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Ġslamoğlu Tef. Ders. NEML SURESĠ (001-031)(118) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
El Hamdu Lillahi Rabbil'Alemiyn Vesselatü Vesselâmü alâ 

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

dilimden, ki anlasınlar beni. Amin! Amin! Vel Hamdu Lillahi 
Rabbil'Alemiyn. 

 
Değerli Kur‟an dostları Kur‟an ın yepyeni bir suresi ile daha yüz 

yüzeyiz. NEML suresi. Her sure insana birkaç heyecan yaĢatır, 
yaĢatmalı.  

 
1 - Birincisi; Allah benimle konuĢuyor, beni muhatap alıyor, bana 

tenezzül buyuruyor diye heyecan duymalı, sevinç duymalı. 
 
2 – Ġkincisi; bilgi alıyorum hem de bilgiyi en sağlam kaynağından, 

en sahih kaynağından, mutlak bilginin sahibinden alıyorum diye heyecan 
ve sevinç duymalı. 

 
3 - Üçüncüsü artıyorum, inĢa ediliyorum, düzeltiliyorum. Allah 

tarafından yaratılıĢ amacıma uygun bir biçimde yetiĢtirilip terbiye 
ediliyorum diye heyecan duymalı, sevinç duymalı. ĠĢte bu sureye 
girerken bu sevinçlerin tümünü birden bir kez daha duyuyor, hissediyor 
ve bu duygular içerisinde Neml suresine giriyoruz. 

 
Bu sure Peygamber Aleyhisselâm ve ashabı tarafından önceleri 

Tâsin suresi ismi ile anılırdı. Yani surenin ilk ayetinde ki harfler sureye ad 
olmuĢtu. Ama daha sonraları surenin içerisinde yer alan Neml vadisi, 

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


karınca vadisinin geçtiği 18- 19 ve müteakip ayetlerde anlatılan 
menkıbeye atfen Neml suresi diye anıldı Ģöhret buldu. 

 
Surenin iniĢ zamanı ġuârâ suresinin hemen ardına denk gelir. Ki 

gerek Hz. Osman, gerek Ġbn. Abbas, gerek Ġmam Cafer sure 
sıralamalarında bu sure ittifakla ġuârâ suresinin arkasına yerleĢtirilir. Bu 
da takriben 5, ya da 6. yıla, yani Mekke döneminin. Nübüvvetin 5. ya da 
6. yılına tesadüf eder. 

 
Surenin konusuna baktığımızda bu dönemi verir. Çünkü sure ilk 

muhatabı olan sevgili efendimizin Ģahsiyetini ve tasavvurunu inĢa eden 
kıssaları ele alır. Peygamberlerin isimleri etrafında anlatılan kıssa ve 
menkıbelerle ilk muhatap ve tüm muhatapları, onun Ģahsında tüm 
muhatapların Ģahsiyeti inĢa edilir. 

 
Mesela bu kıssa da en geniĢ biçimde yer verilen Süleyman ve 

Belkıs kıssası bağlamında, ki 16. ve 44. ayetler arasındadır. Bir karıncayı 
dahi incitmeme tavrıyla güç ahlakı ve iktidar, hikmet iliĢkisi sorgulanır. 
Öyle bir sorgulanma tarzıdır ki bu, verilen karınca örneği bağlamında bir 
iktidarın adil olması gerektiği, bu adaletinde bir tek karıncayı incitmemesi 
gerektiği üzerine kurulur. 

 
Aynı menkıbeyle her peygamberin ayrı bir yetenekle, ayrı bir 

meziyetle taltif edildiğine atıf yapılır. Mesela söz konusu menkıbede Hz. 
Süleyman‟a hayvanların mantığını, hareketlerinden, tavırlarından okuma 
yeteneği verildiği ifade buyrulur. 

 
Yine bu surede Musa, Salih ve Lût AS. ve kavimlerinin kıssalarıyla 

inkarın ve imanın tarihi yataklarına iĢaret edilir. Ġnkar edenlerin 
akıbetlerinin hep birbirine benzediği, iman edenlerin de birbirinin devamı 
olduğu böylece vurgulanır ve en sonunda bu kıssaların Ģu tüm çağlarda 
her bir muhataba emir suretinde iletilen Ģu ayet yer alır. 

 
Kul siyru fiyl Ardı fenzuru keyfe kâne akıbetül mücrimiyn (69) 

De ki; dolaĢın, gezin yer yüzünü. Görün bakalım günahkârların akıbeti ne 
olmuĢ. 69. ayette ifadesini bulan bu ilahi emir ve arkasından sure vahiyle 
baĢladığı sözü yine vahye getirerek sona erdirir. Bu özetten sonra Neml 
suresine girebiliriz. Ki bu sure Kur‟an ın resmi sıralamasında 27. suredir. 

 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
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1-) Taa Siiiyn* tilke ayatul Kur'âni ve Kitabin mubiyn; 
 
Ta, Siin... ĠĢte bunlar Kurân'ın (hakikat ve Sünnetullâh BĠLGĠsinin) 

ve Kitab-ı Mubiyn'in (apaçık ortada olan Evrenin {KĠTAP} sistem ve 
düzeninin) iĢaretleridir. (A.Hulusi) 

 
01 - Ta, Sin, bunlar sana Kur'an ın ve mübîn bir kitabın 

âyetleri.(Elmalı) 
 
 
Taa Siiiyn bu heca harfleri, hurufu Mukadda diye bilinen harfler 

Kur‟an da 28 harfe tekabül eden bir biçimde gelirler ve manaları 
konusunda 30. aĢkın yorum yapılır. Bunların herhangi bir mana taĢıyıp 
taĢımadığından da öte, bir iĢlevi olup olmadığı ele alınmalıdır ki, mutlaka 
bu anlamda bir iĢleve sahiptirler. ĠĢlevi sorgulandığında bu harflerin 
baĢında geldiği hemen tüm sureler, ki Ankebut suresindeki gibi 1-2 
istisna hariç mutlaka vahye atıf yapılarak baĢladığı için bu harfler Ģöyle 
bir iĢlevle anlaĢılmıĢlardır. 

 
ĠĢte Kur‟an ın indiği dili oluĢturan sıradan harfler bunlar. Elif, be, te, 

se..vs. neyse. ĠĢte bu sıradan harfleri vahiy alıp onların içerisine ilahi 
anlamları koyarak insanoğluna ulaĢtırmıĢtır ve tabii ki sıradan harfler 
muhteĢem bir amacı ifa eden araca dönüĢmüĢlerdir. Bu bir yorumdur ve 
buna benzer bir çok yorum yapılabilir. Belki bu yorumların hepsinin 
hakikati ifade etmede bir parça payı da bulunabilir. Ama nihai tahlilde bu 
harflerin gerçek manasının ne olduğunu Allah bilir. Hz. Ebu Bekir‟in 
yorumunda olduğu gibi; 

 
- Her kitabın bir sırrı vardır, Kur‟an ın sırrı da bu hurufu mukadda, 

yani bu kesik kesik harflerde yatmaktadır. Buyurur. 
 
tilke ayatul Kur'âni ve Kitabin mubiyn bunlar Kur‟an ın, yani açık 

ve açıklayıcı olan ilahi kelamın ayetleridir. Mubiyn‟e bir önceki surenin 
giriĢinde de buna benzer bir ayet yer almıĢtı. Hatırlayalım ġuârâ 
suresinin. Orada da izah etmiĢtik, burada da kısaca değinip geçelim; 

 
Mubiyn; iki anlama birden gelir. Özü itibarıyla açık, hem de 

nesnesini açıklayan, hem bizatihi açık olan hem de açıklayıcı. Kur‟an 
hem müfessir, hem müfesser bir hitaptır. Yani hem tefsir eden, hem de 
tefsir edilen bir hitaptır.  

 
Peki Kur‟an ın mubiyn oluĢu neden sık sık ifade buyrulur? ġu iki 

muhtemel itirazı kökten reddetmek için.  



 
1. si Ona inananlardan gelebilecek Ģöyle bir yüceltmeci mantık. 

“Biz onu anlayamayız. Onu anlamak nerde..! biz nerde..!” diyecek sakat 
mantığı toptan ret içindir. Hayır, bu kitap mubiyndir, sen ne demek 
istiyorsun ey insan, bu kitap apaçıktır, bunu sen anlayasın diye indirdi 
Allah. 

 
2. si ise, onu aĢağılama babında, “bu ne anlaĢılmaz, karma karıĢık 

bir kitap” diyecek bugünkü oryantalist mantığında olduğu gibi tüm 
itirazlara da toptan ret içermektedir. 

 
 
2-) Hüden ve büĢra lil mu'miniyn; 
 
Ġman edenler için hakikate erdirici ve müjde olarak! (A.Hulusi) 
 
02 - Birer hidayet ve müjde olmak üzere o müminlere. (Elmalı) 
 
 
Hüden ve büĢra lil mu'miniyn insanlar için bir rehber ve bir 

müjdedir. 
 
Huden; rehber. Hatırlayalım Bakara/2. ayetini; Zâlikel Kitâb'u lâ 

raybe fiyhi hüden lil muttekıyn (Bakara/2) kendisinde hiçbir kuĢkuya 
yer bulunmayan bu kitap muttakiler için bir hidayettir, bir rehberdir 
diyordu. Burada da müminler için bir rehber olduğu ifade buyruluyor. 
Zaten sorumluluk bilinci olan ittika, insanı imana ulaĢtırır. Ġmansa insanın 
sorumluluk bilincini artırır, yüceltir. Sorumluluk bilincinin aĢağısı, insanın; 
varlığın en aĢağısına karĢı duyduğu sorumluluk, en yükseği ise insanın; 
varlığın zirvesi olan Allah‟a karĢı duyduğu sorumluluktur. Aynı zamanda 
varlığın, mahlukatın Hâlıkı, yaratılmıĢların Hâlıkı olan Allah‟a. 

 
ve büĢra aynı zamanda müjde. Vahyin bizzat kendisi ilahi bir 

müjdedir. Allah‟ın insandan umut kesmediğinin ifadesidir. Allah‟ın insana 
vahiy göndermiĢ olması bizatihi bir muĢtu, bir müjdedir. Ona olan Ģefkat 
ve merhametinin bir göstergesidir. Tabii bir de müjdeyi ulaĢtırması farklı 
bir müjdedir, 2. bir müjdedir. Bu müjdeyi ulaĢtıracak bir peygamber 
seçmesi farklı bir müjdedir. Görüyorsunuz vahiy müjde üstüne müjde, 
muĢtu üstüne muĢtudur. 

 
Bu ikisinin birlikte anılması; Huden ve büĢra. Hem hidayet, hem 

müjde olarak anılması elbette müjdeyi hak edenin hidayeti bulan 
olmasından dolayıdır. Hidayete eren müjdeye ulaĢmıĢ olacaktır. 



Müminlerdir bunlar. Yani Allah‟a güvenen, Allah‟a itimat eden, bu 
itimadını iman haline getiren ve bu iman ile sonuçta müjdeye ulaĢan 
kimselerdir. 

 
Vahyin; Ġsra/87 ayetinde (Hayır 82.) buyrulan iki boyutlu tabiatına 

da bir telmih vardır.  
 
Ve nünezzilu minel Kur'âni ma huve Ģifaun ve rahmetun lil 

mu'miniyne, ve lâ yeziyduz zalimiyne illâ hasara. (Ġsra/82) Biz Kur‟an 
dan Ģifa ve rahmet olan ayetler indirdik. Fakat kim için bunlar? Elbette 
Kur‟an ın kaynağına güvenen kimseler için. Yani Kur‟an kendisine iman 
edenler için bir Ģifa ve bir sınırsız rahmet. Yani ilahi bir eczanedir, ilahi bir 
Ģifa merkezidir. Hem toplumsal, hem bireysel, hem duygusal, hem fikri, 
hem akli, hem siyasi, hem ekonomik. Hangi dert olursa olsun Kur‟an ın 
talimatları içerisinde tüm dertlerinize birer deva bulabilirsiniz Allah‟ın 
rehberliği içerisinde. Ama bu tabii ki iman eden ve güvenen kimselere.  

 
Fakat zalimler mi? Yani bilinci ters dönmüĢ olanlar, yani haddini 

bilmeyenler, yani Allah‟a karĢı müstekbirlik yapanlar, müstağnilik 
yapanlar, onlarınsa sadece hüsranını artırır, aldanıĢını artırır. Aaa..! bu 
muymuĢ vahiy derler. Bu muymuĢ Kur‟an. Evet aldanıĢ budur. BakıĢınız 
yamuksa baktığınız Ģey en doğru da olsa yamuk görürsünüz. Yamukluğu 
bakıĢınızda aramazsanız eğer ömür boyu o yamukluğu baktığınızda 
sanırsınız. Ve böyle zannederseniz eğer bir ömür sapmaktan geri 
duramazsınız, doğruyu bulamazsınız. Çünkü yamukluğu bakıĢınızda 
değil de baktığınızda gördünüz. BakıĢınızı düzeltemezsiniz, çünkü 
bakıĢınızı doğru zannediyorsunuz. Baktığınızı düzeltmeye kalkarsınız, 
düzeltmeye kalktığınız her Ģeyi de yamul tursunuz, bozarsınız. ĠĢte 
bunun gibi. 

 
 
3-) Elleziyne yukıymunes Salâte ve yü'tunez Zekâte ve hüm 

Bilahireti hüm yukınun; 
 
Onlar ki, salâtı (Allâh'a yöneliĢ ile mi'râcı yaĢama) ikame ederler ve 

arınıp saflaĢmak için varlıklarından verirler; iĢte onlar ölümsüz 
geleceklerine kesin yakîn elde etmiĢlerdir. (A.Hulusi) 

 
03 - Ki namazı dürüst kılarlar ve zekâtı verirler, Âhirette de onlar 

yakîn edinirler. (Elmalı) 
 
 



Elleziyne yukıymunes Salâte ve yü'tunez Zekâte ve hüm 
Bilahireti hüm yukınun onlar ki salâtı ikame ederler, yani Allah‟a karĢı 
insanın esas duruĢu olan namazı ayağa kaldırırlar. 

 
Salât; es salâ kökünden gelir. Bu kök insanı dik tutan omurga 

manasına geldiği gibi ateĢ manasına da gelir. Bu anlama gelmesi 
salleytül u‟d, salleytül a‟sa. Değneyi doğrulttum, ateĢte bir eğri sopayı 
ısıtarak doğrultmaya böyle denilir. Demek ki namaz insanı doğrultan bir 
iĢleve sahiptir. 

 
Yine E‟kame fiili de aynı cümle ile ifade edilir. E‟kantül U‟d, değneği 

doğrulttum. Yani değneği düzelttim. Arap dilinde es salâ nın; hem insanı 
dik tutan omurgaya, hem de ateĢe veya ateĢte doğrultmaya isim olarak 
verilmiĢ olması ilginçtir. 18 manası vardır aslında bu kökün 18 manası. 
Dua gibi daha sonradan kazandığı manalar yanında etimolojik köken 
itibarıyla ikinci gelen ata da musalli denilir. YarıĢta 2. at. Bu ne demek? 
Ġzlemek, öndekinin peĢinden gitmek, onu takip etmek. 

 
Tabii size çok ayrıntılı teknik bilgiler vererek zamanımı doldurmak 

istemem. Fakat salât‟ın nasıl anlaĢılması gerektiğini, aslında namazın 
nasıl kılınması gerektiğini de bu köken bize çok güzel biçimde verdiği için 
bu malumatı vermek ihtiyacı hissettim. 

 
Namazı doğrulturlar. Peygamberimiz de zaten namazı; direk olarak 

vasfetmiĢ. “Es salâtu imadud diyn.” Namaz dinin direğidir. Yani aslında 
salât insanı dik tutar. Ġnsanın Allah‟a karĢı esas duruĢu. Allah‟a karĢı aĢk 
hareketi olan secdeye vardırır, eĢyaya karĢı ise dik tutar, eğdirmez. Kula 
kul etmez. Kul olma makamında olanlar sadece mutlak Ġlah olan Allah‟a 
kul olurlar. Namaz kime kul olacağını bilmektir. Kimin önünde eğileceğini 
bilmektir. Namazın insana kazandırdığı bilinç budur. Onun için namazı 
doğrulturlar. Ayağa kaldırırlar. 

 
Belki burada destek manasına geldiği için desteği ayaklandırırlar 

gibi bir anlama da ulaĢılabilir. Yani Allah‟a karĢı Allah‟ın dinine, Allah‟ın 
vahyine olan desteklerini önce namazla ifade ederler. “Ya rabbi, ben 
varlığımı senin vahyine, emrine adadım demek isterler bununla. 

 
ve yü'tunez Zekâte zekâtı verirler. Yani arınmak ve yücelmek için 

ödenmesi gereken bedeli öderler. Unutmayalım bu surenin, Mekke 
döneminin 5 yada 6. yılında indiğini. Burada ki zekât fıkhi manada, 
paranın içinden verilen belli bir miktar olmaktan daha öte ve daha geniĢ 
bir anlamıyla insanın, baĢta mal olmak üzere ödemesi gereken her 
bedeli ödemesi gerektiği ifade buyrulur. Yani arınmak için yücelmek için, 



yükselmek için ödenmesi gereken hangi bedel varsa, neye sahipseniz 
ondan bedel ödersiniz.  

 
ve hüm Bilahireti hüm yukınun yine onlar ahirete gönülden 

inanırlar. Ġkağn, yakıyn. Bilginin marifeti aĢıp fehme ulaĢarak karar 
kılması halidir. Yani bilginin sadece bir malumat olmaktan çıkıp anlayıĢta 
yerleĢip kalpte düĢünce ve bilinç mekanizmasında karar kılması halidir. 

 
Burada imanla eĢ anlamlı kullanılmıĢ, bir sonraki ayet dikkate 

alındığında orada da ahirete iman etmeyenlerden söz ediliyor ki, demek 
ki burada ahirete iman edenler, yürekten, bilerek iman edenler. Yani 
tesadüfen değil. Uydum kalabalığa cinsinden değil. Böyle bir hayat 
amaçsız olamaz. Eğer hayatın bir amacı varsa mutlaka bu hayatın bir 
hesabı da olmalı. Ġyi ve kötünün olduğu bir yerde, iyi ve kötüler birbirine 
karıĢtırılmamalı. Ġyi yapanlarla kötü yapanların akıbeti de bir olmamalı. 
Dolayısıyla hayatın hesabını verebileceğimiz bir hesap günü de olmalı. 
ĠĢte bilgiye dayalı gaybe iman budur. Yani ikan budur. Ön bilgiye dayalı 
gayba iman, Ġkan. 

 
 
4-) Ġnnelleziyne lâ yu'minune Bil ahireti zeyyenna lehüm 

a'malehüm fehüm ya'mehun; 
 
Ölümsüz gelecek yaĢamlarına iman etmeyenlere gelince; onların 

yaptıkları iĢleri kendilerine süsleyip (keyifli) gösterdik; artık onlar 
(hakikate) kör ve ĢaĢkın, (ortalıkta) bocalar dururlar! (A.Hulusi) 

 
04 - Çünkü Âhirete inanmayanların yaptıklarını kendilerine 

müzeyyen göstermiĢizdir de onlar ilerisini görmezler, kalpleri körelmiĢtir. 
(Elmalı) 

 
 
Ġnnelleziyne lâ yu'minune Bil ahireti zeyyenna lehüm 

a'malehüm ahirete inanmayanlara gelince. Biz onlara yapıp ettikleri her 
bir Ģeyi süslemiĢizdir. Süslü göstermiĢizdir. fehüm ya'mehun bu yüzden 
onlar kuĢku bataklığında körcesine, körü körüne debelenir dururlar. 

 
Ġman gözü açar, inkar gözü kör eder. Ġmanın açtığı göz bu göz 

değil, basirettir, yani kalp gözü. Ġmansızlığın kapattığı göz de bu göz 
değil, yine basirettir. Ġç gözdür, iç görüyü kapatır. Ġnkar insanın iç 
dünyasına çöreklenmiĢ bir virüs bir mikroptur. Orayı tarümar eder, orayı 
mahveder. Burada da fehüm ya'mehun derken körlüğe bir atıf var. 
ameh, aslında bir çamura çöküp orada debelenmek, yani kuĢku içinde 



çıkamayacak bir biçimde debelendikçe battığı bir çamura çökmek 
anlamına gelir. Baktığı yerde yaldız görür, fakat içini göremez. DıĢını 
görür. Çünkü körlük içerden. Ġç göz olursa eĢyanın içini görür. DıĢ göz 
dıĢını, bilinç içini görür. Eğer o olmazsa sadece dıĢını görür. DıĢını gören 
aldanır, çünkü eĢya dıĢından yaldızlanmıĢtır.  

 
ĠĢte burada süslenmek budur. Ayette ki zeyyanna lehüm, onlara 

süslü gösterdik, süsledik, albenili kıldık, cazip kıldık. Günahın dıĢtan 
bakınca cazibeli olması budur. Eğer böyle olmasaydı imtihan olmazdı. 
Eğer böyle olmasaydı gözle, daha doğrusu bakmakla görmek aynı 
olurdu. Her bakan görürdü eğer öyle olmasaydı. Oysa ki her bakan 
görmüyor. Hatta bazen gözü kör olanların gördüğünü gözü açık olanlar 
görmüyor. Onun için bakmakla görmek arasındaki fark, eĢyanın dıĢı ile 
içi arasında ki fark gibidir. DıĢı süslenmiĢtir günahın. Bu süse aldanan 
kör olanlardır. Yani iç gözü kapalı olanlar. Akıl yürütme yoluyla onun 
özüne ulaĢamayanlar. Bilinci olmayanlar, sağlam bir bilgiye sahip 
olmayanlar. ĠĢte böyle bir silsile halinde yukarıdaki ayetlerle bağlantı 
kurabiliriz. 

 
Bilgiye dayalı imanı, cehalete dayalı, körü körüne inkar ya da inanç 

ne olursa olsun ayrı tutmak lazım. Ayrı tutuyor iĢte. Bilgiye dayalı iman, 
bilince dayalı iman. Eğer iman böyle bir bilgi ve bilince dayalı olursa 
baktığının kabuğunu aĢar ve özüne ulaĢır. 

 
 
5-) Ülaikelleziyne lehüm suül azâbi ve hüm fiyl ahireti hümül 

ahserun; 
 
ĠĢte bunlar var ya, azabın kötüsü onlaradır! Gelecekteki yaĢamda 

da en çok hüsrana uğrayacak olanlar onlardır! (A.Hulusi) 
 
05 - Bunlar o kimselerdir ki kendilerine azâbın kötüsü vardır ve 

bunlardır ki Âhirette en çok hüsrana düĢenlerdir. (Elmalı) 
 
 
Ülaikelleziyne lehüm suül azâb azabın en kötüsüne duçar olacak 

olan kimseler iĢte bunlardır. ve hüm fiyl ahireti hümül ahserun ve 
onlar, evet onlardır en büyük kaybı yaĢayacak olanlar. 

 
 
6-) Ve inneke letülakkal Kur'âne min ledün Hakiymin 'Aliym; 
 



Sen (Ģuurunla) kesinlikle Kurân'a, Hakiym ve Aliym'in ledünnünden 
(hakikatindeki Esmâ mertebesinden) nail olunuyorsun. (A.Hulusi) 

 
06 - Ve emin ol ki sen bu Kur'an a ilmine nihayet olmayan bir 

hakîmin ledünlünden irdiriliyorsun. (Elmalı) 
 
 
Ve inneke letülakkal Kur'âne min ledün Hakiymin 'Aliym ne var 

ki sen kuĢkusuz bu Kur‟an a her Ģeyi bilen o Hakiym‟in sayesinde 
kavuĢtun. Vahyin kaynağına bir atıf var burada. Yani vahiy; vahyi alanın 
arzusuyla değil, vahyi verenin arzusu ile iner. Vahiy; Vahyi alan 
peygamberin isteğine göre değil, vahyi veren Allah‟ın dileğine göre iner. 
Onun içinde isteyen peygamber olmaz. Ġstenilen ve seçilen, Allah 
tarafından seçilen, ıstıfa edilen peygamber olur. Ve buradan sözü Hz. 
Musa‟nın vahyine getirecektir ayet. Onun için Resulallah‟ın vahyi ile Hz. 
Musa‟nı vahyi arasında bir irtibat kurulacaktır. Bu irtibat haddi zatında 
vahiylerin kaynağının hep aynı olduğunu, vahiylere yönelik itirazların da 
birbirine benzer olduğunu bize öğretecektir. 

 
 
7-) Ġz kale Musa li ehlihi inniy anestü narâ* seatiyküm minha Bi 

haberin ev atiyküm Bi Ģihabin kabesin lealleküm tastalun; 
 
Hani Musa kendi ehline: "Ben bir ateĢ algıladım... Ya ateĢle ilgili bir 

haber getiririm yahut bir kor ateĢ getiririm belki ısınırsınız" dedi. 
(A.Hulusi) 

 
07 - Hani bir vakit Musâ, ehline demiĢti: ben cidden bir ateĢ 

hissettim, ondan size bir haber getireceğim, yahut bir yalın Ģule alıp 
geleceğim, gerek ki bir ocak yakar ısınırsınız. (Elmalı) 

 
 
Ġz kale Musa li ehlihi inniy anestü narâ hani bir zamanlar Musa 

ailesine; Gözüme bir ateĢ iliĢti demiĢti. seatiyküm minha Bi haberin ev 
atiyküm Bi Ģihabin kabesin lealleküm tastalun belki ondan size bir 
haber getiririm, ya da bir ateĢ koru getiririm de siz bu sayede ısınırsınız 
demiĢti. 

 
Hz. Musa‟ya inen ilk vahyin kıssası Tâhâ/10 ayetinde yer alır zaten. 

Burada Hz. Musa‟ya vahyin nasıl indiği, ilk vahyin iniĢ anı resmediliyor. 
Hz. Musa Medyen‟den hem hocası, hem iĢvereni, hem de kayın pederi 
olan Hz. ġuayb‟ın yanından evlenmiĢ, çoluk çocuğa karıĢmıĢ bir halde 
yola çıkıp tam tiyh sahrasını geçerken iĢte orada, bugün tûr dağı diye 



bilinen, ki o bölgenin yüce bir tepesidir, o bölgede vahiy alır. O vahyi 
aldığı an vahiy tarafından resmediliyor. 

 
 
8-) Felemma caeha nudiye en burike men fiynnari ve men 

havleha* ve subhanAllâhi Rabbil alemiyn; 
 
(Musa) ona (ateĢe) geldiğinde: "O ateĢin içindeki de, onun 

çevresinde olan da mübarek kılınmıĢtır! Subhan Allâh âlemlerin 
Rabbidir!" diye hitap algıladı. (A.Hulusi) 

 
08 - Derken vak tâ ki ona vardı Ģöyle nidâ olundu: haberin olsun 

mübarek kılınmıĢtır bu ateĢteki kimse ve bunun havalisindekiler ve 
sübhandır o âlemlerin rabbi Allah. (Elmalı) 

 
 
Felemma caeha nudiye en burike men fiynnari ve men havleha 

fakat oraya gelince kendisine Ģöyle seslenilir. Bu ıĢık kaynağı hem 
içinde, hem de etrafında olan herkes ise kutlu kılınmıĢtır. Yani hem 
içinde olan senin gibi, Harun gibi peygamberler için kutlu kılınmıĢtır, hem 
de etrafında yer alacak herkes için. Ben ıĢık kaynağı diye çevirdim oysa 
ki metinde harfiyen ateĢ geçiyor. Fakat burada ki nâr ateĢin hem ıĢık 
verme niteliğine, hem de ısı verme niteliğine bir atıf olsa gerek. 

 
Vahyin de böyle iki boyutu var. Ki giriĢte Ġsra/87. (Hayır Ġsra/82 

olması gerek)ayetini okudum vahyin iki boyutu için. Adeta hem ıĢık verip 
insanın önünü aydınlatan bir ıĢık kaynağı, fakat doğru yaklaĢmayan 
doğru bakmayan, iman etmeyen, güvenmeyen içinde hüsranını artıran 
bir ateĢ gibi algılanabilir. 

 
ve subhanAllâhi Rabbil alemiyn ve Alemlerin rabbi olan Allah‟ın 

Ģanı pek yücedir. Yani O yüce olan Allah‟tan indirilmiĢtir bu vahiy. O‟nun 
yüceliğinin en büyük ifadesi vahiy ile kullarına Ģefkat ve merhametini 
indirmiĢ olmasıdır. 

 
 
9-) Ya Musa inneHU ENAllâhul 'Aziyzül Hakiym; 
 
"Yâ Musa! Kesinlikle Ben O Allâh'ım Aziyz, Hakiym olan!" 

(A.Hulusi) 
 
09 - Ya Musâ! hakikat bu: benim o azîz, hakîm Allah. (Elmalı) 
 



 
Ya Musa inneHU ENAllâhul 'Aziyzül Hakiym ey Musa hikmeti ile 

muamele eden yüceler yücesi Allah var ya, iĢte o benim. 
 
 
10-) Ve elkı asâk* felemma reaha tehtezzü keenneha cânnün 

vella müdbiren ve lem yu'akkıb* ya Musa lâ tehaf inniy lâ yehafü 
ledeyYEl murselun; 

 
"Asanı at!"... (Musa) asasının, sanki çevik bir yılan gibi hareket 

ettiğini görünce, geri dönüp kaçtı ve arkasına bakmadı... "Yâ Musa, 
korkma! Muhakkak ki benim katımda Rasûller korkmaz!" (A.Hulusi) 

 
10 - Ve bırak asanı, derken onu çevik bir yılan gibi ihtizaz ediyor 

görüverince dönüp geri kaçtı ve arkasından bakmadı, ya Musâ, kokma, 
zira benim, korkmaz yanımda Resul olanlar. (Elmalı) 

 
 
Ve elkı asâk Ģimdi elindeki değneği, asayı yere bırak. Hz. Musa 

Hz. ġuayb‟ın yanında ki mesleği çobanlıktı. Değneğini de beraber 
getirmiĢti. O onu sıradan bir değnek olarak algılıyordu. Rabbimiz ona 
eĢyanın hiç te göründüğü gibi sıradan olmadığını, aslında eĢyanın içinde 
muhteĢem potansiyel taĢıyan birer potansiyel mucize olduğunu. Bu 
mucizeyi onun elinde bu potansiyeli kinetize ederek, açığa çıkararak 
gösterecekti. Onun içinde Musa‟ya; eĢyaya farklı bir yerden bakması, 
sadece göründüğü noktadan değil, özü itibarıyla, ki yukarıda görmekle 
bakmak arasındaki farkı izah etmiĢtik. Yani sadece bakan değil gören bir 
gözle bakmasını, öyle baktığında; bak nasıl eĢyanın içinde muhteĢem bir 
potansiyel barındırdığını gösterecekti. Ve iĢte o mucize sergileniyor. 

 
felemma reaha tehtezzü keenneha cânnün vella müdbiren ve 

lem yu'akkıb fakat o asasının çevik ve kıvrak bir yılan gibi hızla aktığını 
görünce ardına bakmadan kaçmaya baĢladı. 

 
Evet, elindeki asa ona göre bir değnekti.fakat değnek birden 

canlanmıĢtı. O, onun hızla hareket ettiğini gördüğünde kaçmaya baĢladı. 
Aslında birden çok nükte içeriyor. Birçok atıflar içeriyor bu ibare. Bunun 
içerdiği 1. atıf yukarıda söylediğim gibi eĢyanın içinde muhteĢem bir 
potansiyel var, eĢyaya öyle sıradan bakma, kabuğuyla bakma. 2. 
firavunların kamçısına karĢılık senin de asan var. seni firavuna 
peygamber olarak, davetçi olarak göndereceğim. Onun kamçısından 
korkma. Artık asa sahibisin. Elindeki asa firavun kamçısından daha 



güçlüdür eğer doğru kullanırsan, eğer adalet için kullanırsan, eğer 
hikmetle kullanırsan o asa firavunun kamçısını yenecektir. 

 
Firavunun kamçısından söz ediĢim sembolik bir söz değil, tüm 

firavunların heykellerinde açıkça görüleceği gibi tek ellerinde kamçı, 
diğer ellerinde halkalı bir haçla firavunlar heykellerini yaptırırlardı. 
Bugüne kalan tüm heykellerde bunu görmek mümkündür. O kamçı 
firavunun halk üzerinde ki ceberutluğunu, otoritesini ve baskısını temsil 
ederdi. 

 
Burada cânnün diye, nekira olarak, belirsiz olarak geçen yılan, 

ġuârâ suresinde suresinde sü‟ban diye geçer. Büyük yılan. Buradaki 
keenneha cânnün ile araf ve ġuârâ daki sü‟ban sanki birbirinin zıddı 
gibi. Bunu Razi baĢta olmak üzere birçok müfessir Ģöyle izah etmiĢler. 
Büyük bir yılandı fakat sanki küçük bir yılan gibi çevik hareket ediyordu, 
hızla akıyordu Ģeklinde. Bu böyle de anlaĢılabilir.  

 
Buradaki “kâf” teĢbih edatı farklı bir biçimde de anlaĢılabilir ki 

görünen nesnenin niteliğine değil, gören öznenin algısına yönelik 
müdahale olarak ta anlaĢılabilir. Yani keenneha cânnün sanki o yılandı, 
sanki o çevik bir yılan gibiydi. Bu ibare 2. Ģekilde görülen nesnenin 
mahiyetinde ki değiĢiklik değil aslında, gören öznenin bakıĢındaki, 
algısındaki müdahale Ģeklinde. Yani ilahi müdahale görenin algısına 
yönelik. Görenlerin algısına müdahale edilmiĢ, onlar keenneha cânnün 
sanki onu bir yılan gibi algılamıĢlardı biçiminde de anlaĢılabilir. Yani iki 
anlayıĢta muteberdir ve geçerlidir ve iki anlayıĢta da mucizenin 
mucizeliğinden hiçbir Ģey eksilmez. 

 
ya Musa lâ tehaf inniy lâ yehafü ledeyYEl murselun Allah 

buyurdu ki ey Musa korkma. Çünkü benim huzurumda elçiler korkuya 
kapılmazlar. 

 
 
11-) Ġlla men zaleme sümme beddele hüsnen ba'de suin 

feinnĠY Ğafûrun Rahıym; 
 
"Ancak (nefsine) zulmeden müstesna! (Zulümden) sonra yaptığı 

kötü davranıĢı düzelten kiĢi için ise ben Ğafûr'um, Rahıym'im." (A.Hulusi) 
 
11 - Ancak zulmeden sonra da kötülüğün arkasından güzelliğe 

tebdil eyleyen baĢka, ona da ben gafûr, rahîmim. (Elmalı) 
 
 



Ġlla men zalem ancak zulme bulaĢanlar hariç. Zulme bulaĢanlar 
diye çevirdim çünkü buradaki ima Hz. Musa‟nın daha önce karıĢtığı 
kazalı cinayet olayıdır. Yani bir yumrukla kazaen öldürülen o adamın 
cinayetine karıĢma olayına bir atıf vardır. Fakat bu atıf nasıl 
tamamlanıyor; sümme beddele hüsnen ba'de suin feinnĠY Ğafûrun 
Rahıym fakat o kötülüğün ardından gidiĢatlarını iyi yönde değiĢtirirlerse 
unutmasınlar ki ben merhameti sınırsız bir bağıĢlayıcıyım. Yani 
bağıĢlarım. Yeter ki değiĢtirsinler gidiĢatlarını, af dilesinler, Allah‟a yani 
bana yönelsinler, o zaman onları ter temiz ederim. 

 
Hz. Musa‟nın karıĢtığı o kazaya yönelik bir atıf içerdiği açık ve tabii 

ki tevbeye bir atıf. Yani ey Musa sen Allah‟tan gönülden tevbe ettin ve 
halini düzelttin. YanlıĢını savunmadın, yani Adem gibiydin, sen Adem‟in 
izini takip ettin Ģeytanın değil. Adem hata yaptı fakat hatasını anladı ve 
itiraf etti vazgeçti adam oldu. ġeytan hata yaptı, hatasını savundu Ģeytan 
oldu, iblis oldu.  

 
Onun için sen Adem‟in izini talip ettin Ģeytanın değil onun içinde 

sen korkma, yani korkmana bir gerekçe yok. Tertemiz eder Allah. Burada 
tevbenin insanı nasıl temizlediğinin tipik bir örneği gösteriliyor ve aynı 
zamanda bir insan eğer tevbe etsem dahi yine de kiri ve izi kalacak, yine 
de ben saf ve temizler arasına karıĢamayacağım düĢüncesinde ise ona 
bak tevbe edeni Allah peygamber seçmiĢtir. Yani iĢlediği bu hataya 
rağmen, zaten bu hataya iliĢkin Hz. Musa‟nın tevbesinden farklı 
surelerde söz edilir. Bu hataya iliĢkin Musa‟nın tevbesi Musa‟yı 
peygamber seçmemiz konusunda belki de bir vesile oldu. 

 
ĠĢte arkadan gelecek ayette aslında bu tevbenin sembolik değeri 

konusunda muhteĢem bir insana görüĢ ve bakıĢ açısı sunuyor. Nedir o? 
Okuyalım; 

 
 
12-) Ve edhıl yedeke fiy ceybike tahruc beydae min ğayri suin 

fiy tis'ı âyâtin ila fir'avne ve kavmih* innehüm kânu kavmen fasikıyn; 
 
"Elini de koynuna sok... Sağlıklı, bembeyaz çıkar... Bunlar, Firavun 

ve onun toplumuna (onlarla irsâl olunduğun) dokuz âyet içindedir! 
Muhakkak ki onlar inançları bozuk bir topluluk oldular." (A.Hulusi) 

 
12 - Bir de elini koynuna sok çıksın bembeyaz hiç bir afetsiz, dokuz 

âyet içinde, Firavuna ve kavmine, çünkü onlar fasık bir kavim oldular. 
(Elmalı) 

 



 
Ve edhıl yedeke fiy ceybik Ģimdi de elini göğsüne sok. 
 
Ceyb; sonradan cep olarak isimleĢse de göğüsteki elbisenin 

yırtmacına, yani göğüs düğmelerinin o açıklığına verilir. Elini göğsüne 
sok. 

 
tahruc beydae min ğayri suin her tür kusurdan arınmıĢ olarak, 

tertemiz, ıĢıl ıĢıl bir beyazlıkta çıkacaktır. ġimdi anlaĢıldı mı iliĢkisi? Bir 
önceki tevbe ayeti ile doğrudan alakalı bir boyut bu mucize. Temiz el, 
yani pırıl pırıl, ıĢıl ıĢıl bir el. Tevbe ve istiğfarın sahibini temizleyen 
niteliğine atıf Kasas/16. ayetinde Hz. Musa ben zulmettim kendime 
diyordu. Allah‟ım beni affet. ĠĢte burada Musa‟nın pırıl pırıl olduğunu, yani 
eli bir baĢkasının kanına bulaĢmıĢ bir zamanlar. Fakat Allah‟a tevbe 
etmiĢ, istiğfar etmiĢse o el pırıl pırıl olmuĢ bir eldir. Kana bulaĢmıĢta olsa 
affedilmiĢ ve artık Allah‟a yönelmiĢse o el ıĢıktan bir el olurdu. O elde hiç 
kimse bir kir bulamazdı. ĠĢte aynı zamanda yedi Beyza mucizesinin atıf 
yaptığı gerçek; 

 
Et taibü minez zenbikemen la zenbeleh. (hadis) Günahına tevbe 

eden onu hiç iĢlememiĢ gibidir. Hakikatine de bir atıftır. Yani eğer 
vazgeçebiliyorsanız, eğer tevbe ediyor,bedelini ödüyorsanız, rabbinize 
yöneliyorsanız Allah sizi pırıl pırıl, bembeyaz eder. Burada yedi Beyza 
mucizesinin insana verdiği ders budur. 

 
fiy tis'ı âyâtin ila fir'avne ve kavmih 9 ayetinde içerisinde yer 

aldığı “bir paket” le firavuna git, firavuna ve kavmine git. 
 
Firavun ve kavmine bu 9 ayet nedir diye sorulacak olursa, Firavun 

ve kavmine gelen belalara bir atıf olabileceği gibi Ġsra/101. ayetinde 
açıkça bu 9 ayetten söz edilir. Belki 9 emir de olabilir. Yani ayet olarak, 9 
emir. Ki Tevrat‟ta 10 emir diye Ģöhret bulmuĢsa da Ġsra suresinde 
bunların biri hariç diğerleri hep anılır. Onun için bunların doğrudan 
ayetler, yani Firavuna mesajlar olması da kuvvetle muhtemeldir. 

 
[Ek bilgi; [Ek bilgi; FĠRAVUNA KARġI GERÇEKLEġEN BELÂLAR. 
Kan Belası; 
Musa‟yla Harun RAB‟bin buyurduğu gibi yaptılar. Harun firavunla 

görevlilerinin gözü önünde değneğini kaldırıp ırmağın sularına vurdu. 
Bütün sular kana dönüĢtü.(20) 

Kurbağa belası; 
Böylece Harun elini Mısır‟ın suları üzerine uzattı; kurbağalar çıkıp 

Mısır‟ı kapladı.(6) 



Firavun Musa‟yla Harun‟u çağırtıp, “RAB‟be dua edin, benim ve 
halkımın üzerinden kurbağaları uzaklaĢtırsın” dedi, 

Sivrisinek Belası; 
Öyle yaptılar. Harun elindeki değneği uzatıp yere vurunca, 

insanlarla hayvanların üzerine sivrisinekler üĢüĢtü. Mısır‟da yerin bütün 
tozu sivrisineğe dönüĢtü.(17) 

Büyücüler firavuna, “Bu iĢte Tanrı‟nın parmağı var” dediler. Ne var 
ki, RAB‟bin söylediği gibi firavun inat etti, Musa‟yla Harun‟u 
dinlemedi.(19) 

At Sineği Belası; 
Halkımı salıvermezsen senin, görevlilerinin, halkının, evlerinin 

üzerine at sineği yağdıracağım. Mısırlılar‟ın evleri ve üzerinde yaĢadıkları 
topraklar at sinekleriyle dolup taĢacak.(21) 

RAB Musa‟nın isteğini yerine getirdi; firavunun, görevlilerinin, 
halkının üzerinden at sineklerini uzaklaĢtırdı. Tek sinek kalmadı.(31) 

Hayvanların Ölümü; 
RAB Ġsrailliler‟le Mısırlılar‟ın hayvanlarına farklı davranacak. 

