uyaran biri olasın diye. 
 
 
195-) Bi lisanin 'Arabiyyin mubiyn; 
 
Apaçık bir Arapça anlatım diliyle! (A.Hulusi) 
 
195 - Açık parlak bir Arabi lisan ile. (Elmalı) 
 
 
Bi lisanin 'Arabiyyin mubiyn açık seçik bir Arapça ile.  
 



Ve ma erselna min Rasûlin illâ Bi lisani kavmihi .. (Ġbrahim/4) 
biz hiçbir peygamber göndermedik ki o kendi lisanı ile kavminin lisanıyla 
gelmemiĢ olsun. Niçin li yübeyyine lehüm.. onlara vahyi açıklamak için, 
anlaĢılır kılmak için. Rad suresinin 4. ayetine buyrulduğu gibi (hayır 
Ġbrahim/4) tebliğ edilmiĢtir bu vahiy. Vahiy aynı zamanda Arapça inmiĢtir. 
Arapça vahyin bir aksesuarı falan değildir bizatihi vahyin bir boyutudur bu 
manada ve Kur‟an ca olmuĢtur. Onun için Kur‟an ın hiçbir çevirisine 
Kur‟an denilemez. 

 
 
196-) Ve innehu lefiy zübüril evveliyn; 
 
ġüphesiz ki O (hakikat bilgisi), öncekilerin hikmetli bilgilerinde de 

vardır. (A.Hulusi) 
 
196 - Hem o Ģüphesiz evvelkilerin kitaplarında da var. (Elmalı) 
 
 
Ve innehu lefiy zübüril evveliyn yine kuĢku yok ki bu mesaj 

öncekilerin sayfalarında da yer almaktadır. Evet. Öncekilerin sayfaları, 
yazıları. Her peygamber kendisinden sonra gelecek peygamberi 
müjdelemiĢtir ki biz bunu Tevrat‟ta da, Kitab-ı Mukaddeste de görüyoruz. 
Fakat ilginçtir ehli kitabın kitaplarında Resulallah‟ın geleceğine olan 
atıfları zaten biliyoruz. Muhammed Hamidullah, merhum bu meyanda 
bilmediğimiz bir bilgiyi daha veriyor. Bu öncekilerin yazılarına Hint kutsal 
metinleri de giriyor. Hatta çok daha ilginci aynı ismin verdiği bir bilgiye 
göre Brahman Hindularının kutsal metni olan Pour Rana tam da eskilerin 
yazıları anlamına geliyor. Manası kitabın adının manası bu. Pour Rana; 
eskilerin kitapları, yazıları anlamına geliyor ve çok ilginçtir orada 
gelecekte insanlığı kurtaracak olan bir peygamberden söz edildiğini, 
annesinin adının güvenilir kadın, yani Amine, babasının adının Allah‟ın 
kulu, kendi adının da övülmüĢ, yani Muhammed olduğunun bizzat kayıtlı 
olduğunu Hamidullah üstadımız yine iyi bildiği Sanskritçe metinler, eski 
Hint metinlerinde kayıtlı olduğu bilgisini bize veriyor. Ki gerçekten ilginç 
ve orijinal bir bilgi olduğu için üstad Hamidullah‟ın hem coğrafyanın 
insanı, Hint kıtasının insanı olması hasebiyle hem de o eski dile vakıf 
olması hasebiyle bu bilgiyi vermesi gerçekten ilginçtir. 

 
[Ek bilgi; HZ. MUHAMMED (SAV)‟ĠN ÖNCEKĠ KUTSAL 

KĠTAPLARDA MÜJDELENMESĠ (TEBġÎRÂT) 
 “Hakkında bilgi verdiğimiz Hinduizm‟in bu kutsal kitaplarının, Yüce 
Allah‟ın vahy ettiği kitaplardan olduğu düĢünülmektedir. Bu durumda, bu 
kitapların da Hz. Peygamber‟in geleceğine dair müjdeler ihtiva etmeleri 



ihtimali vardır. Nitekim bazı âlimlerimiz, bu kitaplarda bulunan, Hz. 
Peygamber‟le ilgili müjdeleri ortaya çıkarmıĢlardır. ġimdi bu müjdelerden 
bazılarına değineceğiz:  

1. Müjde: “Melekhalı (yabancı bir memlekete mensup olan ve 
yabancı bir dili konuĢan) bir ruhsal öğretici, kendi yoldaĢları ile birlikte 
zuhûr edecek; adı „Mohammad‟ olacak; Raca Bhoj (ilâhî kata ait), bu 
Maha Dev Arab‟ı, Panchgavya ve Ganj sularında yıkadıktan sonra (yani 
bütün günahlardan arındırdıktan sonra), ona en samimi sadakatini ve 
bütün saygıları sunduktan sonra Ģöyle dedi: „Sana bağlı kalacağım. Ey 
sen beĢeriyetin efendisi, Arabistan‟ın sakini! Sen, Ģerri yok etmek için 
büyük bir güç topladın ve Melekhalı düĢmanlardan kendini korudun. Ey 
sen, en büyük Rab olan Tanrı‟nın en mü‟min görünüĢü! Ben senin 
kölenim; beni ayaklarının altına yatır!‟”34 