Ġsrailliler‟in hayvanlarından hiçbiri ölmeyecek.‟ ”(4) 
Ertesi gün RAB dediğini yaptı: Mısırlılar‟ın hayvanları büyük çapta 

öldü. Ama Ġsrailliler‟in hayvanlarından hiçbiri ölmedi. (6) 
Çıban Belası; 
Kurum bütün Mısır‟ın üzerinde ince bir toza dönüĢecek; ülkenin her 

yanındaki insanların, hayvanların bedenlerinde irinli çıbanlar çıkacak.”(9) 
Büyücüler çıbandan ötürü Musa‟nın karĢısında duramaz oldular. 

Çünkü bütün Mısırlılar‟da olduğu gibi onlarda da çıbanlar çıkmıĢtı. (11) 
Dolu Belası; 
RAB Musa‟ya, “Elini göğe doğru uzat” dedi, “Mısır‟ın her yerine, 

insanların, hayvanların, kırdaki bütün bitkilerin üzerine dolu yağsın.” (22) 
ġiddetli dolu yağıyor, sürekli ĢimĢek çakıyordu. Mısır Mısır olalı 

böylesi bir dolu görmemiĢti.(24)  
Yalnız Ġsrailliler‟in yaĢadığı GoĢen bölgesine dolu düĢmedi.(26) 
Çekirge belası; 
Musa değneğini Mısır‟ın üzerine uzattı. Bütün o gün ve gece RAB 

ülkede doğu rüzgarı estirdi. Sabah olunca da doğu rüzgarı çekirgeleri 
getirdi. (13) 

Toprağın üzerini öyle kapladılar ki, ülke kapkara kesildi. Bütün 
bitkileri, dolunun zarar vermediği ağaçlarda kalan meyvelerin hepsini 
yediler. Mısır‟ın hiçbir yerinde, ne ağaçlarda, ne de kırdaki bitkilerde 
yeĢillik kalmadı.(15) 

 “Lütfen bir kez daha günahımı bağıĢlayın ve Tanrınız RAB‟be dua 
edin; bu ölümcül belayı üzerimden uzaklaĢtırsın.”(17) 



RAB rüzgarı çok Ģiddetli batı rüzgarına döndürdü. Rüzgar 
çekirgeleri sürükleyip KamıĢ Denizi‟ne döktü. Mısır‟da tek çekirge 
kalmadı. (19) 

Karanlık Belası: 
Musa elini göğe doğru uzattı, Mısır üç gün koyu karanlığa gömüldü. 

(22) 
Kitabı Mukaddes – Mısırdan çıkıĢ. 
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innehüm kânu kavmen fasikıyn çünkü onlar öteden beri yoldan 

çıkmıĢ bir kavimdirler. 
 
 
13-) Felemma caethüm ayatüna mübsıreten kalu hazâ sıhrun 

mubiyn; 
 
Mucizelerimiz apaçık onlara geldiğinde: "Bu apaçık bir sihirdir" 

dediler. (A.Hulusi) 
 
13 - Bu suretle âyetlerimiz hakikati gözlerine sokarak vardığı vakit 

onlara bu apaçık bir sihir dediler. (Elmalı) 
 
 
Felemma caethüm ayatüna mübsıreten fakat onlara göz açıcı 

nitelikteki mucizevi ayetlerimiz gelince, kalu hazâ sıhrun mubiyn bu 
apaçık bir büyüdür dediler. 

 
Peygambere deli demiĢlerdi değil mi. Bir önceki surede Hz. 

Musa‟ya firavun deli demiĢti. Onu görmüĢtük. ĠĢte peygambere deli diyen 
bir mantık vahye de sihir diyecektir. Çünkü o mantık eğer o açıdan 
bakıyor, Ģeytanın gör dediği yerden bakıyorsa öyle görecektir. Ġkisi de 
olağanüstüdür. Olağanüstü olan bu iki olguyu eğer doğru bir bakıĢ 
açısıyla Allah‟ın gör dediği yerden okumazsa sonuçta böyle görecektir. 

 
 
14-) Ve cehadu Biha vesteykanetha enfüsühüm zulmen ve 

'ulüvva* fenzur keyfe kâne akıbetül müfsidiyn; 
 
Enfüsleri onlara (Musa'nın bildirdiği hakikatlere) yakîn duyduğu 

hâlde; zulüm ve büyüklük duygusuyla bile bile onları inkâr ettiler... Bir 
bak, o bozguncuların sonu ne oldu! (A.Hulusi) 
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14 - Ve nefisleri yakîn hasıl ettiği halde mücerret zulüm-ü kibirden 
onlara cehudluk (Cıfıt, Yahudi) ettiler, fakat bak o müfsitlerin akıbeti nasıl 
oldu? (Elmalı) 

 
 
Ve cehadu Biha vesteykanetha enfüsühüm zulmen ve 'ulüvva 

iç dünyalarında kesin kanaat getirdikleri halde, yani kâni oldukları halde 
gönülden sırf gerçeği çarpıtma ve büyüklenmelerinden dolayı bile bile 
inkâr ettiler. Cehd, cehedu. Ġnkâr ettiler. Cehd; bile bile inkâr demektir. 
Göz göre göre inkâr. Nedeni açık zulüm. Yani yerinden edilmiĢ bir akıl, 
bir bilinç, bir bakıĢ açısı. Çünkü haddini aĢmıĢlardı „ulüvven, haddini 
aĢmıĢlardı. BüyüklenmiĢlerdi. Onun içinde doğru yerden bakamadılar. 
Hadlerini aĢtıkları için Allah‟ı takdir edemediler,vahyi takdir edemediler. 

 
fenzur keyfe kâne akıbetül müfsidiyn hele bir bak fesatçıların 

akıbetine nasıl olurmuĢ. 
 
Peki ne oldu sonuçta Firavun ve onun gibi düĢünen etrafındaki tüm 

insanlar sonuçta feci bir akıbetle belalarını buldular. Bu ikisi birleĢince 
yani zulüm ve „ulüv. Zulüm ve büyüklük taslamak, bozgunculuk ve 
kurumsal terör ortaya çıkar. Bu ayetin sonunda ifade buyrulduğu gibi 
fesat ortaya çıkar. Müfsidiyn onlar Bozgunculuk ve kurumsal terör. Yani 
devlet terörü ortaya çıkar. Firavun devletinin teröründe olduğu gibi. Yani 
Firavun devletinin ortaya koyduğu imana, vahye, peygambere karĢı 
devlet terörünün temelinde iki Ģey yatıyordu. Haddini bilmemek ve ters 
bir bilinç, yerinden kaymıĢ bir bilinç. 

 
Peki, burada Ģu soru akla gelir. Güç ve iktidarın bozgunculuk ve 

teröre dönüĢmemesi için ne gerekir?Nasıl bir model gerekir, nasıl bir 
yönetim modeli ve mantığı gerekir? Cevap aĢağıda gelecek. Karıncayı 
incitmeyecek bir yönetim modeli. ĠĢte Süleyman ve Davud AS. ın örnek 
verilmesi de bu modelin nasıl olduğunun tarihsel bir örneğine atıftır. 

 
 
15-) Ve lekad ateyna Davude ve Süleymane 'ılma* ve kalel 

Hamdü Lillâhilleziy faddalena alâ kesiyrin min ıbadiHĠl mu'miniyn; 
 
Andolsun ki Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik... (O ikisi): "Bizi 

iman eden kullarından pek çoğuna üstün kılan Allâh'a aittir Hamd" 
dediler. (A.Hulusi) 

 



15 - ġanım hakkı için Davûd‟a ve Süleyman‟a bir ilim verdik, ikisi 
de hamd o Allaha ki, dediler: bizi mümin kullarından bir çoğunun üzerine 
tafdıyl buyurdu. (Elmalı) 

 
 
Ve lekad ateyna Davude ve Süleymane 'ılma doğrusu Davud‟a 

ve Süleyman‟a da ilim vermiĢtik. 
 
Yunan uygarlığının babası, atası sayılan, kendisinden sonra ortaya 

çıkmıĢ uygarlıkları ortaya çıkaran bir uygarlığa, peygamber iliyle ortaya 
çıkmıĢ bir medeniyete atıf. Davud ve Süleyman AS. ın kurduğu 
medeniyet devleti. Güç ve iktidarın ayartıcı etkisi ilim ve hikmetle 
sınırlanır. Onun için Davud ve Süleyman‟a ilim verdik diyor. 

 
Ġlim; Alâmet, yani, güç ve iktidarın emanet olduğu bir bilinç. Bu 

bilinç. Emanetler sahibine ihanet edilmeden iade edilirse eğer emanete 
sadakat gösterilmiĢ olur. Burada özel bir bilgiye de atıf var. „Ġlme; Nekira 
gelmiĢ. Yani belirsiz gelmiĢ. Yani bir tür, bir çeĢit ilim. Nasıl ki Hz. Yusuf‟a 
rüyaların semiyolojisi öğretilmiĢ. Rüyaların tabiri. Nasıl ki Hz. Musa‟ya 
eĢyanın içinde ki yasaların sırrını bulmak öğretilmiĢ, nasıl ki Hz. Ġsa‟ya 
hastalıkların kökeninde ki sebepler bulma ilmi öğretilmiĢse iĢte Hz. 
Davud ve Süleyman‟a da yönetme ilmi, çok özel bir ilim öğretilmiĢti. 

 
ve kalel Hamdü Lillâhilleziy faddalena alâ kesiyrin min ıbadiHĠl 

mu'miniyn o ikisi; bütün hamd bizi mümin kullarının bir çoğundan üstün 
kılan Allah‟a mahsustur. DemiĢlerdi. Bu ilme teĢekkür etmiĢlerdi. Yani 
ilmi istismar etmemiĢlerdi. Allah ilmi baĢkalarına da verir, fakat A‟raf/174-
175. ayetlerinde anlatılan dili dıĢarı sarkan köpek diye tanımlanan ilmi 
istismar eden ve tarihte Bel‟am diye de tefsirlerin ifade ettiği o Ģahsın 
ilmini hatırlayın. Yani ilmi istismar edenlerde var. Fakat bunlar istismar 
etmediler ve ilmin sahibi olan Allah‟a yöneldiler, hamd ettiler. Bir nimetin 
Hamdi o nimeti yerine harcamaktır, yerinde kullanmaktır, yerinde 
istihdam etmektir. 

 
 
16-) Ve verise Süleymanü Davude ve kale ya eyyühenNasu 

ullimna mantıkattayri ve utina min külli Ģey'* inne hazâ le hüvel 
fadlül mubiyn; 

 
Süleyman, Davud'a vâris oldu ve dedi ki: "Ey insanlar... Bize 

Mantık-at Tayr (kuĢdili - insan dıĢındaki canlılarla iletiĢim özelliği) 
öğretildi; (böylece) bize her Ģeyden (bilgi alma nasibi) verildi... Muhakkak 
ki bu, apaçık lütuftur!" (A.Hulusi) 



 
16 - Ve Süleyman Davûd‟a varis olup ey Nâs, dedi: bize 

mantıkuttayr (kuĢ dili) talim buyruldu, hem bize her Ģeyden verildi, 
Ģüphesiz ki bu her halde o fazlı mübîn. (Elmalı) 

 
 
Ve verise Süleymanü Davude ve Süleyman, Davud‟a varis oldu. 

M.Ö. 900 lerde, yani spesifik olarak 965 – 926 yılları arasında Hz. 
Süleyman iktidarda bulundu. O muhteĢem adalet devletini ayağa 
kaldırdı. Ki; 40 yıl iktidarda bulundu yaklaĢık olarak. Bu iki peygamberin 
elinde kurulmuĢ olan adalet devleti gerçekten de kendisinden sonraki 
uygarlıkların önünü açtı. Bunların varisi olan Yunan düĢüncesi 
yeryüzünde belki de felsefenin ulaĢtığı ufukları temsil etti. Ama o ufuklara 
Süleyman ve Davud A.S. sayesinde ulaĢtı. 

 
Tabii burada bir karĢılaĢtırma daha yapmak lazım; Davud ve 

Süleyman peygamber, baba oğul sultan oldular, peygamber olarak aynı 
soydan gelen Zekeriyya ve Yahya kurban oldular. Yine baba oğul 
peygamber olarak. Yani 1. ler yeryüzünün bir tarihinde yükselen 
zamanına denk gelmiĢlerdi, 2. ler alçalan zamanına denk geldiler. Fakat 
bu 2 örnekte, kurban olanlar da sultan olanlarda hep amaçlarına hizmet 
ettiler, hep baĢarılıydılar. Yani baĢarılı olmak için Sultan olmak Ģart değil, 
Kurban olmakta Ģart değil. Aslında sultan olanlar da kurban olmuĢtu, 
kurban olanlar da sultan olmuĢtu.  

 
Onun için hangi zeminde, zamanın ve tarihin yükselen ya da 

alçalan zamanında gelip gelmediğiniz önemli değil, görevinizi yapıp 
yapmadığınız önemli mesajı veriliyordu bu 4 örnek zemininde. 

 
ve kale ya eyyühenNasu ullimna mantıkattayr ve ey insanlar 

diye seslendi Hz. Süleyman. Bize kuĢların mantığı öğretildi. Varlığı bir 
kitap gibi okuma öğretildi yani. Varlığı bir kitap gibi okumak. Mantık; Nutk 
kökünden gelir. Hem dil, hem dili ortaya çıkaran mantık anlamına gelir. 
Onun için kuĢların dili demek yerine kuĢların mantığı -ki Elmalılı 
üstadımızda aynı görüĢte- demek daha doğrudur.  

 
Ragıb El Isfahani harika bir açıklama getirir. Bu ayet bağlamında. 

Mantık kelimesinin açıklaması sadedinde. Der ki; Bir Ģeyden bir anlam 
çıkaran kimseye nispetle o Ģeyin dili vardır. Ġsterse konuĢma yeteneğine 
sahip olmasın. KiĢinin dilinden anlamadığı bir Ģeyse dilsizdir. Ġsterse 
konuĢma yeteneğine sahip olsun. Yani eğer eĢyayı anlayabiliyorsanız, 
onun dili vardır. Onun dilinin olup olmadığı sizin ondan bir Ģey 
anlamanıza bağlıdır. Eğer anlayamıyorsanız isterse konuĢsun onun dili 



yoktur. Çünkü size bir Ģey anlatmıyor. O nedenle KuĢların mantığını 
anlamak eĢyayı okumak, varlığı bir kitap gibi okumak. Asıl olan budur.  

 
KuĢa Süleyman‟ın dili öğretilmemiĢtir, Süleyman‟a kuĢun dili, 

mantığı öğretilmiĢtir. Yani burada mucize kuĢa ait değildir. Burada 
meziyet kuĢu anlayan kuĢu okuyan Süleyman‟a aittir. Burada ne demek 
isteniliyor peki, altında yatan sır ne, ibret ne? Ġktidar ve güç ancak hikmet 
sayesinde insanileĢir. Eğer hikmetle okursanız iktidar ve güç karıncayı 
ezmeyecek bir adalete dönüĢür. ĠĢte onun örneği veriliyor burada devam 
edelim. 

 
[Ek bilgi; “Araplar Ģöyle derler: "Güvercin nutketti, seslendi." 

Süleyman (a.s)'ın kuĢların diline dair öğrendiği Ģey ise, kuĢların maksad 
ve gayelerinden bazısını bazısından ayırıp seçmesi, farketmesidir.” 
(Fahruddin el Râzi) 

“Kâ'b (r.a.) Ģöyle demiĢtir:  
Bir gün Süleyman (a.s.)'ın yanında bir kumru öter. Hz. Süleyman 

kuĢların ne konuĢtuğunu anladığı için yanındakilere «bu kuĢun ne 
söylediğini biliyor musunuz?» diye sorar.  

Onlar da bilmediklerini söyler. O «'ölmek için doğdunuz, yok olmak 
için de yiyiniz' diyor» der.  

Sonra Üveyik kuĢu öter. Onun da ne söylediğini yanındakilerin 
anlayıp anlamadıklarını sorar.  

Onlar bir Ģey anlamadıklarım söylerler. Süleyman (a.s.) «o kuĢ 
Ģöyle diyor 'keĢke insanlar yaratılmadaydı. Çünkü onlar dünyaya gelip 
günahkâr oldular, Allah'ın emirlerine karĢı gelip isyan ettiler'» der.  

Sonra Tavus kuĢu öter. Aynı soruyu yanındakilere yine sorar, onlar 
yine bir Ģey anlamadıklarını söyler. Süleyman (a.s.) «'esirgemeyen, 
esirgenmez' diyor» der.  

Arkasından gece kuĢu öter, yanındakiler onun ötüĢünden yine bir 
Ģey anlamazlar. Süleyman (a.s.) «'ey günahkârlar, tevbe istiğfar edin1 
diye- size nida ediyor» der.  

Sonra Tavta kuĢu öter, insanlar onun ötüĢünden de bir Ģey 
anlamaz. Süleyman Ca.s.) «'ey insanlar, aklınızı baĢınıza alın, her canlı 
ölür, her yeni eskir' diyor» der.  

Sonra kırlangıç öter, onun da ötüĢünden halk bir Ģey anlamaz. 
Süleyman (a.s.) »'ey insanlar, ölmeden önce iyi ameller gönderin ki, 
gittiğiniz zaman onları bulaĢınız' diyor» der.  

Sonra güvercin öter. Hz. Süleyman (a.s.) onun ne söylediğini 
yanındakilere sorar. Onlar hiçbir Ģey anlamadıklarını söyler. O «yerlerin 
ve göklerin doluĢunca Rabbini teĢbih ettiğim söylüyor» der.  



Sonra karga öter, yanındakiler onun da ne söylediğini anlamazlar. 
Süleyman (a.s.), «bu 'ey Rabbim, hilebazlara ve isyankârlara lanet et' 
diye Rabbine niyaz ediyor» der. 

Rivayete göre, Yahudilerden bir topluluk îbn. Abbas'a gelip Ģöyle 
demiĢlerdir:  

*Sana yedi Ģey soracağız, eğer bunlara cevap verebilirsen, biz de 
senin dinine gireceğiz ve iman edeceğiz.» Ġbn Abbas (r.a.) da öğrenmek 
için sorun, fakat inat için sormayın, der.  

Yahudiler «koyun ne diye meler, horoz ne diye öter, kurbağa ne 
diye bağırır, merkep ne diye anırır, at ne diye kiĢner, sığır ne diye bağırır 
ve tavuk ne diye öter» derler.  

Ġbn Abbas (r.a.) onlara Ģu cevabı verir:  
Davar «Ey Rabbim, Muhammed ve âline düĢman olanlara lanet et, 

der.  
Horoz «Ey insanlar, Allah'ı zikredin, ömrünüzü gaflet içinde 

geçirmeyin» der.  
Kurbağa «Karadakilerin ve denizde-kilerin ma'budu olan Allah'ı 

zikrederim» der.  
Merkep «Ey Rabbim, sana isyan edenlere lanet et» der.  
At «Bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, her Ģeyin 

Rabbidir» der.  
Sığır “Ey Rezzâk-i Âlemt senden her gün beni rızıklandırmanı 

istiyorum» der.  
Tavuk «Rahman arĢ üzere galiptir» der.  
Yahudiler Ġbn Abbas (r.a.)'dan bu cevabı alınca hepsi iman edip 

Müslüman olurlar. (Ebü'l-Leys Semerkandi/Tesirül Kur‟an)] 
 
ve utina min külli Ģey' ve bize bu alanda gerekli olan her Ģey 

bahĢedildi. inne hazâ le hüvel fadlül mubiyn elbet bu, iĢte budur 
Allah‟ın apaçık lûtfu. Yani iktidar, bilgi, yetenek, hepsi emanettir. Bu iĢte, 
bunun emanet olduğunu bilmek Allah‟ın büyük Lûtfudur. 

 
 
17-) Ve huĢire li Süleymane cünudühu minel cinni vel insi 

vettayri fehüm yuze'un; 
 
Süleyman için cinden, insten ve kuĢlardan oluĢan ordular bir araya 

getirildi. Onlar hep beraber düzenli bir Ģekilde (Süleyman tarafından) 
sevk ve idare olunuyorlardı. (A.Hulusi) 

 
17 - Hem Süleyman‟a Cinn-ü Ġns ve tuyurdan (kuĢlar) orduları 

toplandı, hep bunlar zabt-u idare olunuyorlardı. (Elmalı) 
 



 
Ve huĢire li Süleymane cünudühu minel cinni vel insi vettayri 

fehüm yuze'un ve günlerden bir gün Süleyman‟ın cinlerden, insanlardan 
ve kuĢlardan oluĢan ordusu bir araya getirilmiĢ ve zapturapt altına 
alınarak yola çıkarılmıĢtı. 

 
Burada el cinn kavramının Kur‟an da cisimleĢmiĢ olarak kullanıldığı 

ilk yer burası. Yani ordunun içinde zapturapt altına, hatta burada ki 
Yuze‟un kelimesi; hem sıraya dizip yola çıkarmak, hem birbirine 
berkitmek, birbirine zincirlemek anlamına da geliyor. Onun için zapturapt 
altına alınmıĢ bir ordu içinde bir bölüm, bir bölük cinn olarak 
nitelendiriliyor.  

 
Ki Kur‟an da biz Arap dilinde de, Arap dilinin yansıması olarak 

Kur‟an da da cinn sözcüğünün çok anlamlı olarak kullanıldığını biliyor ve 
görüyoruz. Hem görünmeyen, gaybi varlıklar, insanın göremediği gizli 
varlıklar olarak, ki yaygın kullanımı bu, bilinen kullanımı bu ve bu 
anlamda Kur‟an da çok sık kullanılıyor ve burada ve birkaç yerde daha 
cismanileĢmiĢ bir biçimde, özgül ağırlığı olan varlık olarak tanımlanıyor. 
Bu durumda mana Ģu olabilir sadece bir yorum olarak, -ki 18. ayetle 
birlikte okunduğunda karınca çiğneyebilen bir cin bu, yani iz bırakan, 
ayak izi olan, ki bir sonraki ayette gelecek zaten karınca çiğneyebilen bir 
cin bu.- o halde burada cismani ve özgül ağırlığa sahip bir türden söz 
ediliyor. 

 
Cinin ender rastlanan insana ve baĢka herhangi bir türe de 

atfedilmesi mümkindir, yani ender rastlanan, her yerde görülmeyen, pek 
az görülen bir tür. Yabani bir insan içinde kullanılabilir. Çok ender 
rastlanan bir tür içinde kullanılabilir. Onun için burada ki anlamı cismani 
olarak böyle yorumlanması mümkündür. 

 
 
18-) Hattâ izâ etev alâ vadin nemli, kalet nemletün ya eyyühen 

nemlüdhulu mesakineküm* lâ yahtımenneküm Süleymanü ve 
cünudühu ve hüm lâ yeĢ'urun; 

 
Nihayet Karınca Vadisine geldikleri vakit, bir diĢi karınca: "Ey 

karıncalar... Meskenlerinize girin... Süleyman ve orduları farkında 
olmadan sizi ezip yok etmesinler" dedi. (A.Hulusi) 

 
18 - Hattâ karınca deresi üzerine vardıklarında bir karınca Ģöyle 

dedi: ey karıncalar, haydin meskenlerinize girin, Süleyman ve ordusu sizi 
fark etmeyerek kırıp geçirmesin. (Elmalı) 



 
 
Hattâ izâ etev alâ vadin neml derken karıncaların olduğu vadiye 

gelince. Özel ya da cins isim olarak anlaĢılabilir bu vadi. Karınca vadisine 
Ģeklinde de anlaĢılabilir ki  böyle bilinen bir vadi, ya da karıncaların içinde 
bulunduğu bir vadiye gelince; 

 
kalet nemletün ya eyyühen nemlüdhulu mesakineküm bir 

karınca dedi ki; ey karıncalar, daha doğrusu komut verdi bir karınca; Ey 
karıncalar, haydi derhal yuvalarınıza girin diye komut verdi. 

 
Nemletün; bir karınca manasına gelir. ZemahĢeri Ebu Hanife‟nin bu 

karıncanın cinsiyeti konusunda bir yorum yaptığını söyler o da bu karınca 
diĢi idi der Ebu Hanife ve delil olarak ta Kalet fiilinde ki müenneslik “t” sini 
gösterir. Eğer diĢi olmasaydı Kalet denmezdi der ZemahĢeri‟nin 
naklettiğine göre. Bu önemlidir, çünkü biraz sonra gelecek ayetlerin 
nüktesi ile alakalıdır. Yani haddi zatında bu aynı zamanda bugün bilimsel 
olarak yapılan tüm çalıĢmaların sonucunda da görülmüĢtür ki karıncaları 
diĢi karıncalar, yani kraliçe karınca yönetmektedir. 

 
lâ yahtımenneküm Süleymanü ve cünudühu ve hüm lâ 

yeĢ'urun Ki Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi ezmesin, 
çiğnemesin, yani deliklerinize girin, yuvalarınıza girin çiğnenmeyesiniz. 
Der o Kraliçe karınca. 

 
Burada tabii iktidar hikmetle birleĢirse karıncayı incitmeyen bir 

yönetim ortaya çıkar. Burada ki nükte de bu. verilmek istenen ahlaki öğüt 
ve ders bu. Bakın Süleyman Sultan oldu yeryüzünde, bir uygarlık kurdu 
fakat karıncayı incitmemenin yolunu buldu. Ey iktidar sahipleri siz de güç 
ve iktidarı elinize geçirirseniz böyle hikmetli davranın, yoksa emanete 
ihanet etmiĢ olursunuz ahlaki mesaj bu. 

 
 
19-) Fetebesseme dahıken min kavliha ve kale Rabbi evzı'niy 

en eĢküre nı'metekelletiy en'amte aleyye ve alâ valideyye ve en 
a'mele salihan terdahu ve edhılniy Bi rahmetiKE fiy 
ıbadiKEssalihıyn; 

 
Karıncanın sözünden dolayı tebessüm etti (Süleyman) ve Ģöyle 

dedi: "Rabbim... Bana ve ana-babama bahĢettiğin nimete Ģükretmeme, 
razı olacağın sâlih amel yapmama beni muvaffak kıl ve (hakikatimdeki 
Rahıym isminden gelen) rahmetinle beni sâlih kullarının içine dâhil et." 
(A.Hulusi) 



 
19 - O da bunun sözünden gülercesine tebessüm etti de ya rabbi! 

Dedi: beni nefsime zâbıt kıl ki bana ve valideynime inam buyurduğun 
nimetine Ģükredeyim ve razı olacağın iyi bir amel yapayım ve beni 
rahmetinle salih kulların miyanına idhal buyur. (Elmalı) 

 
 
Fetebesseme dahıken min kavliha Süleyman onun komut 

vermesinden dolayı gülercesine tebessüm etti. ĠĢte burada önemli Ebu 
Hanife‟nin bu konuĢan karıncanın cinsiyeti neydi sorusuna verdiği cevap, 
çünkü Süleyman neden güldü sorusu önemli. Bana göre Hz. Süleyman 
diĢiden yönetici mi olur diye güldü. Yani benim yorumum bu. Yani 
yanılıyor da olabilirim. Burada açıklanmıyor, herhangi bir gerekçesi de 
yok. Fakat Süleyman‟ın gülüĢü; “bak bak cinsiyetine bakmadan 
yöneticiliğe kalkıĢmıĢ.” Biçiminde çünkü görüĢüm böyle desteksiz değil, 
22 ve 23. ayetlerde Hüd hüd‟ün yeryüzünde diĢiden bir yöneticinin 
olduğu haberini getirmesiyle de alakalı bir görüĢ. Onun için Süleyman 
güldü diyor ve tabii devamında; 

 
ve kale Rabbi evzı'niy Rabbim dedi iç dünyamı öyle bir düzene 

sok ki, belki ondan sonra hatasını anlamıĢ olmalı ki, iç dünyamı öyle 
düzelt. Öyle güzelleĢtir, öyle bir düzene sok ki; en eĢküre 
nı'metekelletiy en'amte aleyye ve alâ valideyy senin bana ve ana 
babama bahĢettiğin nimetlere layıkıyla Ģükreden biri olayım. ve en 
a'mele salihan terdahu ve hep senin hoĢnut olacağın güzellikleri yapan 
biri olayım. ve edhılniy Bi rahmetiKE fiy ıbadiKEssalihıyn ve beni 
rahmetinle erdemli kullarının arasına kat. Yani nedir ahlaki öğüdü bu 
ayetin?  

 
Haddini ve sorumluluğunu bilen karıncayı incitmez. Yoksa iktidar 

ve gücü zulmüne alet eder. Dünyayı yöneten biri de olsan Sultan 
Süleyman gibi kendini denetleyemiyorsan hiçbir Ģey değilsin. Ġç 
denetimini kur, kendini denetle. Bu da Allah‟tan bağımsız olmaz. O halde 
kendini denetlemenin yolu Allah ile iliĢkiyi sıcaklaĢtırmak. Allah ile iliĢkiyi 
doğru kurarsan kendi iç denetimini kurarsın, iç denetimini kurarsan eline 
geçen iktidar ve gücü doğru kullanır, karıncayı incitmezsin. ĠĢte ahlaki 
mesaj bu. 

 
 
20-) Ve tefekkadet tayre fekale maliye lâ eral hüdhüd* em kâne 

minel ğaibiyn; 
 



(Süleyman bir gün) kuĢları gözden geçirdi ve "Niye Hüdhüd'ü 
göremiyorum... Yoksa kayıp mı oldu?" dedi. (A.Hulusi) 

 
20 - Bir de kuĢları teftiĢ etti de bana dedi: ne oluyor hüdhüdü 

görmüyorum? Yoksa gaiplere mi karıĢtı? (Elmalı) 
 
 
Ve tefekkadet tayre fekale maliye lâ eral hüdhüd yine bir gün 

kuĢları denetliyordu ki bir den hüd hüdü neden göremiyorum dedi. Çünkü 
hüd hüd kaybolmuĢtu. Bunun, Hz. Süleyman‟ın ordusunda eğitilmiĢ 
kuĢlardan bir kuĢ, ki zaten kuĢ dilini bilmek, kuĢların nasıl eğitileceğini 
nasıl iĢe yarayacağını, davranıĢ biçimlerini, onların yönlendirilmelerini, 
onların kullanıĢlarını, onların evcilleĢtirilmelerini bilmekte anlamına 
geliyordu Hz. Süleyman kendi iktidarında gerçekten bir çok hayvanı en 
ideal bir biçimde ordusunda kullanabilmiĢ bir peygamber hükümdardı. 

 
em kâne minel ğaibiyn yoksa yine kayıplara mı karıĢtı. Demek ki 

sık sık kayıplara karıĢan bir kuĢmuĢ. 
 
 
21-) Le ü'azzibennehu azâben Ģediyden ev le ezbehannehu ev 

leye'tiyenniy Bi sultanin mubiyn; 
 
"(Ya) bana kayboluĢunun güçlü bir gerekçesini gösterecek ya da 

ben ona azap çektireceğim veya öldüreceğim." (A.Hulusi) 
 
21 - Elbette ona Ģiddetli bir azâb ederim veya boynunu keserim, 

yahut da bana her halde açık, kuvvetli bir bürhan getirir. (Elmalı) 
 
 
Le ü'azzibennehu azâben Ģediyden ev le ezbehannehu ev 

leye'tiyenniy Bi sultanin mubiyn ya karĢıma geçerli bir mazeretle çıkar, 
ya da onu Ģiddetli bir biçimde cezalandırır, daha olmazsa kafasını 
kopartırım. Diye konuĢtu. 

 
 
22-) Femekese ğayre be'ıydin fekale ehattü Bi ma lem tuhıt 

Bihi ve ci'tüke min Sebein Bi nebein yakıyn; 
 
Çok geçmeden (Hüdhüd) geldi ve dedi ki: "Senin bilgin dıĢındaki bir 

Ģeyi gördüm ve sana Saba'dan kesin bir haber ile geldim." (A.Hulusi) 
 



22 - Derken bekledi çok geçmeden geldi, ben, dedi: senin ihata 
etmediğin bir Ģey ihata eyledim ve sana Sebe'den sağlam bir haber 
getirdim. (Elmalı) 

 
 
Femekese ğayre be'ıydin derken beklemesi çok uzun sürmedi. 

fekale ehattü Bi ma lem tuhıt Bihi ve ci'tüke min Sebein Bi nebein 
yakıyn Hüd hüd çıkageldi ve dedi ki; Ben senin henüz bilmediğin bir Ģeyi 
öğrendim ve sana Sebe‟den doğru ve kesin bir  haber getirdim dedi. Yani 
hüd hüd ki çavuĢ kuĢu diyorlar tür olarak bazı müfessirler bu cinsiyetinin, 
türünün ne olduğu doğrusu çok fazla önemli de değil. M.Ö. 1000 
yıllarında güney Arabistan da hüküm sürmüĢ olan çok geliĢmiĢ bir 
uygarlık Sebe ayette bahsedilen. Yemen den Umman a kadar o bölgede 
baharat yolu diye de bilinen yolun tüm gelirini elde ederek yükselmiĢ bir 
medeniyet.  

 
Mağrip baĢkenti. Kalıntıları günümüze kadar gelmiĢ olan bu 

medeniyetin geldiği yüksek seviyeyi, özellikle sulama konusunda geldiği 
seviyeyi gerçekten yer yüzünde o dönemin baĢka hiçbir uygarlıkta 
göremiyoruz. Dillere destan bir su medeniyeti, Sebe medeniyeti. ĠĢte 
ondan haber getirdiğini söylüyor hüd hüd. 

 
[Ek bilgi: Hüthüt KuĢu Nedir, Özellikleri,  
Hüdhüd. Hudhud, çavuĢ kuĢu, Scansores (tırmanıcılar) sınıfına 

mensup olup, baĢında dikkate Ģâyân bir  sorgucu vardır. Tabiat ve 
itiyatları hakkında pek çok Ģey söylenmiĢtir ki, burada bunların ancak bir 
kısmını zikredebiliriz.  

Ana ve babasına karĢı gösterdiği hürmet ve riâyet bilhassa 
belirtilmektedir. Umayya b. Ebi 'l-ġalt'ta; hüdhüd‟ün ölen anasını 
kefeleyerek cesedini, bir istirahatgâh buluncaya kadar, sırtında ve 
baĢında taĢıdığını anlatan bir hikâye vardır. Sırtının kahve rengi oluĢu da 
bundanmıĢ. BaĢındaki sorgucun bu hareketine ödül olarak kendisine 
verildiği anlatılır,  

EĢi  ölünce, hüd hüd yeni bir eĢ aramaz. Ebeveyni yaĢlanınca, 
onların yiyeceklerini temin eder. Yürürken sorgucunun sallanıĢına göre, 
Arapçada muhtelif   künyeleri vardır; mesela. Aba'ibâd, Abu'l-sacâda gibi. 
Yuvasını gübre içine yaptığı için, pek fena kokar. Tüyleri,  yüreği v.b. 
muhtelif Ģekillerde kullanılır. Hz. Muhammed‟in hüd hüd‟ün  
öldürülmesini  men ettiği söylenir; Bâzılarına göre, eti haramdır, 
bâzılarına göre, değildir. 

Daha sonraki müellifler, istisnasız olarak, bütün hikâyeyi aĢağıdaki 
Ģekilde anlatırlar: hüd-hüd toprağın altında bulunan suyu görebilmek 

http://www.filozof.net/Turkce/dinler-tarihi/7441-hudhud-kusu-huthut-kusu-nedir-ozellikleri-suleyman-kissaninda-yeri.html


kudretine sahip imiĢ; bu sebepten Süleyman Mekke'ye seferi esnasında 
hüd hüd‟ü su bulmak üzere kullanmakta imiĢ.  

Fakat bir defasında, Süleyman'ın bu vazifede kullandığı Yafûr veya 
Yağfür ismindeki hüd hüd‟ü, yolculuk esnasında suya doğru uçarak, 
Belkıs‟ın bahçesine varır ve orada Ufayr isminde baĢka bir hüd hüd ile 
tanıĢır. Bu hüd hüd kendisine Saba melikesi hakkında bir çok Ģeyler 
anlatır.  

Bu esnâda Süleyman ordusu için (bîr baĢka rivayete nazaran, 
abdest almak için), beyhude yere su arar bütün kuĢları bir araya 
toplattırmak üzere, akbabayı (nasr) gönderir, fakat hüd hüd gelmez. 
Kartal (ukâb) hüdhüdü çağırmak üzere gönderilir. Hüd hüd zâten dönmek 
üzere bulunduğundan, kartal tarafından Süleyman'ın huzuruna getirilir. 
Süleyman kendisine sertçe söz söyler; fakat Belkıs‟a dâir söylediklerini 
dinledikten sonra, bir mektup vererek, kuĢu Sebe'lilere gönderir…. 

http://www.filozof.net/Turkce/dinler-tarihi/7441-hudhud-kusu-huthut-
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23-) Ġnniy vecedtümraeten temlikühüm ve utiyet min külli 

Ģey'in ve leha arĢun azıym; 
 
"Doğrusu ben, onlara (Sabalılar'a) hükümdarlık eden, kendisine her 

Ģeyden verilmiĢ ve hükümranlık tahtı olan bir kadın buldum." (A.Hulusi) 
 
23 - Çünkü ben bir kadın buldum, onlara meliklik ediyor, kendisine 

her Ģeyden verilmiĢ, azametli bir tahtı da var. (Elmalı) 
 
 
Ġnniy vecedtümraeten temlikühüm evet ben orada bir kadın 

buldum ki o ora halkına yöneticilik yapıyordu, kraliçelik yapıyordu. 
 
Daha önce neden Süleyman güldü soruma bana göre karıncanın 

kraliçelik yapmasına gülmüĢtür dememin sebebi de buydu. Kraliçe 
karıncaya gülen ey Sultan Süleyman diĢiden kraliçe olmaz sanmakla 
bilginin sınırlı olduğu ortaya çıktı. Yani sen de her Ģeyi bilmiyorsun. Ne 
kadar bilgili ve bilge olursan ol kuĢlardan bile öğreneceğin bir Ģey var. 
Ahlaki öğüt ve dersi bu. Hepimiz için tabii. Ey insanoğlu ne kadar bilge 
olursan ol kuĢtan bile alacağın ders vardır. Onun için mutlaka eĢyaya bir 
Ģey alabilir miyim gözü ile bak. Okunacak bir kitap gözü ile bak. Asa 
Musa‟ya, yıldız, ay güneĢ Ġbrahim‟e, hastalık Eyyub‟e nasıl öğüt verdiyse 
kuĢta Süleyman‟a kılavuzluk etti ve öğüt verdi. 
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ve utiyet min külli Ģey'in ve leha arĢun azıym ona bir iktidara 
gerekli olan her Ģeyden verilmiĢti diyor, Hüd hüd devam ediyor. Her 
Ģeyden verilmiĢti. Üstelik onun pek muhteĢem bir tahtı da vardı. Hüd hüd 
konuĢuyor hala GeliĢmiĢ bir uygarlık ve iktidarı vardı. Taht burada 
mecazen uygarlığın ve iktidarın büyüklüğüne iĢaret eder. 

 
 
24-) Vecedtüha ve kavmeha yescüdune liĢ ġemsi min dûnillâhi 

ve zeyyene lehümüĢĢeytanu a'malehüm fesaddehüm anissebiyli 
fehüm lâ yehtedun; 

 
"Onu ve kavmini, Allâh dûnundaki GüneĢ'e tapınırlarken buldum... 

ġeytan kendilerine yaptıklarını süslü - doğru - güzel göstermiĢ de onları 
(doğru) yoldan alıkoymuĢ! Bu yüzden onlar hakikat yolunu bulamazlar." 
(A.Hulusi) 

 
24 - Onu ve kavmini buldum ki Allaha değil, GüneĢe secde 

ediyorlar, ġeytan onlara amellerini yaldızlamıĢ, bu suretle kendilerini 
yoldan sapıtmıĢ da doğru gidemiyorlar. (Elmalı) 

 
 
Vecedtüha ve kavmeha yescüdune liĢ ġemsi min dûnillâh ne ki 

onu ve kavmini Allah‟ı bırakıp ta güneĢe tapar buldum. Evet, yani iktidara 
sahip olmak Allah‟ın sizi desteklemesinin göstergesi değildir. Bir güç ve 
iktidara gelmiĢ olan birileri; Eğer Allah bizi desteklemeseydi Ģu gücü 
elimizde bulundurmazdık demesinler. Çünkü güç ve iktidar Allah‟ın onları 
desteklemesinin, ya da onların hakta olduğunun delili değildir. Burada 
ahlaki olarak buna bir atıf var. 

 
ve zeyyene lehümüĢĢeytanu a'malehüm fesaddehüm 

anissebiyli fehüm lâ yehtedun öyle anlaĢılıyor ki Ģeytan onlara 
yaptıklarını güzel göstermiĢ ve onlar da yoldan sapmıĢlar ve bir daha da 
doğru yolu bulamamıĢlar. 

 
Evet, iktidar servet ve gücün ayartıcı albenisine dikkat etmemizi 

istiyor bu ayetler. Hüd hüd‟ün dilinden öyle anlaĢılıyor ki yoldan 
sapmıĢlar. Niye sapmıĢlar yoldan? Çünkü Ģeytan onlara yaptıklarını 
güzel göstermiĢ. Hani süslenme var ya, güzel gösterilme. Aslında dikkat 
buyurun surenin ilk ayetlerinde güzel gösterme Allah‟a atfen gelmiĢti.  

 
Burada Ģeytana atfen süslenme, güzel gösterilme geliyor. Neden? 

Orada Allah süslemiĢti. Aslında Allah eĢyayı süsler fakat güzel gösteren 
Ģeytandır. Tabii Ģeytana güzel gösterme müsaadesini veren Allah olduğu 



için fiilin yaratıcısı olarak Allah‟a atfında herhangi bir beis yok. Bu 
manada Ģeytana bu izni verende Allah idi. 