Hz. Peygamber‟le ilgili bu övgüde, Ģu noktalar sıralanıyor:  
a) Peygamberin adı, açıkça „Muhammed‟ olarak bildirilmiĢtir.  
b) Onun Arabistanlı olacağı bildirilmiĢtir.  
c) Peygamberin sahabesine de özel bir atıf vardır.  
d) Peygamber, bütün günahlardan arınmıĢtır.  
e) Peygambere, düĢmanlarından korunması için yardım edilecektir.  
f) O Ģerri yok edecek, putları ortadan kaldıracak, aracı rolündeki 

her ilahı ilga edecektir.  
g) O, beĢeriyetin efendisidir.  
Hz. Peygamber‟in Panchgavya ve Ganj nehirlerinde yıkanması, 

onun günahlardan arınmasına iĢarettir; zira bu nehirler, Hindularca kutsal 
kabul edilirdi35.  

2. Müjde: “Melekhalılar, Arapların meĢhur beldelerini yağmaladılar. 
Bu ülkede „Arya Dharma (Ģeriat, yasa)‟ dan hiçbir eser yoktur. Daha önce 
de orada, bizzat benim gördüğüm, sapıtmıĢ bir ifrit ortaya çıkmıĢtı; Ģimdi 
o, güçlü bir düĢman tarafından gönderilmiĢ olarak yeniden ortaya 
çıkmıĢtır. Bu düĢmanlara, doğru yolu göstermek ve onları hidâyete 
çağırmak üzere, „Muhamad‟ –ki ona ben „Brahma‟ lakabını verdim- , 
Pishachaları doğru yola getirmekle meĢhurdur. Ey Raca, aldanmıĢ 
Pishachaların ülkesine gitmene gerek yok; nerede olursan ol, benim 
müĢfikliğim sayesinde arınacaksın. Geceleyin, melek mizacında olan o 
zeki adam, bir Pishacha kılığında Raca 
Ishvar Parmatma‟nın emirlerine göre, et-yiyici bu insanların akidesini 
güçlendireceğim. Benim takipçim, sünnetli, baĢında saç örgüsü olmayan, 
„ibadete çağrı (ezan)‟ okuyan ve meĢru her Ģeyin yenilebileceğini 
söyleyen bir adam olacaktır. Domuz hariç, her türlü hayvanı yiyecektir. 
Onlar, kutsal içki ile arınmaya önem vermeyecekler; fakat savaĢ ile 
arınacaklardır. Dinsiz milletlere karĢı mücadele etmeleri sebebiyle 
„müslümanlar‟ olarak tanınacaklardır. Ben, et yiyen bu milletin dininin 
meydana getiricisi olacağım.”36  



Bu müjde, Hz. Peygamber‟in geliĢiyle ilgili Ģu iĢaretleri içerir:  
a) Arapların ülkesi, kötü insanlar tarafından bozulmuĢtur.  
b) Bu ülkede Arya Dharma (Ģeriat) yoktur.  
c) Gelecek olan peygamber, Arya akidesinin hakikat olduğunu 

beyan edecek ve halkı ıslah edecektir.  
d) Bu peygamberin takipçileri sünnet olacak, saçlarını örmeyecek 

ve büyük bir devrim yaratacaklardır.  
e) Ġbadete çağrı (ezan) okuyacaklardır. 
f) Domuz hariç her hayvanın etini yiyeceklerdir.  
g) SavaĢ ile arınacaklardır.  
h) Dinsiz milletlerle savaĢan bu insanlar, Müslümanlar olarak 

bilineceklerdir.  
Ayrıca bu haberde Hz. Peygamber‟in, Arya akidesinin gerçekliğini 

doğrulayacağı ve Arya Dharma‟nın, bütün dinler üzerinde hakim olacağı 
söylenmektedir37.  

3. Müjde: ViĢnu Puran adlı kitabın 24. bölümünde Ģöyle 
denilmektedir: “Vedalar (gerçek ilim kitapları) tarafından öğretilen hareket 
ve fiiller, hakîkî müesseseler, mevcudiyetlerini tam kaybedecekleri 
sırada, bu karanlık çağların sona ermesi yaklaĢacak ve Tanrı‟nın son 
tenâsühü, bir cenkçi, muharip Ģeklinde tezâhür edecektir. Bu muharip, 
Sambla Dîb (Kumlu Ada)‟de, ârif ve namlı bir aileden dünyaya gelecek. 
Babasının adı „ViĢnuyasa (Allah‟ın kulu: Abdullah)‟, anasının adı „Somti 
(emîn olunan kiĢi: Âmine)‟ olacaktır.”38  

Bu anlatılan sıfatlar, Peygamber Efendimiz‟e tıpatıp uymaktadır39.  
Hindistan Brahmanlarının kutsal kitabı olan Vedalara göre bu 

muharip kiĢi, kumlar diyarında doğacak, sonra vatanını terk edip kuzeyde 
bir yere iltica edecek (Bu, Peygamberimiz‟in Medine‟ye hicretine 
iĢarettir.); göğe değecek bir arabası olacak (Bu da mîrâca iĢarettir.); bu 
zât, deve sahibi, hikmetli bir kiĢi olacak; yapacağı iki büyük savaĢın 
birincisinde 300, ikincisinde 10.000 askeri bulunacaktır40.  

Bu savaĢlar, Bedir ve Mekke‟nin fethi savaĢlarıdır. . Puranalarda 
Arap asıllı bir peygamberin müjdesini gören Panditler (din adamları), bu 
kitapların tahrif edilmiĢ olduğu iddiasını ortaya attılar; fakat bir tahrif 
olmuĢ olsaydı, bu tahrif, kendi lehlerine olacak Ģekilde gerçekleĢirdi41.  

4. Müjde: Kuntap Sukt, Atharva Veda‟nın çok iyi bilinen bir 
bölümüdür. Bu bölümün ilk mantrası (cümlesi) Ģöyledir: “Dinleyin ey 
insanlar! Bir kahramana övgü olarak, bunun için (bir Ģarkı) söylenecek.” 
„Övülecek kiĢi‟ ifadesi, „Muhammed‟ kelimesinin tam karĢılığıdır.  

Bu mantranın metni, onun gerçekten bir tebĢîr olduğunu 
göstermektedir. Hindular, bu sözleri dikkatle ve saygıyla dinlemekten 
büyük bir zevk alırlar. Bu mantrada kullanılan „Astvishyate‟ sözcüğü, 
Sanskritçe‟de, gelecek zaman kipinde „övülecek kiĢi‟ anlamına gelir; bu, 
onun bir tebĢîr oluĢunun delilidir; bu olay, gelecek bir zamanda vuku‟ 



bulacaktır. Dünyadaki peygamberler içinde en çok övülen ve saygı 
gören, Hz.Muhammed‟dir. Bütün peygamberler onu övmüĢ ve geleceğini 
haber vermiĢtir42.  

Kuntap Sukt‟un ikinci mantrasında, deveye binen ve arabasıyla 
göğe yükselen birisinden sözedilmektedir. Bu kiĢi, bir Hint RiĢi‟si (din 
adamı) olamaz; çünkü onlara deveye binmek yasaktı. Bu kiĢi, bir Arap 
olmalıdır ki o da Hz. Peygamber‟dir. Göğe yükselen araba da, daha önce 
geçtiği gibi, onun mîrâcına iĢarettir43.  

Özetle Atharva Veda, Ģu haberlerle Hz. Peygamber‟i 
müjdelemektedir:  

,a) O, „Narashansah‟, yani „Övülen (Muhammed)‟dir.  
b) O, barıĢ prensi veya muhâcirdir. (Mantra 1)  
c) O, deveye binen bir riĢidir; arabası göklere ulaĢır. (Mantra 2)  
d) O ve onu izleyenler, daima ibadeti düĢünürler; savaĢ alanında 

bile Rablerinin önünde secde ederler. (Mantra 4)  
e) O, düyaya hikmeti yaymıĢtır. (Mantra 5) 
f) O, dünyaların efendisi, bütün beĢerin en iyisi ve rehberidir. 

(Mantra 6) 
g) Ġnsanlar, onun idaresinde mutlu bir Ģekilde yaĢarlar. (Mantra 9-

10) 
h) Ondan, kalkıp insanları uyarması istenmiĢtir. (Mantra 11) ı) O, 

çok cömerttir. (Mantra 12)44” 
Celil KĠRAZ ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLÂHĠYAT FAKÜLTESĠ 
http://www.belgeler.com/blg/2bz0/eski-kutsal-metinlerde-hz-

muhammed-sav-tebsirat] 
 
 
197-) Evelem yekün lehüm ayeten en ya'lemehu ulemaü beniy 

israiyl; 
 
Ġsrailoğullarının âlimlerinin Onu bilmesi, onlar için bir delil değil 

midir? (A.Hulusi) 
 
197 - Onu Beni Ġsrail ulemasının bilmesi de onlara bir âyet (bir delil) 

değil mi. (Elmalı) 
 
 
Evelem yekün lehüm ayeten en ya'lemehu ulemaü beniy israiyl 

Ġsrail oğulları alimlerinin bunu bilmeleri onlar için delil olarak yeterli değil 
mi? 
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Evet gerçekten de öyle. Hz. Safiyye‟den gelen rivayeti hatırlıyorum 
bu noktada. Hani Resulallah‟ın eĢleri arasına katılacak olan, daha sonra 
müminlerin annesi olan Taif‟in reisinin kızı Safiye.  