 
Neden verdi? Ġnsanın alının bir değeri olsun, aklıyla eĢyanın 

kabuğu ile içini ayırt etsin. Kabuğunda kalmasın bakıĢı, onu geçsin ve 
özünü görsün. Günah caziptir, günahın getirdiği anlı lezzete aldanmasın. 
Ġlerde getireceği büyük kaybı görsün. ĠĢte günahın getirdiği anlık lezzet 
süstür. Onun süslenmesi. Fakat ilerde getireceği büyük aldanıĢ ise onun 
içidir, özüdür, cevheridir. Yani bu manada burada hüdhüd‟ün yaptığı 
yorum aynı zamanda iktidar ve servetin ayartıcı albenisine dikkat 
çekmektir. Ġktidar, güç, servet, Ģöhret, güzellik ve buna benzer her Ģey 
haddi zatında çift tarafı keskin bir bıçak gibidir. Dikkat etmezseniz sizi de 
vurabilir. Bir ameliyat bıçağı bir insanın hayatını kurtarabildiği gibi bistüri, 
aynı zamanda bir cinayetin de  aleti olabilir. ĠĢte bunun gibi. 

 
 
25-) Ella yescüdu Lillâhilleziy yuhricül hab'e fiys Semavati vel 

Ardı ve ya'lemü ma tuhfune ve ma tu'linun; 
 
"Semâlarda ve arzda gizli ne varsa ortaya çıkaran; gizlediğinizi ve 

açığa çıkardığınızı bilen Allâh'a secde etmemeleri için (vehimleri onları 
kandırmıĢtı)." (25. âyet secde âyetidir.) (A.Hulusi) 

 
25 - Allâha secde etmemeleri için o Allaha ki Göklerde ve Yerde 

gizliyi çıkarır ve neyi saklıyorlar, neyi açıklıyorlarsa bilir. (Elmalı) 
 
 
Ella yescüdu Lillâh Allah‟a secde etmemeleri ha! Sanki bir soru 

edatı varmıĢ gibi okuyabiliriz tabii. Hatta Ella ibaresi ela diye de 
okunmuĢ, yine meĢhur bir kıratta. Allah‟a secde etmeleri gerekmez miydi 
anlamına gelir Ela diye okursak istifham edatıyla okursak. Ama en 
mastarıyye edatıyla birlikte okursak o zaman Allah‟a secde etmemeleri 
ha? Yani bu nasıl olacak devamını da okuyalım. 

 
elleziy yuhricül hab'e fiys Semavati vel Ard O Allah‟ki göklerde 

ve yerde gizli saklı ne varsa ortaya çıkarır. ve ya'lemü ma tuhfune ve 
ma tu'linun dahası; gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da iyi bilir. 

 
25 ve 26. ayetlerin içeriği Allah‟a da Hüd hüd‟e de atfen dile 

getirilebilir. Yani Allah‟a da atfedilebilir bu ayetlerin içeriği, Hüd hüdün 
sözü olarak ta anlaĢılabilir. 

 
 



26-) Allâhu lâ ilâhe illâ HUve Rabbul 'ArĢil 'Azıym; 
 
"Allâh; tanrı yok, sadece "HÛ"; Rabbidir Aziym ArĢ'ın!" (A.Hulusi) 
 
26 - Allah, baĢka ilâh yok ancak o, o azîm ArĢın sahibi o. (Elmalı) 
 
 
Allâhu lâ ilâhe illâ HUve Rabbul 'ArĢil 'Azıym o muhteĢem ve 

mutlak hükümranlık makamının rabbi olan Allah‟tan baĢka hiçbir ilah 
yoktur. 

 
Evet, neden böyle getirdi? Burada tabii anahtar kelime el arĢ, ama 

“el arĢ” Yukarda ki arĢil di, yani belirsiz. ArĢıl aziym. Burada ki ise “el 
arĢıl aziym.” Mutlak taht, yani mutlak ve gerçek iktidar yalnızca Allah‟a 
aittir. Diğerleri imtihandır geçicidir yıkılır. Belkıs‟ınki de, Süleyman‟ınki de, 
Davud‟un ki de tüm sultanların ve tüm güçlerin iktidarı da geçicidir. Kalıcı 
olan tek iktidar mutlak olan Allah‟ın iktidarıdır. O halde mutlak olan 
iktidara karĢı isyan edipte geçici olan iktidara kanmayın. Geçici olan 
iktidara aldanıp ta, mutlak olan iktidara sırt dönmeyin. Ahlaki öğüt bu 
ayetlerde budur elbet.  

 
 
27-) Kale senenzuru esadakte em künte minel kâzibiyn; 
 
(Süleyman) dedi ki: "Bakalım, anlattığın doğru mu, yoksa 

yalancılardan mısın?" (A.Hulusi) 
 
27 - Bakalım, dedi: sadık mısın yoksa yalancılardan mı oldun? 

(Elmalı) 
 
 
Kale senenzuru esadakte em künte minel kâzibiyn Süleyman; 

doğrumu söylüyorsun, yoksa yalancının teki misin göreceğiz dedi ve 
ekledi; 

 
 
28-) Ġzheb Bi kitabiy hazâ feelkıh ileyhim sümme tevelle anhüm 

fenzur ma zâ yerci'un; 
 
"ġu mektubumu götür onlara bırak! Sonra bir kenara çekil de bak 

bakalım, hangi anlayıĢta olacaklar?" (A.Hulusi) 
 



28 - ġu mektubumu götür bırak onlara, sonra dön kendilerinden de 
bak ne neticeye varacaklar. (Elmalı) 

 
 
Ġzheb Bi kitabiy hazâ feelkıh ileyhim bu mektubumu al onlara 

ulaĢtır. sümme tevelle anhüm fenzur ma zâ yerci'un sonra onlardan 
uzaklaĢıp bir köĢeye çekil de bak bakalım nasıl bir sonuca varacaklar, ne 
diyecekler, ne yapacaklar. 

 
 
29-) Kalet ya eyyühel meleü inniy ulkıye ileyye kitabün keriym; 
 
(Saba Melikesi) dedi ki: "Ey önde gelenlerim! Bana önemli ve 

değerli bir mektup iletildi." (A.Hulusi) 
 
29 - Kadın, ey ayan dedi: bana bir mektup bırakıldı, bana çok 

mühim ve Ģayanı terkim. (Elmalı) 
 
 
Kalet ya eyyühel meleü inniy ulkıye ileyye kitabün keriym 

(Sebe kraliçesi mektubu alınca, bunlar metin dıĢı bir ara açıklama;) size 
ey ileri gelenler dedi. Elime çok önemli bir mektup geçti, çok değerli, 
keriym aynı zamanda değerli manasına da gelir. Çok önemli bir mektup 
geçti. 

 
 
30-) Ġnnehu min Süleymane ve innehu Bismillâhir Rahmânir 

Rahıym; 
 
"Mektup, Süleyman'dandır; muhakkak ki o(nun baĢlangıcı) 

Bismillâhir Rahmânir Rahıym'dir." (A.Hulusi) 
 
30 - Süleyman‟dan ve, o Rahmân, rahîm Allahın ismiyle. (Elmalı) 
 
 
Ġnnehu min Süleymane ve innehu Bismillâhir Rahmânir 

Rahıym Kur‟an da metin içinde geçen tek besmele budur. Evet o 
Süleyman‟dan gelen bir mektup ve o Ģöyle baĢlıyor; Rahman, rahim 
Allah adına. 

 
Evet değerli dostlar Hz. Süleyman peygamber vasıtasıyla yazılan 

mektupta besmele yer alıyor. Bu Ģu anlama geliyor ki; Besmele tüm 
vahiylerin açıkça ilk Ģifresidir. Sadece son vahyin değil, tüm vahiylerin 



Ģifresidir. Çünkü Hz. Nuh‟un da gemiyi yüzdürmeye baĢlarken besmele 
çektiğini biliyoruz, evet. Dolayısıyla, tabii ki oradaki besmele tam bu 
Ģekilde yer almadığı için ilk tam besmele Kur‟an metni içerisinde 
buradakidir tek olarak. 

 
 
31-) Ella ta'lu aleyye ve'tuniy müslimiyn; 
 
"Bana karĢı büyüklük taslamayın ve teslim olmuĢlar olarak bana 

gelin!" (diyor mektupta). (A.Hulusi) 
 
31 - ġöyle ki: bana karĢı baĢ kaldırmayın ve Müslüman olarak gelin 

bana! (Elmalı) 
 
 
Ella ta'lu aleyye ve'tuniy müslimiyn bana karĢı büyüklük 

taslamayın ve bana Müslümanlar olarak gelin. Devam ediyor mesaj tabii. 
Yani bu mesaj Allah‟a atfen de okunabilir çünkü Allah adına yazılmıĢ bir 
mektup. Besmeleyi gördük. Onun devamında ki mesaj Süleyman‟a atfet 
okunursa; Bana karĢı çıkmayın ve bana teslim olun anlamına gelir. Yine 
bu durumda dahi peygamber olarak bu mesajı göndermiĢtir.  

 
Ama Allah‟a atfen okunması daha doğru olur gibime geliyor 

besmeleden sonrasının. O zaman; Allah‟a karĢı büyüklük taslamayın ve 
Allah‟a teslim olun çağrısı çıkar. Zaten burada da görüldüğü gibi ve'tuniy 
müslimiyn bana Müslümanlar olarak gelin. Yani teslim olmuĢ kiĢiler 
olarak. Buradaki Ġslam sadece bir peygamberin dini değil, Ġslam tüm 
peygamberlere gelen vahyin getirdiği ortak öğreti olduğunu bir kez daha 
görüyoruz ve bu meyanda Ġslam‟ın; Ġnsanlığın ortak değerleri olduğunu 
ve tüm peygamberlerin Ġslam‟ın peygamberi, tüm vahiylerin Ġslam‟ın 
vahyi, tüm Ģeriatların da Ġslam öğretisine mensup birer Ģeriat olduğunu 
görüyoruz.  

 
Bu manada Hz. Süleyman peygamber çerçevesinde, onun adı 

bağlamında insanlığa verilen, Kur‟an ın muhataplarına verilen ahlaki 
öğütlerin zirvesinde yer alan bir iktidara düĢen öncelikle tevhid ve 
adalettir ilkesini açıkça görüyoruz. 

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



Ġslamoğlu Tef. Ders. NEML SURESĠ (032-058)(119) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 

 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Sevgili Kur‟an dostları geçen dersimizde Neml suresinin 31. 

ayetine kadar iĢlemiĢtik. Geçen ders iĢlediğimiz ayetleri hatırlayacak 
olursanız Hz. Süleyman A.S. ile Sebe melikesi arasındaki imana çağrı ve 
irtibat iĢleniyordu. Aslında Sebe suresi bu kıssayı imani bir iktidarın Nasıl 
adalet üzere olması gerektiğine bir model olarak sunuyordu ve bir 
peygamber iktidarının karıncayı dahi incitmeyecek kadar mahlukata 
Ģefkat ve merhamette hassas yapısını dile getiriyordu. ĠĢte karıncayı dahi 
incitmeyecek kadar hassas olan böyle bir iktidarın insanları Allah‟a davet 
hususunda nasıl tavizsiz, nasıl ödünsüz olduğunu Belkıs örneğinden yola 
çıkarak naklediyordu.  

 
Geçen dersimizin son ayetlerinde Hz. Süleyman‟ın Belkıs‟a 

gönderdiği mektubu Belkıs almıĢ, okumuĢ, Allah‟ın adına yazılan bu 
mektupta Allah‟a davet, teslimiyete davet yani Ġslam‟a davet vardı ve iĢte 
Ģimdi o mektubun davetini Belkıs‟ın etrafında ki danıĢmanlarıyla 
istiĢaresini nakleden ayetle kıssa devam ediyor. 

 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
32-) Kalet ya eyyühel meleü eftuniy fiy emriy* ma küntü 

katı'aten emren hattâ teĢhedun; 
 
(Saba Melikesi) dedi ki: "Ey önde gelenlerim... Bu konuda bana 

görüĢünüzü bildirin... Sizsiz bu konuya karar vermek istemedim." 
(A.Hulusi) 

 
32 - Ey ayan, dedi: bana emrimde bir fetvâ verin, sizin huzurunuz 

olmadan ben hiç bir emri kestirmiĢ değilim. (Elmalı) 
 
 
Kalet ya eyyühel meleü eftuniy fiy emriy Sebe melikesi dedi ki; 

siz ey danıĢmanlar, ey seçkinler, ey önde gelen akıl daneler bu konuda 
bana bir görüĢ sunun. Ne yapmam gerektiğine dair ne düĢündüğünüzü 
söyleyin dedi. ma küntü katı'aten emren hattâ teĢhedun ve ekledi sizin 
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onayınıza sunmadan Ģimdiye kadar hiçbir konuda kestirip atmadım, 
kendiliğimden karar vermedim dedi. 

 
Ayetin içeriğinden de anlaĢıldığı gibi Belkıs yönetiminin meĢverete 

dayalı, istiĢareye dayalı bir yapıda olduğu öne çıkarılıyor. Belki Belkıs 
yönetiminin bu yapısı Mekke‟nin 6 ya da 7. yılında, Yani Mekke 
döneminin ortalarına doğru Hz. Peygambere neden söylenir? Burada 
ilginç bir nükte de Resulallah‟a gelecekte oluĢturacağı devlet yönetim 
modeline iliĢkin bilgiler sunuluyordu. Yani ideal bir yönetim modelinin 
nasıl olması gerektiğine iliĢkin bir takım tarihten modeller sunuluyordu. Ki 
aslında bunlara biz Kur‟an dan siyaset dersleri de diyebiliriz. 

 
ġûrâ/28. ayetinde; ..ve emruhüm Ģura beynehüm. (ġûrâ/38) 

buyrulur. Onların devlet iĢleri kendi aralarında meĢveret iledir, istiĢare 
iledir, danıĢma iledir. 

 
Yine A.Ġmran/159. ayetinde, ki bu ayet Uhud‟dan hemen sonra 

inmiĢtir, Ģöyle buyruluyor; FeBima rahmetin minAllâhi linte lehüm. 
(A.Ġmran/159) Allah‟tan bir rahmet sayesinde onlara yumuĢak davrandın. 
ve lev künte fazzan ğaliyzal kalbi lenfaddu min havlikeğer sert 
davransaydın etrafından çeker giderlerdi, dağılır giderlerdi. A. Ġmran/159 
bu anlamda çok manidardır. fa'fü anhüm o halde onları affet. Kimleri? 
Yani Uhud savaĢında savaĢı; düĢmanı dıĢarıda karĢılayalım diye 
Resulallah‟ı zorlayıp ısrar edip istiĢarede bu yönde görüĢ belirten ve bu 
görüĢünde de ısrar ettiği halde savaĢ baĢlayınca ilk savaĢ meydanını 
terk edenleri affet. vestağfir lehüm onlar böyle yapmakla günah 
iĢlediler, onlar için istiğfar et, yani sen de affet, Allah‟tan da affetmesini 
dile. ve Ģavirhüm fiyl emr. (A.Ġmran/159) Bu çok ilginç ve onlarla yine 
istiĢare etmeye devam et. Yani hem sana karĢı yakıĢıksız davrandılar, 
hem Allah‟a karĢı günah iĢlediler, ama buna rağmen istiĢareye devam et. 

 
Bu çok ilginçtir. Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselâm eğer Ģöyle 

deseydi haklıydı, Sizinle istiĢare ettik böyle oldu. Bir daha sizinle istiĢare 
yok. Çünkü kendi görüĢleri savaĢı Ģehrin içinde yapmak, düĢmanı 
kalenin içinde kabul etmek. Yani Ģehir savunması biçiminde yapmak 
yönünde idi. Ama SavaĢ istiĢare kurulundaki bir çok üye, özellikle 
gençler Uhud savaĢını Ģehrin dıĢında bir meydan savaĢı olarak 
yapılaması gerektiği yönünde görüĢ bildirirler. Resulallah bunun üzerine 
kendi görüĢüne aykırı olmasına rağmen onların görüĢünü tercih etti, 
zırhını giydi çıktı, fakat diğerleri bunun yanlıĢ olduğunu çok kısa sürede 
anlamıĢlardı. Geldiler tekrar ya Resulallah sizin görüĢünüze döndük 
dedilerse de bir peygamber giydiği zırhı çıkarmaz dedi ve devam ettiler. 

 



Adeta bu ayette Belkıs‟ın tavrı, benim biraz önce okuduğum ayeti 
kerimeyle (A.Ġmran/159) birbirini tefsir eder tarzda. Yani Belkıs‟ın tavrını 
adeta tefsir ediyor. Yani bu istiĢare nasıl olmalı. Nasıl olmalısın da ve 
Ģavirhüm fiyl emr. O ayetin sonu da öyle bitiyor fe izâ azemte eğer 
istiĢare sonucunda bir karar alınmıĢ ve bu kararda da senin gönlün artık 
sabitlenmiĢse, artık bir Ģeye niyetlenmiĢsen fe tevekkel alAllâh. Allah‟a 
güven ve devam et. innAllâhe yuhıbbül mütevekkiliyn. (A.Ġmran/159) 
hiç kuĢku yok ki Allah kendine güvenenleri sever. 

 
 
33-) Kalu nahnu ulû kuvvetin ve ulû be'sin Ģediydin vel emru 

ileyki fenzuriy mazâ te'muriyn; 
 
Dediler ki: "Biz hem kuvvetliyiz hem de Ģiddetli savaĢçılarız... Emir 

sana aittir! Ne hükmedeceğine sen karar ver." (A.Hulusi) 
 
33 - Dediler: biz bir kuvvet sahibiyiz ve Ģiddetli harp ehliyiz, 

mamafih emir sana aittir, bak ne ferman buyurursun. (Elmalı) 
 
 
Kalu nahnu ulû kuvvetin ve ulû be'sin Ģediyd etrafında ki 

danıĢmanlar kadrosu Sebe Melikesine dediler ki; Biz güçlüyüz ve 
caydırıcı Ģiddette bir askeri yeteneğe, kabiliyete ve kapasiteye sahibiz. 
vel emru ileyki fenzuriy mazâ te'muriyn yine de emir senindir. ġu 
halde ne emredeceğine sen kendin karar ver dediler. 

 
Buradan yola çıkarak Sebe Melikesinin, Sebe Kraliçesinin 

etrafındaki bu danıĢmanlar kadrosunun sadece askerler olduğunu 
söyleyemeyiz. Ama savaĢ konusunda bir danıĢma bir istiĢare 
yapıldığından yola çıkarak onlar güçlerinin ve kuvvetlerinin yerinde 
olduğunu, savaĢacak kabiliyette olduklarını söylüyorlar, faka son kararı 
yine Kraliçeye bırakıyorlardı. Yani Kraliçe bu manada onlarla istiĢare 
etmesi zafiyetinden kaynaklanmıyordu, ama bilginin, uzmanlığın 
bereketinden yararlanmak gibi bir erdemden kaynaklanıyordu. Onlarda 
kendi uzmanlıklarına saygı duyan bu yöneticiye saygı duyuyorlar 
uzmanlıklarının gereğini hiç saklamadan ve gizlemeden, yani bildiğin gibi 
yap ne dersen he deriz Ģeklinde bir yağcılığa soyunmadan 
uzmanlıklarının gereğini söylüyorlar fakat sonunda kendileri de onun 
yöneticiliğine saygı duyuyorlar. Yine de son söz sana aittir diyorlardı. 

 
Aslında bu ayrıntıların verilmiĢ olmasının daha önce, hani 

hatırlarsınız Kraliçe karınca, karınca kardeĢlerine, mensuplarına; 
Süleyman‟ın ordusu sizi çiğnemesin, yuvalarınıza girin diye talimat 



verdiğindeFetebesseme dahıken.. (19) demiĢti. Süleyman güldü. Ben o 
gülüĢü; Bak bak, karıncalara bir bayan yöneticilik yapıyor. Bir diĢi karınca 
yöneticilik yapıyor diye ĢaĢkınlığını, biraz da kinayeli kinayeli gülüĢüne 
yormuĢtum. ĠĢte burada Hüd hüd kanalıyla, vasıtasıyla; Sen ona ne 
gülüyorsun ki, dünyada yönettiği devleti adil yöneten, istiĢareyle yöneten 
gerçekten yükselmiĢ bir uygarlığa imza atmıĢ olan bir kraliçe var. Hem 
de seninle yaĢıt. Hem de senin çağında. Sen ona bak. Yani niye 
gülüyorsun ki, bu çok doğal bir Ģey. Aslında tabiatta olan, doğada olan 
bu gerçek insan hayatında da mevcut diye öğüt vermiĢti adeta. 

 
 
34-) Kalet innel müluke izâ dehalu karyeten efseduha ve cealu 

e'ızzete ehliha ezilleten ve kezâlike yef'alun; 
 
(Saba Melikesi) dedi ki: "Melikler bir ülkeye girdikleri vakit, orayı 

bozguna uğratırlar ve halkın güçlülerini güçsüz kılarlar... ĠĢte böyle 
yaparlar!" (A.Hulusi) 

 
34 - Doğrusu, dedi: mülk bir memlekete girdiler mi onu periĢan 

ederler ve ahalisinin azîz olanlarını zelîl kılarlar, evet, böyle yaparlar. 
(Elmalı) 

 
 
Kalet Kraliçe dedi ki innel müluke izâ dehalu karyeten efseduha 

ve cealu e'ızzete ehliha ezilleten Bakın Krallar bir ülkeye ne zaman 
girmiĢlerse, Buradaki girmeyi „anneten diye açıklar kadiym tefsirlerimiz 
yani zorla girmiĢlerse, savaĢ yolu ile girmiĢlerse orayı periĢan etmiĢler. 
Üstelik oranın soylu insanları zelil kılmıĢlardır. ve kezâlike yef'alun 
vakıa bunlarda böyle yapacaklardır. 

 
 
35-) Ve inniy mursiletün ileyhim Bi hediyyetin fenazıretün 

Bime yarci'ul murselun; 
 
"Ben onlara bir hediye gönderip deneyeceğim; (hediyeyi götüren) 

elçiler ne (haber) ile geri dönecekler?" (A.Hulusi) 
 
35 - Ben ise onlara hediye ile bir heyet göndereceğim de 

bakacağım sefîrler ne ile dönecekler. (Elmalı) 
 
 
Ve inniy mursiletün ileyhim Bi hediyyetin iĢte bu nedenle ben 

onlara bir hediye göndereceğim fenazıretün Bime yarci'ul murselun ve 



elçilerin nasıl bir haberle döneceğini bekleyeceğim, göreceğim. Dedi 
Kraliçe. 

 
Bazıları Belkıs‟ın bu tavrını feminen siyaset olarak, yani kadınsı 

siyaset olarak nitelendirirler. Kendisine böylesine tehdit dolu bir üslupla 
mektup gönderen bir baĢka Krala yöneticiye, kendisinin hediye ile cevap 
vermesini kadınsı siyasetin bir ögesi olarak görürler ki bunda herhangi bir 
sakınca olmasa gerek. Eğer bu siyaset gerçekten de huzura, barıĢa, 
refaha, saadete, insana hizmet ediyorsa iyi siyaset, kadınsı siyaset olsa 
gerek demek lazım. 

 
Tabii burada Hz. Süleyman‟ın baĢtan beri kıssanın, aslında tam 

kıssa olmaktan da öte menkıbevi kıssanın ki öğüt dolu bu kıssa ağzına 
kadar baĢta siyasetçilere, yöneticilere, hepimizin alacağı, çünkü hepimiz 
yönetmekteyiz, hepimiz yönetilmekteyiz. Nihayetinde yönettiğimiz bir 
takım insanlar var ve bizi yönetenler var. Onun için hepiniz çobansınız 
sözünün içine giriyoruz. ("Hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlığınızdan 
sorumlusunuz.”/ Hadis) bu manada hepimize çok ilginç öğütler veren, 
ağzına kadar öğüt dolu bu kıssada kullanılan dil de tevriyeli bir dil. Yani 
kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla türü bir dil.  

 
Daha öte çift boyutlu bir dil. Yani bakıyorsunuz teslimiyete davet 

ediyor Hz. Süleyman. Allah‟ın adıyla baĢlıyor.  Ġnnehu min Süleymane 
ve innehu Bismillâhir Rahmânir Rahıym (30) diye baĢlayan 
Süleyman‟ın mektubu muhatabını teslim olmaya davet ediyor. Neye 
teslimiyet? ġimdi davet edenin iki makamı var. 1 – siyasi makam, 
yöneticilik. 2 - Ġmani makam, dini makam peygamberlik. ġimdi hangi 
vasfıyla davet ediyor? ĠĢte tevriye buradan kaynaklanıyor. Anlayan nasıl 
anlarsa anlasın. Eğer siyasi makamın bir göstergesi olarak anlayacaksa 
bunu o teslimiyeti, aslında bir dünyevi teslimiyet olarak algılayacak. 
Fakat gönderen, daveti yapanın dini makamını, Allah‟ın elçisi olma 
özelliğini dikkate alırsa bu teslimiyeti Müslüman olmaya davet biçiminde 
algılayacak. 

 
Yine kıssanın içerisinde hidayet kelimeleri kullanılıyor. ġimdi bu 

hidayeti doğru yolu bulma, yani Süleyman‟a direnmeden teslim olma, 
savaĢa girmeme Ģeklinde de anlayabiliriz, doğru yolu bulma; imana erme 
biçiminde de anlayabiliriz. O nedenle biz burada, bu tevriyeli dilin 
sonunda, aslında Hz. Süleyman‟ın bu daveti bir Kral olarak değil, bir 
peygamber olarak yaptığını, fakat muhatabının bunu karmaĢık 
duygularla anladığını ve en sonunda netleĢtiğini görüyoruz. Zaten devam 
edeceğiz, devamındaki ayetlerde bu daha da ortaya çıkacak. 

 



Burada Ģöyle bir nükte de var gibime geliyor. Hediye gönderirken 
Kraliçe Belkıs Hz. Süleyman‟a, para her Ģeyi satın alır gibi bir düĢünceye 
sahip. Yani ben savaĢa girmeyeyim, kan dökülmesin ama yine de buna 
servet mesabesinde çok değerli hediyelerle satın almaya kalkayım. Yani 
kendince akıllıca bir yol belki. Çünkü o güne kadar belki çok denedi ve 
baĢardı, satın almaya kalktı ve satın aldı. Böyle bir denekle daha karĢı 
karĢıya olduğunu düĢünmüĢ olabilir. Onun içinde çok kıymetli, yükte hafif 
paha da çok ağır hediyeler gönderdiği kayıtlıdır tefsirlerde. ġimdi gelelim 
hediyeyi alan nasıl bakıyor olaya.  

 
 
36-) Felemma cae Süleymane kale etümidduneni Bi mal* fema 

ataniyAllâhu hayrun mimma ataküm* bel entüm Bi hediyyetiküm 
tefrehun; 

 
(Hediye getiren elçiler) Süleyman'a geldiğinde, (Süleyman) dedi ki: 

"Beni mi hediyenizle durdurtacaksınız? Allâh'ın bana verdiği, size 
verdiğinden daha hayırlıdır! Hediyeniz sizin gibileri mutlu eder!" 
(A.Hulusi) 

 
36 - Bunun üzerine gönderilen Süleyman‟a vardığı vakit siz, dedi: 

mal ile bana imdat mı ediyorsunuz? Bakın Allahın bana verdiği size 
verdiğinden daha iyi, hayır siz hediyenize güveniyorsunuz. (Elmalı) 

 
 
Felemma cae Süleymane kale etümidduneni Bi malin Sebe 

kraliçesinin elçisi Süleyman‟a gelince o Ģöyle dedi. Güya servetle beni 
desteklemiĢ mi oluyorsunuz? 

 
Hz. Süleyman‟ın verdiği ders, bambaĢka bir ders. Yani paranın 

satın alamayacağı Ģeyler vardır. Yüksek servet akide deki yoksullaĢmayı 
kapatamaz. Verdiği derslerden biri bu. Yani beni desteklemiĢ mi 
oluyorsunuz servetle. Oysa ben sizi imanla desteklemek istiyorum. Yani 
benim size sunduğum en büyük hediye imana davet. Dolayısıyla sizin 
servetiniz akidenizde ki fukaralığınızı örtmüyor, yoksulluğunuzu 
kapatmıyor demeye getiriyordu. Devam ediyor; 

 
fema ataniyAllâhu hayrun mimma ataküm Ama Allah‟ın bana 

verdiklerinin, sizin bana verdiklerinizden kat kat daha hayırlı olduğunu 
biliniz. 15. ayete dikkatinizi çekerim. Bu ayette özel bilgi, özel bir ilim 
verildiği ifade buyruluyordu Hz. Süleyman‟a ve tabii ki Hz Davud‟a da ve 
yine ayrıca hüküm verildiğini söylüyordu Kur‟an enbiya/79. ayetinde. Ki 
Hz. Süleyman‟a özel bilgi ve hüküm, yani muhakeme yeteneği verilmiĢti. 



Daha baĢka Ģeylerde verilmiĢti ki o Ģeyler burada gözüküyor. Yani 
hayvanların mantığını okuma yeteneği verilmiĢti.  

 
Aslında o özel bilginin bir boyutuydu bu. Onun için diyor bana 

verilen nübüvvet, bana verilen bilgi, bana verilen hüküm senin dünyayı 
bana vermenden çok daha hayırlıdır. Çünkü rabbim benim için hayırlı 
olanı verdi. Aslında ben de bir Kralım, benimde servetim var. Fakat ben 
servetle övünmüyorum. Ama bilgiyi gerçek bir servet olarak görüyorum. 
Muhakeme yeteneğini gerçek bir servet olarak görüyorum ve bunları 
hiçbir Ģeye değiĢmediğimi söylüyorum demek istiyordu. 

 
bel entüm Bi hediyyetiküm tefrehun ve Ģöyle tamamlıyordu 

sözünü. Bilakis sunduğunuz hediyeler, armağanlar sizin gibileri sevindirir 
diyordu. Yani nereden baktığınıza bağlı kimin ne ile sevindiğine bakınız, 
onun nereden baktığını öğreniniz. Kimi ne satın alır, kimin gönlünü ne 
eğler. Haydi Kur‟an ın ifadesi ile soralım kimi ne tatmin eder. Ya 
eyyetühen Nefsül Mutmainneh. (Fecr/27) ey tatmin olmuĢ nefis. Tabii 
nesnesi yok cümlenin. Neyle tatmin olmuĢ. Ama biz anlıyoruz o nesneyi. 
Yani Allah‟ın rızası ile, cennetle tatmin olmuĢ. Bunun anlamı Ģu; 
cennetten daha aĢağısına satılmamıĢ olan nefis. Allah rızasından daha 
aĢağına fiyat biçmemiĢ olan nefis.  

 
ĠĢte bu. Onun için Hz. Süleyman bize bir bakıĢ açısı öğretiyor. Tabii 

Belkıs‟a da, Belkıs‟ın adamlarına da bir bakıĢ açısı öğretiyor. Ġnsan neye 
giderse ucuz gitmez. Ġnsanın değerini kim takdir eder onu söylüyor. 

 
 
37-) Ġrcı' 'ileyhim felene'tiyennehüm Bi cünudin lâ kıbele lehüm 

Biha ve le nuhricennehüm minha ezilleten ve hüm sağırun; 
 
"Geri dönün onlara (bildirin)... Yemin ederim ki, karĢı 

çıkamayacakları ordularımla gelirim ve oradan onları âcizler ve 
aĢağılanmıĢlar olarak çıkarırım!" (A.Hulusi) 

 
37 - Dön onlara, vallahi karĢı gelemeyecekleri ordularla varırım da 

oradan kendilerini zilletler içinde hor, hakir oldukları halde çıkarırım. 
(Elmalı) 

 
 
Ġrcı' 'ileyhim felene'tiyennehüm Bi cünudin lâ kıbele lehüm 

Biha ve le nuhricennehüm minha ezilleten ve hüm sağırun seni 
gönderenlere dön ve Allah‟ın Ģu buyruğunu onlara ilet. And olsun karĢı 



konulmaz bir ordu ile biz onların üzerine yürüyeceğiz ve elbette onları 
küçük düĢürülmüĢ bir halde hor ve hakir olarak oradan çıkaracağız. 

 
Bu cümlede aslında Allah‟ın Ģu buyruğunu ilet ibaresinin karĢılığı 

yok. Yani onsuz bir metin bu. Fakat o ibareyle birlikte anlamamızı 
mümkin kılacak iĢaretler var, delaletler var. Nedir onlar? Bu cümlenin 
öncesinden ve sonrasından bağımsız olarak bu cümlede zamirler birden 
bire azamet zamirine değiĢir. Yani “Na” biz. Oysa ki öncesinde doğrudan 
1. tekil zamirlerle Hz. Süleyman‟a giden zamirlerle konuĢuluyordu. Fakat 
“nun” ile, sonrasında da aynı. Ama bu cümleye gelince azamet zamiri 
dediğimiz, saygı zamiri dediğimiz Cenab-ı Hakkın kendisine atfettiği 
fiillerde sık kullandığı “na” zamirini görüyoruz. Yani felene`tiyennehüm, 
velenühricennehüm. Burada biz zamiri. Yani oradaki isimle, buradaki 
fiiller fiili muzari olduğu için, mazide “na” gelir. Muzaride ise “nun” gelir. 
“Nun” ona bedel olarak gelir. Yani biz çıkaracağız, biz gireceğiz, biz 
çıkaracağız ibareleri haddi zatında bu cümlede hitabın Hz. Süleyman‟a 
değil de Allah‟a oluĢunun delili olarak rahatlıkla okunabilir. 

 
Bunun tabii ahlaki bir iması da var. Bu menkıbevi kıssanın dili 

oldukça tevriyelidir demiĢtim. ĠĢte bu tevriyelerden biri bu. Yani Hz. 
Süleyman muhatabını Allah adına davet ediyor, Allah adına korkutuyor, 
ki zaten Belkıs demiĢti bir kral, ya da krallar, yöneticiler ülkelere zorla 
girdiklerinde orayı helak ederler, oranın izzetli insanlarını zilletli hale 
getirirler demiĢti ya. Aslında bu bir kınamaydı tabii. Hz. Süleyman‟ı bir 
peygamber olarak bununla tehdit etmesi düĢünülemez. Kaldı ki Bakara 
suresinde ve baĢka surelerde gelen ayetlerde de hiçbir Ģekilde durduk 
yerde bir saldırıyı Kur‟an ın tecviz (izin) etmediğini cevaz vermediğini 
görüyoruz. 

 
 
38-) Kale ya eyyühel meleü eyyüküm ye'tiyniy Bi arĢiha kable 

en ye'tuniy müslimiyn; 
 
(Süleyman ileri gelenlerine) dedi ki: "Ey önderlerim... Onlar, teslim 

olmak üzere gelmeden önce, onun tahtını hanginiz bana getirir?" 
(A.Hulusi) 

 
38 - Ey heyet, dedi: kendileri teslim olarak bana gelmezden evvel o 

kadının tahtını bana kim getirir? (Elmalı) 
 
 
Kale ya eyyühel meleü eyyüküm ye'tiyniy Bi arĢiha kable en 

ye'tuniy müslimiyn Süleyman, Kraliçenin davete icabet edeceğini 



anlayınca. Yani burada sözün akıĢı içerisinde Kıssa atlayıverdi. Aradaki 
boĢlukları atladı ve yeni bir sahneyi gündeme getiriyor. Biz o aradaki 
boĢluğu böyle anlıyoruz. Yani arada elçiler gitti geldi ve en sonunda 
Kraliçe daveti kabul etti. Kendisi bizzat gelmeyi kabul etti. ĠĢte bunu 
anlayınca Hz. Süleyman dedi ki siz ey maharetli kiĢiler, ey danıĢmanlar, 
ya da ey maharetli kiĢiler. Ki burada bu bağlamda elinden iĢ gelen, çok 
özel yeteneği olan kimseler manası vermemiz daha uygun olur. Ey 
maharetli kiĢiler, onlar gönülden teslim olmak üzere, yani tamamen 
teslim olmak üzere bana gelmeden önce onun tahtını bana aranızdan 
kim getirir. Dedi. 

 
Burada ki kable en ye'tuniy müslimiyn yine tevriyeli. Bana tam bir 

teslimiyetle teslim olmadan önce manasına geleceği gibi Müslüman 
olmadan önce, Müslüman olmak için gelmeden önce anlamını da 
verebiliriz. Onun için, onun tahtını bana kim getirir dedi. 

 
Taht iktidar gücünü simgeler. Bu ayette alınacak ahlaki ders Ģu; 

Dünyevi iktidar geçicidir. Mutlak iktidar sahibine teslim ol ki ahiret iktidarı 
senin olsun. Taht; bir Kral, bir kraliçe için iktidarın simgesidir. Tahtını 
kaybetti deriz mesela. Aslında tahtını kaybetmemiĢtir. Yani kaybolan bir 
Ģey yoktur ortada. Taht orada duruyordur. Fakat iktidarını kaybetmiĢtir. 
Tahta oturdu deriz. Belki tahta falan da oturmamıĢtır. Ama oturduğu Ģey 
iktidardır. Yani o iktidarı temsil eder.  

 
Dolayısıyla burada tahtın getirilmesi, onu iktidarından arındırmak, 

onu dünyevi iktidardan etmek. Niçin ne maksatla? Gerçek iktidarı 
göstermek için. Yani Allah‟ın mutlak iktidarına boyun eğdirmek için onun 
dünyevi iktidarını bir anlığına elinden almak. Bu tahtın geliĢinden 
sembolik olarak okuduğumuz kıssadan hisse bu olsa gerek. 

 
 
39-) Kale 'ıfriytün minel cinni ene atiyke Bihi kable en tekume 

min mekamik* ve inniy aleyhi le kaviyyün emiyn; 
 
Cinn'den bir ifrit dedi ki: "Sen yerinden ayağa kalkmadan önce onu 

sana getiririm... Bu iĢ için yeterli güce sahip olduğuma güvenebilirsin." 
(A.Hulusi) 

 
39 - Cinden bir ifrit, ben, dedi: onu sana sen makamından 

kalkmazdan evvel getiririm ve her halde ben buna karĢı kuvvetli bir 
emînim. (Elmalı) 

 
 



Kale 'ıfriytün minel cinni ene atiyke Bihi kable en tekume min 
mekamik* ve inniy aleyhi le kaviyyün emiyn cinlerden, yani görünmez 
varlıklardan, Ģeytani maharette biri. Sen daha oturduğun yerden 
kalkmadan onu sana getiririm. Çünkü bu konuda ben güvenilir bir güç 
sahibiyim dedi. 

 
„ıfrit, aslında „el afer kökünden türetilir bu kelime toprak demektir. 

„el afer. Hatta „afirehu ifadesi Arap dilinde güreĢte rakibinin sırtını yere 
getirdi manasına gelir. Tüm anlamları olumsuzdur. Lügatlere 
baktığımızda bu kelime „ifriyt olumsuzdur. Olumsuz çağrıĢımlar yüklüdür. 
ġeytani bir deha sahibi, Ģeytani bir güç sahibi. Hatta Elmalı‟nın dediği 
gibi Ģeytani desiselere sahip acayip bir kerata diyor Elmalılı bunu 
açıklarken. Yani acayip bir kerata. ġeytani bir dehaya sahip, yani 
tuttuğunu koparacak. Ki Ragıp El Isfahani‟nin el müfredatında bunu 
görüyoruz zaten bu manaların hepsini. 

 
ĠĢte burada yine simgesel bir öğüt verilmeye çalıĢılıyor o da Ģu; tüm 

çağrıĢımları kötü, olumsuz olabilecek bir „ıfriyd, yani Ģeytani zekaya 
sahip biri de iktidarı ele geçirebilir. Ġktidarı ele geçirmek iktidar sahibine 
Ģeref ve onur yüklemiyor. Onun haklı olduğunun garantisi değil. Hiçbir 
iktidar, iktidara oturanın haklı olduğunun garantisi değil. Bak, Ģeytani 
zekaya sahip bir ifrit bile senin tahtını, iktidarını ele geçirebilir. Onun için 
eğer sen iktidardan alıyorsan haklılığını, gücünü; güvenme. O gittiğinde 
senin her Ģeyin gitmiĢ olur. Ama gücünü imanından alıyorsan, 
erdeminden alıyorsan, Allah ile iliĢkinden alıyorsan, gerçek iktidara 
yaslanmıĢsan hangi Ģeytani deha senden onu soyutlayabilir ki. ĠĢte 
aslında verdiği muhteĢem ahlaki öğütler var bu menkıbevi kıssanın. 

 
 
40-) Kalelleziy 'ındehu ılmün minel Kitabi ene atiyke Bihi kable 

en yertedde ileyke tarfük* felemma reahu müstekırren 'ındehu kale 
hazâ min fadli Rabbiy liyeblüveniy eeĢküru em ekfür* ve men Ģekere 
feinnema yeĢküru linefsih* ve men kefere feinne Rabbiy Ğaniyyün 
Keriym; 

 
Hakikat Bilgi'sinden bir ilim olan (Esmâ kuvvesiyle tahakkuk etme 

özelliği olan, tecelli-i sıfat) kimse de dedi ki: "Gözünü kırpmadan önce 
onu sana getiririm"... (Süleyman) tahtı önünde yerleĢmiĢ görünce dedi ki: 
"Bu Rabbimin fazlındandır... ġükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim 
diye beni denemesidir... Kim Ģükreder ise Ģüphesiz ki Ģükrü nefsinedir! 
Kim nankörlük ederse, Rabbim Ğaniyy'dir, Keriym'dir." (A.Hulusi) 

 



40 - Nezdinde kitaptan bir ilim bulunan zat ise: ben dedi: onu sana 
gözünü kırpmadan evvel getiririm, derken onu yanında duruyor görünce: 
bu rabbimin fazlından, dedi: beni imtihan için ki Ģükür mü edeceğim? 
Yoksa küfran mı? Her kim Ģükür ederse sırf kendi lehine eder, her kim de 
küfranda bulunursa Ģüphe yok ki rabbim ganidir kerîmdir. (Elmalı) 

 
 
Kalelleziy 'ındehu ılmün minel Kitabi ene atiyke Bihi kable en 

yertedde ileyke tarfük kendisine vahiyden bir bilgi ulaĢan kimse; Ben 
dedi sana onu gözünü açıp kapayıncaya kadar, hatta göz kırpma süresi 
içinde, çok kısa bir sürede, bir saniyede diyelim biz buna getiririm. Dedi. 

 
Burada ayette kendisinde vahiyden bir bilgi bulunan diyor. Kitaptan. 

-Ki bu da vahye delalet eder.- bir bilgi bulunan kimse. Büyük 
Müfessirimiz Razi bu kiĢinin Hz. Süleyman olduğunu söyler. Ki bize bu 
kıssayı anlatan Kur‟an Hz. Süleyman‟ın etrafında ondan baĢka vahiy 
alan birinin olduğuna dair hiçbir ipucu ve iĢaret vermediğine göre 
Razi‟nin bu yaklaĢımını kabul etmekten baĢka çaremiz yok. Yani burada 
belki itiraz, ki bazıları bu itirazı yapmıĢ ene „atiyke, ben sana onu 
getiririm deki o “k” sana sözcüğüne, zamirine takılmıĢlar. Fakat Ģunu 
söylemek lazım ki karĢılıklı iddiada bulunan ili kiĢi, kimse; sen bana bunu 
ne kadarda getirisin dese güç sahibi. KarĢısındaki Ģu kadarda getiririm 
dese, o da laf mı ben sana onu Ģu kadarda getiririm diye konuĢulur. Yani 
diyalogda bu kullanılır. Ben sana onu getireyim derken senin için 
getireyim anlamına gelmez onu yine ben kendim için getiririm 
anlamından çıkmaz bu. Onun için bu “k” zamirine dayanarak buradaki 
Razi‟nin yorumunu çürütmek mümkün değil. 

 
[Ek bilgi-1; "Nezdinde kitaptan bir ilim olan... " tabirine gelince, bu 

hususta Ģöyle iki bahis bulunmaktadır: 
Birinci Bahis: Alimler bu ifade, bahsi gecen Ģahsın kimlerden 

olduğu hususunda Ģu iki Ģekilde ihtilaf etmiĢlerdir: 
a) Bunun meleklerden olduğu ileri sürüldüğü gibi, 
b) Bunun insanlardan olduğu da ileri sürülmüĢtür. Binâenaleyh, 

birinci görüĢte olanlar da, kendi aralarında ihtilaf ederek, 
1) Bu Cebrail (a.s)'dir, 
2) Allah Teâlâ'nın Hz. Süleyman'ı desteklediği bir melektir. 
Ġlim Ehli Kim Ġdi? 
Ġkinci görüĢü benimseyenler de kendi aralarında inkiĢaf ederek Ģu 

izahları yapmıĢlardır: 
1) Ġbn Mes'ûd'a göre bu, Hızır (a.s)'dır. 



2) Ġbn Abbas'ın en meĢhur görüĢüne göre bu, Hz. Süleyman'ın 
veziri Asaf Ġbn Berhiyâ'dır ki bu, Allah'ın ısm-i azamı'nı bilen sıddîk bir 
kuldu. O bununla dua ettiğinde, duası kabul olunurdu. 

3) Katâde'ye göre bu, ism-i azamı bilen bir insandı. 
4) Ġbn Zeyd'e göre bu, o denizdeki bir adada yaĢayan salih bir 

kimseydi. O gün, Hz. Süleyman (a.s)'a bakmak için çıkmıĢtı. 
5) Doğrusu bu, Süleyman (a.s)'ın bizzat kendisidir. Hitap olunan 

Ģahıs ise Hz. Süleyman (a.s)'ın kendisiyle konuĢtuğu ifrittir. Hz. 
Süleyman (a.s), bir mucize ortaya koymak ve böylece de, her Ģeyden 
önce onlara meydan okumak istemiĢtir. Daha sonra da Ġfrît'e, Ġfrît için 
mümkün olmayan bir sürat içinde, o tahtı kendisinin getireceğini 
açıklamıĢtır.  

Katından Bir Ġlim Bulunanın Süleyman (a.s) Olduğu Hakkında. Bu 
görüĢ Ģu görüĢlerden dolayı doğruya daha yakındır. 

a) lafzı, Arapça' da, bir Ģahıs belli bir hâdise ile tarif edilmeye 
çabalandığında, o muayyen Ģahsa iĢaret etmek için vazolunmuĢ bir 
lafızdır. "Katında kitaptan bir ilim" bulunmakla meĢhur olan o Ģahıs ise, 
Süleyman (a.s)'dır. Binâenaleyh, bunun Hz. Süleyman'a verilmesi 
gerekir. Bu konuda söylenebilecek son söz Ģudur: Diyelim ki, Asâf da 
böyledir. Ancak ne var ki, biz diyoruz ki: Hz. Süleyman, kitabı ondan 
daha iyi bilir, çünkü Hz. Süleyman peygamberdir. Binâenaleyh bu lafzı, 
Süleyman (a.s)'a' hamletmek daha uygundur. 

b) O tahtı, çok kısa bir zaman dilimi içinde getirip mevcut hale 
getirmek, yüksek bir payedir. Binâenaleyh, Ģayet bu derece, Hz. 
Süleyman'da değil de Asalda tahakkuk edecek olsaydı, bu, Asâf in Hz. 
Süleyman'dan üstün kılınmıĢ olmasını gerektirirdi ki, bu caiz olamaz. 

c) Hz. Süleyman (a.s), Ģayet bu hususta, Asâf'a muhtaç olmuĢ 
olsaydı, bu, Hz. Süleyman'ın durumunun, halk nazarında daha aĢağıda 
olmasını gerektirirdi. 

d) Hz. Süleyman (a.s) "Bu Rabbimin lûtfundandır. ġükür mü 
edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek 
içindir" demiĢtir ki, bu ifadenin zahiri, Cenâb-ı Hakk'ın bu mucizeyi, Hz. 
Süleyman'ın duası vesilesiyle izhar etmiĢ olmasını gerektirir. (Fahruddin 
Er Razi – Terfsir-i Kebir Mefatihu‟l Gayb) 
http://www.multimediaquran.com/quran/turkce/027/27-razi.htm] 

 
[Ek bilgi 2; “Ġbn Atiyye dedi ki; Bir kesim bunun Süleyman (a .s) 

olduğunu söylemiĢtir. Bu açıklamaya göre ifrit: "Ben onu sana sen 
yerinden kalkmazdan önce getirebilirim" deyince, Süleyman (a.s) bu 
süreyi geç bulmuĢ da onu küçültmek anlamını ihtiva eden bir üslupla 
ifrite hitaben: "Ben onu sana gözünü kırpmadan getiririm" demiĢ olur. Bu 
görüĢün sahipleri de delil olarak Süleyman (a.s)'ın: "Bu benim Rabbimin 

http://www.multimediaquran.com/quran/turkce/027/27-razi.htm


lütfundandır" sözlerini delil göstermiĢlerdir.” (Ġmam Kurtubi- El Camiu li 
Ahkâm‟il Kur‟an) ] 

 
[Ek bilgi- 3; “Bu Ģahıs kimdi, ne gibi özel bir bilgiye sahipti, burada 

atıfta bulunulan kitap hangi kitaptı ve kimler hakkında bilgi sahibi idi, 
kesin hiçbir Ģey bilinmiyor. Ne Kur'an'ı Kerim'de ne de sahih hadislerde, 
bu konular hakkında hiç bir açıklamaya rastlamıyoruz.  

 
Bazı müfessirler onun bir melek; diğer bir kısmı da onun bir insan 

olduğunu söyler. "Ġnsandır" diyenler, bu sefer kimliğinde birleĢmiyorlar. 
Bazısı onun, Ģifahi Yahudi rivayetlerinde vezir olarak ismi geçen Asaf b. 
Bahriya, kimi de onun, Hızır (a.s) olduğunu zikreder. BaĢka bir grup da 
ona baĢka bir isim verir.  

 
Ġmam Razî ise bu Ģahsın bizzat Süleyman'ın (a.s) kendisi 

olduğunda ısrar eder. Fakat bunlardan hiçbiri güvenilir bir kaynağa 
dayanmamaktadır.  

 
Razî'nin görüĢü, Kur'an-ı Kerim'in metnine dahi uymaz.”(Ebu'l 

Al'a Mevdudi – Tefhimu‟l Kur‟an) 
http://www.enfal.de/tefhim/010/0769.htm ]  
 

 [Ek bilgi-4 “..Birden "Kutsal Kitap kaynaklı bilgisi olan biri ise" 
bir göz açıp kapayana kadar, öbür tarafına dönmeden onu 
getirebileceğini teklif etti.  

 
Burada adamın ismi ve bilgisine sahip olduğu Kitap‟ın adı 

verilmiyor. Biz onun Allah ile sağlam bağları bulunan, Allah dan 
kendisine bir ayrıcalık verilen, bu ayrıcalık ile engelleri ve uzaklıkları 
rahat biçimde aĢabilecek büyük bir kuvvet elde eden inanmıĢ bir adam 
olduğunu anlıyoruz. Bu, Allah ile sağlam bağı bulunan insanların eliyle 
gerçekleĢtiği görülen ve Ģu ana kadar sırrı ve sebebi çözülmeyen, 
insanların normal hayatlarında alıĢageldikleri olayların ötesinde kalan bir 
realitedir.  

 
ĠĢte bu konuda hurafeler ve mitolojiler dünyasına dalmadan, sağlıklı 

görüĢlerin sınırlarını zorlamadan söylenebilecek sözlerin en ilerisi 
bunlardır!... 

 
…Bazı tefsir bilginleri bu adamın Hz. Süleyman'ın -selâmı üzerin 

olsun- kendisi olduğunu belirtmiĢlerdir. Biz bu adamın baĢka bir kiĢi 
olduğu kanısındayız. Eğer bu adam Hz. Süleyman'ın kendisi olsaydı 
konu içinde bu anlaĢılırdı. Onun ismi gizlenmezdi. Zaten bu hikaye 

http://islamiyontem.net/kitaplar/turkce%20tefsir/tefsirkulliyati/027neml/003.htm
http://islamiyontem.net/kitaplar/turkce%20tefsir/tefsirkulliyati/027neml/003.htm
http://islamiyontem.net/kitaplar/turkce%20tefsir/tefsirkulliyati/027neml/003.htm
http://www.enfal.de/tefhim/010/0769.htm
http://www.enfal.de/tefhim/010/0769.htm
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kendisini anlatmaktadır. Böyle önemli, onurlu bir davranıĢta onun adının 
gizlenmesini gerektiren bir neden de yoktur. Bazıları ise: Onun adının 
Araf ibni Berhiya olduğunu söylemiĢlerdir. Bunun da sağlıklı bir delili 
yoktur. (Seyyid Kutub - Fîzılâl'il Kur'an) http://www.sevde.de/Kuran-
Tevsiri/Neml/Neml38-40.htm] 

 
{Allahu alem..!} 
 
felemma reahu müstekırren 'ındehu kale hazâ min fadli Rabbiy 

derken onu yani tahtı önünde kurulmuĢ bir biçimde görünce dedi ki 
rabbimin mahza bir lûtfü bu. Yani bu benim yiğitliğim değil,bunu ben 
yapmadım bu rabbimin mahza lûtfu.  

 
Peki ne demek istiyor rabbimdendir derken bu rabbimin bir lûtfudur 

derken ne demek istiyor? Aslında min faldı Rabbiy eĢyanın yasasını 
koyan rabbimdir. Ben sadece bunun bilgisine sahip kılındım bu bilgiyi 
kullandım. Ama unutmayınız. Bunun, eĢyanın bünyesine bu yeteneği 
koyan ve bu yasayı koyan rabbimdir. Dolayısıyla bu bilgiyi bana veren de 
rabbimdir. Burada eğer birine hayran olacaksanız rabbime hayran olun. 
Hayranlık makamınız O‟na olsun. 

 
Tabii burada Ģöyle bir çıkarsama da bulunabilir miyiz acaba, 

bulunursak yanlıĢ mı olur. Aslında eĢyanın bir yerden bir yere nakledilme 
yetenek ve kapasitesinin özünde potansiyel olarak bulunduğu, bunun 
keĢfine yönelik bize Kur‟an ın yol gösterdiği, burada bir rehberlik 
yapıldığı, yani eĢyanın, iĢte ıĢınlanma  veya bir baĢka Ģey, ne 
diyecekseniz deyin. Bir yerden bir yere farklı bir yasayla nakledilebilme 
yeteneğine sahip olduğu, sadece bunu keĢfetmenin insanoğlunun 
çabasına kaldığı Bu çaba bir gün o noktaya gelirse özünde eĢyanın bu 
yeteneğe sahip olduğu, Allah‟ın bu yasayı zaten koyduğunun imasıdır 
burada ki. 

 
Aslında peygamberlerden nakledilen bir çok mucizede eĢyanın 

içinde taĢıdığı bu potansiyel gösterilir ve insanlığa ufuk verilir, insanlığa 
hedef gösterilir. Bu hedefe ulaĢın siz de eĢyanın içinde ki bu yasayı 
bulmaya çalıĢın. Çünkü Allah bu yasayı eĢyanın içine koydu ve 
peygamberlerine bu yasayı nasıl kullanacaklarını öğretti. Ama siz artık 
son peygamberden sonra peygamber gelmeyeceğine göre bu yasayı 
kendi çabanızla, kendi gayretinizle, kendi azminizle eĢyayı doğru 
okuyarak bulabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Aslında böyle bir hedef gösterme 
olduğunu söylemek yanlıĢ olmasa gerek. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AEz%C4%B1l%C3%A2l%27il_Kur%27an
http://www.sevde.de/Kuran-Tevsiri/Neml/Neml38-40.htm
http://www.sevde.de/Kuran-Tevsiri/Neml/Neml38-40.htm


liyeblüveniy eeĢküru em ekfür gerçekten öğüt verici bir tavır bu. 
Hz. Süleyman devam ediyor. ġükür mü, nankörlük mü edeceğim diye 
beni sınıyor. Yani bununla tafra satmayı bir tarafa bırakın, titriyor adeta. 
Yani bir imtihan bu, bir sınama bu. Bu ne demek? Ġnsana verilen her özel 
bilgi, yetenek, kabiliyet bir sınavdır aynı zamanda. Çünkü bir emanettir. 
Eğer emanete ihanet ederse, nankörlük ederse cezasını görecektir. Eğer 
sadakat gösterirse ĢükretmiĢ olacaktır. Onun için eĢyanın sırrına vakıf 
olmak, tabiatın sırrını çözmek, keĢifte bulunmak tabiatın içinde ki ilahi 
yasaları keĢfetmek, aslında bir emanete sahip olmaktır. Emanete ne 
yaptığınıza göre değerlendirilirsiniz.  

 
ĠĢte burada da Hz. Süleyman kendisine verilmiĢ olan, ya da 

kendisine kitaptan bir pay verilen, artık biz tefsir olarak Süleyman diye 
tefsir ediyoruz, o kimse bunun bir emanet olduğunu, emanete ihanet 
edilememesi gerektiğini söylüyor. 

 
ve men Ģekere feinnema yeĢküru linefsih oysa ki Ģükreden 

kendi iyiliği için ĢükretmiĢ olur. ve men kefere feinne Rabbiy Ğaniyyün 
Keriym ama kimde nankörlük ederse iyi bilsin ki rabbim kendi kendine 
yetendir. Sınırsızca cömerttir. 

 
Tabii burada günümüzde teknolojinin kullanılma biçimlerine hemen 

aklımız takılıyor ve bugün teknolojinin Allah‟ın; eĢyanın bünyesine 
yerleĢtirdiği o yasaların keĢfi ile ortaya çıkan ve icat edilen modern 
teknolojinin arkasında yatan o sapık mantık sayesinde nasıl insanın 
geleceği için tahrip edici bir fonksiyon üstlendiğini görüyoruz. Aslında 
Süleyman‟î bir zihinle, Süleyman‟î bir yaklaĢımla, Süleyman‟î bir akılla 
baktığımızda olaya teknoloji insan için bir nimete dönüĢtürülebilir. Bir 
Ģükre dönüĢtürülebilirken bir küfre de dönüĢtürülebileceği günümüzde 
ortaya çıkıyor. 

 
Allah‟ın verdiği, Allah‟ın misafir hanesi olan bu tabiatı öz ellerimizle 

hoyratça tahrip etmemiĢ iĢte bunun bir göstergesi. Modern teknolojinin 
insanın geleceğini yok edecek bir potansiyele kavuĢması, iĢte bunun bir 
göstergesi. Allah‟ın; eĢyanın bünyesine yerleĢtirdiği bir takım yasaları 
keĢfederek insanı yok edecek silahlar icat etmek iĢte bunun bir 
göstergesi. Kitle imha silahlarını; Allah‟ın; EĢyanın bünyesine yerleĢtirdiği 
yasaları keĢfederek insanı daha çok öldürmek için kullanmak iĢte bunun 
göstergesi. Bunun temelinde yatan Hz. Süleyman gibi bakamamak. Yani 
bu Allah‟ın bana verdiği bir imtihan, bir emanet. Ġhanet mi edeceğim, 
yoksa sadakat mi göstereceğim diye beni sınıyor diyebilse eğer, 
teknolojiye sahip olan akıllar bunu yapmazlardı. 

 



 
41-) Kale nekkiru leha arĢeha nenzur etehtediy em tekûnü 

minelleziyne lâ yehtedun; 
 
(Süleyman) dedi ki: "Tahtını ona zor tanıyacağı bir hâle getirin; 

bakalım doğru yolu bulacak mı yoksa doğru yolu bulamayanlardan mı 
olacak?" (A.Hulusi) 

 
41 - Ona, dedi: tahtını baĢkalaĢtırın bakalım hakikati tanıyacak mı? 

Yoksa tanımazlardan mı olacak? (Elmalı) 
 
 
Kale nekkiru leha arĢeha nenzur etehtediy em tekûnü 

minelleziyne lâ yehtedun sözünü Ģöyle sürdürdü Hz. Süleyman; Onun 
tahtını kendisinin tanıyamayacağı bir hale getirin de görelim bakalım 
doğru yolu bulacak mı, yoksa doğru yolu bulamayacak kimselerden mi 
olacak. 

 
Yine o tevriyeli ibarelerden biri burada geldi. etehtediy em tekûnü 

minelleziyne lâ yehtedun doğru yolu bulacak mı ya da hidayete erecek 
mi, yoksa hidayete eremeyenlerden mi olacak. Yine o çift boyutlu bir 
kullanım. Ama biz biliyoruz ki Hz. Süleyman Krallık makamından dolayı 
değil, peygamberlik makamından dolayı davet etti ve burada ki 
tehtediy‟de onun doğru yolu bulma sadece kendi ahtı olduğunu öğrenme 
değil, aynı zamanda Hz. Süleyman‟ın ona vermek istediği o hikmetli 
dersi, ibreti alma meselesi olduğunu anlamıĢ olacağız. 

 
Bu kıssanın amacı biliyoruz ki artık muhatabını adım adım hidayete 

yaklaĢtırmak.Hz. Süleyman‟ın amacı da buydu. Yani bütün bu 
yapılanların maksadı muhatabını adım adım Allah‟ın kapısına kadar 
getirmek, yani onun önüne hidayet yolunu açmak, onu doğru yola 
yöneltmek. Ondan sonra o yoldan yürüyüp yürümemek onun bileceği bir 
iĢ. 

 
 
42-) Felemma caet kıyle ehakeza arĢük* kalet keennehu hu* ve 

utınel ılme min kabliha ve künna müslimiyn; 
 
(Saba Melikesi) geldiğinde Ģöyle denildi: "Senin tahtın iĢte böyle 

midir?"... (Melike de) dedi ki: "Sanki o... Bundan önce (zaten) bize ilim 
verilmiĢti ve müslimler olmuĢtuk." (A.Hulusi) 

 



42 - Binaenaleyh geldiğinde böyle mi senin tahtın? Denildi, sanki o, 
mamafih bize ondan önce ilim verildi Müslüman olduk dedi. (Elmalı) 

 
 
Felemma caet kıyle ehakeza arĢükSebe Kraliçesi gelince ona; 

Senin tahtın da böylemiydi denildi. kalet keennehu huve O da; sanki bu 
tıpkı o. Dedi. Yani o desem tan o değil, o değil desem o dercesine, böyle 
ikircikli bir tavrı yansıtan bir cümle.  

 
DıĢ görünüĢü iç görünüĢle nasıl bağdaĢtırabiliriz. ĠĢte burada 

iĢlenen problem bu. DıĢ görünüĢünü değiĢtirdiler, dıĢında bir takım 
değiĢiklikler yaptılar fakat özü o. Onun için burada ki dıĢ görünüĢle iç 
görünüĢ arasındaki farka bir dikkat çekiĢ. Ya da insanın fıtratından 
uzaklaĢarak tanınmaz hale gelmesine bir dikkat çekiĢ var burada. Yani 
onun tahtını baĢkalaĢtırıp biraz bozun bakalım tanıyacak mı. 

 
Her sapma Allah‟ın orijinal yarattı fıtrattan insanın uzaklaĢması. 

Yani bozulması. Fakat dikkatle bakan, ya da kendine dikkatle bakan biri 
uzaklaĢtığı fıtratını yeniden keĢfedebilir. Ey Belkıs, ey kraliçe sen, bizim 
olanca çabamıza, “değiĢtirme ve bozma, tahrif etme” çabamıza rağmen 
kendi tahtının o olduğu konusunda bir kanaate sahipsin. Ama buna 
rağmen yine de kuĢkulusun. Sen de Allah‟ın yarattığı bir orijinal varlıksın. 
Kendini bozmuĢsun, fakat kendine iyi bakarsan, dikkatli bakarsan o 
bozulmanın altında orijinal bir fıtrat olduğunu yapı olduğunu görürsün gibi 
bir ahlaki öğüt anlamamız da hiçbir sakınca yok. 

 
ve utınel ılme min kabliha ve künna müslimiyn Bundan sonrası, 

ayetin devamında ki bu cümle; Biz Hz. Süleyman‟a atfen okuduk bunu. 
Bunun üzerine Süleyman dedi ki; Hakikatin bilgisi ondan önce bize 
verilmiĢti. Bu yüzden de biz teslimiyet yolunu seçmiĢ olduk. Müslüman 
olduk yani. 

 
BaĢta 2. kuĢak tefsir otoritelerinden Mücahid, daha sonraki ilk tan 

tefsirin sahibi olan Mukatil, Taberi, ZemahĢeri, Ġbn. Kesir gibi bir çok 
müfessir bu son cümleyi Hz. Süleyman‟ın ağzından anlamıĢlardır. Yani 
ona atfetmiĢlerdir. Tabii bu cümleyi Belkıs‟a atfedenler de olmuĢtur ki bu 
iki okuyuĢun ikisi de kıyaslamalı olarak Razi tarafından tartıĢılmıĢtır. Ama 
biz daha sonra gelecek 44. ayette Belkıs‟ın Müslüman olduğunu itiraf 
ettiğinden yola çıkarak kıssada ki anlatım sürecinde bu cümlenin Belkıs‟a 
ait olamayacağını anlıyoruz. 

 
 



43-) Ve saddeha ma kânet ta'büdü min dunillâh* inneha kânet 
min kavmin kafiriyn; 

 
(Bundan önce Melikeyi) Allâh dûnunda tapındığı Ģeyler 

alıkoymuĢtu... Muhakkak ki O hakikat bilgisini inkâr eden bir 
toplumdandı. (A.Hulusi) 

 
43 - Mukaddemâ Allah dan baĢka taptığı Ģeyler ona mâni' olmuĢtu 

çünkü kâfir bir kavimden idi. (Elmalı) 
 
 
Ve saddeha ma kânet ta'büdü min dunillâh ona ise Allah‟ı 

bırakıp tapına geldiği Ģeyler engel oldu. Hz. Süleyman‟a atfen devam 
eden söz bu. Bu cümleyi diğer Ģekilde anlayanlar, yani yukarıdaki 
cümleyi Belkıs‟a ait olarak okuyanlar, bu cümleyi de Allah‟a ait olarak 
okumuĢlardır. Ama Hz. Süleyman‟ın sözünün bir devamı olarak 
okunması daha doğrudur. Yani Allah‟ı bırakıp ta tapına geldiği Ģeyler ona 
engel oldu. Belkıs‟a engel oldu. 

 
inneha kânet min kavmin kafiriyn çünkü o zaten hakikati ısrarla 

inkar eden bir toplumun mensubuydu. 
 
 
44-) Kıyle lehedhulis sarh* felemma raethü hasibethü lücceten 

ve keĢefet 'an sâkayhâ* kale innehu sarhun mümerredün min 
kavariyr* kalet Rabbi inniy zalemtü nefsiy ve eslemtü mea 
Süleymane Lillâhi Rabbil alemiyn; 

 
Ona: "KöĢke gir" denildi... (Melike) onu görünce derin bir su sandı 

ve eteklerini sıvadı... (Süleyman) dedi ki: "O iyice cilalı billur camdan bir 
köĢktür"... (Melike) dedi ki: "Rabbim, ben (dıĢsal bir güce - güneĢe 
tapmakla) nefsime zulmettim ve (artık) Süleyman ile birlikte Rabb-ül 
âlemîn olan Allâh'a teslim oldum!" (A.Hulusi) 

 
44 - KöĢke gir denildi ona, derken onu görünce derin bir susandı ve 

paçalarından çemrendi, Süleyman, o dedi: mücellâ bir köĢk, sırçadan, 
kadın ya rabbi! Dedi: hakikaten ben evvel nefsime zulmetmiĢim, Ģimdi 
Süleyman‟ın maiyetinde teslim oldum Allaha, o rabbül'âlemine. (Elmalı) 

 
 
Kıyle lehedhulis sarh Yine Sebe Kraliçesine saraya buyurun 

denildi. felemma raethü hasibethü lücceten ve keĢefet 'an sâkayhâ 
fakat sarayı görünce onun önünde derin bir su var sandı ve eteklerini 



yukarı kaldırdı. kale innehu sarhun mümerredün min kavariyr 
Süleyman dedi ki; Bu tabanı kristalle kaplı bir saraydır. Yine öğüt üstüne 
öğüt, ders üstüne ders. MuhteĢem ders devam ediyor. Yani Belkıs‟ın 
büyük öğretmeni Süleyman yine cins öğrenci Belkıs‟a Ģahane bir ders 
daha veriyor. Yukarıdaki dersin aslında bir benzeri. Burada da eĢyanın 
görünüĢüyle gerçekliği arasında ki farka dikkat çekiĢ. 

 
Tefsirlere verilen malumat Ģu; Belkıs Hz. Süleyman‟ın sarayına 

girecekken, Hz. Süleyman‟ın sarayının önünde akan bir su vardır, o 
suyun üzerine hiç fark edilmeyecek Ģekilde bir camdan, kristalden bir yol 
döĢenmiĢti. Suyun akıĢı görülmektedir fakat suyun üstündeki o cam 
görünmemektedir. Gören su akıyor zannetmektedir. Onun için Belkıs‟ta 
eteklerim ıslanmasın diye, adeta sanki akarsuyun içine adım atıyormuĢ 
gibi attığında adımını, bakıyor ki suya değmiyor. Süleyman açıklama 
yapıyor; O gördüğün aslında sen suyu gördün, fakat suyun üstündeki 
camı göremedin.  

 
Ġnsan bazen öyledir, bazen cama bakar, bazen camdan bakar. 

Cama bakan camın arkasını göremez. Bazen de camın arkasını göreyim 
diye camı göremez. Camı göremeyenlerin biliyorsunuz bazen kafalarını, 
burunlarını, gözlerini yardıklarını görürsünüz. Çünkü göremeyince orada 
bir Ģey yok zannedip geçmeye çalıĢır ama tabii ki gerçeğin acıtıcı 
etkisiyle karĢı karĢıya kalır. Bir taraflarını yaralayabilir.  

 
Onun için burada gerçekliğin iki farklı boyutu arasında ki irtibat 

kuruluyor ve ona nereden bakması gerektiği, baktığında hem dıĢını hem 
içini doğru okuması gerektiği yani gözün her Ģeyi doğru göstermediğini, 
sadece gözün her Ģeyi görmediği söyleniyor aslında ona. Eğer aklını 
kullanmazsa, göz tek baĢına yeterli değil. Onun için kalp gözü 
görmüyorsa eğer, Ki kalp gözü iĢte aklın ıĢığıdır. Vahiy o ıĢıktır. Vahiy ile 
aydınlanmıĢ kalbin gözü görmüyorsa baĢ gözü eĢyayı yarım görür ve 
böyle aldanır. Aldanınca da etrafına gülünç olur. Verilen öğüt bu. 

 
kalet Rabbi inniy zalemtü nefsiy kadın; Rabbim dedi ben 

kendime kötülük etmiĢim. Tabii bu ders verilir, veren güzel vermiĢ dersi, 
alanda harika almıĢ. Yani anlaĢıldı sadece baĢ gözü hakikati görmeye 
yetmiyor. Ġnsanı gülünç düĢürüyor. Çünkü suyu gördüm ama suyun 
üstünde ki camı göremedim. Göremeyince de eteklerim ıslanmasın diye 
suya girecekmiĢ zannettim kendimi ve kaldırdım. Yani kendi kendimi 
komik duruma düĢürdüm. 

 
Peki ya etrafındaki varlığa, iktidara, servete bakıĢın? Ya servetinde 

sadece bu suyu gördüğüm gibi görüyorsam, ya iktidarımı da böyle 



görüyorsam, yarım görüyorsam, ya hayatı da böyle yarım görüyorsam, 
ya gerçeği böyle yarım görüyorsam. O zaman ben hepten 
mahvolmuĢum. ĠĢte o zaman ben kendime büyük kötülük etmiĢim dedi. 

 
ve eslemtü mea Süleymane Lillâhi Rabbil alemiyn artık ben de 

Süleyman‟la birlikte alemlerin rabbine gönülden teslim oldum. Dedi. Evet, 
yani gösterilen hakikati gördüm, verilen öğüdü aldı ve Sebe  Melikesi 
sonunda doğru yolu, hidayeti buldu. 

 
Menkıbevî kıssa da baĢtan beri kullanılan tevriyeli dil, teslimiyet, 

hidayet maksatlı olduğu bu ayette olduğu ortaya çıktı aslında. Sebe 
Melikesi mutlak iktidara teslim oldu en sonunda. Yani geçici iktidarın 
mahiyetini öğrendi, kalıcı iktidarın kimin iktidarı olduğunu öğrendi, bilgi ve 
hikmete teslim oldu. Yani Süleyman‟da bulunan bilgi ve hikmete kendisi 
de teslim oldu. Artık boyun eğmek, baĢ eğmek gerektiğinde sadece 
Allah‟a baĢ eğileceğini, kulluk edileceğini öğrenmiĢ oldu. Görüyorsunuz 
Melike yani Kraliçe de din kardeĢimiz oldu, Müslüman oldu. Ayette; 

 
ve eslemtü mea Süleymane Süleyman‟la birlikte Müslüman oldu, 

onunla birlikte olmayı kabullendi artık. Müslüman oldu. Dolayısıyla 
buradan yola çıkarak Ģu açık gerçeği bir kez daha anlıyoruz.  

 
Ġnsanlık tarihi boyunca hakikatin tüm erleri Müslüman dır. Hangi 

peygambere müntesip olursa olsun her peygamber Ġslam‟a çağırmıĢtır. 
Her vahiy Ġslam‟ın vahyidir. Her peygamber Ġslam‟ın peygamberidir ve 
Ġslam insanlığın değiĢmez değerlerinin öbür adıdır. Biz bir kez daha bunu 
öğreniyoruz. 

 
 
45-) Ve lekad erselna ila Semude ehahüm Salihan 

enı'budullahe feizâhüm feriykani yahtesımun; 
 
Andolsun ki Semud'a, kardeĢleri Sâlih'i, "Allâh'a kulluk edin!" diye 

irsâl ettik... Onlar hemen birbirleriyle zıtlaĢan iki grup oldular. (A.Hulusi) 
 
45 - Celâlim hakkı için, Allaha ibadet edin diye, Semûd‟a da 

kardeĢleri Salihi göndermiĢtik, derken bunlar iki fırka oldular 
çekiĢiyorlardı. (Elmalı) 

 
 
Ve lekad erselna ila Semude ehahüm Salihan enı'budullah 

doğrusu Semud‟a da soydaĢları Salih‟i yalnızca Allah‟a kulluk edin diye 
gönderdik. 



 
ġimdi burada yepyeni bir kıssaya girdi sure, Salih kıssasına. 

Semud kavmine gönderilen Salih peygamber kıssasına. Ġki kıssanın 
arasında ilginç bir irtibat ta var. Yukarıda ki menkıbevî Süleyman ve 
Belkıs kıssası aslında her davet edilen davetçi davete icabet etmemiĢtir. 
Davete icabet eden kimseler kurtulmuĢtur. Bakın tarihte peygamberlerin 
davetine icabet eden Krallar olmuĢtur, Kraliçeler olmuĢtur. Ġktidarlarını 
bırakıp ilahi iktidara teslim olmuĢlardır. Yani Allah‟ın mutlak iktidarına 
boyun eğmiĢlerdir. Fakat öyleleri de olmuĢlardır ki Sebe melikesinin 
yanında onların ismi bile anılmaz, ona rağmen vahye karĢı çıkmıĢlardır. 
ĠĢte onlardan bir örnek te Salih peygamberin kavmidir. 

 
Salih kavmi Kuzey Arabistan da Medaiyn-i Salih diye bugünde 

bilinen ve kalıntıları hala ayakta olan bölgede yaĢamıĢ, Ģehirde yaĢamıĢ 
olan bir kavim. 2. Âd diye de anılır bunlar. 1. Âd biliyorsunuz Hûd 
peygamberin kavmi idi ki onların yaĢadığı yer güney Arabistan da bugün 
Yemen ile Hadramed arasında Ahkaf diye bilinen kum tepelerinin 
bulunduğu yerde idi. O belanın ardından büyük bir göç dalgası halinde 
Kuzeye doğru bir takım Arap kavimleri gelmiĢ olabilirler  bunların eski 
ataları onlar olmuĢ olabilir. 

 
ĠĢte Semud kavmi tarihte çok büyük bir uygarlık kurmuĢ, Hatta 

M.Ö. eser vermiĢ olan bir çok Yunan filozofu ve yazarı tarafından da 
kayda geçirilmiĢ bir toplumdur. Ki biz Semud kavminin adına M.Ö. 715 
tarihini taĢıyan kargon (vadisi) kitabelerinde rastlıyoruz. 

 
Yine ilginçtir Aristonun, Ptolemy‟nin ve Pilini‟nin eserlerinde bu 

kavmin ismine rastlıyoruz. Onun için bu kavmin ne kadar büyük bir 
uygarlık kurmuĢ olduklarını da anlıyoruz. Yani M.Ö. sinde yazılmıĢ olan 
eserlere girmiĢ bu kavmin hikayesi, ismi. 

 
Semud‟lular kurdukları refah toplumunda ĢımarmıĢlar ve baĢlarına 

ne geldiğini de rabbimiz Kur‟an ın çeĢitli yerlerinde bize aktarmıĢtı ki, 
bundan önceki ġuârâ suresinde 142 ve 159. ayetleri arasında iĢlemiĢtik. 
Yine muhtelif surelerde bu kavim iĢlenmiĢti. Ki enbiya suresinde olsun, 
A‟raf suresinde olsun, Hicr suresinde olsun ve baĢka surelerde bu 
kavimden söz edilir. 

 
feizâhüm feriykani yahtesımun fakat onlar birbirleri ile çeliĢen iki 

fırkaya ayrılıverdiler. Yani peygamber geldi, davet etti, fakat onlar 
hakikati tartıĢmaya baĢladılar iki fırkaya ayrıldılar. 

 
 



46-) Kale ya kavmi lime testa'cilune Bisseyyieti kablel 
haseneti, levla testağfirunAllâhe lealleküm turhamun; 

 
(Sâlih) dedi ki: "Ey kavmim! Ġyilikten önce kötülüğü niye acele 

istiyorsunuz? Merhamet görmeniz için Allâh'a istiğfar etseniz iyi olmaz 
mı?" (A.Hulusi) 

 
45 - Celâlim hakkı için, Allaha ibadet edin diye, Semûd‟a da 

kardeĢleri Salihi göndermiĢtik, derken bunlar iki fırka oldular 
çekiĢiyorlardı. (Elmalı) 

 
 
Kale ya kavmi lime testa'cilune Bisseyyieti kablel haseneh 

Salih peygamber, Ey kavmim dedi. Niçin iyi olan dururken kötü olanın 
çabucak gelmesini istiyorsunuz ki. Onlar; Haydi bakalım diyorlardı Ģu 
vaat ettiğin azabı getiri versene, belayı getiriversene. Haydi biz sana 
itiraz ediyoruz. Belamızı bulalım haydi getir de görelim diyorlardı. Böyle 
meydan okuyorlardı hakikate karĢı. 

 
levla testağfirunAllâhe lealleküm turhamun Niçin Allah‟tan af 

dilemiyorsunuz, belki affedilirsiniz, bağıĢlanırsınız. 
 
 
47-) Kalüt tayyerna Bike ve Bi men meak* kale tâiruküm 

indAllâhi bel entüm kavmün tüftenun; 
 
Dediler ki: "Sen ve sana tâbi olanlar yüzünden uğursuzluğa 

uğradık." (Sâlih) dedi ki: "Sizin uğursuzluğunuz Allâh indîndedir... Hayır, 
siz imtihan edilen bir toplumsunuz." (A.Hulusi) 

 
47 - Biz, sen ve maiyetindekiler ile teĢe'üm ettik dediler, sizin dedi: 

Ģeâmetinizin sebebi Allaha malûm doğrusu siz öyle bir kavimsiniz ki 
imtihan olunuyorsunuz. (Elmalı) 

 
 
Kalüt tayyerna Bike ve Bi men meak onlar ne cevap veriyorlardı 

biliyor musunuz, diyorlardı ki biz senin ve seninle beraber olanların 
uğursuzluk getirdiğine inanıyoruz. Diyorlardı. Cevaba bakın, ilginç değil 
mi? Uğursuzluk getirmek, neden? Aslında bu cevapta Mekke‟nin müĢrik 
çevresine bir ima olduğunu görüyorum. Mekke müĢrikleri de refahlarını 
yitireceklerinden korkuyorlardı. 

 



O akıl Ģöyle bir akıldır. Ġçinde bulundukları o refahın, o kendilerini 
Ģımartan o zenginliğin kendi uğurları olduğunu zannederler. Allah‟a 
atfetmezler onun kaynağını, uğura atfederler. Onun içinde kendilerine 
hakikati gösteren insanları uğursuzlukla suçlarlar. Böyle sapmıĢ bir bakıĢ 
açısı. 

 
Aslında bu sapmıĢ bakıĢ açısının temelinde eĢyaya uğur atfı yatar. 

Ġslam; EĢyaya uğur atfını yasaklar. EĢya kendiliğinden ne uğurludur ne 
uğursuzdur. Böyle bir uğur atfı tamamen batıldır, saçmadır. Aslında 
saçmalık düzeyinde de kalmaz bu. Ġslam‟ın, vahyin bunu yasaklaması ve 
tamamen yok sayması uğur atfının böyle batıl bir inancın sahibini gülünç 
ve komik bir duruma düĢürmesinden dolayıdır.  

 
Nedir o? EĢyaya kutsallık atfı bunu yapan kimseyi eĢya karĢısında 

nesneleĢtirir. Biri eĢyaya kutsallık atfetti değil mi? bu eĢya uğurludur, ya 
da uğursuzdur dedi, o eĢya karĢısında kendisi nesne haline gelir, 
nesneleĢir. Artık o eĢya ondan daha güçlü olur. Ġnsan kendi elleriyle 
kendisini nesneleĢtirmiĢ, yani beĢ paralık etmiĢ olur. Ġnsanın buna hakkı 
yok. O özne haline gelir. Özne olan nesne olanı oynatır. Dolayısıyla 
insan potansiyelini kendi elleriyle yok eder. Ġç potansiyelini sıfıra indirir.  

 
ĠĢte Allah bunu istemiyor. Ġnsanın kendi kendisine en büyük 

hakaret olarak görüyor, zulüm olarak görüyor. Ġnsanın kendisine zulmü. 
Onun için onun kulu olmaya doğru gider ve kulu olur. Çünkü o özne 
kendisi nesnedir. Onun için el Kudüs Allah‟ın sıfatıdır. Mukaddes olan 
odur ve bir Ģeye mukaddeslik verilecekse O verir, kutsallık atfedilecekse 
O atfeder. O‟nun kutsallık atfetmediği bir Ģeye kutsallık atfedenler 
Allah‟ın bu sıfatına ortak koĢmuĢ olurlar. 

 
kale tâiruküm indAllâhi bel entüm kavmün tüftenun Salih; 

uğursuzluğunuz Allah‟ın takdirindedir. Dedi yani aslında siz iĢi 
bilmiyorsunuz, uğur ya da uğursuzluk yok. Allah‟ın takdiri vardır. Yani 
Allah‟ın eĢyaya koyduğu ölçü vardır. Kaldı ki siz besbelli sınanan bir 
toplumsunuz dedi. Sınanıyorsunuz., ama sınavı böylece 
kaybediyorsunuz. Yani elinize geçirdiğiniz Ģu nimet, Ģu refah aslında 
eĢyanın uğurundan mı bilecekler yoksa Allah‟tan mı bilecekler diye 
sınanmak için size verildi. Fakat siz sınavı kaybediyorsunuz. 

 
 
48-) Ve kâne fiyl mediyneti tis'atü rehtın yüfsidune fiyl Ardı ve 

lâ yuslihun; 
 



O Ģehirde, ortalıkta bozgunculuk yapan ve düzene uymayan dokuz 
kiĢilik bir çete vardı. (A.Hulusi) 

 
48 - ġehirde dokuz çete vardı, hep Arzda fesat yaparlar, salâha 

yaramazlardı. (Elmalı) 
 
 
Ve kâne fiyl mediyneti tis'atü rehtın vakıa, malum kentte dokuz 

elebaĢı vardı. Çete baĢı da diyebiliriz biz bunlara. Aslında raht değerli 
dostlar birden dokuza kadar Arap dilinde gruplar için kullanılır. KiĢi içinde 
kullanılır. 9 kiĢi de diyebiliriz buna bu bağlamda daha uygun düĢüyor. 
Ama çete baĢı dersek konunun ruhuna daha uygun bir çeviri olur. 

 
yüfsidune fiyl Ardı ve lâ yuslihun bunlar düzeltmedikleri gibi 

bozgunculuktan geri durmuyorlardı, yani ortalığı karıĢtırıyorlardı, terör 
estiriyorlardı. 