 
- Resulallah Mekke‟den Medineye hicret ettiği gün diyor, babam 

Huvey bin Ahtab‟la amcam Ebu Yasir gittiler bakalım nasıl biri diye. 
Resulallah‟ı görmüĢler, hicret gerçekleĢmiĢ, sonra eve döndüler. Ben 
onların aralarında ki konuĢmalarına Ģahit oldum. Amcam babama dedi ki; 
Nasıl buldun? Babam uzun bir süre sustu. En sonunda konuĢtu ve dedi 
ki; bu o. Peki ne yapacaksın? Hayatım olduğu sürece ona düĢmanlık 
yapacağım. Dedi. Bu bilgiyi bize kaynaklarımızın en orijinallerimizden biri 
olan Ġbn. HiĢam‟ın Essira‟sı veriyor. 

 
 
198-) Velev nezzelnahu alâ ba'dıl a'cemiyn; 
 
Eğer Onu Arapça bilmeyen birine inzâl etseydik; (A.Hulusi) 
 
198 - Eğer onu Arapça bilmeyenlerin birine indirseydik de. (Elmalı) 
 
 
Velev nezzelnahu alâ ba'dıl a'cemiyn ve eğer biz onu Arap 

olmayan birine indirseydik; 
 
 
199-) Fekareehu aleyhim ma kânu Bihi mu'miniyn; 
 
Onu, onlara bildirseydi; gene Ona iman etmezlerdi. (A.Hulusi) 
 
199 - o kendilerine kıraat etse idi yine iman etmeyeceklerdi. 

(Elmalı) 
 
 
Fekareehu aleyhim ma kânu Bihi mu'miniyn o da o mesajı 

kendilerine okusaydı yine de ona inanmazlardı. 
 
 
200-) Kezâlike seleknahü fiy kulubil mücrimiyn; 
 
ĠĢte Onu, (hakikati inkâr) suçu iĢleyenlerin akıllarına bu kadar 

sokarız! (A.Hulusi) 
 
200 - Biz onu mücrimlerin kalplerine öyle sokmuĢuzdur. (Elmalı) 



 
 
Kezâlike seleknahü fiy kulubil mücrimiyn iĢte biz vahyi günaha 

batmıĢların kalplerinde etki etmeden geçip gitmesini böyle sağlamıĢızdır. 
Yani; seleknahu; aslında sokmak, girdirmek demek. Ama hitabın 
geliĢinden biz bunu rahatlıkla anlıyoruz; bir kulağından girip öbür 
kuĢlağından çıkartmayı iĢte bunun için takdir ettik. Yani gönüllerinde etki 
etmedi. 

 
Kur‟an ın ithafını biliyorsunuz değerli dostlar likavmin 

yetefekkerun. (Casiye/13, Rum/21 vs.) düĢünen bir kavme, düĢünen bir 
toplum için diyor. 

 
Yine Kur‟an dan etkilenmeyen kesimin Kur‟an da geçiĢini 

biliyorsunuz. Ve nünezzilu minel Kur'âni ma huve Ģifa.. (Ġsra/82) Biz 
Kur‟an dan Ģifa indirdik diyor. ġifa olan bir Ģeyler indirdik. ve rahmetun 
lil mu'miniyne ama kim için? Ona iman edenler için. ve lâ yeziyduz 
zalimiyne illâ hasara. (Ġsra/82) fakat o zalimlerin ancak hüsranını artırır. 

 
 
201-) Lâ yu'minune Bihi hatta yeravül azâbel eliym; 
 
Feci azabı görünceye kadar Ona iman etmezler. (A.Hulusi) 
 
201 - Ġman etmezler ana tâ o elim azâbı görecekleri deme kadar. 

(Elmalı) 
 
 
Lâ yu'minune Bihi hatta yeravül azâbel eliym can yakıcı bir 

azabı görünceye kadar bu vahye iman etmeyeceklerdir. 
 
 
202-) Feye'tiyehüm bağteten ve hüm lâ yeĢ'urun; 
 
(Ölüm azabı) onlara, düĢünmedikleri bir anda, ansızın gelir! (Ölüm, 

en büyük azaptır; çünkü kiĢi ölümü tadarak hakikatini bizzat müĢahede 
eder ve hakikatinin hakkını veremediğini kavrar; artık bunun gereğini 
yerine getirme imkânı kalmadığını idrak ederek çok büyük bir piĢmanlığın 
azabı içine düĢer. A.H.) (A.Hulusi) 

 
202 - Ki geliversin de kendilerine ansızın, hiç farkında değillerken. 

(Elmalı) 
 



 
Feye'tiyehüm bağteten ve hüm lâ yeĢ'urun nihayet bu azap 

kendileri farkında değilken onları ansızın bulacaktır. 
 
 
203-) Feyekulu hel nahnu münzarun;  
 
(O vakit) derler ki: "Bize ek süre tanınır mı ki?" (A.Hulusi) 
 
203 - Desinler ki acaba bize bir müsaade edilir mi? (Elmalı) 
 
 
Feyekulu hel nahnu münzarun bunun üzerine onlar bize bir ilave 

süre daha tanınmaz mı diyecekler. 
 
 
204-) Efe Bi azâbina yesta'cilun; 
 
Azabımızın kendilerinde açığa çıkmasını acele mi istiyorlar? 