 
 
49-) Kalu tekasemu Billâhi le nübeyyitennehu ve ehlehu 

sümme lenekulenne li veliyyihi ma Ģehidna mehlike ehlihi ve inna 
lesadikun; 

 
"Billâhi" diye yeminleĢerek dediler ki: "Ona ve ailesine gece baskın 

yapalım (öldürelim), sonra da Onun velîsine: Biz Onun ve ailesinin 
öldürülmesinden habersiziz; kesinlikle doğruyu söylüyoruz" deriz. 
(A.Hulusi) 

 
49 - Allaha yeminleĢerek kavl ettiler, and olsun ona ve ehline bir 

gece baskını yapalım, sonra da velisine: yemîn edelim biz onun helâkine 
Ģahit olmadık diyelim, Ģüphesiz sözümüz sözdür, sadığızdır dediler. 
(Elmalı) 

 
 
Kalu tekasemu Billâh Allah adına yemin ederek dediler ki; le 

nübeyyitennehu ve ehleh ona ve yakınlarına geceleyin baskın yapıp 
iĢlerini bitirelim. Gece baskını yapalım, suikast planlıyorlar. sümme 
lenekulenne li veliyyihi ma Ģehidna mehlike ehlihi ve inna lesadikun 
ardından da kanını dava edecek olanlara biz onun ailesinin ortadan 
kaldırılmasına asla karıĢmadık, çünkü biz kesinlikle özü, sözü doğru 
olanlarız diyelim dediler. Evet, böyle bir plan yaptılar. 

 
Aslında buradan yola çıkarak ilk muhataba bir uyarıda seziliyor. 

Nedir o; Ġlk muhatap olan Resulallah‟a; dikkat et bu Mekke‟nin çeteleri de 



sana tıpkı Semud‟un çetelerinin Salih‟e yaptıklarını yapabilirler. Böyle bir 
uyarı. Veya gelecekte olacak olan bir Ģey haber veriliyor. Ve tabii hem 
haber veriyor, hem de arkadan garanti belgesini veriyor. Nedir o;  

 
 
50-) Ve mekeru mekren ve mekerna mekren ve hüm lâ 

yeĢ'urun; 
 
Onlar bir tuzak kurdular, biz de farkında olmadıkları bir tuzağı 

onlara kurduk. (A.Hulusi) 
 
50 - Böyle bir mekir kurdular, halbuki haberleri yok biz de bir mekir 

kurmuĢtuk.(Elmalı) 
 
 
Ve mekeru mekren ve mekerna mekren ve hüm lâ yeĢ'urun 

derken onlar bir tuzak kurdular biz de bir tuzak kurduk. Onlar bir tuzak 
kurdular daha doğrusu biz de onlar farkına varmadan tuzaklarını bozarak 
karĢı bir tuzak kurduk. Yani tuzaklarını baĢlarına geçirdik. Allah‟ın tuzak 
kurması böyle anlaĢılmalı. Zaten hep baĢkalarının kurduğu tuzağın 
ardından ifade edilir bu. Bu da Ģudur; Onların kurduğu tuzağı baĢlarına 
geçirdik. Bozacak bir tuzak bu. 

 
Resulallah‟a verilen bir garanti bu tabii ki tüm muhataplara verilen. 

Eğer Allah yolunda size karĢı bir tuzak kurulmuĢsa unutmayın ki o tuzağı 
boĢa çıkaracak olan Rabbinizin garantisidir aynı zamanda. Evet, 
düĢünecekler, tuzak kuracaklar, tertip yapacaklar, fakat 
baĢaramayacaklar. Yani bunu düĢünecekler ama baĢaramayacaklar. Bu 
garanti iĢte. 

 
 
51-) Fenzur keyfe kâne akıbetü mekrihim enna demmernahüm 

ve kavmehüm ecme'ıyn; 
 
Onların tuzaklarının sonucu nasıl oldu bir bak! Onları da, onların 

toplumlarını da toptan yerle bir ettik! (A.Hulusi) 
 
51 - ġimdi bak! mekirlerinin akıbeti nasıl oldu? Kendileri ve 

kavimlerini toptan tedmir ediverdik. (Elmalı) 
 
 
Fenzur keyfe kâne akıbetü mekrihim dön de bir bak bakalım 

onların tuzaklarının akıbeti ne olmuĢ. enna demmernahüm ve 



kavmehüm ecme'ıyn elbette ki biz onları ve toplumlarını topyekun yerle 
bir ettik. 

 
 
52-) Fetilke buyutühüm haviyeten Bima zalemu* inne fiy zâlike 

leayeten likavmin ya'lemun; 
 
ĠĢte zulümleri yüzünden yıkılıp harap olmuĢ evleri... Muhakkak ki 

bu olayda anlayıĢlı topluluk için bir iĢaret - ders vardır. (A.Hulusi) 
 
52 - Daha: evleri çökmüĢ zulümleri yüzünden bomboĢ, Ģüphe yok 

bunda ilim Ģanından olan bir kavim için ibret alacak bir âyet var. (Elmalı) 
 
 
Fetilke buyutühüm haviyeten Bima zalemu bak, iĢte onların 

mekanları. Yani ne demek istiyor? Aslında iĢte bunların mekanları 
derken unutmayalım tüm Mekke‟liler buraları iyi biliyorlardı çünkü kervan 
yolu üzerinde bulunuyordu. ġam‟a, Suriye ye, Filistin‟e, Akdenize getirip 
götürdükleri, alıp sattıkları tüm malları Medaiyn-i Salih üzerinden, Semud 
kavminin yaĢadığı bu yerden gelip gidiyorlardı, götürüyorlardı, 
taĢıyorlardı. Gelip giderken de bu beldeleri görüyorlardı. Orada kadiym 
bir uygarlığın, muhteĢem bir uygarlığın yaĢamıĢ olduğunu ve sonuçta, 
akıbette o uygarlığın yok olup gidip geriye ıssız kalıntılar bıraktığını 
görüyorlardı. Onun için buradaki atıf ona. 

 
Bak diyor iĢte onların mekanları. ĠĢledikleri zulümler yüzünden ıssız 

ve viran kalmıĢhaviyeten Bima zalemu zulümleri yüzünden ıssız ve 
viran kalmıĢ Haviye; hem yıkılmak düĢmek, hem de boĢalmak anlamına 
geldiği için ıssız ve viran anlamını oradan çıkarıyoruz. 

 
inne fiy zâlike leayeten likavmin ya'lemun elbet bunda iĢin 

bilincinde olan bir toplum için alınacak bir ders mutlaka ama mutlaka 
vardır. 

 
Sebe teslim oldu ve kurtuldu. Semud isyan etti ve helak oldu. ĠĢte 

alınacak ders bu. Önceki kıssayı hatırlayın, bu kıssayı hatırlayın. 
Öncekiler teslim oldular kurtuldular bunlar isyan ettiler helak oldular. 
Tercihinizi ona göre yapın demeye getiriyor vahiy. 

 
 
53-) Ve enceynelleziyne amenû ve kânu yettekun; 
 
Ġman edenleri ve korunmakta olanları kurtardık. (A.Hulusi) 



 
53 - Halbuki iman edip korunur olanları necata çıkardık. (Elmalı) 
 
 
Ve enceynelleziyne amenû ve kânu yettekun yine iman edip 

sorumluluk bilinciyle hareket eden kimseleri kurtarmıĢ olmamızda da, ki 
söylenmiyor o üç noktada ne var, bir ders vardır. Burada aslında 
sorumluluğunu yerine getiren müminlerin akıbette mutlaka 
kurtulacaklarını ve onların peygamberle birlikte olacaklarına bir 
gönderme var. Yani peygamberi ayırmıyor sadece kurtuluĢta. 
Peygamberle birlikte olanlar peygamberle birlikte kurtuluyorlar. 

 
Bu sadece dünyaya yönelik bir anlayıĢ değil, ahirete yönelikte 

anlaĢılmalı. Eğer siz sorumluluk bilincinizi yaĢadığınız çağda, 
yaĢadığınız zamanda tam yerine getiriyor ve peygamberin mirasını 
yıkmadan devirmeden götürebiliyorsanız, ihanet etmiyorsanız sonuçta 
akıbette yeriniz peygamberlerin yanı olacaktır. Buna da bir ima içerse 
gerektir. 

 
 
54-) Ve Lutan iz kale li kavmihi ete'tunel fahıĢete ve entüm 

tubsırun; 
 
Lût... Hani kavmine dedi ki: "Siz bile bile o hayâsızlığı 

uyguluyorsunuz!" (A.Hulusi) 
 
54 – Lût‟a da risalet verdik, o vakit ki kavmine demiĢti: siz gözünüz 

göre göre o fuhĢu yapacaksınız ha? (Elmalı) 
 
 
Ve Lutan ve Lût‟u da kurtarmıĢtık. Yeni bir kıssaya girdi sure. Lût 

peygamber biliyorsunuz bugünkü Lût gölünün güney ucunda bulunan, 
ama bugün artık bulunmayan çünkü helâk olduğu için 60 metre suyun 
altına gömülmüĢ olan o verimli, yeĢil vadide bulunan 6 kente gönderilmiĢ 
bir peygamber. Bu kentlerin baĢında da Sodom geliyor. Gomore geliyor 
ve daha baĢka Ģehirlerde var orada. Bu vadiye gönderilmiĢti bu 
peygamber. Lût peygamber bildiğiniz gibi Hz. Ġbrahim‟in de yakınıydı, 
yeğeniydi. 

 
Bu kıssa Kur‟an da yine Salih kıssası gibi bir çok surede anlatılır. 

A‟raf, ġuârâ suresinde anlatılır diğer bir çok surede anlatılır. 
 



iz kale li kavmihi ete'tunel fahıĢete ve entüm tubsırun hani o bir 
zamanlar kavmine Ģöyle demiĢti; Siz fıtrattan sapma olduğunu göre göre, 
ki buradave entüm tubsırun göre göre buyruluyor, ama biz bunun neyi 
gördüklerini düĢündüğümüzde, fıtrattan sapma, yani bir sapıklık 
olduğunu göre göre, bu tür bir fuhĢu iĢlemeyi sürdürecek misiniz. 
DemiĢti. 

 
 
55-) Einneküm lete'tuner ricale Ģehveten min duninnisa'* bel 

entüm kavmün techelun; 
 
"Siz kadınları bırakıp Ģehvetle erkeklerle mi yatıyorsunuz? Hayır, 

siz cahillik yapan bir kavimsiniz." (A.Hulusi) 
 
55 - Sahih siz kadınları bırakıp Ģehvet için mutlak erkeklere mi 

gideceksiniz? Doğrusu siz ne yaptığınızı bilmez bir kavimsiniz. (Elmalı) 
 
 
Einneküm lete'tuner ricale Ģehveten min duninnisa' Ģimdi siz 

kadınları bırakıp ta Ģehvetle erkeklere yöneliyorsunuz öyle mi? bel 
entüm kavmün techelun Yoo..! siz aslında onun getireceği sonucu 
bilmiyorsunuz. Yani siz bilmiyorsunuz diye bitiyor ayet. Fakat ilginçtir 54. 
ayette ve entüm tubsırun diye bitiyordu ayet. Yani göre göre 
iĢliyorsunuz, bile bile iĢliyorsunuz. 55. Ayet iseentüm kavmün techelun 
diye bitiyor. Siz bilmiyorsunuz, yani cahillik yapan bir toplumsunuz..! 

 
ġimdi hem göre göre iĢleyecekler, hem de bilmeyecekler. Peki o 

zaman nasıl anlamalıyız? Doğru anlama Ģu; Siz yaptığınızın ahlaksızlık 
olduğunu pekala biliyorsunuz. Bunun fıtrata uygun olmadığını pekala 
biliyorsunuz. Fakat bilmediğiniz, görmezden geldiğiniz Ģey, böyle bir 
ahlaksızlık nasıl bir felaket getirir. ĠĢte bunu göz ardı ediyorsunuz. 

 
 
56-) Fema kâne cevabe kavmihi illâ en kalu ahricu ale Lutın 

min karyetiküm* innehüm ünasün yetetahherun; 
 
Halkının cevabı: "Lût Ailesi'ni Ģehirden sürün! Onlar temiz yaĢayan 

insanlar" oldu. (A.Hulusi) 
 
56 - Buna kavminin cevabı sade Ģu olmuĢtu: çıkarın Ģu Lût ailesini 

memleketinizden, çünkü onlar çok temizlik taslar kimseler, demiĢlerdi. 
(Elmalı) 

 



 
Fema kâne cevabe kavmihi illâ en kalu ahricu ale Lutın min 

karyetiküm* innehüm ünasün yetetahherun Peki Lût peygamberin bu 
uyarısı karĢısında o azgın ve sapkın kavmin tepkisi ne oldu? Yani biz 
yanlıĢtayız, bunun yanlıĢ olduğunu da biliyoruz, vaz geçelim mi dediler. 
Aslında vazgeçselerdi tevbe etmiĢ olacaklardı. Fakat öyle demediler. 
Bakınız her çağda aslında azgınların ve sapkınların örneğini gösterdiği 
bir Ģeyi yaptılar. 

 
Buna karĢılık kavminin cevabı Lût ve yakınlarını ülkenizden çıkarın. 

Belli ki bunlar pek temiz, pek pirupak insanlarmıĢ demekten baĢka bir 
Ģey olmadı. Yani bir de alay ediyorlar, dalga geçiyorlar..! TemizlermiĢ, 
diyorlar. Aslında ahlaksızlar, ahlaktan rahatsız olurlar. Haramdan 
beslenenler helalden rahatsız olurlar. Ġffetsizler iffetlilerden rahatsız 
olurlar. Kötüler iyilerden rahatsız olurlar. Tahammül edemezler. Çünkü 
iyileri her görüĢte kötülüklerini hatırlarlar. Çünkü onlar aynadır. Aynaya 
bakarlar kendilerini görürler.  

 
Eğer iyilerden arındırılırsa toplum, aslında toplumun kötülükte 

eĢitlenmiĢ olacağını düĢünerek vicdanlarının böylece kendilerini rahatsız 
etmeyeceği sonucuna varırlar. Çünkü unutmayınız en kötü olanın içinde 
bile vicdanın bir sesi vardır. Kötülüğü iĢler, kötünün kötü olduğunu da 
bilir. Çünkü ona bildirir o fıtratı. Fakat onun içindir ki kötülükten 
vazgeçmek istemeyenler iyilerden vazgeçmek isterler. Kötülükten 
vazgeçmek istemeyenler iyileri feda etmeye kalkarlar. Toplumu iyilerden 
arındırarak kötülükte eĢitlemeye çalıĢırlar. ĠĢte Lût kavminin de tavrı bu 
oldu. 

 
Bugün bu tavrı görüyorsunuz, görüyoruz. Etrafınıza bakınız aslında 

hiçte yabancı, garip bir tavır değil. Sizden rahatsız olurlar. Rahatsız 
olmaları aslında iyiyi görünce kötüyü hatırlamalarındandır. Aslında iyi 
olmaya niyetli olmadıklarının bir göstergesidir. Sizi yok etseler vicdanları 
kendilerini rahatsız etmeyecektir. Öyle zannederler. Onun içinde sizi yok 
etmek için size savaĢ açarlar. 

 
 
57-) Feenceynahu ve ehlehu illemraeteh* kaddernaha minel 

ğabiriyn; 
 
Biz de Onu ve ehlini kurtardık, karısı müstesna... Onu, geride kalıp 

helâk olanlardan (olmasını) takdir ettik. (A.Hulusi) 
 



57 - Bunun üzerine onu ve ehlini necâta çıkardık ancak karısını 
kalanlardan takdir etmiĢtik. (Elmalı) 

 
 
Feenceynahu ve ehlehu illemraeteh* kaddernaha minel 

ğabiriyn derken biz onu ve yakınlarını kurtardık. Ancak karısının geride 
kalanlar arasında yer almasını kararlaĢtırdık.  

 
Evet. BuradaFeenceynahu ve ehlehu buyruluyor. Onu ve 

yakınlarını. Ehl; Kan bağı ile sınırlı bir çerçevesi yok bu kelimenin. Yani 
kan bağı ile sınırlı değil. Onun içinde Nuh‟un oğlu için Kur‟an da ..leyse 
min ehlik. (Hûd/46) o senin ehlinden değildir buyrulur. Oysa ki oğlu, oğlu 
ama inancından olmadığı için ehlinden de değil. 

 
Burada çok özel bir inanç ailesi tanımı yapılır. Aile demektir ehl. 

Fakat aileniz iman ile sınırlanmalı. Ġman ailenizin sınırlarını belirlemeli. 
Bu anlamda Kur‟an ın getirdiği bu yepyeni aile tanımına Resulallah‟ın 
katkısı Ģu olmuĢtu; Selmanu minna min ehli beyti. Selman bizdendir, ehli 
beytimdendir. Oysaki Selman atadan dededen anadan, Araplarla hiç 
iliĢkisi olmayan bir kavimden di. Yani Ġran‟lıydı, Fars‟tı. Yabancı bir 
toplumdan çıkmıĢ gelmiĢti. Ama Resulallah‟a amcasından daha yakındı. 
Onun için aileden saydı Resulallah onu. Çünkü ailenin kapsamını iman 
belirliyordu. Kan bağı, din bağı ile sınırlanmıĢtı. O nedenle de burada ki 
ehli de o bağlamda anlamak lazım. 

 
Niçin Hz. Lût‟un karısının istisna tutulduğu döndürülüp döndürülüp 

söylenir tekrarlanır? Çünkü yakınlık kan bağı, hısımlık tek baĢına 
belirleyici değildir. Yani eğer bir peygamberin hidayet dağıtmak elinde 
olsaydı önce eĢine verirdi. Onun için her insan kendi sorumluluğunu 
kendisi yerine getirecek, kendi yöneliĢini kendisi tespit edecek, tercihiyle 
bulacaktır hakikati. Peygamberler sadece yol gösterirler. Eğer hidayeti 
kaĢık kaĢık içirmek mümkün olsaydı bundan bir tasta öz çocuklarına Nuh 
gibi, Öz eĢlerine Lût gibi, öz babalarına Ġbrahim gibi içirirlerdi. Ama bunu 
yapamadılar. Onun içindir ki sevgili efendimiz bu gerçeği öz kızı 
Fatıma‟ya; “Kızım fatıma nefsini Allah‟ın elinden satın al, babam 
peygamber deme, vallahi yarın senin içinde bir Ģey yapamam.” Diye 
uyarıyordu. 

 
 
58-) Ve emtarna aleyhim metaren, fesae metarul münzeriyn; 
 
Ve onların üzerine bir yağmur da yağdırdık ki! Uyarılanların 

yağmuru ne kötüdür! (A.Hulusi) 



 
58 - Ve onların üzerlerine öyle bir yağmur yağdırmıĢtık ki ne 

kötüdür o münzerîn yağmuru? (Elmalı) 
 
 
Ve emtarna aleyhim metaren nihayet bela sağanağını üzerlerine 

boca ettik fesae metarul münzeriyn gör ki uyarılan fakat uslanmayan 
kimselerin maruz kaldığı sağanak, bela sağanağı ne berbat bir beladır. 

 
Rabbim her türlü bela sağanağından bizleri muhafaza kılsın. Ama 

hepsinden önce de vahye sırt dönmek, peygamberin yüce çağrısına 
koĢmamak ve Allah ile arayı bozmak ve iliĢkiyi kesmek gibi manevi 
belanın en büyüğü olan belalardan bizleri korusun. 

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



Ġslamoğlu Tef. Ders. NEML SURESĠ (059-093)(120) 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 

 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Değerli Kur‟an dostları bugünkü dersimize Neml suresinin 59. ayeti 

ile devam ediyoruz. Hatırlayacaksınız daha önceki dersimizde aynı 
surenin içerisinde yer alan Salih peygamber kıssasını iĢlemiĢtik. Haddi 
zatında surenin baĢından buraya kadar 3 kıssa nakledildi. Bir tanesi 
Musa peygamber kıssası, diğeri Hz. Süleyman ve Sebe melikesi kıssası, 
üçüncüsü de Salih peygamber kıssası. Surenin baĢına surenin konusuna 
değinirken demiĢtik ki bu surede anlatılan kıssalar doğrudan Hz. 
Peygamberin Ģahsiyetini, onun Ģahsında tüm müminlerin Ģahsiyetini inĢa 
ediyor. ĠĢte bu tespitimizi doğrulayan ve tasdik eden bir ayetle giriyoruz 
derse. 

 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
59-) Kulil Hamdü Lillâhi ve Selâmün alâ 'ıbadiHĠlleziynestafa* 

Âllahu hayrun emma yüĢrikûn; 
 
De ki: "Hamd, Allâh'a aittir... Selâm, kullarından seçip sâfiyetine 

kavuĢturduğu içindir... Allâh mı daha hayırlı yoksa ortak koĢtukları mı?" 
(A.Hulusi) 

 
59 - De ki hamd Allaha, bir de selâm ıstıfa buyurduğu kullarına 

Allah mı hayırlı yoksa müĢriklerin Ģirk koĢtukları mı? (Elmalı) 
 
 
Kulil Hamdü Lillâhi ve Selâmün alâ 'ıbadiHĠlleziynestafa de ki; 

Tabii ki bu emir vahyin baĢta ilk muhatabı olan Resulallah‟a daha sonra 
tüm vahyin muhataplarına yani hepimize. Vahyin modern muhatabı olan 
bizlere de. Ne diyelim? Elhamdülillah..! Elhamdülillah de. Hamd olsun 
Allah‟a de. ve Selâmün alâ 'ıbadiHĠlleziynestafa yine selâm olsun onun 
seçip beğendiği kullarına de. 

 
Neden böyle bir ayet kıssaların hemen arkasına? Çünkü bu 

kıssalar bir hikaye değil, bu kıssalar Allah‟ın kendisini destekleyeni tarih 
içinde nasıl desteklediğinin birer canlı örnekleri. Onun içindir ki bu 
örnekler muhatabını inĢa ediyor, muhatabında bir Ģahsiyet inĢa ediyor ki 
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o Ģahsiyet Allah‟a teslim olmuĢ ve bu teslimiyetin karĢılığını da güven 
biçiminde almıĢ olan bir Ģahsiyet. 

 
ĠĢte ilk muhatabına ve tüm muhataplarına bu örneklerle verdiği 

ders Kur‟an ın eğer sizde bu çizginin mensubu olursanız, bu çizgiye nasıl 
muamele edilmiĢse size de öyle muamele edilir. Tabii vahyin ilk 
muhatabı olan Hz. Peygambere nebilere selâm ile emredilmesi, Hz. 
Peygamberin selâm etmesinin emredilmesi çok manidar. Allah‟ın seçtiği 
peygamberlere, kullara selâm et. Yani sen onların bir devamısın. Sen hiç 
kimsenin bilmediği bir Ģey getirmiyorsun, sen Ġslâm‟ın bir peygamberisin. 
Senden önce de Ġslâm‟ın peygamberleri geldi ve geçti. Sen onların 
çağrısını zirveye taĢıyan son nebisin. Onun için senden öncekilere selâm 
et, onları an, onların hatıralarını yad et, onların hakkını ver. Onları;bu 
çizginin birer mensubu olarak selâmla. ĠĢte nübüvvet müessesesinde ki, 
peygamberlik müessesesinde ki devamlılık ta burada bir nükte olarak yer 
alıyor.  

 
Âllahu hayrun emma yüĢrikûn Ģimdi söyle, ya da söyleyin 

bakalım Allah mı daha hayırlı, yoksa ortak koĢtukları mı. Ġlginçtir, bu 
ibarenin muhatabının öncesinden tamamen farklı olarak müĢrikler olduğu 
açık. Aynı ayetin ortasında ibarenin muhatabı değiĢiyor. Adeta ayetin üst 
kısmı, üst pasaja girerken, son kısmı alt pasaja giriyor.  

 
Onlar vahyi inkar ettikleri için onlara nakli delil olan yukarıda ki 

peygamber kıssaları kâr etmez, etmeyecektir. Fakat onlara kâr edecek 
olan farklı bir delil türü daha vardır Kur‟an ın sunacağı. O da akli deliller, 
kâinat delilleridir. ĠĢte buradan itibaren Kur‟an farklı bir muhatap kitlesine, 
farklı bir delil ile hitap ediyor. Diğerleri gökleri, suları, bağları, bahçeleri 
yani kâinat kitabını delil olarak ileri sürüyor. 

 
Bu belki bize Ģu üslubu ve usulü öğretiyor; Muhatabınızın tipine, 

cinsine, fikrine tavrına göre delilinizi ayarlayın. Yani her delil, her 
muhataba iĢlemez. Eğer muhatabınız inanan biri ise nakilden delil 
getirebilirsiniz. Fakat inkâr eden biri ise ona gördüğü kâinattan, yani inkâr 
edemeyeceği bir Ģeyden delil getirin, ki Kur‟an da Ģimdi bunu yapıyor. 

 
 
60-) Emmen halekas Semavati vel Arda ve enzele leküm 

minesSemai maen, feenbetna Bihi hadaika zâte behcetin, ma kâne 
leküm en tünbitu Ģecereha* eilâhun meAllâh* bel hüm kavmün 
ya'dilun; 

 



Yoksa semâları ve arzı yaratan ve sizin için semâdan bir su inzâl 
eden mi? Onunla göz - gönül açıcı bahçeler yetiĢtirdik... Onun bir ağacını 
bile inbat etmeniz sizin için olacak Ģey değildi... Allâh ile beraber tanrı 
mı? Hayır, onlar Hak'tan sapan bir kavimdir. (A.Hulusi) 

 
60 - Yoksa Gökleri ve Yeri yaratıp sizin için Semâdan bir su indiren 

mi? Bir su ki indirip de onunla gözler gönüller açan hadîkalar 
bitirmekteyiz, siz onların ağacını bitiremezdiniz, bir tanrı mı var Allah la 
beraber? Hayır onlar sapkınlık ediyorlar. (Elmalı) 

 
 
Emmen halekas Semavati vel Arda ve enzele leküm 

minesSemai maen Allah değilse kimdir gökleri ve yeri yaratan ve gökten 
sizin için su indiren. 

 
“em” bağlaç edatı, bir bağlaç. Fakat em‟in istifhamı inkâri, yani 

inkara yönelik bir soru içeren boyutu da var. Onun için bu edatın o 
boyutunu önceleyerek böyle bir çeviri yaptım. Allah değilse kimdir gökleri 
ve yeri yaratan ve gökten size su indiren. 

 
feenbetna Bihi hadaika zâte behcetin, ma kâne leküm en 

tünbitu Ģecereha üstelik onunla yani o su ile sizin bir tek ağacını bile 
yetiĢtiremeyeceğiniz göz kamaĢtırıcı bağlar, bahçeler yetiĢtirmiĢiz. 
Burada; hadaik, bahçe. Cennet te bahçedir, bahçe demektir. Fakat 
hadaik cennet sözcüğünden farklı olarak içinde su çıkan bahçedir. Onun 
için cennetten söz edilen yerlerde “tecriy min tahtihel enhar” 
açıklaması gelir. Tabanından ırmaklar çağlayan, sular çağlayan. Fakat 
hadaika‟da ona gerek yok, zaten sulu bahçe demektir. Hatta Hadaika 
köken olarak göz bebeğinden türetilir. Hadkadül „ayn; göz bebeği 
demektir. Yani insana göz bebeği gibi sevimli bahçe. Gözünüzün bebeği 
gibi koruduğunuz bağlar, bahçeler. 

 
eilâhun meAllâh Allah ile beraber baĢka bir tanrı ha? DüĢünülebilir 

mi bu, mümkin mi bu. Adeta cümlenin, metnin altında böyle bir Ģey 
akıyor. Yani imkanı var mı böyle bir düĢüncenin. Allah‟la beraber baĢka 
bir tanrı ha? bel hüm kavmün ya'dilun yoo..! asla, hayır onlar yoldan 
sapmıĢ bir toplumdurlar. 

 
 
61-) Emmen ce'alel Arda karâren ve ce'ale hılaleha enharen ve 

ce'ale leha revasiye ve ce'ale beynel bahreyni haciza* eilâhun 
meAllâh* bel ekseruhüm lâ ya'lemun; 

 



Yoksa arzı (bedeni) bir karargâh kılan, aralarında nehirler (lenf kan 
damarları) oluĢturan, onun için onda sâbit dağlar (organlar) meydana 
getiren ve iki deniz (bilinç - beden) arasında engel kılan mı (hayırlı)? 
Allâh ile beraber tanrı mı? Hayır, onların çoğunluğu anlamıyorlar. 
(A.Hulusi) 

 
61 - Yoksa Arzı bir karargâh kılıp aralarında ırmaklar akıtan ve 

onun için oturaklı dağlar yapıp iki deniz arasına bir hâciz koyan mı? Bir 
tanrı mı var Allah la beraber? Hayır ekserîsi ilim ehli değiller. (Elmalı) 

 
 
Emmen ce'alel Arda karâren ve ce'ale hılaleha enhare Allah 

değilse kimdir yer yüzünü bir dinlenme, bir karar yeri yapan ve orada 
ırmaklar çağlatan, orada vadilerinden ırmaklar akıtan Allah değilse 
kimdir. ve ce'ale leha revasiye orada yerinden sökülmez dağlar inĢa 
eden Allah değilse kimdir. ve ce'ale beynel bahreyni hacizen ve iki 
farklı su kütlesi arasına, iki farklı su arasına, boğaz olur, körfez olur, 
deniz olur, okyanus olur, her ne olursa iki farklı su kütlesi arasına 
görünmez bir engel koyan Allah değilse kimdir. 

 
Tabii bu kadar Ģeyin arkasından Ģu soruyu sormak Ģart oldu. 

eilâhun meAllâh, Allah ile beraber baĢka bir tanrı ha?Öylemi, 
düĢünülebilir mi? Yani bu kadar düzen, bu muhteĢem nizam, bu 
mükemmel intizam Allah dıĢında kimin eseri olabilir. 

 
Yer altından 10.000 yıl önce karĢı karĢıya konmuĢ iki düz taĢ 

çıkıyor, sadece taĢ. Ġki tane düz, hiçbir özelliği olmayan sıradan taĢ. 
Fakat karĢı karĢıya konmuĢ. Yani belli ki insan eli değmiĢ. Oradan yola 
çıkarak bu taĢları birinin diktiğini anlıyorsunuz, söylüyorsunuz, bu sonuca 
varıyorsunuz. Sadece karĢı karĢıya dizilmiĢ iki taĢ. Bu kadar basit bir 
Ģeyden yola çıkarak siz insanlık tarihinde ki medeniyet sürecini çıkarmak 
için delil olarak kullanıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki insan taĢı Ģu kadar bin 
yıl önce kullanmıĢ. Peki bu kadar basit bir Ģeyi bile yapanın insan 
olduğunu düĢünüyorsunuz da, bu muhteĢem Ģu mükemmel nizam ve 
intizamın nasıl kendiliğinden olduğunu düĢünüyorsunuz, söyleyebilirsiniz. 
Nasıl tesadüf eseri olduğunu söyleyebilirsiniz. Ġki sıradan taĢın karĢı 
karĢıya konmasını, ya, kendiliğinden tesadüf olmuĢ diyemiyorsunuz da 
nasıl bu muhteĢem nizam ve intizama tesadüf tanrına atfediyorsunuz. 
Onun için burada aslında bu çarpık ve sapık aklın, mantığın içine 
düĢtüğü çeliĢkiyi yüzüne vuruyor. 

 
bel ekseruhüm lâ ya'lemun yoo..! yo. Onların çoğu nereden 

bakacaklarını bilmiyorlar. Ya da; bu nereden bakacakları tefsiri bir 



açıklama. Ya da onların çoğu nasıl korkunç bir çeliĢkiye düĢtüklerini 
bilmiyorlar. Ya da onların çoğu nasıl çuvalladıklarını bilmiyorlar. Yani 
böyle düĢünmekle kâinatta bir yaratıcının olmadığını düĢünmekle, birden 
fazla yaratıcının olduğunu düĢünmek neticede aynı kapıya çıkar. Onun 
için bu ayetler sadece bir müĢrik akla cevap değil, aynı zamanda inkârcı, 
ateist akla da cevap olarak okunabilirler. 

 
 
62-) Emmen yüciybül mudtarra (muzdarre) izâ deahü ve 

yekĢifüssue ve yec'alüküm hulefael'Ard* eilâhun meAllâh* kaliylen 
ma tezekkerun; 

 
Yoksa darda kalıp O'na dua ettiğinde icabet eden, sıkıntısından 

kurtaran ve sizi arzın halifeleri kılan mı? Allâh'la beraber edinilen tanrı 
mı? Bunları ne kadar az anıp düĢünüyorsunuz? (A.Hulusi) 

 
62 - Yoksa, sıkılan kendisine duâ ettiği zaman ona icabet edip 

fenalığı açan ve size Arzın halifeleri kılan mı? Bir tanrı mı var Allah la 
beraber? Siz pek az düĢünüyorsunuz. (Elmalı) 

 
 
Emmen yüciybül mudtarra (muzdarre) izâ deahü ve 

yekĢifüssu‟ Allah değilse kimdir dua ettiğinde darda kalanın yardımına 
yetiĢen ve sıkıntıyı anında gideren. 

 
Burada dikkat buyurunuz üstteki ayette fiiller mazi kipiyle geldi. 4 

kez ceale fiili kullanıldı. Hep mazi olarak, geçmiĢ zaman kipiyle. Ama 
burada kip değiĢti muzari fiiline; Hem geniĢ hem gelecek zamanı da içine 
alan muzari fiile geçti fiil. Emmen yüciybül mudtarra izâ deahü ve 
yekĢifüssu‟ Allah değilse kimdir dua ettiği zaman insanın çağrısına 
davetine yetiĢen, yetiĢecek olan, yetiĢiyor olan, yani her zaman bunu 
yapan ve tabii ve yekĢifüssu‟ ve ondan eziyeti, ondan o darlığı gideren, 
gideriyor olan ve gidermeye devam edecek olan. 

 
ve yec'alüküm hulefael'Ard Burası daha ilginç ve sizi yeryüzünün 

halifeleri kılan ve sizi yer yüzünün halifeleri kılacak olan. Yani sadece 
geçmiĢte olmuĢ bitmiĢ bir olay nakledilmiyor burada.aslında fiilin kipine 
bakarsak gelecekte olacak bir müjde veriliyor. Ey Kur‟an ın muhatabı 
olan ümmeti Muhammed; Allah sizi yeryüzünün mirasçıları kılacak.  

 
Bu ayetlerin indiği zaman dilimi, Mekke döneminin 5 ya da 6. yılları 

unutmayın. O zaman diliminde daha mü‟minler Mekke de kendi 
hayatlarında dahi emin değiller. Bireysel yaĢamlarını bile korumak 



konusunda sıkıntılılar. Onun için HabeĢistan‟a kadar hicret etmiĢler. 
Onun için birçok mü‟min eza ve cefa altında imlemekte. Böyle bir 
dönemde böyle bir ayet geliyor. Gelecek zamanı da içine alan bir kiple 
sizi yeryüzünün iktidarıyla müjdeleyen Allah‟tır diyor. Ve çok geçmiyor bu 
müjde bu tarihten yaklaĢık 15 yıl sonra, daha çeyrek yüz yıl geçmeden 
müthiĢ bir biçimde gerçekleĢe biliyor ve yer yüzünün süper güçlerinin 
hazineleri vahyin Ģahsiyetlerini inĢa ettiği mü‟minlerin ayalarına 
dökülüyor. Onun için adeta bu ayette bir mucizeye de iĢaret var. 

 
eilâhun meAllâh Allah‟la beraber baĢka bir tanrı ha? Yani bunu 

Allah‟tan baĢka kim gerçekleĢtirebilir ki. Böyle bir Ģeyi düĢünün, tabii 
düĢünemezsiniz, hayal bile edemezsiniz. Ama sizin hayal 
edemeyeceğiniz, sizin hayalinizin ulaĢmadığı yere Allah‟ın meĢ‟iyeti 
ulaĢır. Sizin düĢünmekten aciz kaldığınız Ģeyi Allah yapar. Onun için 
böyle bir Allah‟a ortak koĢmak öyle mi? 

 
kaliylen ma tezekkerun  belleğinize ne kadar da az 

baĢvuruyorsunuz. Yani hafızanızı ne kadar da az kullanıyorsunuz. Oysa 
Ģöyle geçmiĢe baksanız Allah‟ın bunu kaç kez yaptığını görürsünüz. 
GeçmiĢe baksanız zulmü anaların rahmine kadar uzanmıĢ firavunun 
elinden kurtardığı Ġsrail oğullarına nasıl bir yer yüzü nimeti verdiğini 
görürsünüz. ĠĢte Ģu Süleyman, iĢte Ģu Davud, iĢte bu baba oğul; Ataları 
firavunun elinde inim inim inleyen dedelerin torunları bunlar. Allah 
yeryüzünde böyle bir iktidar verdi onlara. Onun için tarihi okumayı 
bilirseniz yani hafızanıza baĢvurursanız, belleğinize baĢvurursanız bunun 
örneklerini geçmiĢte de görürsünüz. Fakat çok az baĢ vuruyorsunuz. 

 
 
63-) Emmen yehdiyküm fiy zulümatil berri vel bahri ve men 

yursilürriyâha büĢran beyne yedey rahmetiHĠ, eilâhun meAllâh* 
teâlAllâhu amma yüĢrikûn; 

 
Yoksa karanın (madde boyutuna ait) ve denizin (ilim - fikir 

boyutuna ait) karanlıkları içinde size hidâyet eden (hakikatin yolunu 
gösteren) ve Rahmetinin önünde müjdeciler olarak rüzgârları (Rasûlleri) 
irsâl eden mi? Allâh yanı sıra tanrı mı? Allâh, onların ortak 
koĢtuklarından Yüce'dir. (A.Hulusi) 

 
63 - Yoksa o kara ve deniz karanlıklarında size yol gösteren ve 

rahmetinin önünde rüzgârları müjdeci gönderen mi? Bir tanrı mı var Allah 
la beraber? Yüksek, çok yüksek Allah onların Ģirk koĢtuklarından. 
(Elmalı) 

 



 
Emmen yehdiyküm fiy zulümatil berri vel bahr Allah değilse 

kimdir karanın ve denizin zifiri karanlıklarında yol bulmanızı sağlayan. 
 
Adeta Ġnne me'al 'usri yüsrâ. (ĠnĢirah/6) ayetini hatırlatıyor bu 

ayet. Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Yani her karanlığın 
arkasında bir aydınlık gizlidir. Her gecenin ardından mutlaka bir gündüz 
gelir. Evet her gece iki gündüz arasındadır bir baĢka ifade ile. Onun için 
burada bu metefor aslında gece ve gündüz meteforu kur‟an da çok sık 
kullanılır. Bu meteforun kullanıldığı yerlerde bakıyoruz Hakk ve batıla bir 
atıf var. Ġman ve küfre bir atıf var. Küfür gecesinin arkasından iman 
gündüzünün gelmesi sizi niye ĢaĢırtıyor. 

 
Allah karanlıkların içerisin de bile size yol bulmayı nasip eder, 

buldurur diyor burada. Yani zifiri karanlıkların içerisinde yol bulmanızı 
sağlar. Öyle de manevi karanlıklarınızın içinde size vahiy aydınlığı 
göndermesine niçin ĢaĢırıyorsunuz. Bakın, zifiri karanlığınızda yol 
bulmak için yıldızları size rehber yaptı. Ayı size ıĢık kaynağı yaptı. Allah 
sizin Ģu yeryüzü hayatınızı dahi böyle düĢünürken ebedi hayatınızı 
düĢünmez mi? Kararan yüreğinize bir ıĢık göndermez mi? KaybolmuĢ 
yolunuzun önüne peygamberden bir kılavuz, yıldız gibi, kutup yıldızı gibi 
bir kılavuz koymaz mı. 

 
ve men yursilürriyâha büĢran beyne yedey rahmetiH ve 

rüzgârları rahmetinin önü sıra müjdeci olarak gönderen Allah değilse 
kimdir, baĢa atfedeceksek eğer. Yine rüzgâr, yağmur metaforu da 
karanlık ve aydınlık meteforu gibi Kur‟an da kullanıldığı her yerde 
mecazen vahyin Mekke ve Medine‟sine atıftır. Yani rüzgâr yağmuru 
müjdeler. Ama siz arkasından gelecek yağmuru unutursanız ortalığı bir 
birine katıĢına bakarak sanki bir felaket gibi algılarsınız. Fakat önce 
ortalığa haber verir. Önce ortalığı bir birbirine katar, ama ondan sonra 
yıkar pırıl pırıl eder, tertemiz eder. Mekke öyledir. Yani önden gelen 
rüzgâr gibidir. Ama arkasından mutlaka bir rahmet gelecektir. Yani 
Medine gelecektir. Onun için bunu yapan Allah değilse kimdir. 

 
[Atlanan kısım ama tefsire dahil olan cümle. eilâhun meAllâh] 
 
teâlAllâhu amma yüĢrikûn Allah onların ortak koĢtukları her 

Ģeyden aĢkın, yüce ve münezzehtir. 
 
 



64-) Emmen yebdeül halka sümme yu'ıydühu ve men 
yerzükuküm minesSemai vel Ard* eilâhun meAllâh* kul hatu 
burhaneküm in küntüm sadikıyn; 

 
Yoksa yaradılmıĢları ibda edip (açığa çıkarıp) sonra onu (ilk hâline 

- hakikatine) iade eden; sizi semâdan ve arzdan yaĢam gıdasıyla 
besleyen mi? Allâh yanı sıra tanrı mı? De ki: "Hadi getirin kesin 
kanıtınızı, eğer doğru söyleyenler iseniz?" (A.Hulusi) 

 
64 - Yoksa halkı iptida yaratıp duran sonra onu iade edecek olan 

ve size Gökten ve Yerden rızık veren mi? Bir tanrı mı var Allah la 
beraber? De ki haydin getirin bürhanınızı (delil) sadıksanız. (Elmalı) 

 
 
Emmen yebdeül halka sümme yu'ıydüh Allah değilse kimdir 

yaratılıĢı ilk defa baĢlatan ve onu tekrar tekrar yenileyen? 
 
Hatırlayalım o ölümsüz Kur‟anî ibareyi; ve "HU"vel Hallâkul 

Aliym; (Yasin/81) yaratmayı meslek edinen bir O. Yani devamlı 
yaratandır sürekli yaratandır.  