(A.Hulusi) 
 
204 - Ya Ģimdi azâbımızı iviyorlar mı? (Elmalı) 
 
 
Efe Bi azâbina yesta'cilun hani Ģimdi onlar azabımızın hemen 

gelmesini mi istiyorlar. Yani orada öyle diyecekler. Ama Ģimdi onlar 
azabımızın hemen gelmesini mi istiyorlar. 

 
 
205-) Eferaeyte in metta'nahüm siniyn; 
 
Görüyorsun iĢte... Onları senelerce çeĢitli nimetlerle zevklendirsek, 

(A.Hulusi) 
 
205 - Gördün a artık onlara senelerce zevk ettirsek. (Elmalı) 
 
 
Eferaeyte in metta'nahüm siniyn düĢünsene bir onlara yıllarca 

safa sürmeleri için fırsat verdik. 
 
 
206-) Sümme caehüm ma kânu yu'adun; 
 



Sonra, uyarıldıkları baĢlarına gelse... (A.Hulusi) 
 
206 - Sonra kendilerine edilen vaat gelip çatarsa. (Elmalı) 
 
 
Sümme caehüm ma kânu yu'adun sonra vaat edilen azap 

baĢlarına gelince; 
 
 
207-) Ma ağnâ anhüm ma kânu yümette'un; 
 
Sahip olduklarıyla yaĢadıkları zevkler, onlara hiçbir yarar 

sağlamaz! (A.Hulusi) 
 
207 - O yaĢatıldıkları zevkin kendilerine hiç faydası olmayacaktır. 

(Elmalı) 
 
 
Ma ağnâ anhüm ma kânu yümette'un safa sürerek kaçırdıkları bu 

fırsatın kendilerine herhangi bir yararı dokunabilir mi? 
 
 
208-) Ve ma ehlekna min karyetin illâ leha münzirun; 
 
Biz, uyarıcıları gelmemiĢ hiçbir bölge halkını helâk etmedik. 

(A.Hulusi) 
 
208 - Mamafih biz hangi memleketi helâk ettikse her halde onu 

inzar edenler olmuĢtur. (Elmalı) 
 
 
Ve ma ehlekna min karyetin illâ leha münzirun dahası, biz bir 

ülkeyi helak etmeden önce illaki uyarmıĢ,  
 
 
209-) Zikra* ve ma künna zâlimiyn; 
 
(Önce) hatırlatma olur! Biz haksızlık etmeyiz! (A.Hulusi) 
 
209 - Ġhtar edilmiĢtir, ve biz zulmetmiĢ değilizdir. (Elmalı) 
 
 
Zikra; hatırlatmıĢızdır. 



 
Bir çok surede, Mesela En‟am/31. (hayır 131. Olacak) ayetinde 

…lem yekün Rabbüke mühlikel kura Bi zulmin ve ehlüha ğafilun. 
(En‟am/131) Eğer ehli gafil iseler, hakikatten habersiz iseler rabbin bir 
toplumu helak edecek değildir, helak etmemiĢtir buyruluyor. Onun için bir 
çok böyle ayetler var. Demek ki buradan Ģunu anlayacağız dostlar; 
Uyarmadan cezalandıran her tasavvur zalimdir. Buradan bunu anlıyoruz. 

 
ve ma künna zâlimiyn zira biz asla zulmeden biri değiliz. ..ve ma 

ene Bi zallamin lil `abiyd (Kaf/29) bizim kullara zulmetmek gibi bir 
tavrımız yok. Yani kullara zulmetmemiz ihtimal dıĢıdır diyor. 

 
 
210-) Ve ma tenezzelet BihiĢĢeyatıyn; 
 
Onu (Kurân'ı) Ģeytanlar oluĢturmadı! (A.Hulusi) 
 
210 - Ve bunu ġeytanlar indirmedi. (Elmalı) 
 
 
Ve ma tenezzelet BihiĢĢeyatıyn hem bu vahyi asla Ģeytanlar 

indirmiĢ değildir. 
 
 
211-) Ve ma yenbeğıy lehüm ve ma yestetıy'un; 
 
Onların iĢlevine uymaz! (Zaten) buna yetecek kuvvelere de sahip 

değillerdir! (A.Hulusi) 
 
211 - Bu onlara hem yaraĢmaz hem güçleri yetmez? (Elmalı) 
 
 
Ve ma yenbeğıy lehüm ve ma yestetıy'un zira bu hem onların 

ağzının iĢi değildir, hem de buna güçleri yetmez. 
 
ġeytanlarda mı indirebilirmiĢ? ġeytanlar vahit indirmezler Ģeytanlar 

fısıldarlar. ġeytanlar vesvese verirler. ġeytanlar evham verirler ve 
Ģeytanların evham verdikleri vahiy alıyorum diye gelebilir. Ben de vahiy 
alıyorum derler. Böyleleri tarihin her döneminde olmuĢ bugünde vardırlar. 