 
Yine baĢka bir ayet; külle yevmin HUve fiy Ģe'n. (Rahman/29) O 

her an bir Ģa‟nda dır, her an yaratmadadır. Ġlk yaratıĢ ve sürekli yaratıĢ. 
YaratılıĢın çevrimsel yasasına bir atıf bu ayet. Yani ilk kez yarattı ve bu 
yaratılıĢı bir yasaya bağladı. Bağladığı bu yasa gereğince yaratılıĢı 
sürekli kıldı ve iĢte bu süreklilik içerisinde, bu çevrim içerisinde her Ģey 
akmakta, hayat O‟nun takdir ettiği çevrime göre sürekli dönmekte. 
Unutmayınız gece ve gündüz, dünya ve ahiret iĢte bu çevrim 
çerçevesinde hayat deveran etmekte döne durmakta. 

 
ve men yerzükuküm minesSemai vel Ard dahası kimdir sizi 

gökten ve yerden rızıklandıran Allah değilse. Yaratmakla yetinmedi 
yarattıklarını doyurdu. Yarattıklarının yaĢaması için gerekli olan her Ģeyi 
de yarattı. Bu Er rab sıfatının bir gereği idi. Yaratan, yarattığını görüp 
gözeten, koruyup kollayan, yarattığını terbiye eden yarattığına hedef 
koyan, koyduğu hedefe ulaĢması için aletler, araçlar veren, akıl gibi, 
irade gibi, nübüvvet gibi, risalet gibi, vahiy gibi maddi ve manevi bir yığın 
nimet veren ve o amaca peyderpey, aĢama aĢama ulaĢtıran Er rab 
budur iĢte. Yani sadece yaratmadı, yarattığı için bir de yaĢaması için 
gereken her Ģeyi ortaya koydu, rızkını da yarattı, doyurdu. 

 
eilâhun meAllâh Ģimdi ne yani Allah‟tan baĢka bir tanrı öyle mi? 

Var mı böyle bir Ģey. Yani böyle yapan bir insan, Allah‟tan baĢka birine 



yönelen bir insan aslında bütün bu Ģeylerin yaratıcısına nankörlük 
etmiyor mu? Allah versin de baĢkasına teĢekkür etmeye kalksın, Allah 
versin de O‟nu unutup yönünü baĢka tarafa çevirsin. eilâhun meAllâh 
Allah‟la beraber baĢka bir ilah ha? 

 
kul hatu burhaneküm in küntüm sadikıyn De ki; eğer doğru 

söylüyorsanız haydi delilinizi, belgenizi, ikna edici argümanınızı 
getirsenize? Yani eğer Allah‟tan baĢka bir ilah olduğuna inanıyorsanız 
veya öyle görüyor öyle hareket ediyorsanız bu konuda ikna edici bir delil 
getirsenize. 

 
 
65-) Kul lâ ya'lemu men fiysSemavati vel Ardıl ğaybe illAllâh* 

ve ma yeĢ'urune eyyane yüb'asûn; 
 
De ki: "Semâlarda ve arzda gaybı Allâh'tan baĢka kimse bilmez... 

Ne zaman bâ's olunacaklarına da Ģuurları yoktur!" (A.Hulusi) 
 
65 - De ki: Göklerde ve Yerde Allah dan baĢka kimse gaybı bilmez, 

onlar da ne zaman ba's olunacaklarını bilmezler. (Elmalı) 
 
 
Kul lâ ya'lemu men fiysSemavati vel Ardıl ğaybe illAllâh De ki 

göklerde ve yerde Allah‟tan baĢka hiç kimse insan idrakini aĢan 
hakikatleri bütünüyle kavrayamaz. 

 
Evet değerli dostlar burada özellikle el gayb kavramı, ki Kur‟anî 

kavramlardan biridir. Belki Kur‟an ın yeniden kavramlaĢtırdığı ıstılah 
olarak kullandığı kelimelerden biridir bu el gayb. Bu kavramı insan 
idrakini aĢan hakikat diye çevirdim. Bu çevirim boĢuna değil, bunun böyle 
açılıma sahip olduğunun en güzel gerekçesi bir sonraki ayettir. O ayeti 
tefsir ederken irtibatı da kurmaya çalıĢacağım. 

 
Bu ibare aynı zamanda insan aklının sınırlılığına bir göndermedir. 

Yani göklerde ve yerde sadece sizin bildikleriniz değil bilmedikleriniz de 
var. Sırrına eremedikleriniz, bilginizin ulaĢamadıkları. Bu manada, peki 
bu bağlamda niçin gelmiĢ diyecek olursak, unutmayınız ki bu bağlam 
Ahirete müteallik bir bağlamdır. Hep ahirete iman ile ilgili ayetler yer 
alıyor. Bu bağlamda ahiretle ilgili, Allah ile ilgili tüm anlatımlar mutlaka 
mecazi olmak durumunda. Bunun ötesinde mutlak hakikate insanın aklı 
kavramaz. Mutlak hakikati tümüyle kavramaz. Onun içindir ki Allah‟ı 
zatıyla değil sıfatıyla biliriz. Allah‟ı zatıyla düĢünmemiz yasaklanmıĢ 
hatta. Çünkü zatıyla düĢünmeye kalktığınızda bildiğiniz nesnelerden 



bilmediğimizi çıkarmaya kalktığımız için, insan aklının düĢünme 
mekanizması böyle olduğu için Allah‟ı da ĢeyleĢtiririz. CisimleĢtirmeye 
kalkarız. Onun içindir ki insan aklı gaybın künhüne vakıf olamaz. Gayba 
sadece atıflar yolu ile vakıf olur.  

 
ĠĢte burada haddi zatında göklerde ve yerde daha bir çok 

bilmediğimiz, bilemeyeceğimiz, havsalamızın almayacağı, idrakimizin 
kapsayamayacağı bir çok varlık olduğu da ima edilmiĢ olur bu ayette. 

 
ve ma yeĢ'urune eyyane yüb'asûn hiç kimse öldükten sonra ne 

zaman dirileceğini de bilemez. 
 
[Ek bilgi; “Gayb oluĢu algılayana GÖREdir! Allâh dilerse istediğine, 

gayb hükmünden çıkartır. (A.Hulusi 75. ayet.)] 
 
 
66-) Belid dareke ılmuhüm fiyl ahireti, bel hüm fiy Ģekkin 

minha* bel hüm minha amun; 
 
Hâlbuki sonsuz gelecek yaĢam hakkında onların bilgileri birikmiĢtir. 

Hayır, onlar ondan kuĢku içindeler... Hayır, onlar ondan kördürler! 
(A.Hulusi) 

 
66 - Fakat Âhiret hakkında ılımları tevalî etmekte fakat onlar ondan 

bir Ģekk içindedirler, daha doğrusu onlar ondan kördürler. (Elmalı) 
 
 
Belid dareke ılmuhüm fiyl ahireh değilse ahirete iliĢkin hakikatler 

onların idrak edebileceği bir biçimde kendilerine sunulmuĢtur. Bu 
ibarenin nasıl anlaĢılması gerektiği daha ilk nesilden itibaren problem 
olmuĢtur. Onun içinde bize tefsirler Ġbn. Abbas‟tan ve diğer 2., 1. ve 3. 
neslin müfessirlerinden farklı okuyuĢlar ve farklı anlayıĢlar taĢırlar. 

 
Bu ibarenin tam zıddı bir anlamda taĢıdığını söylemek mümkün. 

ġöyle de çevirebiliriz. Hayır onların ahirete iliĢkin bilgileri yeterli değildir. 
Benim çevirim ahirete iliĢkin hakikatler onların idrak edebileceği bir 
biçimde kendilerine sunulmuĢtur Ģeklindeydi. Hayır onlar ahirete iliĢkin 
bilgileri yeterli değildir. Yani ahirete iliĢkin bilgi konusunda yeterli 
değillerdir Ģeklinde de çevrilebilir. Ama itiraz Ģöyle edilir bu çeviriye; “Bel” 
edatı sonrasını olumsuzlamaz. Dahası bereke yüksek bir Ģeyi alçak olan 
bir Ģeyin seviyesine indirmeye denir. Ġddareke, tedarük kelimesinin 
kökeni olan dereke yüksek bir Ģeyi alçak bir Ģeyin seviyesine indirmektir.  

 



Aslında burada ayetin de anlamı ortaya çıkıyor. Yüksek hakikatler, 
yani kâinatın hakikatleri yüksek hakikatler. Allah‟a iliĢkin özellikler en 
yüksek hakikat. Allah‟a iliĢkin en yüce hakikati insan zihnine indirmeden 
insan zihni nasıl kavrayacak. O nedenle bu hakikati insan zihnine 
indirmiĢtir vahiy. Vahyin inmesi aynı zamanda böyle manevi bir iniĢe de 
tekabül eder. Yani sadece mekansal bir iniĢ değil, sadece makami bir 
iniĢ değil aynı zamanda, bir de insanın idrakine indirilmesi. Mutlak 
hakikatin mukayyet akla indirilmesi. Sınırsız hakikatin sınırlı aklın 
anlayacağı bir seviyeye getirilmesi. ĠĢte aslında Berake bu. 

 
Yine tedarük tedareke fiil olarak en arkadaki en öndekine yetiĢti 

demektir. Tebareke; en arkadaki en öndekine yetiĢti. Bu durumda burada 
söylenen Ģu; Onlara idraklerini aĢan hakikatler bütünüyle, yani en 
arkadaki de dahil, baĢtan sona idraklerine indirildi. Zaten ayetin 
devamında ki ibare de bu tercümemizi doğruluyor onu da okuyalım; 

 
bel hüm fiy Ģekkin minha ger gör ki onlar, ondan yana hala Ģüphe 

içindedirler. bel hüm minha amun daha beteri ondan yana kördürler. 
 
Yine 66. ayetin ilk cümlesi Ġbn. Abbas tarafından farklı bir okumayla 

istihza içerdiği de söylenmiĢtir. Hatta soru içeriği ile anlayan da olmuĢtur. 
Bu ayeti. Bu ayetin söylemek istediği Ģey aslında açık. Eğer tabiata 
bakarsanız ey insanoğlu, eğer tabiata bakarsan hayatı okuyabilecek bir 
zihinle bakarsan o zaman ahiretin varlığına aklen kani olursun. Yani 
Ģöyle bak etrafına. Allah‟ın varlığına ahiretin varlığına, yani gözünle 
göremediğin hakikatlerin varlığına eğer aklınla doğru biçimde okursan 
aklınla görürsün. Gözünle göremediğin mutlak hakikatleri aklınla 
kavrayabilirsin. Ama doğru bak.  

 
Bak yere bak göğe. Suyu kimin indirdiğini düĢün, bu yer yüzünü 

kimin dizayn ettiğini düĢün. Bu geceyi ve gündüzü kimin dizayn ettiğini 
düĢün. Bunların insana vermeye çalıĢtığı dersleri düĢün. Bütün bunları 
doğru okursan eğer Allah‟ı da layıkıyla bilirsin ahireti de. O zaman görür 
gibi inanırsın. Görmezsin, göremezsin, çünkü göz sınırlıdır. Fakat görür 
gibi inanırsın. Görmek için gitmen lazım, gidemezsin. O halde 
gidebileceğin bir yerin var; akıl. Ġntikal edebilirsin. Bilinç gözün aĢamadığı 
duvarları aĢar. Onun için bilincinle aĢabilirsin. ĠĢte burada bu ayetin 
hepimize söylediği gerçek bu. 

 
 
67-) Ve kalelleziyne keferu eizâ künna türaben ve abaüna einna 

lemuhrecun; 
 



Hakikat bilgisini inkâr edenler dediler ki: "Biz ve atalarımız toprak 
olduğumuzda, gerçekten çıkarılacak mıyız?" (A.Hulusi) 

 
67 - Ve o küfredenler Ģöyle dediler: bir toprak olduğumuz vakit mı 

biz ve atalarımız? Hakikaten bizler mutlak çıkarılacak mıyız? (Elmalı) 
 
 
Ve kalelleziyne keferu bu yüzden inkârda direnen kimseler Ģöyle 

dediler eizâ künna türaben ve abaüna einna lemuhrecun ne yani biz 
ve atalarımız toprağa karıĢıp gittikten sonra yeniden çıkarılacağız öyle 
mi? Yani bu mümkün olacak mı? 

 
 
68-) Lekad vu'ıdna hazâ nahnu ve abaüna min kablü in hazâ 

illâ esatıyrul evveliyn; 
 
"Andolsun ki biz de önceki atalarımız da bununla tehdit edildik! Bu 

eskilerin masallarından baĢka bir Ģey değil." (A.Hulusi) 
 
68 - Yemin ederiz ki bu bize de vaad olundu bundan evvel 

atalarımıza da, bu, eskilerin esatîrinden baĢka bir Ģey değil. (Elmalı) 
 
 
Lekad vu'ıdna hazâ nahnu ve abaüna min kabl doğrusu bu vaad 

bize ve atalarımıza önceden de yapılmıĢtı. Yani daha önceden de böyle 
Ģeyler vaat edenler olmuĢtu. Demek ki bu ayetlerin ilk muhatapları daha 
önceden gelmiĢ olan vahiylere iliĢkin azda olsa, kıt ta olsa bu bilgilere 
sahipler. Daha önce de yapılmıĢtı diyorlar. in hazâ illâ esatıyrul 
evveliyn bu eskilerin masallarından baĢka bir Ģey değil. 

 
Kur‟an da nerede eskilerin masalları ifadesi gelirse orada mutlaka 

bağlam olarak ahirete atıf vardır. Onun için çoğunluğun zannettiği gibi 
eskilerin masalları, Kur‟an da anlatılan peygamber kıssalarına gitmiyor, 
ona ima içermiyor. Aksine ahiret hayatına ima içeriyor. Yani bunu 
söyleyen inkârcı mantık eskilerin masalları diye peygamber kıssalarına 
demiyor Ahiret hayatına diyor,ahiretin varlığına diyor. 

 
Eskilerin masalları..! Yani insanoğlu neden ahireti inkâr için bu 

kadar direnir?Ahireti inkâr etmek insana ne kazandırır? Oysa ki aksine 
kaybettirir. Çünkü insan eğer üstünde düĢünürse kendi varlığını bir 
sürüngenin, bir haĢaratın bir solucanın varlığıyla eĢitlemiĢ olur ahireti 
inkâr ederse. Yani insan yaratılmıĢların en zirvesinde oturan bu bilinçli, 
akıllı varlık, kendisi üzerine düĢünebilen yegane varlık nasıl olurda yani 



mahlukat içerisinde kendisi üzerine düĢünebilen, kendisi hakkında 
düĢünebilen, nede, niçin, nasıl diye sorabilen ender varlık. Böyle bir 
varlık nasıl kendi varlığını haĢaratlarla eĢitleyebilir.  

 
ĠĢte bu sorunun cevabını bulmak için insanoğlunun ahireti neden 

inkar ettiğinin delillerine bakmak lazım. Ġnsanoğlu ahireti sorumluluktan 
kaçınmak için inkâr eder. Yani hesap vermemek için. Bu ne demektir? 
Kısacı bir hayatın hesabını vermemek için sonsuz bir hayatı reddetmek 
gibi büyük bir ahmaklık. Kısacık bir hayatın lezzetinden zevkinden 
mahrum kalmamak için ebedi hayatı satmak, aslında satamamaktır tabii. 
Satmaya kalkmaktır. Ġnsanın kısa lezzetleri uğruna, geçici hazları uğruna 
nasıl bir ihanet edebileceğinin de göstergesidir bu. Kendisine ihanet 
edebileceğinin. Çünkü ahireti inkâr insanın kendisine ihanettir, ruhuna 
ihanettir, ölümsüz tarafına ihanettir. Ölümlü olan tarafını hoĢnut 
edeceğim diye, ölümsüz olan tarafını satıyor, satmaya kalkıyor.  

 
DüĢün, bu en değerli Ģeyini, en ucuza satan bir ahmak gibi. Ġnsan 

geçici dünya hayatını daha da lezzetleĢtirmek, daha da zevklendirmek 
için ebedi hayatını satabiliyor. Onun için inkâra yöneliyor. Yoksa ahireti 
inkârdan insanın çıkarı ne olacaktır. Ġnsan kendisine hakaret etmektedir 
aslında. Kendi varlığını sürüngenlerin varlığı ile eĢitlemektedir. ĠĢte vahiy 
ahireti inkâr üzerinde bu kadar Ģiddetle durması aslında insana bu 
gerçeği öğretmek için. 

 
 
69-) Kul siyru fiyl Ardı fenzuru keyfe kâne akıbetül mücrimiyn; 
 
De ki: "Arzda seyredin de, suçluların sonu nasıl oldu, bir bakın." 

(A.Hulusi) 
 
69 - De ki; hele, Arzda bir gezinin de bakın mücrimlerin akıbeti 

nasıl olmuĢ? (Elmalı) 
 
 
Kul siyru fiyl Ardı fenzuru keyfe kâne akıbetül mücrimiyn de ki; 

yeryüzünde dolaĢın da günahı tabiat haline getirenlerin sonu ne olmuĢ 
görün. 

 
Kur‟an da yaklaĢık 7 – 8 yerde geçer, tam sayısını 

hatırlayamıyorum bu çağrı. Gezin yer yüzünü, dolaĢın yeryüzünü, görün 
suçluların sonu ne olmuĢ, görün sahtekarların sonu ne olmuĢ, görün 
hainlerin sonu ne olmuĢ. Hep bu çağrıyı yapar. Aslında bu seyahati bir 
bilgi objesi olarak görmektir. Yani seyahati sadece zevk, sadece insana 



keyif veren bir Ģey olarak değil, amaçsız değil amaçlı bir bilgi objesi 
olarak görmektir seyahati. Seyahat aynı zamanda bir kitap okumaktan 
daha değerli bilgiler verebilir insana. ĠĢte burada yıkılmıĢ uygarlıkların 
kalıntısı ibret vesikası olarak okunursa insan için aslında hakikate doğru 
insanı yönelten bir parmak olur. Bir iĢaret, bir levha olur. 

 
 
70-) Ve lâ tahzen aleyhim ve lâ tekün fiy daykın mimma 

yemkürun; 
 
Onlar üzerine mahzun olma... Kurmakta oldukları hilelerinden 

sıkıntı da duyma! (A.Hulusi) 
 
70 - Ve onlara karĢı mahzun olma, yaptıkları mekirlerden bir 

darlığa da düĢme. (Elmalı) 
 
 
Ve lâ tahzen aleyhim ve lâ tekün fiy daykın mimma yemkürun 

yine de sen onlar için hüzünlenme. Ve lâ tahzen aleyhim onlar için 
kederlenme, hüzünlenme ve lâ tekün fiy daykın mimma yemkürun ve 
onların hile ve desiselerinden dolayı sıkıntılanma. Resulallah‟ı teselli 
ediyor, aynı zamanda inĢa ediyor. Yani hem onlar için hüzünlenme.  

 
Hani daha önce iĢledik hatırlayacaksınız Lealleke bahı'un 

nefseke ella yekûnu mu'miniyn. (ġuârâ/3) mümin olmuyorlar diye 
neredeyse kendini helak edeceksin diyordu ya. Öylesine üzülüyordu 
Resulallah, öylesine hüzünleniyordu. Bu teselliler ara ara geliyor. Ama 
bunun arkasından onların hile ve tuzaklarından dolayı da endiĢeye 
kapılma diyor. Bir garanti daha veriyor. Yani onlar hile ve tuzak 
kuracaklar, fakat unutma ki Allah seni koruyacak.  

 
Tabii daha sonra Resulallah‟a yönelik tüm suikast, hile ve 

tuzakların aslında Resulallah‟ı hiç yıldırmayıĢı Kur‟anî inĢanın 
sonucudur. Hatırlayacaksınız Sevr mağarasında ayak sesleri mağaranın 
kapısına kadar yaklaĢtığında yanında ki Ebu Bekir Resulallah‟a bir Ģey 
gelir endiĢesiyle tir tir titrerken sevgili nebi onun Ģöyle teselli ediyordu; 

 
- Ya Eba Bekir telaĢlanma, 3.sü Allah olan 2 kiĢiye kim ne 

yapabilir. 
 
3. sü Allah olan 2 kiĢi..! Bu kadar garanti bilmek, bu kadar iman 

etmek, bu kadar5 Allah‟a güvenmek. ĠĢte vahyin inĢa ettiği Ģahsiyet bu. 
 



 
71-) Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn; 
 
"Eğer doğru söylüyorsanız, bu tehdidiniz ne zaman?" derler. 

(A.Hulusi) 
 
71 - Bir de ne zaman bu vaad gerçek iseniz? Diyorlar. (Elmalı) 
 
 
Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn bir de diyorlar 

ki; azaba iliĢkin bu vaadiniz ne zaman gerçekleĢecek, daha doğrusu bu 
tehdidiniz ne zaman gerçekleĢecek eğer doğruysanız haber verseniz ya? 

 
 
72-) Kul asâ en yekûne radife leküm ba'dulleziy testa'cilun; 
 
De ki: "Acele istediğinizin bir kısmı belki de sizin arkanıza 

takılmıĢtır!" (A.Hulusi) 
 
72 - De ki: «belki o ivdiğinizin bir kısmı ensenize binmiĢ 

bulunuyor».(Elmalı) 
 
 
Kul asâ en yekûne radife leküm ba'dulleziy testa'cilun onlara 

cevap ver, de ki; kim bilir belki de, -Kim bilir giriĢi bir ayet için uygun 
olmayabilir, Allah bilir tabii- beklide acele gelmesini istediğiniz o azabın 
bir kısmı çoktan peĢinize düĢmüĢtür bile. 

 
Evet, radife lekûn, hemen arkanıza düĢmüĢtür, peĢinizden sisi 

kovalıyordur kim bilir. Hakikaten peĢlerine düĢen o belanın Bedir‟de 
onları nasıl yakalayıp boğazladığını dünya tarihi gördü, Ģahit oldu. 

 
 
73-) Ve inne Rabbeke lezû fadlin alenNasi ve lâkinne 

ekserehüm lâ yeĢkürun; 
 
Muhakkak ki senin Rabbin insanlara lütuf sahibidir... Fakat onların 

ekseriyeti Ģükretmezler. (A.Hulusi) 
 
73 - Ve her halde rabbin insanlara karĢı mutlak bir fazıl sahibidir ve 

lâkin onların ekserisi Ģükretmezler. (Elmalı) 
 
 



Ve inne Rabbeke lezû fadlin alenNasi ve lâkinne ekserehüm lâ 
yeĢkürun yine de unutma ki senin rabbin, rabbeke; senin rabbin formu 
daima Resulallah‟ı teselliye yönelik bir ima içerir. Yani seni koruyan, 
seninle beraber olan, seni hiç bırakmayan, seni sımsıkı tutan rabbin. Hep 
böyle bir ima içerir. Evet, senin rabbin insanlığa karĢı pek lütufkârdır. Ve 
fakat insanların çoğu lâ yeĢkürun; Ģükretmemektedirler. 

 
 
74-) Ve inne Rabbeke leya'lemu ma tükinnü suduruhüm ve ma 

yu'linun; 
 
Muhakkak ki senin Rabbin onların içlerinde sakladığını da, açığa 

vurduklarını da bilir. (A.Hulusi) 
 
74 - Halbuki sîneleri ne gizliyor ve ne ilân ediyorlar rabbin her halde 

hepsini biliyor. (Elmalı) 
 
 
Ve inne Rabbeke leya'lemu ma tükinnü suduruhüm ve ma 

yu'linun Yine de unutma ki senin rabbin onların kalplerinin gizlediklerini 
de, açığa vurduklarını da elbette çok iyi bilir. Demek ki muhataplar her 
zaman söylediklerini düĢünmüyorlar. Vahye karĢı inkâr eden, vahye karĢı 
bir takım inkâri söylemler tutturan insanların, haddi zatında içine doğru 
bir yolculuk yapmak mümkün olsa o söylemlerinden bir çoğunu kendi 
içlerinde de kabul etmediklerini, haddi zatında sırf inatlarından dolayı o 
söylemlere sarıldıklarını belki görebilirdik. Fakat biz bunu göremiyoruz, 
ama Allah görüyor. Yani sadece inkarından, küfri inadından dolayı vahyin 
söylediği hakikatlere direnen bir çok insan var ki eğer kendi vicdanıyla 
baĢ baĢa kalsa orada, size söylediği o Ģeyleri söylemeyecek, veya size 
söylediği o Ģeyleri kendisine söyleyemeyecek, çünkü kendisini ikna 
etmeyecek. Ama Allah bunu biliyordu tabii ki. 

 
 
75-) Ve ma min ğaibetin fiys Semai vel Ardı illâ fiy Kitabin 

mubiyn; 
 
Semâda ve arzda, hiçbir gayb yoktur ki mubiyn kitapta (kâinat 

kitabında - varlıkta apaçık ortada) olmasın! (Gayb oluĢu algılayana 
GÖREdir! Allâh dilerse istediğine, gayb hükmünden çıkartır.) (A.Hulusi) 

 
75 - Ve Yerde, Gökte hiç bir gâyb yoktur ki açık bir kitap da 

olmasın. (Elmalı) 
 



 
Ve ma min ğaibetin fiys Semai vel Ardıillâ fiy Kitabin mubiyn 

ne gökte ne de yerde gizli ve gizemli, ğaibe. Aslında hem her Ģeyi ile gizli 
olana tekabül eder hem de açık ama bazı boyutlarıyla gizli olan, gizemli 
olan Ģeylere tekabül eder. Onun için ne gökte ne de yerde gizli ve gizemli 
olan hiçbir Ģey yoktur ki açık ve açıklayıcı, mubiyn; hem açık, hem 
açıklayıcı olan kayıtlı bir yasaya tabi olmamıĢ olsun. Burada; illâ fiy 
Kitabin mubiyn bu açık ve açıklayıcı kayıtlı bir yasa. 

 
Aslında kitap; ilahi yasaların kayıtlı tabiatına bir atıftır. Yani ilahi 

yasalar. ve len tecide lisünnetillahi tebdiyla. (Ahzap/62) diye buyrulan 
Allah‟ın yasasında bir değiĢme bulamazsın diye ifade buyrulan o yasalar 
kayıtlı. Allah onları kayıt altına almıĢtır. Onun için o kayıtlı yasalar 
çerçevesinde deveran eder her Ģey. Varlık o kayıtlı yasalara bağlıdır. 
Onun için ilahi yasaların kayıtlılığına bir atıf olarak bufiy Kitabin mubiyn 
geliyor. 

 
Belki Ģöyle de okunabilir Ģu ibare Ve ma min ğaibetin fiys Semai 

vel Ardne gökte ne de yerde gizli ve gizemli hiçbir Ģey yoktur ki, ne insan 
üstü alemde, ne insan altı alemde. Bu gök ve yeri böyle bir mecazi 
anlama da gelebilir. Onun için ne insan üstü alemde ne de insan altı 
alemde hiçbir gizli ve gizemli Ģey yoktur ki Allah onu kayıtlı bir yasaya 
bağlamamıĢ olsun. 

 
 
76-) Ġnne hazel Kur'âne yekussu alâ beniy israiyle ekserelleziy 

hüm fiyhi yahtelifun; 
 
Muhakkak ki Ģu Kur'ân, Ġsrailoğullarına, hakkında ayrılığa düĢtükleri 

Ģeyin çoğunluğunu hikâye edip açıklıyor. (A.Hulusi) 
 
76 - Haberiniz olsun ki bu Kur'an Benî Ġsraîl‟e ihtilâf edip durdukları 

Ģeylerin ekserisini anlatır. (Elmalı) 
 
 
Ġnne hazel Kur'âne yekussu alâ beniy israiyle ekserelleziy hüm 

fiyhi yahtelifun hiç Ģüphesiz bu Kur‟an Ġsrail oğullarını üzerinde ihtilafa 
düĢtükleri bir çok konuya açıklık getirmektedir. Tabii bu birçok konu 
nedir; Bunlar; bir takım metafizik konular olamaz. Ya da nihai tahlilde 
insan oğlunun karar veremeyeceği bir takım teolojik kelami tartıĢmalar da 
olamaz. Yani Allah‟ın zatına iliĢkin, mahiyete iliĢkin bir takım kelâmi 
tartıĢmalarda olamaz çünkü bütün bunlar orada, ahirette tüm 
gerçekliğiyle Allah tarafından insana sunulacak. 



 
Peki burada Kur‟an ın bize haber verdiği o ihtilaflar  nerede? 

Hukuki ve ahlaki hükümlerde yaptıkları tahrifi tashih etmiĢtir Kur‟an. Yani, 
Ġsrail oğullarının kendilerine gelen vahiy içerisinde hukuki ve ahlaki 
hükümlerde yaptığı bir takım tahrifat var. Onların gerçeğini onların özünü 
bize haber verdi bu konuda ihtilafı kesti, bu konuda sözü kesti Kur‟an. 
Onun için haddi zatında Ġsrail oğullarına Ģunu söylemek lazım. 
Yahudilere Ģunu söylemek lazım; Gelin Tevrat‟ı Kur‟an dan okuyun. 
Gelin kendinizi Kur‟an dan öğrenin. Bu ayet aslında bunu zımnen 
söylüyor. 

 
 
77-) Ve innehu lehüden ve rahmetün lil mu'miniyn; 
 
Muhakkak ki O (Kur'ân), iman edenler için hakikate erdirici ve 

rahmettir. (A.Hulusi) 
 
77 - Ve hakikat o doğruyu gösterir katî bir hidayet ve mü'minler için 

mahzı rahmettir. (Elmalı) 
 
 
Ve innehu lehüden ve rahmetün lil mu'miniyn çünkü o da 

inananlar için bir rahmet ve bir rehberdir. 
 
 
78-) Ġnne Rabbeke yakdıy beynehüm Bi hükmiHĠ, ve "HU"vel 

Aziyzül Aliym; 
 
Muhakkak ki senin Rabbin aralarındaki hükmünü açığa çıkartır 

onlarda... "HÛ"; Aziyz'dir, Aliym'dir. (A.Hulusi) 
 
78 - Elbette rabbin hükmiyle beyinlerinde kazasını infaz 

buyuracaktır, ve azîzdir o alîmdir. (Elmalı) 
 
 
Ġnne Rabbeke yakdıy beynehüm Bi hükmiH elbette senin rabbin 

onlar arasında kendi verdiği hükmü uygulayacaktır. ve "HU"vel Aziyzül 
Aliym zira O en yüce olandır, her Ģeyi bilendir. 

 
 
79-) Fetevekkel alAllâh* inneke alel Hakkıl mubiyn; 
 



O hâlde Allâh'a tevekkül et! Muhakkak ki sen apaçık hakikat 
üzeresin. (A.Hulusi) 

 
79 - O halde Allaha itimat et sen Ģüphesiz açık bir Hakk 

üzerindesin. (Elmalı) 
 
 
Fetevekkel alAllâh en yüce olan ve her Ģeyi bilen bir rabbiniz 

varsa eğer size ne düĢer? O‟na, yalnızca O‟na dayanmak düĢer değil 
mi? O halde Fetevekkel alAllâh yalnızca Allah‟a dayan. Eğer her Ģeyi 
biliyorsa ve yüce ise, yani sen O‟na hiçbir zarar veremezsin, sana hiçbir 
Ģekilde muhtaç değil. Ġnsana muhtaç değil, varlığa muhtaç değil. 
Dolayısıyla sana yaptıklarından hiçbir çıkarı yok.  

 
Bu Ģu demektir. sen O‟nun rakibi değilsin. Sen O‟nun hasmı da 

değilsin. O sana bir Ģey yapıyorsa mutlaka iyi niyetli olarak yapar, 
mutlaka. Çünkü rakip değilsin. Çünkü hasım değilsin senin iyiliğine 
yaptığından emin ol. Aksi mümkün değil. Çünkü aziyz dir, bir de aliym 
dir. Madem hiçbir Ģeyi gizleyemezsin, hiçbir Ģeyi kaçıramazsın, hiçbir 
Ģeyi saklayamazsın her Ģeyi bilir. Sana düĢen bir tek durum var; O‟na 
dayanmak. O halde yalnız O‟na dayan.  

 
Yani burada belki de mef‟umu muhalifinden Ģöyle bir Ģey de 

çıkarmak mümkün olur mu acaba; aliym ve aziyz olmayan birine 
dayanmaya kalkma. Ne yapar? Ona dayanmaya kalkarsan o yıkılır sen 
de yıkılırsın. Veyahut ta seni istismar eder. Dayanırsın, el aziyz değil. 
Yani nihayetinde senin rakibin olabilir. Çünkü aynı düzlemdesiniz, aynı 
varlık düzlemine mensupsunuz. Önce kendisi için isteyecektir. Senin 
dayanmanı istismar edebilir. Senin dayanmandan menfaatle ne bilir. 
Senin dayanmanı yanlıĢa referans olarak sunabilir. Onun için eğer birine 
dayanacaksan o dayanacağın El aziyz ve El aliym olmalı. Yalnızca O‟na 
dayan. 

 
inneke alel Hakkıl mubiyn çünkü senin dayanağın doğruluğu açık 

ve kesin olan hakikat. Evet, inneke alel Hakkıl mubiyn yani sen apaçık 
bir Hakk üzeresin onun içinde El Hakk‟a dayan. Sen madem açık ve 
kesin bir hakikatin üzerindesin. Yani kaynağın hakikat ise hedefin de 
hakikat olsun. ÇıkıĢ noktan hakikatse yaslandığın Ģey de Hakk olsun, El 
Hakk olsun. 

 
 
80-) Ġnneke lâ tüsmi'ul mevta ve lâ tüsmi'us summed duae izâ 

vellev müdbiriyn; 



 
Muhakkak ki sen ölülere (Ģuursuzca yaĢayanlara) iĢittiremezsin; 

(Hakk'a) arkalarını dönüp gittiklerinde, sağırlara da iĢittiremezsin! 
(A.Hulusi) 

 
80 - ġüphesiz sen ölülere iĢittiremezsin, arkalarına dönmüĢ 

kaçarlarken sağırlara da daveti iĢittiremezsin. (Elmalı) 
 
 
Ġnneke lâ tüsmi'ul mevta ve lâ tüsmi'us summed duae izâ 

vellev müdbiriyn Ģu bir gerçek ki sen ölülere iĢittiremezsin. Dahası bu 
daveti sırtını dönüp uzaklaĢan sağırlara da iĢittiremezsin. 

 
Ölülere iĢittiremezsin diyor Kur‟an, sağırlara da iĢittiremezsin,. 

Bilmem ilginizi veya dikkatinizi çekiyor mu vahiy muhatabının 
tasavvurunda kendine özgü kavramsal bir çerçeve ile, bir lügatla çok özel 
bir tasavvur oluĢturuyor. Hayat ve ölüm tasavvuru. Bakınız ölülere 
iĢittiremezsin derken aslında ölü dediğine biz diri diyoruz. Yani bu ölü 
bizim diri dediğimiz ölü. Vahiy ise bizim diri dediğimiz tiplere ölü diyor.  

 
Kim o tipler? Hakikati iĢitmeyen. Demek ki haddi zatında vahyin 

kendi kavramsal çerçevesinde kendine has bir hayat ölüm tasavvuru var. 
Eğer bizim tasavvurumuzu vahiy inĢa ederse biz herkesin ölü dediğine 
ölü demeyeceğiz.  

 
Ve lâ tekulû limen yuktelu fiy sebiylillahi emvât. bel ahyâün ve 

lâkin la teĢ'urûn (Bakara/154) Allah yolunda öldürülenler için ölüdür 
demeyin, onlar diridirler, fakat siz farkında değilsiniz diyordu ya. ĠĢte 
orada da bizim ölü dediğimize diri diyor vahiy. BambaĢka bir ölü ve diri 
tarifi yapıyor. Yani vahyin insana bakıĢı cesedinden değil, maddesinden 
değil manasından. Onun için insanoğlunun yamuk bakıĢıyla vahyin doğru 
bakıĢı arasında 180 derecelik bir fark oluyor. Ġnsan tam zıt bir bakıĢ 
açısıyla bakıyor. Vahyin diri dediğine ölü diyor, ölü dediğine diri. Vahiy 
insana ölmez tarafından bakıyor. Yani insana insan tarafından bakıyor. 
Ġnsansa kendisine canlı tarafından, yani söyleyeyim mi? hayvan 
tarafından bakıyor. 

 
DüĢünün, Ģimdi söyler misiniz vahyin bakıĢı mı daha insani, 

insanın bakıĢı mı. Yani insan kendisine  hakaret ediyor, vahiy ona 
hürmet ediyor. Ġzzet ve ikram ediyor. Vahyin bakıĢına göre insan 
yüceliyor, insanın kendi bakıĢına göre insan alçalıyor. Onun için vahyin 
bakıĢıyla bakmak lazım insana. Vahiy insana insani değerden bakıyor, 



insanı insan eden tarafından bakıyor. Onun içinde insanda bir ölüm ve 
hayat tasavvuru inĢa ediyor. 

 
Yine vahiy insanda bir özürlü dili inĢa ediyor bakınız; Sağır, ve bir 

sonraki ayette gelecek kör. Özürlü, sakat tasavvuru inĢa ediyor. Demek 
ki vahye göre görmeyen göz özür değil. Olura, insan baĢından bir Ģey 
geçer görmez. Fakat bu özür değil vahye göre. Yani buna kör denmez 
vahiye göre. Vahye göre birine kör denmesi için hakikati görmeyen biri 
olması lazım hakikate gönül gözünü kapatmıĢ biri olması lazım. ĠĢte 
vahiy ona kör diyor. Bakınız, vahiy nasıl bir özürlü lügatı geliĢtiriyor. 

 
 
81-) Ve ma ente Bi hadil 'umyi 'an dalaletihim* in tüsmi'u illâ 

men yu'minu Bi âyâtiNA fehüm müslimun; 
 
Sen körlere doğru yolu gösteremezsin, saptıkları yanlıĢ yoldan 

çıkarmak için! Sen sadece teslim olmuĢlar olmaları dolayısıyla, 
varlıklarındaki iĢaretlerimize iman eden kimselere iĢittirirsin. (A.Hulusi) 

 
81 - Sen o körleri delâletlerinden hidayete erdirecek de değilsin sen 

ancak âyetlerimize iman edeceklere iĢittirirsin de onlar Müslüman olur 
selâmet bulurlar. (Elmalı) 

 
 
Ve ma ente Bi hadil 'umyi 'an dalaletihim yine yoldan çıkan 

körleri doğru yola getirecek olanda sen değilsin in tüsmi'u illâ men 
yu'minu Bi âyâtiNA fehüm müslimun sen ancak ayetlerimize 
inananlara duyurabilirsin ki zaten onlar gönülden teslim olan kimselerdir. 

 
Küfür önyargısı olmaksızın dinleyenler vahye itimat ederler. Küfür 

bir önyargıdır. Ġman bir ön bilgidir. Ġman önbilgisiyle yaklaĢmayanlar 
vahye, küfür önyargısıyla yaklaĢırlar. Onun için küfür önyargısıyla 
yaklaĢanlara vahiy, sadece onların küfrünü artırır. lâ raybe fiyhi hüden 
lil muttekıyn. (Bakara/2) sorumluluk bilincine sahip olanlar için rehberdir. 
Yol gösterici bir kılavuzdur vahiy. Ama bu bilince sahip olmayanlar için 
hüsranını artırır. 

 
Evet, Ve nünezzilu minel Kur'âni ma huve Ģifaun ve rahmetun 

lil mu'miniyne. Ģifa ve rahmettir Mü‟minler içinve lâ yeziyduz zalimiyne 
illâ hasara. (Ġsra/87)zalimlerin ise aldanıĢını artırır baĢka bir Ģey değil. 

 
 



82-) Ve izâ veka'al kavlü aleyhim ahrecna lehüm dabbeten 
minel Ardı tükellimühüm ennen Nase kânu Bi âyâtiNA lâ yukınun; 

 
O hüküm (kıyametleri veya genel kıyamet öncesi) onlara 

eriĢtiğinde, onlar için Dabbet-ül Arz'dan (arzın {beden} bir tür konuĢanı - 
bedenden ayrılık saati olan ölümün tadılma sürecinde) çıkarırız ki; 
onlara, insanların varlıklarındaki iĢaretlerimize (hakikatlerine) ikân sahibi 
olmadıklarını söyler! (A.Hulusi) 

 
82 - Söylenen baĢlarına geleceği vakit da onlar için Arzdan bir 

dâbbe çıkarırız, nâsın âyetlerimize yakîn ile inanmaz idikler ini 
kendilerine söyler. (Elmalı) 

 
 
Ve izâ veka'al kavlü aleyhim ve onlar, yani vahyi iĢitmeyen körler 

ve manevi ölüler. Yukarıya bir atıf bu giriĢ. Onlar, yani vahyi iĢitmeyen 
körler ve manevi ölüler aleyhinde ki söz gerçekleĢtiği zaman.  

 
Ne sözü bu? azab sözü. Yani bir gün hesap vereceksiniz ve bir gün 

azaba çarptırılacaksınız. Bu o söz. Ve yekulune meta hazel va‟dü in 
küntüm sadikıyn (Yunus/48)(Neml/71) diye sormuĢlardı ya 71. ayette 
bu surenin. Onlar diyorlar ki haber verin eğer doğru söylüyorsanız. Bu 
sizin tehdit ettiğiniz azap ne zaman. ĠĢte burada ki o Kavlü; o azap. 

 
ahrecna lehüm dabbeten minel Ard onlar için; ahrecna lehüm; 

Onlar için, yani onlar adına hakikate kör sağır davranan o kimseler 
adınadabbeten minel Ard yerden bir canlı çıkarırız. 

 
Tabii yerden çıkarılacak bu canlı ne? Aslında onlar için‟e biraz 

daha açıklık getirelim. Neden onlar için yerden çıkarılacak bir canlı? 
Tükellimühüm onlara konuĢacak, onlar için çıkacak canlı onlara 
konuĢacak. Niye konuĢacak, onlar konuĢamıyorlar mı? Hayır. Onlar 
konuĢamıyorlar. Onların dili tutulmuĢ olacak. Hani Yasin suresinde 65. 
ayette ifade buyruluyor ya; 

 
Elyevme nahtimü alâ efvahihim biz o gün onların ağızlarını 

mühürleriz. ve tükellimüna eydiyhim ve teĢhedü ercülühüm.. 
(Yasin/65) bize elleri konuĢur ayakları Ģahitlik yapar diyordu ya iĢte o 
güne bir atıf. O gün onlar konuĢamayacaklar, savunamayacaklar. Çünkü 
burada kör ve sağır davrandılar, orada dilsiz olacaklar. Maden burada 
kör ve sağır davrandınız, orada da dilsiz olun. Fakat bu vurdum duymaz 
tavrı bir biçimde dile getirilecek tabii. Onlar adına, onlara biri konuĢacak.  