 
[Ek bilgi; Uzay Dini" diye tanımlanan ve "Uzaylıların tebliğ ettiği" 

iddia edilen Cin kökenli, "Altın Çağ Bilgi kitabında" Ģöyle denilmektedir: 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/ruhlardan-uzaylilardan-mesaj-alma-aldatmacasi.htm
http://www.ahmedhulusi.org/kitap/ruhinsancin.htm


Ġslâmî bütünlük ıĢık dost MUHAMMET'i "RASÛL" 
ZANNETMEKTEDĠR... Hâlbuki O, ALLÂH'ın habibi "RASÛL"ün 
ELÇĠSĠDĠR… RASÛL, büyük ASHOT yani SULH'tur." (Fasikül:42; s:408) 

Bu "UZAYLILAR"a göre, "Muhammet'in elçisi olduğu büyük 
ASHOT'un Rabbi olan ALLÂH da, bedenlenmiĢ olarak BETA NOVA 
gezegeninde yaĢamakta ve orada bizi yanına beklemektedir"!!! 
(Fasikül:46; s:447) 

Kaynak: http://www.ahmedhulusi.org/yazi/muhammed-allah-
rasuludur.htm#ixzz20aYNFBCk] 

 
 
212-) Ġnnehüm anis sem'ı le ma'zulun; 
 
Muhakkak ki onlar algılama kapasitesinden yoksundurlar! 

(A.Hulusi) 
 
212 - Onlar iĢitmekten sureti kat'iyye de azledilmiĢlerdir. (Elmalı) 
 
 
Ġnnehüm anis sem'ı le ma'zulun çünkü onlar vahyi iĢitmekten bile 

kesinlikle men edilmiĢlerdir. Peygamber taslakları, sahte peygamberler, 
her türlü gaipten haber verme teĢebbüsleri, “bana da vahiy geliyor” 
iddiasında bulunan Ģeytanın oyuncaklarından söz ediyor bu ayetler. 

 
 
213-) Fela ted'u meAllâhi ilâhen âhare fetekûne minel 

mu'azzebiyn; 
 
O hâlde Allâh (hakikati ortada iken) yanı sıra tanrı kavramına 

yönelme! Yoksa azabı yaĢayacaklardan olursun! (A.Hulusi) 
 
213 - Binaenaleyh sakın Allah ile beraber diğer bir ilâha çağırma ki 

o ta'zib edileceklerden olmayasın. (Elmalı) 
 
 
Fela ted'u meAllâhi ilâhen âhare fetekûne minel mu'azzebiyn 

Ģu halde Allah ile beraber baĢka bir ilaha yalvarıp yakarma. Bu takdirde 
azaba uğrayanlardan olursun. 

 
 
214-) Ve enzir aĢiyretekel akrebiyn; 
 
Uyarmaya en yakınlarından baĢla! (A.Hulusi) 
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214 - Hem en yakın hısımlarını inzar et. (Elmalı) 
 
 
Ve enzir aĢiyretekel akrebiyn ve uyarmaya sana en yakın olan 

çevrenden baĢla. Davet usulünü veriyor bu ayet. Merkezden baĢla, yakın 
olandan baĢla. Ki Resulallah‟ta öyle yapmıĢ, ilk uyardığı eĢi Hatice 
olmuĢtu. 

 
 
215-) Vahfıd cenahake limenit tebeake minel mu'miniyn; 
 
Ġman edenlerden sana tâbi olanları kanadının altına al! (A.Hulusi) 
 
215 - Ve sana ittiba' eden müminlere kanadını indir. (Elmalı) 
 
 
Vahfıd cenahake limenit tebeake minel mu'miniyn ve seni 

izleyen müminlere kol kanat ger. Ġnsani iliĢkinin zeminini ifade ediyor bu 
ayet. ġefkat ve merhametin bu zemin olduğunu söylüyor.  

 
Hani hatırlayalım FeBima rahmetin minAllâhi linte lehüm.. 

(A.Ġmran/159) Allah‟tan bir rahmet sayesinde sen onlara yumuĢak 
davrandın. ve lev künte fazzan ğaliyzal kalbi lenfaddu min havlik.. 
eğer katı kalpli davransaydın onlar senin etrafından dağılır giderlerdi. 
fa'fü anhüm.. O halde onları affet. vestağfir lehüm onlar için bir de dön 
Allah‟tan af dile. ..ve Ģavirhüm fiyl emr. (A.Ġmran/159) Yine de iĢlerinde 
onlarla istiĢareyi sürdür. 

 
Bakınız bu ayet Uhud‟un arkasından indirildi. Uhud‟da Resulallah 

istiĢare sonucunda dıĢarıda harp yapmayı kabul etmiĢ, ve istiĢare de 
dıĢarıda karĢılayalım düĢmanı diyenler ilk defa savaĢtan kaçanlar 
olmuĢlardı. Yani belki yenilgiye belki onlar sebep olmuĢlardı. Eğer 
Resulallah görüĢünde direnseydi belki de o yenilgi yaĢanmayacaktı. Ama 
Resulallah onlara dönüpte sizin yüzünüzden oldu demedi. Böyle bir akıl 
yürütmemesi içinde uyarıldı. Onun için onlarla istiĢareyi sürdür. Bu ayetle 
adeta bakıĢımlı bir mesajı var. 