 



Dabbeten minel Ard. Ayette yerden bir canlı diyor, da‟bbe. 
Hareket eden, yavaĢ yürüyen demektir. Debi, hareket etmek,i yavaĢ 
yavaĢ yürümek manasına gelir. De‟bbe, ye dü‟bbü. Ġhtiyarın yürüyüĢü 
içinde böyle söylenir. Aslında insan içinde kullanılır, fakat genellikle 
sürüngenler için, haĢarat için, solucanlar ve böcekler için kullanılır. 
Kur‟an da insan için kullanıldığı yerler enfal/22-55 ayetleri Yine Fatır/45. 
ayetinde insan için kullanılır. 

 
Hz. Ali bu yerden bir canlı ibaresini hayvan olarak anlayan 

kimseleri düzeltme babından, “Kuyruklusu değil, sakallısı.” DemiĢ, yani 
insandır demek istemiĢ bu canlının. Onun için bu canlının insan 
olduğuna daha ilk nesilden, sahabeden itibaren kail olan ve bu Ģekilde 
anlayan insanlar, alimler, otoriteler var. 

 
Bu yerden çıkacak canlı meselesi etrafında bir çok rivayet gelmiĢ 

bize kadar. Tabii bu rivayetlerin öncelikle vahyin söylediği bu konu ile 
bire bir alakalı olması lazım ki bunu açıklayıcı kabul edilsinler. Eğer bu 
konuda anlatılan rivayetler vahyin söylediği bu çerçeveye girmiyorsa, bu 
ayeti tefsir sadedinde anlaĢılamaz, okunamazlar. Bir ayeti tefsir 
sadedinde bir rivayeti okumak için, o ayetin tefsiri olduğunu söylemek 
için, o rivayetin o bağlamı kabul etmesi, o bağlamı zemin olarak alması 
lazım. Burada bağlam nedir? Dünya değil, bellidir ayetin baĢında; Onlara 
verilen tehdit vaadinin gerçekleĢtiği, sözün gerçekleĢtiği bir yerdir, bu 
açıktır. Ayetin baĢında; 

 
Ve izâ veka'al kavlü aleyhim artık onlara verilen söz 

gerçekleĢtiğinde. Nedir bu söz? Azap sözüdür hak ettikleri. Yukarıdan 
itibaren zaten ayet aynı konuyu iĢleyerek geliyor ve devamında da zaten 
yine ahirete müteallik ayetlerle devam ediyor. 

 
tükellimühüm ennen Nase kânu Bi âyâtiNA lâ yukınun 

mesajlarımıza öteden beri inananların, yürekten inanmamıĢ olduklarını 
söyler bu yerden çıkacak canlı. Onlara neyi söylermiĢ? Mesajlarımıza 
yürekten inanmamıĢ olduklarını kendilerine söyler. 

 
Öldükten sonra dirileceğine kafası yatmayan inkârcı insana, içine 

düĢtüğü yaman çeliĢki veciz bir dille ifade ediliyor aslında burada. 
Yerden, yani topraktan yaratılan canlıların en geliĢmiĢi olan insan, 
kendisine solucanların ve haĢaratın akıbetini reva görüyor. Yerden 
çıkarılan varlıkların en yücesi olan insan, kendisine yerde debelenen 
haĢaratın akıbetini mi reva görüyor. Öyleyse Allah ona bu gerçeği belki 
öyle bir canlının dilinden söyleyecek. Yani insana senin akıbetin benim 



gibi mi olsun, benim gibi mi olacağını düĢünüyordun diye belki bir 
sürüngenin dilinden söyleyecek. Böyle bir ima da içeriyor olsa gerek.  

 
Zaten bu dünyaya iliĢkin mecazi anlatımların hakikatine ermeye, 

aklın kapasitesinin yetmeyeceği bir ayet sonra ifade ediliyor. 84. ayet. 
Onun için burada Allahu alem, en doğrusunu Allah bilir. Ġnsana ahireti 
inkâr eden, ahirete bir türlü kalıbı basmayan, kalbi basmayan, kafası 
basmayan insana ahirette bir biçimde Allah‟ın bu ayetine elçilik yapacak 
bir elçi olarak insana bu hakikat; gördün mü, denilecek. Yani 
inanmıyordun, kalbin yatıĢmıyordu yer yüzünde insanlara, ĠĢte Ģimdi 
gördünüz mü denilecek. O bir elçi. Yani Allah adına bu uyarıyı yapan bir 
elçi. Belki bilemiyorum ama o elçi insanın içine yerleĢtirilen fıtrat ve akıl 
olacak. Yani o insanın karĢısına geçip; Aslında Allah bu ebedi hakikati 
senin fıtratına nakĢetmiĢtir. Akıl insanın içinde ki elçi, peygamber insanın 
dıĢında ki akıl. Dolayısıyla Ģimdi gördün.  

 
Sana vahiy bunu inandıramamıĢtı. Ben fıtrat olarak ta seni 

uyarmıĢtım. Bak, an be an ölümüne doğru gidiyorsun fakat yine 
inanmamıĢtın. Ama gördün. Adeta orada madem ağzı kilitlenip elleri, 
ayakları konuĢacaktır insanın, eli ayağının konuĢtuğu ahirette fıtratı ve 
aklı konuĢsa çok mudur. Onun için orada insanın dili duracak diğer 
yerleri konuĢacaksa bu konuĢacak olan Ģeylerin en baĢında akıl, selim 
aklı gelse gerektir. 

 
[Ek bilgi; Dabbetül arz 
Arzın dabbesi, iĢte buna Stephen Hawking diyenler var, bilgisayar 

diyenler var, bir garip yaratıktır diyenler var, hastalıktır diyenler var, 
zelzele diyenler var..vs. Hani kıyamet öncesi kıyametin alametleri olarak 
algılanan kavram. Dabbe; düp düp adım atan, debelenen canlı olarak 
algılanıyor ve ifade ediliyor.  

Hani bunu böyle kıyametin öncesiyle, kıyametin alameti gibi ortaya 
koyunca bir takım sembolik üretimler kaçınılmaz oluyor. Fakat bir Ģeyi 
gözden kaçırmayalım istiyorum; Orada diyor ki rabbimiz; Neml/82. ayet; 
Ve izâ veka'al kavlü aleyhim. ġimdi bakın. TartıĢılan ahrecna lehüm 
onlar için çıkartırız dabbeten bir canlı minel Ardı arzdan. Arzdan bir 
canlı çıkartırız, tükellimühüm onlara konuĢur o canlı ennen Nase 
insanlar kânu Bi âyâtiNA lâ yukınun insanların bizim ayetlerimize 
yürekten inanmadıklarını söyler bu canlı.  

Sadece buradan yani ahrecna dan itibaren gibi anlayınca 
kıyametten önce konuĢan bir yaratık gibi algılanıyor ve sembolik 
düĢüncelere yol açıyor. ĠĢte bir sürü fikir üretiliyor. Ben daha esaslı bir 
bakıĢ ortaya konulması gerektiğine inanıyorum. Ayetin baĢını görmeden 
dibinden, yarıdan aĢağı okuyunca bunlar meydana geliyor. Oysa ayetin 



baĢında buyuruyor ki Ve izâ veka'al kavlü aleyhim onlar aleyhinde ki o 
söz gerçekleĢtiği zaman. Yani kıyamet kopmuĢ, azap tahakkuk etmek 
üzere, yargılama esnasında artık arzın canlıları konuĢacak demek, bu 
ayette olduğu gibi arzın ortaya çıkardığı mahĢer için hiçbir Ģeyin gizli 
kalmaması anlamında bir toprağın konuĢması anlamında mecazi bir 
konuĢmadan, azabın, yargılamanın hemen öncesinde söz meydana 
gelmiĢ, bitmiĢ artık. Yani kıyamet kopmuĢ, olay meydana geliyor artık, 
daha kaçacak bir tarafı yok, gizli saklı hiçbir Ģey kalmayacak, yer 
canlanacak, yer konuĢacak. Yer hareketlenmiĢ, debelenmiĢ ve söylüyor 
ve diyor ki siz Allah‟ın ayetlerine yakıyn ile yaklaĢmadınız. Hani biz böyle 
bir Ģey dememiĢtik falan gibi. Bunun bir anlamı yok. Yani o insanın 
küfrüne Ģahit olan yer konuĢacak demektir bu. 

Böyle baktığınız zaman Dabbetül arz baĢka bir anlam kazanıyor. 
Ben bu ayeti okuyunca Yevmeizin tühaddisü ahbâreha, Bienne 
Rabbeke evha leha, (Zilzal/4-5) Çünkü burada artık kıyamet kopmuĢ, 
mahĢer Ģartlarından söz ediyor. O ayetle bu ayetleri birbirinin müfessiri 
ve müfesseri olarak algılarsak mantıklı bir çözüm olur. (Prof.Dr. Mehmet 
Okuyan)] 

 
 
83-) Ve yevme nahĢüru min külli ümmetin fevcen mimmen 

yükezzibü Bi âyâtina fehüm yuze'un; 
 
O süreç ki, her ümmetten iĢaretlerimizi yalanlayanları gruplar 

hâlinde toplarız... Onlar hep beraber sevk olunurlar. (A.Hulusi) 
 
83 - Ve her ümmetten âyetlerimizi tekzip eden kimselerden bir fevç 

yaparak mahĢere sevk edebileceğimiz gün artık onlar hep inzibat altında 
tevkif olunurlar. (Elmalı) 

 
 
Ve yevme nahĢüru min külli ümmetin fevcen mimmen 

yükezzibü Bi âyâtina fehüm yuze'un ĠĢte o gün her bir ümmetten 
ayetlerimizi yalanlayanlara özgü birer bölük oluĢturacağız ve onları 
öylece sürüp götüreceğiz. 

 
 
84-) Hatta izâ cau kale ekezzebtüm Bi âyâtiy ve lem tuhıytu 

Biha 'ılmen emma zâ küntüm ta'melun; 
 
Nihayet geldiklerinde (Allâh) dedi ki: "Ġlminizin kapsamı dıĢında 

olduğu hâlde iĢaretlerimi yalanlamaya kalktınız? Neydi bu yaptığınız?" 
(A.Hulusi) 

http://www.youtube.com/watch?v=5FN1-T7WrW8
http://www.youtube.com/watch?v=5FN1-T7WrW8
http://www.youtube.com/watch?v=5FN1-T7WrW8


 
84 - Nihayet geldikleri vakit: siz benim âyetlerimi ilmen 

kavramadığınız halde tekzip mi ettiniz? Yoksa ne yapıyordunuz. (Elmalı) 
 
 
Hatta izâ cau ta ki huzura geldikleri zaman kale ekezzebtüm Bi 

âyâtiy ve lem tuhıytu Biha 'ılmen emma zâ küntüm ta'melun Allah 
onlara aklınızın kapasitesi onları kavramaya yetmedi diye ayetlerimizi 
yalanlamaya mı kalktınız? 

 
Evet, biraz önce ima etmiĢtim bu ayete. Aklınızın kapasitesi onları 

anlamaya yetmedi diye ayetlerimizi yalanlamaya mı kalktınız. Eğer öyle 
değilse bugüne dek ne hazırladınız diye soracak Allah onlara. Yani 
gayba iman neden Ģart; iĢte cevabı burada. Gayba iman Ģart, çünkü 
aklın kapasitesi yetmez onu kavramaya. Burada ancak iman çözer 
problemi. Ġman zaten gaybın olduğu yerde vardır. Gözünle gördüğün bir 
Ģeye iman etmekten nasıl söz edebilirsin. Gaybın olduğu yerde iman 
vardır. 

 
 
85-) Ve veka'al kavlü aleyhim Bima zalemu fehüm lâ yentıkun; 
 
(Nefslerine) zulmetmeleri dolayısıyla o hüküm onlara eriĢti! Artık 

onlar konuĢamazlar! (A.Hulusi) 
 
85 - Buyurur ve haksızlık ettikleri cihetle aleyhlerinde söz, Hakk 

olur (söylenen baĢlarına gelir) de artık nutukları tutulur. (Elmalı) 
 
 
Ve veka'al kavlü aleyhim Bima zalemu fehüm lâ yentıkun iĢte 

onların tüm çarpıtmalarına rağmen kendileri aleyhindeki söz böyle yerini 
bulmuĢ olacak ve bu durum karĢısında onlardan çıt çıkmayacak. fehüm 
lâ yentıkun ağızlarını açamayacaklar. 

 
Yukarıda hatırlayınız Ve izâ veka'al kavlü aleyhim(82)demiĢti 

ayette, burada da o sözün gerçekleĢtiğine bir atıf var. 
 
 
86-) Elem yerav enna ce'alnelleyle liyeskünu fiyhi vennehare 

mubsıra* inne fiy zâlike leâyâtin likavmin yu'minun; 
 



Görmediler mi ki, biz geceyi onda sükûn bulsunlar diye ve gündüzü 
de görülesi kıldık... Muhakkak ki bu olayda iman eden bir toplum için 
elbette iĢaretler vardır. (A.Hulusi) 

 
86 - Görmediler mi biz içinde sükûn bulsunlar diye geceyi yaptık, 

göz açmak üzere de gündüzü! Elbette bunda iman edecek bir kavim için 
siz âyetler var. (Elmalı) 

 
 
Elem yerav enna ce'alnelleyle liyeskünu fiyhi vennehare 

mubsıran Hem onlar geceyi bağrında dinlensin diye karanlık, gündüzü 
de hayatın yasasını görsünler diye aydınlık kıldığımızı hiç mi 
düĢünmediler. inne fiy zâlike leâyâtin likavmin yu'minun elbette bunda 
inanacak bir toplum için alınacak bir ders mutlaka vardır. 

 
Gece ve gündüz bağlamına göre ya iman ve küfre, ya da bu dünya 

ve öte dünyaya ima içerir. Hayatın çift boyutlu yasası ayetin içinde 
açıklama cümlesi olarak yer verdim. Hayatın yasası neydi? Çift boyutu. 
Hayatın yasasının çift boyutluluğudur. Çift kutupluluğudur. Gece ve 
gündüz, iyi ve kötü, güzel ve çirkin, iman ve küfür, yüksek ve alçak, 
dünya ve ahiret, bura ve öte, yani iĢte hayatın çift boyutluluğu. 

 
 
87-) Ve yevme yünfehu fiys Suri fefezi'a men fiys Semavati ve 

men fiyl Ardı illâ men ĢaAllâh* ve küllün etevhü dahıriyn; 
 
O süreçte, Sur'da nefholunduğunda (bedenden nefholduğunda - 

ruhun bedene nefholması diye anlatılanın tersinin oluĢması, yani ölümün 
tadılması; ya da mahĢerde kiĢilerin kabirlerinden dıĢarıya nefholması), 
Allâh'ın diledikleri müstesna, semâlarda (bilinç boyutunda kendini bulmuĢ 
olan) kim var ve arzda (bedensel yaĢamda) kim var ise dehĢetle korkar! 
Hepsi boyun bükmüĢ olarak O'na gelirler. (A.Hulusi) 

 
87 - Hele Sûr üfürüleceği, üfürülüp de bütün Göklerdeki kimseler, 

Yerdeki kimseler, Allahın dilediği müstesnâ olmak üzere hepsi feza' ile 
ürperdiği ve her biri ona hor, hakir geldikleri gün ne müthiĢtir? (Elmalı) 

 
 
Ve yevme yünfehu fiys Sur ve o gün sura üflenecek fefezi'a men 

fiys Semavati ve men fiyl Ardı illâ men ĢaAllâh Bunun üzerine Allah‟ın 
dilediği kimseler hariç göklerde ve yerde bulunan herkes dehĢete 
kapılacak ve küllün etevhü dahıriyn yine herkes baĢı önde onun 



huzuruna gelecek. BaĢ kaldıran ve teslim olmayan insan mecburen, 
mahkûmen teslim olacak o gün. 

 
 
88-) Ve teral cibale tahsebüha camideten ve hiye temürru 

merres sehab* sun'Allâhilleziy etkane külle Ģey'* inneHU Habiyrun 
Bima tef'alun; 

 
Dağları (bedenindeki organları) görür de, onları sâbit - değiĢmez 

sanırsın; onlar bulutların (fikirlerin) geçip gittiği gibi, geçip gider (çeĢitli 
anlayıĢlara dönüĢtüğü) hâlde... (Bu nefh-i sur ve o sürece mahsus 
oluĢlar) Allâh'ın sanatıdır ki, her Ģeyi yaĢanası değiĢmez gerçeklik 
yapmıĢtır... Muhakkak ki O, yaptıklarınızı (onların yaratanı) Habiyr'dir. 
(A.Hulusi) 

 
88 - Bir de o dağları görür câmid sanırsın, halbuki onlar bulut geçer 

gibi geçer, her Ģey'i itkan eden Allahın sun'u, o Ģüphesiz Habîr‟ dir ne 
yapıyorsanız. (Elmalı) 

 
 
Ve teral cibale tahsebüha camideten ve hiye temürru merres 

sehab Ģimdi hareketsiz ve sabit sandığın dağların, kayıp giden bulutlar 
gibi gittiğini görürsün.. 

 
Kıtasal sürüklenme dedikleri Ģey bu continantel Drift diyorlar buna. 

Son saat bağlamında olmasına rağmen dağların yok olup gittiğini 
söylemiyor. Ki bu meyanda ki bir çok ayet dağların toz duman olduğunu, 
pamuk gibi atıldığını yok olduğunu söyler. Bu durumda bağlamıyla 
münasebeti Ģöyle açıklanabilir bu ayetin dağların bilinçsiz hareketlerini 
dahi izleyen ve bir yasaya bağlayan Allah‟ın, insanın eylemini göz ardı 
etmesini nasıl düĢünebilirsiniz. Yani insandan gafil kalır mı. Dağların 
hareketini bile kale alan Allah insanın eylemini, amelini kale almaz mı? 

 
sun'Allâhilleziy etkane külle Ģey' her Ģeyi mükemmel bir nizama 

bağlayan Allah‟ın sanatıdır bu. inneHU Habiyrun Bima tef'alun Ģüphe 
yok ki yaptığınız her Ģeyden haberdar olan da yine odur. 

 
 
89-) Men cae Bil haseneti felehu hayrun minha* ve hüm min 

feze'ın yevmeizin aminun; 
 
Kim güzel vasıflarıyla geldi ise, onun için ondan daha hayırlısı 

vardır... Onlar o süreçte korkulası Ģeylerden güvendedirler. (A.Hulusi) 



 
89 - Her kim hasene ile gelirse o vakit ona ondan daha hayırlısı var 

ve onlar o günkü feza'dan emîn kalırlar. (Elmalı) 
 
 
Men cae Bil haseneti felehu hayrun minha kim güzel eylemlerle 

huzura varırsa daha hayırlısıyla karĢılığını bulacaktır. ve hüm min 
feze'ın yevmeizin aminun üstelik onlar o günün dehĢetinden emiyn 
olacaklardır. 

 
Lâ yahzünühümül feze'ul ekber.. (enbiya/103) te ki ayetini 

hatırlayın. Onlar o günün dehĢetinden katiyen etkilenmeyeceklerdir. 
 
 
90-) Ve men cae Bisseyyieti fekübbet vucuhühüm fiynnar* hel 

tüczevne illâ ma küntüm ta'melun; 
 
Kim de kötülüğüyle geldiyse, onların yüzleri de ateĢte tersine 

çevrilmiĢtir... "Sadece yaptıklarınızın sonucunu yaĢarsınız!"... (A.Hulusi) 
 
90 - Her kim de fenalıkla gelirse artık yüzleri ateĢte sürtülür, baĢka 

değil sırf yaptığınız amellerin cezası. (Elmalı) 
 
 
Ve men cae Bisseyyieti fekübbet vucuhühüm fiynnar kimde 

kötü maksatlı eylemlerle huzura gelirse artık onlarda yüz üstü ateĢe 
atılacaklar, kapaklanacaklardır. hel tüczevne illâ ma küntüm ta'melun 
Ģimdi siz yapıp ettiklerinizin dıĢında baĢka bir karĢılık mı bekliyordunuz, 
yani ne bekliyordunuz Allah‟tan. Allah azab etmez, siz akıbetinizi kesp 
edersiniz. Suyu getirenle testiyi kıranı bir tutmasını mı istiyorsunuz 
Allah‟tan. Ġnsan geleceğini kendi elleriyle inĢa eder diyor bu ayet. 

 
 
91-) Ġnnema ümirtü en a'bude Rabbe hazihil beldetilleziy 

harrameha ve leHU küllü Ģey'* ve ümirtü en ekûne minel müslimiyn; 
 
"Ben yalnızca Ģu beldenin Rabbine kulluk yapmakla emrolundum... 

Ki O (beldenin Rabbi) onu saygıdeğer kılmıĢtır ve her Ģey O'nun içindir! 
Ben teslim olmuĢlardan (olduğumun farkındalığını yaĢamakla) 
hükmolundum!" (A.Hulusi) 

 



91 - Ben sâde emr olundum ki Ģu beldenin Ģanına hürmet veren, 
her Ģey de kendisinin olan rabbine ibadet edeyim, hem emr olundum ki 
halîs müslimînden olayım. (Elmalı) 

 
 
Ġnnema ümirtü en a'bude Rabbe hazihil beldetilleziy 

harrameha ey peygamber de ki ben yalnızca O‟nun mübarek kıldığı Ģu 
Ģehrin rabbine kulluk etmekle emrolundum. ve leHU küllü Ģey' zira her 
bir Ģey sadece ona aittir. ve ümirtü en ekûne minel müslimiyn yine 
ben ona gönülden teslim olanlardan biri olmakla emr olundum. 
Unutmayın en ekûne minel müslimiyn gönülden teslim olanlardan biri 
olmak, yani Süleyman gibi, yani Musa gibi, Yani Salih gibi daha önce 
kıssası anlatılan peygamberlerin izini sürmek. Çünkü Ġslam tüm 
peygamberlerin getirdiği ortak mesajdır. 

 
 
92-) Ve en etlüvel Kur'ân* femenihteda feinnema yehtediy 

linefsih* ve men dalle fekul innema ene minel münziriyn; 
 
"Kurân'ı bildirmekle de!"... Artık kim hakikati kabul ederse, nefsinde 

hakikati yaĢamak için bu yolda yürümüĢ olur... Kim de saparsa, de ki: 
"Ben yalnızca uyarıcılardanım!" (A.Hulusi) 

 
92 - Ve Kur'an okuyayım, bunun üzerine her kim hidayeti kabul 

ederse sırf kendi lehine eder, kim de sapa giderse de ki: ben sâde 
tehlikeyi haber verenlerdenim. (Elmalı) 

 
 
Ve en etlüvel Kur'ân bir de bu Kur‟an ı insanlara okuyup iletmekle 

emr olundum. ..feinnema aleykel belağ.. (Ra‟d/40= diyordu ya Kur‟an 
sana düĢen sadece  tebliğdir. Yani iletmektir. Gerisi mi femenihteda 
feinnema yehtediy linefsih bundan böyle kim doğru yola gelirse o 
kendisi için doğruyu bulmuĢ olur. Yani gerisi bu. Kim hakkı bulursa kendi 
lehinedir. ve men dalle fekul innema ene minel münziriyn kimde 
yoldan saparsa o zaman de ki ben sadece bir uyarıcıyım, gerisi insana 
kalmıĢtır de. Özgür tercihiyle kendi geleceğini insan belirleyecektir. 

 
 
93-) Ve kulil Hamdü Lillâhi seyüriyküm âyâtiHĠ feta'rifuneha* ve 

ma Rabbüke Bi ğafilin 'amma ta'melun; 
 
De ki: "El Hamdu Lillâh! O size iĢaretlerini gösterecek, siz de onları 

tanıyacaksınız!" Rabbin yaptıklarından bîhaber değildir."(A.Hulusi) 



 
93 - Ve de ki: hamdolsun Allaha: o size âyetlerini gösterecek de 

onları tanıyacaksınız ve rabbin ne yapacağınızdan gafil değil. (Elmalı) 
 
 
Ve kulil Hamdü Lillâhi seyüriyküm âyâtiHĠ feta'rifuneha nihayet 

en sonunda Ģunu söyle ey insanoğlu; Hamd olsun o Allah‟a ki sizi size 
alametlerini gösterecek siz de o alametleri tanıyacaksınız. Yani sadece 
Allah‟ın alameti göstermesi yetseydi Ģu ayetlere muhatap olan herkes 
iman ederdi. Bir de görmek lazım. Sadece ıĢık yetseydi görmeyenlerde 
görürdü. Ama sadece göz yetseydi o zaman göz mutlak karanlıkta da 
görürdü. Ġkisi de tek baĢına yetmez. Bir göz bir de ıĢık lazım. Vahiy 
ıĢıktır, o halde sizde gözünüzü açın. 

 
ve ma Rabbüke Bi ğafilin 'amma ta'melun ve rabbin 

yaptıklarınıza karĢı asla duyarsız değildir, gafil değildir. Ey insanoğlu 
dağların hareketlerini bir yasaya bağlayan Allah, senin hareketlerini bir 
yasaya bağlamaz mı sanıyorsun. Seni baĢı boĢ mu bırakacak 
sanıyorsun. Seni baĢıboĢ bırakmadığı için sadece O‟na yapacağın, 
söyleyeceğin bir tek söz vardır; Elhamdülillah..! 

 
Bizi baĢıboĢ bırakmayan Allah‟a sonsuz sayıda hamd olsun. 
 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. KASAS SURESĠ (01-28)(121) 
 
 
"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; (Tâhâ 25-26-27-28) 
 
Rabbim, göğsüme geniĢlik ver, kolaylaĢtır iĢimi, çöz düğümü 

dilimden, ki anlasınlar beni. Amin! 
 
Değerli Kur‟an dostları bugün muhteĢem Kur‟an ülkemizin yepyeni 

bir sitesiyle daha yüz yüzeyiz. Kur‟an ın her yeni sitesine girerken yeni bir 
heyecanı yaĢıyor olmamız çok doğal. Çünkü rabbimiz konuĢuyor, çünkü 
Allah insana tenezzül buyuruyor, çünkü Allah insanı dikkate alıyor, kale 
alıyor, çünkü insan rabbine, her Ģeyini borçlu olduğu rabbine vahiy ile 
yöneliyor. ĠĢte bu nedenle duyduğumuz bu yeni heyecan ile kasas 
suresine giriyoruz. 

 
Kasas suresi elimizdeki tedvinde 28. sure. Ġsmini 25. ayetinde ki 

Hz. Musa‟nın kendi menkıbesini muhatabına anlattığı o cümleden alır. 
Kıssanın çoğuludur kasas, kıssalar demektir. Hz. Osman ve Ġbn. Abbas 
Neml ile Ġsra suresi arasında indirildiğini söylerler. Gerçekten de 
konusuna baktığımızda kasas suresi Mekke döneminin, eğer bu dönemi 
3 dilime ayıracak olursak 3. dilimine yakın bir zamanda indiğini görürüz. 
Önceki sure olan Neml suresinde hatırlayacaksınız Süleyman Belkıs 
menkıbesi anlatılmıĢtı, ve biz de tefsir etmeye çalıĢmıĢtık. Süleyman 
Belkıs menkıbesi bir hisse veriyordu. Kur‟an ın tüm kıssalarının bir hisse 
için, anlatıldığı gibi o da bir hisse veriyordu.  

 
Neydi o? O zaman vurgulamıĢtık güç ve iktidar ahlakı. Ey 

Süleyman dünyaya sultan olsan da bir karıncayı incitmemelisin 
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mesajıydı. O kendisine hüküm, hikmet, nübüvvet ve kudret verilmiĢ biri 
olsan da bir kuĢtan dahi öğrenecek Ģeylerin var ey Süleyman mesajıydı. 
O, senin her Ģeyi bildiğini zannetmen yanlıĢ olur. Sana hiç 
umursamadığın bir varlık dahi bir Ģey öğretebilir, ondan da bir Ģey 
öğrenebilirsin mesajıydı. Yani yine özetle güç ve iktidar ahlakını bir 
önceki surede gördük. Burada, bu surede ise servet ahlakından söz 
eden Karun kıssası, Kur‟an da ki en ayrıntılı anlatımına kasas suresinde 
kavuĢmakta. 

 
Dikkat buyurunuz güç ahlakı, iktidar ahlakı, servet ahlakı, cinsel 

ahlak, siyasal ahlak, sosyal ahlak, yani bunu hayatın her alanına 
uzatabilirsiniz, Kur‟an anlattığı her kıssa ile muhatabına bir alanın 
ahlakını öğretir. Yani Kur‟an hikaye anlatmaz. Anlattığı bu kıssaların 
altında bir dip akıntısı olarak sürekli ders verir. Muhatabının hayatını, 
Ģahsiyetini, aklını ve tasavvurunu inĢa eder. Onu eline alıp bir hamur gibi 
yoğurur ve Ģekil verir. Tabii eğer muhatabı Kur‟an a kendisini teslim 
etmiĢse.  

 
En geniĢ yer kasas suresinde Musa kıssasına verilir. 3 – 46. ayetler 

arasında. Bu kıssaya damgasını vuran nitelikler Hz. Musa‟nın iç 
çekiĢmeleri ve çatıĢmaları, korkuları, ĢaĢkınlıkları, hatası ve buna benzer 
kiĢisel, insani, beĢeri tüm durumlar Hz. Musa Ģahsında bu kıssada ele 
alınır. Yani bir insan peygamber portresi. Dahası bir peygamberin insan 
boyutu öne çıkarılır. Ve zaten bu kıssanın hemen arkasından gelen 
bölümde; 

 
Ġnneke lâ tehdiy men ahbebte ve lakinnAllâhe yehdiy men 

yeĢa'(56) sen sevdiğini doğru yola ulaĢtıramazsın, fakat Allah dilediğini 
dilerse, dileyeni doğru yola ulaĢtırır…!(??) Ayetinin gelmesi boĢuna değil. 
Ġnsan boyutuyla Hz. Musa‟yı iĢleyen ayetlerin arkasından Resulallah‟ın 
da insan peygamberliğine dikkat çeken bir ayet 56. ayet. 

 
Yine bu ayetin içinde yer aldığı uzun bölüm, ki 47 – 75. ayetler 

arasıdır, peygamberliğin insani doğasını iĢler. Devamındaki ayetlerse 
inkarcı toplumların akıbetiyle ilgilidir. 

 
Yine bir ayet dikkat çeker bu ayetler arasıda. ve ma künna 

mühlikil kura illâ ve ehlüha zâlimun (59) Biz hiçbir ülkeyi helak 
etmemiĢizdir. Ancak oranın ahalisi, halkı birbirine zulmetmedikçe. Yani 
Allah‟ın helakinin temel sebebi, inanca iliĢkin bir sebep olmaktan daha 
çok, davranıĢ ve ahlaka iliĢkin bir sebeptir. Yani kendisine yönelik isyana 
değil, insanın insana yönelik zulmüne bir ceza olarak helak olmuĢlardır. 
Onun için bu ayet gerçekten de dünyevi helak ve belaların; Toplumlarının 



bireylerinin birbirlerine olan zulümleri sebebiyle olduğunu gösterir.Zaten 
uhrevi ceza insanın hukukullaha, Allah‟ın hakkına tecavüze yeltenmesine 
bir ceza olacaktır. 

 
Sure son söz olarak tevhid akidesinin en temel düsturunu dile 

getirerek son bulur. lâ ilâhe illâ HU* küllü Ģey'in halikün illâ vecheHU, 
leHUl hükmü ve ileyHi türce'un. (88) O‟ndan baĢka tapınmaya layık 
hiçbir varlık ilahi tanrı yoktur. Her Ģey helak olacaktır ancak o‟nun zatı 
baki kalacaktır. Son hüküm O‟na aittir ve herkesin, her Ģeyin dönüp 
dolaĢıp geleceği yer O yüce Halîkın kapısıdır. ĠĢte kasas suresi böylesine 
tevhidin direği olan bir ayetle son bulur. ġimdi sureye geçebiliriz. 

 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
1-) Taa Siiiyn Miiiym; 
 
Ta, Siin, Miiim. (A.Hulusi) 
 
01 - Ta, Sin, Mim. (Elmalı) 
 
 
bunlar Hurufu Mukadda, daha önce defaatle değindiğimiz için 

süratle geçiyoruz. 
 
 
2-) Tilke ayatul Kitabil mubiyn; 
 
ĠĢte bunlar O Kitab-ı Mubiyn'in (apaçık ortada olan Evrenin {KĠTAP} 

sistem ve düzeninin) iĢaretleridir. (A.Hulusi) 
 
02 - Bunlar sana âyetleri o mübîn kitabın. (Elmalı) 
 
 
Tilke ayatul Kitabil mubiyn bunlar kitabın açık ve açıklayıcı 

ayetleridir. 
 
Daha önce de hatırlayacak olursanız bu sureden önce yani 27 -26 

– 25, tabii daha önceki 15. -11. surelerde de böyle buna benzer giriĢler 
vardır. Tilke ayatul Kitabil mubiyn bu kitabın açık ve açıklayıcı ayetleri. 
Mubiyn hem açık, hem açıklayıcı. Yani vahyin müfessir ve müfesser, 
Tefsirin hem öznesi hem nesnesi oluĢuna tekabül eder. Hem tefsir eder 
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vahiy. Neyi? Hakikati tefsir eder. Hem de tefsir edilir. Aynı zamanda onun 
anlamaya çalıĢan insan tarafından açıklanır. Yani vahyin çift boyutlu 
doğasına bir atıf. Ama bu tip tüm uyarıların Mubiyn vasfının Kur‟an a 
vahye atıfla geldiği bu tip tüm ayetlerin temelde bir mesajı vardır, o da 
Ģudur; Dosta ve düĢmana bu vahyin anlaĢılmazlık iddialarının tümünü 
reddetmektir. 

 
Peki, düĢmandan anlaĢılmazlık iddiası gelebilir. Ne karma karıĢık 

vahit diyebilir bazı oryantalistler gibi. Fakat dosttan nasıl gelir? Bugün 
asıl dosttan geliyor böyle ithamlar. Yani Kur‟an ı biz anlayamayız. ĠĢte bu 
tip her iddiayı kökten reddeder bu ayetler. Mübiyndir çünkü. Açık ve 
anlaĢılır. Onun için vahyi biz anlayamayız söylemini Kur‟an defaatle bu 
ayetlerle söyleyenin yüzüne çarpar. 

 
Tabii herkes vahyi kendi aklı seviyesi, bilgisi, bilgi düzeyi, 

kapasitesi, hatta imanı derecesinde anlar. Herkes elbette aynı düzeyde 
anlayamayacaktır. Bırakınız vahyi vahiy dıĢı bir çok olayı bile insanlar 
baktığı yere göre, bakıĢına göre, duruĢuna göre farklı farklı 
anlamaktadırlar. Vahye bakarken de öyledir. Nerden bakıyorsanız öyle 
anlayacaksınız. Doğru bir anlama doğru bir bakıĢla mümkündür. Doğru 
bir bakıĢ doğru bir imanla mümkündür. Doğru bir iman doğru bir duruĢla 
mümkündür. Doğru bir duruĢ, doğru bir tasavvurla mümkündür. 

 
 
3-) Netlu aleyke min nebei Musa ve fir'avne Bil Hakkı li kavmin 

yu'minun; 
 
Ġman eden bir kavim için, Musa ve Firavun'un haberinden bir 

kısmını sana Hak olarak tilavet edeceğiz. (A.Hulusi) 
 
03 - Sana Musâ ve Firavun kıssasından hakkıyla biraz okuyacağız 

iman edecek kavim için. (Elmalı) 
 
 
Netlu aleyke min nebei Musa ve fir'avne Bil Hakkı li kavmin 

yu'minun imanlı bir toplum oluĢturmak için sana Musa ve Firavun 
arasında geçen olaylardan bir kısmını Bil Hakk; mutlak hakikate atıf olan 
boyutlarıyla aktaracağız. 

 
Bil Hakk ibaresi bu gibi tüm ayetlerde bu kıssaların görünüĢte bir 

kıssa olduğunu, fakat hakikatte bir hikaye değil, onun arkasındaki bir 
amacı gerçekleĢtirmek için anlatıldığını, bu amacın da bu kıssaların 
altında, satır aralarında o kıssaların kahramanlarının üzerinden 



muhataba örnek, ya da ibret sergilemek olduğunu imadır. Amacı dali 
kavmin yu'minun iman eden bir toplum için. Harfiyen çevirisi bu. Fakat 
iman eden bir toplum için ibaresi bu ayetin indiği zaman dilimi, bu ayetin 
içerisinde yer aldığı bağlam ve dıĢ bağlam dikkate alındığında yine 
vahyin maksadı onun hepsinin altına konduğunda imanlı bir toplum 
oluĢturmak için Ģeklinde anlamamız daha doğru olur. Yani bu kıssaları 
Mü‟min bir toplumun oluĢmasında yol gösterici olarak aktarıyoruz. 

 
 
4-) Ġnne fir'avne alâ fiyl Ardı ve ce'ale ehleha Ģiye'an yestad'ıfü 

taifeten minhüm yüzebbihu ebnaehüm ve yestahyiy nisaehüm* 
innehu kâne minel müfsidiyn; 

 
Muhakkak ki Firavun o bölgede üstünlük kurmuĢ ve oranın halkını 

çeĢitli sınıflara bölmüĢtü. Onlardan bir sınıfı aciz bırakıp aĢağılamak için, 
onların oğullarını boğazlıyor ve kadınlarını diri bırakıyordu... Muhakkak ki 
o, bozgunculardandı. (A.Hulusi) 

 
04 - Çünkü Firavun o yerde baĢ kaldırmıĢ ve ahalisini fırka fırka 

edip arkasına takmıĢtı, onlardan bir taifeyi ezmek istiyor, oğullarını 
boğazlatıyor ve kadınlarını hayata atıyordu, o cidden müfsitlerden idi. 
(Elmalı) 

 
 
Ġnne fir'avne alâ fiyl Ardı ve ce'ale ehleha Ģiye'an Ģu bir gerçek 

ki Firavun malûm ülkede, fiyl ard, el ard. Oradali “lam”ı tarifi malum diye 
çevirmek mümkün, malum ülkede yani biliyoruz biz o ülkeyi Mısır‟da, eski 
Mısır imparatorluğunda malum ülkede baskıcı bir idare kurmuĢ alâ fiyl 
ard. Baskıcı ve despot bir idare. Alâ; zorbalık demektir, despotluk 
demektir. Dikta anlamına gelir.  

 
Tabii ğalebe karĢılığıyla böyle, yoksa menfi değil müsbet anlamda 

kullanıldığı yerlerde olmuĢ bu kelimenin ama burada menfi anlamıyla 
kullanılıyor. Ve ülke halkını kastlara ayırmıĢtı.ve ce'ale ehleha Ģiye'an 
kastlara, sınıflara ayırmıĢtı. Yani üst sınıf, orta sınıf, alt sınıf. Yani 
çobanlar, çoban köpekleri, sürüler. Yani efendiler, köleler ve diğerleri. 
Böyle sınıflara ayırmıĢtı. 

 
Aslında burada Firavni sistemin 2 niteliği dikkate alınıyor. 
 
1. si zorba niteliği zorbalık, baskıcıdır. Firavun düzenlerinin 

tamamında baskı görürsünüz diyor bu ayetler. Bir düzenin firavun düzeni 



olup olmadığını anlamak için Ģu iki Ģey var mı yok mu ona bakmak lazım. 
Birincisi varlığını baskıya borçludur.  

 
2 - Ġkincisi varlığını sınıf düzenine, insanlar arasındaki o sun‟i, 

yapay ayrıma borçludur. Yani bir kısım azınlık kendi saadetin 
çoğunluğun felaketi üstüne bina eder. Bir kısım sadece yan gelir yatar, 
baĢkalarının emeğini sömürür. ĠĢte böyle bir sisteme firavun sistemi 
denilebilir bu ayetten yola çıkarak. 2 niteliğini ele veriyor çünkü. 

 
yestad'ıfü taifeten minhüm yüzebbihu ebnaehüm ve yestahyiy 

nisaehüm onlardan bir kısmını zayıf ve güçsüz düĢürmek istiyor bu 
yüzden erkek çocukları öldürüyor, kızlarını kadınlarını sağ bırakıyordu. 
Nisaehüm aslında kadınları anlamına gelir. Ben‟at da diyebilirdi ama 
böyle diyor. Bu kıssanın Kitabı Mukaddesteki anlatımına dayanarak 
müfessirlerimiz doğan erkek çocuklarını öldürdüğü, kız çocuklarını da 
yaĢattığı, bıraktığı anlamına almıĢlar. 

 
Bu Ģöyle de anlaĢılabilir; erkek çocukları öldürüyor, onların 

annelerini sağ bırakıyordu yani kadınları. Annelerine acı çektirmek için. 
Eğer soy kırım yapmak istiyorsa aslında çocuğun kendisi yerine çocuğun 
tabir caizse imal eden merkezi imha etmesi daha doğru olurdu belki. 
Amacına daha uygun olurdu. Ama bunu yapmıyordu. Niçin Yani anneyi 
de cezalandırabilirdi, niçin yapmıyordu? Acı çektirmek için Ģeklinde de  
anlaĢılabilir. 

 
Buradan anlıyoruz ki firavunun zulmü anaların rahmine uzanmıĢtı. 

Bir zulmün uzanabileceği daha öte neresi vardır? Anaların rahmine kadar 
uzanmıĢsa orada ne kalmıĢtır? Böyle bir yerde insanlar tükenmiĢlik 
duygusu değil de baĢka ne duyarlar. Ama bakınız Kur‟an; böylesine 
ayyuka çıkmıĢ bir zulmün örneğini vererek Mü‟minlere böyle bir 
durumdan dahi nasıl muhteĢem bir sonuç elde edilebileceğini insanlara 
misal olarak veriyor. Tabii bu ayetler tüm mazlumlar adına okunmalıdır. 
Çünkü bu ayetlerde mazlum rolünün üzerinde kaldığı Ġsrail oğulları tüm 
çağlarda mazlum olan insanların o dönemde ki örneğidir. Onun için bu 
ayetler her çağın kendi mazlumu için okunmalıdır. 

 
Hatta ilginçtir o gün Firavunun zulmü altında ilahi yardıma mazhar 

olan Ġsrail oğulları, bugün Firavunun tahtına oturmuĢ durumdalar. Belki 
bu da apayrı bir ibret verici sahnedir. Zaten 5. ayet bu ayetlerin 
mazlumlar adına okunması gerektiğini de eleveriyor. 