 
 
216-) Fein asavke fekul inniy beriyün mimma ta'melun; 
 
Eğer sana âsi olurlar ise de ki: "Ben yaptıklarınızdan berîyim!" 

(A.Hulusi) 



 
216 - Bunun üzerine sana isyan ederlerse ben sizin amellerinizden 

beriyim de. (Elmalı) 
 
 
Fein asavke fekul inniy beriyün mimma ta'melun ne ki eğer 

sana isyan ederlerse bu takdirde; “bakın ben sizin yaptıklarınızdan 
sorumlu değilim. Sizin yaptıklarınızın sorumluluğunu asla üstlenmiyorum” 
de  

 
 
217-) Ve tevekkel alel 'Aziyzir Rahıym; 
 
(Hakikatin olan Esmâ mertebesine) Aziyz Rahıym'e tevekkül et! 

(A.Hulusi) 
 
217 - Ve o, azîz rahime mütevekkil ol. (Elmalı) 
 
 
Ve tevekkel alel 'Aziyzir Rahıym ve merhameti bol olan O yüceler 

yücesine güven. 
 
 
218-) Elleziy yerake hıyne tekum; 
 
Ki O, iĢlevine kalktığında seni görür... (A.Hulusi) 
 
218 - O ki görüyor kıyam ettiğin vakit seni. (Elmalı) 
 
 
Elleziy yerake hıyne tekum ki O hiyam ettiğin vakit seni 

görmektedir. 
 
 
219-) Ve tekallübeke fiys sacidiyn; 
 
Secde edenler içinde yer aldığını da! (A.Hulusi) 
 
219 - Ve secdekârlar içinde dolaĢmanı. (Elmalı) 
 
 
Ve tekallübeke fiys sacidiyn çünkü o Allah‟a teslim olanlar 

arasındaki tasarruflarını görmektedir. 



 
Bu son ayete böyle meal vermem; Mekke‟de herhangi bir cemaatle 

namaz kılınan mescidin bu sure indiğinde henüz olmadığı gerçeğinden 
yola çıkarak Hasan Basri‟nin görüĢüne ittibandır. 

 
 
220-) ĠnneHU HUves Semiy'ul 'Aliym; 
 
Muhakkak ki O, "HÛ"; Semi'dir, Aliym'dir. (A.Hulusi) 
 
220 - Çünkü o öyle semi öyle alîmdir. (Elmalı) 
 
 
ĠnneHU HUves Semiy'ul 'Aliym çünkü O, evet, yalnızca O‟dur her 

Ģeyi iĢiten, her Ģeyi bilen. 
 
 
221-) Hel ünebbiüküm alâ men tenezzelüĢ Ģeyatıyn; 
 
ġeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? (A.Hulusi) 
 
221 - Haber vereyim mi size ġeytanlar kimin üzerine inerler? 

(Elmalı) 
 
 
Hel ünebbiüküm alâ men tenezzelüĢ Ģeyatıyn o Ģeytanların 

kimlere indiğini sana haber vereyim mi? 
 
 
222-) Tenezzelü alâ külli effakin esiym; 
 
Kendini aldatan vebal sahibini etkilerler! (A.Hulusi) 
 
222 - Vebal yüklenici her bir sahtekâr üzerine inerler. (Elmalı) 
 
 
Tenezzelü alâ külli effakin esiym onlar kendini aldatmayı 

alıĢkanlık haline getiren her günahkarın üzerine inerler. 
 
 
223-) Yülkunes sem'a ve ekseruhüm kâzibun; 
 



Kendilerini aldatanlar, (Ģeytanlara - bilinçteki aldatıcı fikirlere) kulak 
verirler ve onların ekseriyeti yalancıdırlar. (A.Hulusi) 

 
223 - Onlar kulak verirler ve ekseri yalan söylerler. (Elmalı) 
 
 
Yülkunes sem'a ve ekseruhüm kâzibun yalana kulak kabartanlar 

ve onların çoğu baĢkalarına da yalan söylerler. Yani onlar hem yalana 
kulak kabartırlar, hem de baĢkalarına yalan söylerler. Cahiliye 
döneminde manevi boĢluk bir talebe yol açtı. Bu yoğun talep sahici bir 
arz ile karĢılanmayınca sahte arz ile karĢılandı. Bu arzı yapan iki kesim 
vardı. Kahinler ve Ģairler. Bu ayetler Kahinlerle alakalı. Bundan sonraki 
ayetlerse sözü Ģairlere getiriyor. 

 
 
224-) VeĢ Ģu'arâü yettebi'uhümül ğavun; 
 
ġairler (Ģiirlerle duygusallığı tahrik ederek, insanları tanrı 

edindiklerine tapınmaya yönlendirenler); onlara hakikatten sapanlar tâbi 
olur. (A.Hulusi) 

 
224 - ġairler, bunların arkasına da çapkınlar, sapkınlar düĢer. 

(Elmalı) 
 
 
VeĢ Ģu'arâ‟ Ģairlere gelince, ve Ģairler yettebi'uhümül ğavun 

onları batıl inanç peĢindeki cahil ve bilinçsizler izler. El ğavun‟un anlamı 
bu. 

 
ġamanlık koltuğunu oturan Ģairlerden söz ediyor burada Kur‟an. 

Her biri sahte bir peygamber gibi davranan bu Ģairler bizim bugün 
gördüğümüz Ģairlerin iĢlevini üstlenmiyorlar. Yani bunlar sıradan 
sanatkar falan değiller. Söyledikleri de Ģiir değil. Kendileri sahte bir 
peygamber pozlarında, söylediklerini de vahiy gibi lanse ediyorlar. 
Mesela bunlar içinde Ġbn. Zibara, Ġbn. Ebu. Sah gibi isimler var. 

 
 
225-) Elem tera ennehüm fiy külli vadin yehiymun; 
 
Görmez misin ki onlar hayal - evham dünyalarında yaĢarlar! 

(A.Hulusi) 
 
225 - Görmez misin bunlar her vâdide hayran olurlar. (Elmalı) 



 
 
Elem tera ennehüm fiy külli vadin yehiymun görmez misin ki 

onlar hayal ve his alemindeki her vadide amaçsızca gezinip dururlar. 
Evhamlarının peĢinde gezinirler. Hakikatin değil yani. DüĢünün o günün 
Ģiiri ya medihti, ya hicivdi. Ya methiye ya hiciv yani ya birini yersizce 
överler, sırf ondan aferin ya da harçlık almak için, ya da kızmıĢlarsa 
yererler veya bir baĢkası ona yergi dizmesi için para vermiĢtir kızarlar. 
Kendi duyguları değil aslında, ödünç duygularla kızarlar. Vazifeleri ise 
sırf karĢıdakini etkilemek. 

 
 
226-) Ve ennehüm yekulune ma lâ yef'alun; 
 
Muhakkak ki onlar yapmayacakları Ģeyleri söylerler! (A.Hulusi) 
 
226 - hem de onlar yapmayacakları Ģeyleri söylerler. (Elmalı) 
 
 
Ve ennehüm yekulune ma lâ yef'alun ve onlar yapmadıklarını 

söylerler. Cahiliye Ģairiyle peygamberi ayıran ayırım bu iĢte. ġairin amacı 
etkilemek. Peygamberin amacı ise yolda kılavuzluk etmek. 

 
 
227-) Ġllelleziyne amenû ve amilus salihati ve zekerullahe 

kesiyren ventesaru min ba'di ma zulimu* ve seya'lemülleziyne 
zalemu eyye münkalebin yenkalibun; 

 
Ancak (hakikate) iman edenler ve imanın gereğini uygulayanlar, 

Allâh'ı çok zikredenler ve zulme uğradıktan sonra zafere ulaĢanlar 
müstesna... (Nefslerine) zulmedenler, yakında hangi dönüĢüme 
uğrayacaklarını kavrayacaklar (ama iĢ iĢten geçmiĢ olacak)! (A.Hulusi) 

 
227 - Ancak iman edip iyi ameller iĢleyenler ve Allah ı çok 

zikredenler ve kendilerine zulmedildikten sonra öçlerini alanlar müstesna, 
yarın bilecek o zulmedenler hangi inkılâba münkalib olacaklar. (Elmalı) 

 
 
Ġllelleziyne amenû ve amilus salihati ve zekerullahe kesiyren 

ventesaru min ba'di ma zulimu ne ki bu Ģairlerden iman eden, salih 
amel iĢleyen, Allah‟ı sürekli hatırda tutan ve zulme uğradıktan sonra 
haklarını savunanlar müstesna. Yani Ģairleri ikiye ayırıyor Kur‟an;  

 



1 – ġaman koltuğunda oturup yalancı peygamberlik taslayanlar.  
 
2 - Ġkincisi ise haddini bilen, hakkı savunan ve iman eden Ģairler.  
 
Ve sure muhteĢem bir uyarıyla, tabir caizse tarihin en büyük 

hakikatiyle bitiyor. ve seya'lemülleziyne zalemu eyye münkalebin 
yenkalibun sonuçta zulmeden kimseler nasıl bir devrimle devrileceklerini 
günü gelince öğrenecekler. 

 
Firavuna, Nemrud‟a, Nuh, Âd, Semud, Lût kavimlerinin ve 

zalimlerin akıbetine bakıp öğrenmedilerse eğer, bu ayetlerden de 
öğrenmedilerse eğer, belalarını bulunca mutlaka öğrenecekler.  

 
Siz ve bize gelince; Kimin tarafındayız, ne taraftayız ona bakalım. 

Yani zalimlerin tarafında mıyız, yoksa mazlumların mı. Musa‟nın 
tarafında mıyız, firavunun mu. ĠĢte bize tarafımızı seçmek düĢüyor. 
Rabbim tarafımızı nebilerin çizgisinden yana olanlardan kılsın inĢallah. 

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