 
[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;  

 
(Sa'lebî, Kısas-ı Enbiya; Ġmam Suddî‟den rivayet) 
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innehu kâne minel müfsidiyn çünkü o gerçekten de bozguncunun 

tekiydi. 
 
 
5-) Ve nüriydü en nemünne alelleziynestud'ıfu fiyl Ardı ve 

nec'alehüm eimmeten ve nec'alehümül varisiyn; 
 
Biz de diledik ki, o bölgedeki âciz bırakılıp aĢağılananlara lütufta 

bulunalım, onları önderler yapalım ve kendilerini vârisler kılalım. 
(A.Hulusi) 

 
05 - Biz de istiyorduk ki o yerde ezilmekte olanlara lütfedelim, onları 

öncül imamlar yapalım, hem onları vârisler kılalım. (Elmalı) 
 
 
Ve nüriydü en nemünne alelleziynestud'ıfu fiyl Ard Sonuç? 

Sonuç açık firavununuzun zulmü anaların rahmine kadar uzansa dahi 
Allah‟ın bir dileği var, Allah‟ın bir yasası var. Nedir o? Ve biz de istiyorduk 
ki ülkede zayıf ve güçsüz bırakılanlara destek çıkalım. ve nec'alehüm 
eimmeten ve onları imamlar, öncüler, önderler kılalım ve nec'alehümül 
varisiyn ve kendilerini ülkeye mirasçı yapalım. Yani dün kendilerine yer 
yüzünü ve hayatı çok görenlere yarın tersine çevirip biz hayatı çok 
görelim. Alttakileri üste, üstekileri alta indirelim. 

 
Tevhid, adalet ve özgürlük mücadelesi veren tüm toplumlar için bir 

müjdedir kasas suresinin 5. ayeti. Bu vahyin ilk muhatapları belki de bu 
ayetler onlara en acı zamanlarında ulaĢmıĢtır. Hatırlayınız, yani bu 
surenin iniĢ zamanının yaklaĢık Mekke‟de ki ġib-i Ebi Talip boykotuna 
denk bir zamandır. Öyle bir boykottu ki o insanlar çocuklarının ağzına 
verecek değil bir lokma ekmek, su bulamıyorlardı. Mü‟minlerin etrafı 
kuĢatılmıĢ, içeri tabir caizse bir sinek bile bırakılmıyordu. Ancak geceleri 
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düĢmanların gözünü kaydırarak oradakilerin akrabaları meçhul bir 
yerden bir yüklü deveyi mahalleye doğru sürecekler de o gelenle 
ölmeyecek kadar idare edecekler. Böylesine korkunç bir ambargo.  

 
ĠĢte bu ayetlerin indiği zaman diliminin muhtemelen bu ambargoya 

denk gelmiĢ olabileceği hatırlandığında, aynı zamanda bu ayetlerin ilk 
muhataplarına nasıl büyük bir müjdeyi verdiğini de öğrenmiĢ oluyoruz. 
Ve hatta Resulallah‟ın nübüvveti boyunca 2 yerde, biri Hendek‟te onu 
biliyoruz, biri de iĢte burada. Bu bağlamda kendisine iman eden 
insanlara dönüp; Onlar açlıktan bağırlarına taĢ basarken. Yani 
karınlarına taĢ bağlama sözcüğü ifadesi bizde nedense anlatılırken 
mecazdan hakikate dönüĢtürülerek sanki karınlarına taĢ bağlamıĢ gibi 
anlatılır. Bağra taĢ basmak gibidir. Bağrına taĢ basanlar, bağırlarına taĢ 
basmazlar, taĢı kucaklamazlar. Bu o kadar açlardı, o kadar periĢan 
olmuĢlardı anlamı taĢır. Yani böylesine bir zaman diliminde Resulallah 
onlara yer yüzünün o günkü 2 imparatorluğunu müjdeliyordu.  

 
Gerçekten bu müjde karĢısında sadece iman iĢlerdi baĢka bir Ģey 

değil. Eğer iman olmasaydı her halde muhataplar bunu gülünç bir iddia 
olarak alacaklardı. Ama öyle olmadı. Çok geçmeden ortaya çıkacaktı. 
Ġman ettiler ve iman ettiklerine memnun oldular. Sonunda Ģahit oldular. 

 
[Ek bilgi: {Ebü Talhâ (Rad.) anlatıyor: "Resülullah (A.S.)'a açlıktan 

Ģikayet ettik ve karınlarımızı açıp gösterdik. Herkeste bir taĢ vardı. 
Resülullah (A.S.) da karnını açtı, O'nda iki taĢ vardı."} Tirmizi, Zühd 39, 
(2372).] 

 
 
6-) Ve nümekkine lehüm fiyl Ardı ve nüriye fir'avne ve hamane 

ve cünudehüma minhüm ma kânu yahzerun; 
 
Onları o bölgede güvenli kılalım; Firavun'u, Haman'ı (baĢrahibi) ve 

o ikisinin ordularını korktuklarına uğratalım! (A.Hulusi) 
 
06 - Ve Arzda onlara kuvvet ve müknet(Güç, kudret, kuvvet.) 

verelim de Firavuna ve ordularına onlardan korktukları Ģeyi gösterelim. 
(Elmalı) 

 
 
Ve nümekkine lehüm fiyl Ard dahası onları yer yüzünde güvenli 

bir biçimde yerleĢtirelim. Yani inancımız uğruna köle edildiğiniz bir 
ülkeden sürgünü göze alırsanız, efendisi olacağınız bir ülke size ödül 
olarak sunulur. Söylenen bu. ve nüriye fir'avne ve hamane ve 



cünudehüma minhüm ma kânu yahzerun firavunu Haman‟ı ve 
bunların ordusunu berikilerin eliyle korktukları Ģeye uğratalım. Yani 
korktuklarını baĢlarına getirelim. 

 
Haman; Bazı tefsirlerde farklı değerlendirmeler müsteĢrikler 

tarafından istismar edilmiĢ. Ama aslı Ha‟amen olsa gerektir ki Amon 
dininin rahipler sınıfına, dolayısıyla bu rahiplerinde baĢında ki en yetkili 
rahibe verilen bir sıfattır. Amon dini bildiğiniz gibi eski Mısır‟ın dinidir, 
kültüdür ve eski Mısır‟da Amon dininin baĢ rahibi doğal olarak Firavunun 
da yardımcısı, yani ülkenin 2. adamı sayılıyordu. Onun için bu ayette 
firavunun hemen arkasından Haman sayılarak aslında ülkedeki dini erk‟e 
de bir gönderme yapılıyor. 

 
Korktukları Ģey neydi baĢlarına getirilecek olan? Çok önceleri, ne 

kadar? yaklaĢık 500-600 yıl önce Hiksos hanedanı diye bir hanedan 
kuzey doğudan gelip Mısır‟ı fethetmiĢlerdi. Fetheden fatihlerdi. Bu fatihler 
döneminde Hz. Yusuf ülkenin dizginlerini eline aldı. Bu fatihler Hz. 
Yusuf‟un önünü açtı. Adeta bir uzak akrabalığı da bu sayede kullanmıĢ 
oldular. Onun için Ġbraniler le Hiksos hanedanı arasında böyle bir iĢbirliği 
gerçekleĢti. Mısır için altın bir dönemdi. Yusuf suresinden öğrendiğimiz 
ve tarihten de bildiğimiz gibi.  

 
Fakat Mısır‟lılar bunun bir daha tekerrür etmesinden korkuyorlardı. 

Özellikle firavun hanedanı. Neden çünkü iyi yönetim örneği kendi kötü 
yönetimlerini ve zulümlerini ortaya çıkaracaktı. Onun için böylesine adil 
ve iyi bir yönetimin bir daha ortaya çıkmamasını, dolayısıyla iktidarları 
için tehlike oluĢmamasını istiyorlardı. ĠĢte korktukları Ģey buydu. 2. bir 
Hiksos vakası, 2. bir Yusuf olayı. Bir Yusuf daha çıkarsa Mısır halkına 
bunların zulmünü çekmelerine kim ikna edebilirdi. Onun için korktukları 
Ģey buydu. 

 
 
7-) Ve evhaynâ ila ümmi Musa en ardı'îh* feizâ hıfti aleyhi 

feelkıyhi fiylyemmi ve lâ tehafiy ve lâ tahzeniy* inna radduhu ileyki 
ve ca'ıluhu minel murseliyn; 

 
Musa'nın anasına Ģöyle vahyettik: "Onu emzir... Onun hakkında 

korktuğunda da Onu nehre (Nil'e) bırak... Korkma, mahzun olma! 
Muhakkak ki biz Onu sana geri döndüreceğiz ve Onu Rasûllerden 
kılacağız." (A.Hulusi) 

 
07 - O esnada Musâ‟nın anasına Ģu vahyi verdik: onu emzir, 

derken aleyhinde bir korku hissettin mi o vakit onu deryaya bırakıver, 



hem korkma ve mahzun olma, biz muhakkak onu sana iade edeceğiz ve 
kendisini mürselînden yapacağız. (Elmalı) 

 
 
Ve evhaynâ ila ümmi Musa en ardı'îh iĢte bunu gerçekleĢtirmek 

için oradaki “vav”a böyle uzun bir cümle iĢlevsel olarak atfedebiliriz. ĠĢte 
bunu gerçekleĢtirmek için Musa‟nın annesine Ģöyle vahy etmiĢtik. “onu 
bir müddet emzir.” feizâ hıfti aleyhi feelkıyhi fiylyemmi ve lâ tehafiy ve 
lâ tahzeniy fakat onun baĢına bir iĢ gelmesinden korktuğunda onu suya 
bırak, sakın endiĢe edeyim ve üzüleyim deme.  

 
Olayların akıĢını zihnimizde biz tamamlıyoruz. Firavun ülkede 

ezilen konumda olan mü‟min ve muvahhit Ġbranileri eziyor, yok etmek 
istiyor. Onları bir soy kırıma tabi tutuyor. Öyle bir soykırım ki doğan tüm 
erkek çocuklarını öldürtüyor. ĠĢte bu soykırım sırasında bir mucize 
gerçekleĢiyor. Kelimenin tam manasıyla bir mucize. Bu mucize nasıl 
gerçekleĢiyor. Yani aslında burada verilen örnek; hiçbir Firavunun gücü 
Allah‟ın taktirinin önünde duramaz. Budur, mesajda budur. 

 
ĠĢte bu mucizenin nasıl gerçekleĢtiğini ve firavunların zulmünün 

Allah‟ın takdirini değiĢtiremeyeceğini, bu takdir firavunu dahi kendi 
senaryosunda bir figüran olarak kullanacağını gösteriyor. Biz de onun 
ibretlik kıssasını okuyoruz. Anneye vahiyle veya ilhamla, -ki farklı farklı 
değerlendirmeler var- böyle bir emir veriliyor. Yani korkma deniliyor aynı 
zamanda.  

 
Her firavunun bir Musa‟sı var mıdır? Evet, eğer firavun varsa her 

Firavunun bir Musa‟sı vardır. Bazen Musa‟lar Firavunun sarayında ve 
kucağında büyür. Bu ilahi bir iranidir. Tarih buna Ģahittir, tanıktır. 

 
inna radduhu ileyki ve ca'ıluhu minel murseliyn çünkü biz 

kesinlikle onu sana geri döndüreceğiz ve onu elçilerden biri yapacağız. 
Bu ayette ifade edilen husus Tevrat‟ta ve diğer Ġsrailî kaynaklarda hiç yer 
almamaktadır. Ġlginçtir. Zaten bu gibi Kur‟an kıssalarında anlatılan ahlaki 
boyutu kıssanın Tevrat‟la karĢılaĢtırdığınızda hiç yer almaz. Yani orada 
sıradan bir milli lider nasıl çıktı. Bir kavmin milli kahramanı nasıl çıktı 
üslubuyla ele alınır. Fakat burada bir peygamberin bir zulmü nasıl 
önlediğinin örneklik ve ibretlik öyküsü anlatılır. 

 
 
8 - Feltekatahu alü fir'avne li yekûne lehüm adüvven ve 

hazena* inne fir'avne ve hamane ve cünudehüma kânu hatıiyn; 
 



Firavun'un ailesi Onu kaybolmuĢ çocuk olarak bulup aldı. Kendileri 
için düĢman ve hüzün vesilesi olacağı için... Muhakkak ki Firavun, 
Haman ve o ikisinin orduları yanlıĢ iĢler yapıyordu! (A.Hulusi) 

 
08 - Bunun üzerine âli Firavun onu lekıyt(KaybolmuĢ) olarak aldı, 

çünkü ileride kendilerine bir düĢman, bir gam olacaktı Doğrusu Firavun 
de Hamân de, askerleri de hep cânîler diler. (Elmalı) 

 
 
Feltekatahu alü fir'avne li yekûne lehüm adüvven ve hazenen 

derken Firavunun ailesi onu buldular, sonunda kendileri için düĢman ve 
bir hüzün kaynağı olacak bu bebeği sahiplendiler. Evet, ilahi kader 
ağlarını örüyor. Gerçekten de önüne kimse geçemiyor. Hz. Peygamber 
bir keresinde öyle diyordu ya; “Allah dilerse dinine bir kafir eliyle yardım 
eder.” Nasıl eder sorusunu merak ediyor musunuz? ĠĢte burada olduğu 
gibi. 

 
inne fir'avne ve hamane ve cünudehüma kânu hatıiyn belli ki 

Firavun, Haman ve onların askerleri yanılgı içindeydiler. Ve mekeru ve 
mekerAllah.. hatırlayınız ayeti. Onlar hileli bir düzen kurdular, Allah‟ta 
onların düzenine karĢı o düzeni alt edecek bir düzen kurdu. vAllahu 
hayrul makiriyn. (A.Ġmran/54) Allah‟ın alt eden düzeni düzenlerin en 
hayırlısıdır. 

 
 
9-) Ve kaletimraetü fir'avne kurretü aynin liy ve lek* lâ taktüluh* 

asâ en yenfe'ana ev nettehızehu veleden ve hüm lâ yeĢ'urun; 
 
Firavun'un karısı dedi ki: "Benim için de senin için de göz 

aydınlığıdır (bu çocuk). Onu öldürmeyin! Umulur ki bize faydalı olur yahut 
Onu evlat ediniriz"... Onlar (iĢin) farkında değillerdi. (A.Hulusi) 

 
09 - Firavunun hatunu ise «bir göz bebeği: bana ve sana, bunu 

öldürmeyin, belki bize yarar, yahut evlat ediniriz» dedi ve onlar farkında 
değillerdi. (Elmalı) 

 
 
Ve kaletimraetü fir'avne kurretü aynin liy ve lek Firavunun 

karısı; iĢte benim içinde senin içinde bir göz aydınlığı dedi. Çok sevimli 
bir bebekti Hz. Musa‟nın bebekliği. Bu sevimliliği Kur‟an da dile 
getirilirken görüyoruz. Tâhâ suresinin 39. ayetinde.ve elkaytü aleyke 
mehabbeten minnĠY (Tâhâ/39) buyruluyor. Senin üzerine katımızdan bir 
muhabbet koyduk. Senin üzerine katımdan, yani sırf lütuf olarak bir 



muhabbet, seni sevdirdim diyor. Sevimli kıldım. Onun için O sevimliliğin 
bile altında ilahi senaryonun bir boyutunun yattığını görüyoruz. 

 
Bu Ve kaletimraetü fir'avne burada konuĢan Firavunun karısı kim. 

Bir sonraki ayete göre bu firavunun kendi eĢi zaten bu kadın Tahrim/11. 
ayetinde örnek gösterilen kiĢi ile özdeĢleĢtirilir. Hemen büyük 
müfessirlerimizin tamamı bu kadını o kadınla özdeĢleĢtirir. O kadın 
kimdi? Adını bilmediğimiz fakat küfre isyanın adı olan Asiye adını, sanını, 
namını alan o tarihin bağrında Allah‟ın vahyi tarafından unutulmaktan 
kurtarılan ve örnek gösterilen o yüce anne. ĠĢte o kadın olduğu yolunda 
müfessirlerimiz hemen hemen müttefiktirler. 

 
lâ taktüluh* asâ en yenfe'ana ev nettehızehu velede onu 

öldürmeyin bakarsın bize bir yararı dokunur ya da evlatlık edinebiliriz 
dedi. ve hüm lâ yeĢ'urun ama berikiler olacakların halâ farkında 
değildiler. Yani “ilahi senaryo” iĢliyor ama onlar hiçbir Ģeyin farkında 
değiller. Tabir caizse bu senaryo içinde birer figüran olarak oyunlarını ifa 
ediyorlar. 

 
 
10-) Ve asbeha fuadü ümmi Musa fariğa* in kâdet letübdiy Bihi 

lev lâ en rabatnâ alâ kalbiha litekûne minel mu'miniyn; 
 
Musa'nın anasının gönlü çocuğundan baĢka Ģey düĢünmez oldu... 

Ġman edenlerden olması için eğer güven duygusu vermeseydik, az kalsın 
onu açıklayacaktı. (A.Hulusi) 

 
10 – Musâ‟nın anasının gönlü ise bomboĢ sabahı etti, az daha onu 

açıverecekti: kalbine râbıta vermese idik eğer imanlılardan olsun diye. 
(Elmalı) 

 
 
Ve asbeha fuadü ümmi Musa fariğan bu arada Musa‟nın annesi 

gönlü onun hasret ateĢiyle dolu olarak sabahı etti. in kâdet letübdiy Bihi 
lev lâ en rabatnâ alâ kalbiha litekûne minel mu'miniyn öyle ki 
vaadimize inanıp güvenenlerden biri olması için kalbini sımsıkı 
pekiĢtirmiĢ olmasaydık eğer, onun kimliğini az kalsın açığa vuracaktı. 
Yani evladı olduğunu, kendisine ait olduğunu az kalsın söyleyecekti. 
Fakat vaadimize güvenini tam yaptık. Gönlünü bağladık. Gönlü 
bağlamak; raptetmek Sebbit kalbi alâ dıynik diyordu ya efendimiz 
duasında; “Ya mukallibel kulûp sebbit kâlbi alâ dinike.” Ey kalpleri 
evirip çeviren Allah‟ım kalbimi dinin, kalbimi sevgin üzerinde sabit kıl, 
raptet.  



 
ĠĢte sürekli dönen, bir kararda durmayan, bir oraya bir buraya akan 

kalbin hakikat üzerinde sabit kılınması. Burada da bunu görüyoruz. 
 
 
11-) Ve kalet liuhtihi kussıyh* febesuret Bihi an cünübin ve 

hüm lâ yeĢ'urun; 
 
(Musa'nın anası, Musa'nın) kız kardeĢine dedi ki: "Onu izle"...  (O 

da) onlar farkında olmaksızın, Onu uzaktan gözledi. (A.Hulusi) 
 
11 - Onun hemĢiresine izini takip et de demiĢti, o da uzaktan 

gözetti, onlar farkında değillerdi. (Elmalı) 
 
 
Ve kalet liuhtihi kussıyh iĢte bu halde iken o Musa‟nın ablasına 

onu izle dedi. Yani kendi kızına diyebilirdi, yani libnetiha, kendi kızına. 
Fakat onun kardeĢine Musa‟nın kardeĢine. Yani kızı olduğu için 
emretmedi bebeğin ablası olduğu için emretti. Bir Ģefkat var, bir Ģefkat ve 
sevgi kokuyor bu ifade tarzı. febesuret Bihi an cünüb bunun üzerine kız 
onu uzaktan izlemeye koyuldu. ve hüm lâ yeĢ'urun hala onlar hiçbir 
Ģeyin farkında değildiler. Yani alttan alta sahneyi kenara çekip hakikati 
hatırlatıyor ayetler biterken adeta. Yani olaylar akıyor bir taraftan, bir 
taraftan da olayın maksadına sürekli atıfta bulunuyor. 

 
Çocuk suya verildi, bu su Nil‟di bildiğimiz kadarıyla. Gürül gürül 

akan Nil‟in içerisinde bir sepetin içinde salına salına gözden kaybolan 
çocuğun annesinin duygularını düĢünün. O anda yaĢanan acıyı düĢünün 
ve Allah‟ın yardımını düĢünün ve manzarayı eğer göz önüne getirirseniz 
ne büyük ne muhteĢem bir ilahi kayra, ilahi yardımla karĢı karĢıya 
olduğunu da anlarız. 

 
 
12-) Ve harramnâ aleyhil meradı'a min kablü fekalet hel 

edüllüküm alâ ehli beytin yekfülunehu leküm ve hüm lehu nasıhun; 
 
Önce, Ona sütanneleri haram kıldık (Musa hiçbir kadından süt 

emmedi); (kız kardeĢi) dedi ki: "Sizin namınıza Onun bakımını üstlenip 
yetiĢtirecek bir aile göstereyim mi?" diye akıl verdi. (A.Hulusi) 

 
12 - Önceden ona emzikçileri haram etmiĢtik bu vesîle ile vardı da 

sizin hesabınıza bunun bakımını deruhte edecek hem ona hayırhahâne 
bakacak bir ehli beyt buluvereyim mi size? Dedi. (Elmalı) 



 
 
Ve harramnâ aleyhil meradı'a min kabl ve biz daha ilk günden 

onun Mısır‟lı süt anneleri emmekten geri durmasını sağladık. fekalet hel 
edüllüküm alâ ehli beytin yekfülunehu leküm bu durumu öğrenen kız 
kardeĢi onun bakımını sizin adınıza üstlenecek bir aile göstermemi ister 
misiniz dedi ve ekledi; ve hüm lehu nasıhun hem onlar onu iyi eğitirler. 
Onlar ona güzel bir eğitim de verirler. Böyle bir aile bulmamı ister misiniz. 

 
 
13-) Feradednahü ila ümmihi key tekarre aynüha ve lâ tahzene 

ve lita'leme enne va'dAllâhi Hakkun ve lakinne ekserehüm lâ 
ya'lemun; 

 
Nihayet Onu anasına geri döndürdük ki, gözü aydın olsun, mahzun 

olmasın ve bilsin ki, Allâh'ın vaadi Hak'tır... Fakat onların çoğu bilmezler. 
(A.Hulusi) 

 
13 - Bu suretle onu anasına iâde eyledik ki gözü aydın olsun da 

hüzünlenmesin ve bilsin ki Allahın vaadi muhakkak haktır ve lâkin çokları 
bilmezler. (Elmalı) 

 
 
Feradednahü ila ümmihi key tekarre aynüha ve lâ tahzen ve 

sonunda onu annesine döndürdük ki gözü aydın olsun ve üzülmesin 
diye. Yani kaybını yitiğini buldurduk o yüce anaya. ve lita'leme enne 
va'dAllâhi Hakkun ve lakinne ekserehüm lâ ya'lemun insanların çoğu 
bunu bilmese de Allah‟ın vaadinin kesin gerçek olduğunu bilsin diye. 

 
Ġlahi senaryo, tüm senaryoları rafa kaldırır dostlar. Hz. peygamberin 

yetiĢtirilmesine de dolaylı bir atıf gibi geliyor bana bu kıssa. Onun kiĢiliği 
Hz. Musa‟nın çocukluk hikayesi bağlamında inĢa ediliyor. Yani nerden 
nereye diyorsan eğer kendin için, Musa‟ya bak. Nereden nereye 
olduğunu gör. Allah söz verdi mi yapar. Kıssanın bu bölümünün son 
ayetinde en çarpıcı ibare bu. enne va'dAllâhi Hakkun Allah‟ın vaadi 
gerçek. Söz verdi mi yapar. Özetle hepimiz için Allah sonsuz imkandır. 
Kulun gücünün bittiği yerde Allah‟ın yardımı baĢlar. 

 
 
14-) Ve lemma beleğa eĢüddehu vesteva ateynahu hükmen ve 

ılma* ve kezâlike neczil muhsiniyn; 
 



(Musa) olgunluğa eriĢip (33 yaĢ) daha sonra da (olgunluğun getirisi 
olan, olayları hakkıyla değerlendirme) yaĢına eriĢtiğinde (40 yaĢ) Ona 
hüküm ve ilim verdik... Muhsinleri iĢte böyle mükâfatlandırırız. (A.Hulusi) 

 
14 - Vaktâ ki kıvamına irip dengini buldu ona bir hâkimiyetle bir ilim 

verdik ve iĢte Muhsinlere böyle mükâfat ederiz. (Elmalı) 
 
 
Ve lemma beleğa eĢüddehu vesteva ateynahu hükmen ve ılma 

derken Musa eriĢkinlik dönemini tamamlayıp aklı iyice olgunlaĢınca, 
aklının iyice olgunlaĢtığı bir yaĢa eriĢince ona üstün bir muhakeme ve 
seçip ayırma yeteneği kazandıran bir bilgi bahĢettik. Bu yaĢın yeni ahitte 
40 olduğu söylenir. Yani Hz. Musa‟ya bu vahyin 40 yaĢında geldiği ifade 
buyrulur. 

 
Burada ilim, yani onaateynahu hükmen ve ılma Hükm; 

Muhakeme yeteneği. Ġlm; bilgi, veri data, malumat değil. Ġlim; alametten 
gelir. ĠĢaret yani. Atıf. Ġlmin tarifini Mekais sahibi Ġbn. Faris Ģöyle yapar;  

 
“El-Ġlmu yedullu 'alâ eserin bi'Ģ-Ģey'i yetemeyyezu bihi 'an 

ğayrihi.” Ġlim; bir Ģeyi ondan olmayandan ayırmak için verilen bir eser, bir 
iz bir belirtidir, bir alamettir. Yani o izi takip ederek hakikati batıldan 
ayırırsınız. Hakkı o izi takip ederek batıldan ayırırsınız. Doğruyu o izi 
takip ederek yanlıĢtan ayırırsınız. Güzeli o izi takip ederek çirkinden 
ayırırsınız. ĠĢte onun için böyle çevirmeyi daha uygun buldum. 

 
Ġlim eĢyanın illet, hikmet ve gayesini kavramaktır. Ġlim sadece 

malumat sahibi olmak değil, eĢyanın illet, hikmet ve gayesini 
kavramaktır. Bu iĢlemi yapan yetenek muhakemedir. ĠĢte hüküm ve ilm; 
ikisi birden onun için zikrediliyor. Bu hüküm ve ilim verildiği ifadesi aynı 
zamanda Yusuf/22. ayetinde Hz. Yusuf içinde kullanılır. 

 
ve kezâlike neczil muhsiniyn biz dürüst ve erdemli davrananları 

iĢte böyle ödüllendiririz. 
 
 
15-) Ve dehalel mediynete alâ hıyni ğafletin min ehliha 

fevecede fiyha racüleyni yaktetilan* hazâ min Ģî'atihi ve hazâ min 
adüvvih* festeğasehülleziy min Ģî'atihi alelleziy min adüvvih* 
fevekezehu Musa fekada aleyh* kale hazâ min ameliĢ Ģeytan* 
innehu adüvvün mudıllün mubiyn; 

 



(Musa) herkesin kendi dünyasına çekilmiĢ olduğu bir saatte Ģehre 
girdi... Orada birbirini öldürmeye çalıĢan iki kiĢi gördü... Biri Onun 
halkından, öbürü de Onun düĢmanındandı... Onun halkından olan, 
düĢmanına karĢı Musa'dan yardım istedi... Musa da ona bir yumruk 
vurup öldürdü... (Sonra) dedi ki: "Bu, Ģeytanın (bedenselliğin - bedensel 
bağların) iĢindendir. Muhakkak ki o (Ģeytan - kendini beden 
kabullenmek), apaçık saptırıcı bir düĢmandır." (A.Hulusi) 

 
15 - Bir de Ģehre girdi ahalisinin bir gaflet demi idi, derken orada iki 

adam buldu dövüĢüyorlardı biri Ģiy‟asından biri de düĢmanından, 
binaenaleyh Ģiy'asından olan ondan düĢmanından olana karĢı istimdat 
etti Musâ da ona bir yumruk indirdi iĢini bitiriverdi, bu dedi: ġeytanın 
iĢinden, o cidden ĢaĢırtıcı belli bir düĢman. (Elmalı) 

 
 
Ve dehalel mediynete alâ hıyni ğafletin min ehliha kıssa devam 

ediyor. ġimdi büyümüĢ bir Musa ile karĢı karĢıyayız. Sarayda büyümüĢ 
üstelik. DüĢünün mutlak bir ölümden Allah‟ın yardımı sayesinde kurtulup 
sarayda prens olmuĢ bir Musa ile karĢı karĢıyayız. Ve Musa halkının her 
Ģeyden habersiz olduğu bir demde kente girdi. fevecede fiyha racüleyni 
yaktetilan ve orada iki adamı birbiri ile kavga ederken buldu. hazâ min 
Ģî'atihi ve hazâ min adüvvihi bunlardan biri kendi halkına, diğeri 
düĢman tarafına mensuptu. 

 
festeğasehülleziy min Ģî'atihi alelleziy min adüvvihi derken 

kendi halkından olan düĢmana mensup olana karĢı ondan yardım istedi. 
fevekezehu Musa fekada aleyh bunun üzerine Musa hemen atlayıp bir 
yumruk çekti ve adamın iĢini bitirdi. Bir yumrukta. Yani öyle anlıyoruz ki 
oradaki “fe” fa‟yı takibiye yardım çağrısı iĢitilir iĢitilmez yerinden fırlayıp 
bir yumrukta adamın iĢini bitirdiğini yan anlamlardan öğreniyoruz. 

 
kale hazâ min ameliĢ Ģeytan fakat kendine gelince, biz yine yan 

anlamlardan onu çıkarıyoruz; bu Ģeytanın iĢi olmalı dedi. innehu 
adüvvün mudıllün mubiyn çünkü o kiĢiyi yoldan çıkaran apaçık bir 
düĢmandır. 

 
Burada dikkat buyurunuz asıl kınanan ve vurgu yapılan, kaza eseri 

olduğu açık olan bu ölüm değil. Ondan çok daha öte bir Ģeye vurgu 
yapılıyor burada. Bu Ģeytanın iĢi denilerek Hz. Musa‟nın bizden 
gerekçesiyle haklıya karĢı haksızı savunması. Evet, Yani burada asıl 
vurgu yapılan Ģey bizden gerekçesiyle haksızı savunmak. 17. ayet 
Ġbrani‟nin haksız olduğunu gösteriyor zaten. 17. ayet gelecek. 

 



Ġsrail oğullarının kutsal ırkçılığını ret içeriyor bu kıssa aynı 
zamanda. Yani onlar ırkçılığı din yapmıĢlardı. Din ile ırkçılığı bir araya 
getirmiĢler, bir gözede buluĢturmuĢlardı. Onun için tanrıyı bile 
millileĢtirmiĢlerdi, Yahuva‟yı. Yani kutsal ne değer varsa onları 
millileĢtirmiĢlerdi. Onun için bu ayetlerde aslında daha sonradan ırkçılığı 
kutsallık kisvesi altında pazarlayacak olan YahudileĢmiĢ Ġsrail oğullarına 
bir öğütte var. 

 
Genelde her tür ırk asabiyeti ret içeriyor tabii ki imaen. Çünkü ne 

diyordu efendimiz; “Men dea ila asabiyetin Fe leyse min nar.” Kim ırk 
asabiyetine, kavmi bir asabiyete çağırırsa, o kesinlikle bizimle iliĢkisini 
kesmiĢtir, bizden değildir. Diyordu. 

 
 
16-) Kale Rabbi inniy zalemtü nefsiy fağfir liy feğafere leh* 

inneHU "HU"vel Ğafûrur Rahıym; 
 
"Rabbim! Doğrusu ben nefsime (hakikatime) zulmettim (kendimi 

beden dünyasına ait kabullenmekle), beni mağfiret et!" dedi (Musa)... 
(Rabbi de) Onu mağfiret etti. Kesinlikle "HÛ" Ğafûr'dur, Rahıym'dir. 
(A.Hulusi) 

 
16 - Ya rab dedi: doğrusu ben nefsime yazık ettim, artık 

mağrifetinle benim suçumu ört: o da mağrifet buyurdu, hakikat o, öyle 
gafur öyle rahîmdir. (Elmalı) 

 
 
Kale Rabbi inniy zalemtü nefsiy fağfir liy Rabbim dedi bu olayın 

ardından. Ben kendime kötülük ettim, ben kendime zulmettim ne olur 
beni affet, feğafere leh Evet, bunun üzerine Allah onu affetti. Gönülden 
bir tevbe, gönülden bir af isteği, gönülden bir istiğfar ve arkasından gelen 
af. Aslında neye vurgu yapıldığı bir kez daha ortaya çıkıyor. 

 
Tabii burada ilahi hikmetin tecellisine bakınız. Peygamber adayı 

olarak seçildiği daha önce vurgulanmıĢtı. Hatta doğumunda. Daha önce 
o ayeti iĢledik. Ben onu Resullerden biri kılacağım diyordu rabbimiz 
annesine. Yani aday adayı. Fakat öyle ağır acılardan geçiyor ki adeta, 
önce mutlak ölümden döndürülüp sarayda büyütülüyor. Zikzaklar Hz. 
Musa‟nın hayatında. Bir iniĢ bir çıkıĢ. Ondan sonra sarayda büyümüĢ, 
belki tahtın varisi olan bir preslikten çobanlığa. Aç susuz yolculuğa. Yani 
öyle hayatı iniĢ ve çıkıĢ. Adeta gergef gergef dokunuyor. Adeta Hz. 
Musa‟nın ruhu iki tarafa gerilmiĢ tın tın öttürülüyor. Yani eğitiliyor. Ġlahi 
terbiye onu böyle yüceltiyor. 



 
inneHU "HU"vel Ğafûrur Rahıym çünkü O, evet O‟dur sonsuz 

merhametiyle sınırsız bağıĢlayıcı olan. Ġnsan peygamber, bu ayetlerde 
aynı zamanda Resulallah‟ın peygamber tasavvuru da inĢa ediliyor. Tabii 
hepimizin. 

 
 
17-) Kale Rabbi Bima en'amte aleyye felen ekûne zahiyren 

lilmücrimiyn; 
 
(Musa) dedi ki: "Rabbim, varlığımdaki nimetlerine yemin ederim ki, 

(aidiyet duygusuna kapılarak) suçlulara asla arka çıkmayacağım." 
(A.Hulusi) 

 
17 - Ya rab! Dedi: bana olan bu in'amın hakkı için artık mücrimlere 

aslâ zahîr olmam. (Elmalı) 
 
 
Kale Rabbi Bima en'amte aleyye felen ekûne zahiyren 

lilmücrimiyn Rabbim dedi yine Hz. Musa; BahĢettiğin nimet hakkı için 
suçlu ve haksız kimselere bundan böyle asla arka çıkmayacağım. Evet, 
demek ki haksızmıĢ Ġbrani olan. Zalim, bizden gerekçesiyle arka çıkmam 
bundan böyle.  

 
Belki de 56. ayetle bir irtibatı olsa gerekĠnneke lâ tehdiy men 

ahbebte (56) yani sen sevdiğini doğru yola iletemezsin. Ayetiyle bir atıf 
olsa gerek arasında bu olayın. Yani ben sevsem bile eğer sen 
sevmiyorsan, sen hidayet etmiyorsan ben onu desteklemem, yani bu 
manada. Onun arkasında durmam. 

 
 
18-) Fe asbeha fiyl mediyneti haifen yeterakkabu 

feizellezistensarehu Bil emsi yestasrihuh* kale lehu Musa inneke 
leğaviyyün mubiyn; 

 
(Musa) Ģehirde (etrafı) gözetleyerek korku içinde sabahladı... Bir de 

ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen (yine) Ona feryat ediyor... 
Musa ona dedi ki: "Muhakkak ki sen apaçık bir azgınsın!" (A.Hulusi) 

 
18 - Derken Ģehirde korku içinde sabahı etti gözetiyordu, baktı ki 

dün kendisinden yardım isteyen ona yine feryat ediyor, Musâ ona 
besbelli sen yaramazsın dedi. (Elmalı) 

 



 
Fe asbeha fiyl mediyneti haifen yeterakkabu ertesi sabah o 

kentte endiĢe ile etrafı kolaçan ederek dolaĢıyordu. feizellezistensarehu 
Bil emsi yestasrihuhu fakat o da nesi dün ondan yardım isteyen adam 
kendisini yine yardıma çağırmasın mı? kale lehu Musa inneke 
leğaviyyün mubiyn Musa ona dedi ki; Besbelli ki sen iyice sapıtmıĢsın, 
yoldan çıkmıĢsın dedi. 

 
 
19-) Felemma en erade en yebtıĢe Billeziy huve adüvvün 

lehüma, kale ya Musa etüriydü en taktüleniy kema katelte nefsen 
Bil' ems* in türiydü illâ en tekûne cebbaren fiyl Ardı ve ma türiydü 
en tekune minel muslihıyn; 

 
(Musa) ikisinin de düĢmanı olanı (kendi halkından olana tekrar 

yardım amaçlı olarak) yakalamak isteyince, (o kiĢi) dedi ki: "Ey Musa... 
Dün birini katlettiğin gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Sadece bir 
zorba olmak istiyorsun buralarda; iĢleri düzeltmek gibi bir arzun yok!" 
(A.Hulusi) 

 
19 - Deyip de o ikisinin bir düĢmanı olan herifi yakalayıvermek 

isteyince: ya Musâ dedi: dün bir adamı öldürdüğün gibi benî de öldürmek 
mi istiyorsun, ara düzelticilerden olmak istemeyip de yer yüzünde bir 
zorba mı olmak istiyorsun. (Elmalı) 

 
 
Felemma en erade en yebtıĢe Billeziy huve adüvvün lehüma 

fakat bir yandan da her ikisinin ortak düĢmanı olan kimseyi yakalamaya 
giriĢmiĢti. Yani hem öyle diyor, hem de hala o bulaĢık, demek ki o 
“bizden” duygusu hala alttan alta var. Hala temizlenmemiĢ o duygu. Hem 
haklıyı haksızı biliyor. Ama buna rağmen içgüdü ile, refleksif bir 
davranıĢla yine de o kendi milliyetinden olan adamın düĢmanını 
yakalamaya seyirtti, koĢtu. 

 
kale ya Musa etüriydü en taktüleniy kema katelte nefsen Bil' 

ems O kiĢi ey Musa dedi. Daha dün öldürdüğün adam gibi beni de mi 
öldürmek istiyorsun? in türiydü illâ en tekûne cebbaren fiyl Ardı ve 
ma türiydü en tekune minel muslihıyn anlaĢılan senin tek arzun 
haksızlıkları gideren ve düzelten biri olmak değil, ülkenin baĢına zorba 
kesilmen. Yani bir yerde yönetenleri kastederek, sen de eğitildiğin 
saraydakilerin yoluna mı uyuyorsun dercesine böyle bir uyarıda bulundu. 

 



Bu ikinci sınav aslında iĢin bilgisine sahip olmasına rağmen iĢin 
hala içine yatmamıĢ olmalı. Yani hala iĢin ahlaki boyutunda problem var. 
O halde ne gerekli? Çok sıkı bir eğitime göndermek gerekli.  Madem pırıl 
pırıl edecek Allah onu, çünkü nübüvveti onun üstüne inĢa edecek. 
Peygamberler peygamber olmadan önce, yani tertemiz kılınırlar da onun 
üzerine inĢa edilirler, eğitilirler, saflaĢırlar, temizlenirler. 

 
Evet o halde ciddi bir eğitim ve terbiyeden geçmek üzere Medeyn‟li 

öğretmenin eline seni göndereyim. Zımnen rabbimizin dediği bu aslında 
ve arkasından gelen ayetlerde de bunu görüyoruz zaten. 

 
 
20-) Ve cae racülün min aksal mediyneti yes'a* kale ya Musa 

innel melee ye'temirune Bike li yaktüluke fahruc inniy leke minen 
nasıhıyn; 

 
ġehrin uzak ucundan bir adam koĢarak geldi... Dedi ki: "Ey Musa! 

ġehrin ileri gelenleri, senin öldürülmen konusunu tartıĢıyorlar... Kaç 
buradan... ġüphesiz sana öğüt verenlerdenim." (A.Hulusi) 

 
20 - ġehrin öte baĢından bir adam da koĢarak geldi: Musâ dedi: 

haberin olsun heyet, seni öldürmek için hakkında emri müzakere 
ediyorlar, hemen çık! Ben cidden senin hayırhahlarındanım. (Elmalı) 

 
 
Ve cae racülün min aksal mediyneti yes'a iĢte bu sırada kentin 

öteki ucundan bir adam koĢarak geldi. kale ya Musa innel melee 
ye'temirune Bike li yaktüluk ey Musa dedi soylular seni öldürmek için 
hakkında görüĢme yapıyorlar. 

 
Burada suikast hazırlığı için belki de. Belki açıkça bir öldürme 

hükümle bir öldürme bilmiyoruz ama, Hz. peygamber için müĢriklerin 
yavaĢ yavaĢ düĢündükleri suikasti de ima eder bir  tarz görüyoruz, üslup 
görüyoruz. Çünkü bu zaman dilimi içerisinde müĢrikler artık 
Resulallah‟tan kurtulmak için ona suikast düzenlemek gibi bir düĢünceyi 
tartıĢıyorlardı. 

 
fahruc inniy leke minen nasıhıyn derhal burayı terk et ve Ģunu da 

unutma ki ben senin iyiliğini isteyen biriyim dedi. 
 
 
21-) Feharece minha haifen yeterakkab* kale Rabbi necciniy 

minel kavmiz zâlimiyn; 



 
Bunun üzerine (Musa) korkarak, (etrafı) gözetleyerek oradan çıktı... 

(Musa) dedi ki: "Rabbim, zâlim toplumdan beni kurtar!" (A.Hulusi) 
 
21 - Derhal oradan korku ile çıktı gözetiyordu, dedi: ya rabbi! kurtar 

beni bu zalim kavimden. (Elmalı) 
 
 
Feharece minha haifen yeterakkab* kale Rabbi necciniy minel 

kavmiz zâlimiyn bunun üzerine korku dolu gözlerle etrafı gözetleyerek 
orayı terk ederken bir yandan da rabbine Ģöyle yalvarıyordu.necciniy 
minel kavmiz zâlimiyn ey rabbim beni bu zalim toplumun elinden kurtar. 

 
 
22-) Ve lemma teveccehe tilkae Medyene kale asâ Rabbiy en 

yehdiyeniy sevaessebiyl; 
 
Medyen (ġuayb a.s.ın memleketi) tarafına yöneldiğinde (Musa) 

dedi ki: "Umulur ki Rabbim, düzlüğe çıkartır!" (A.Hulusi) 
 
22 - Vaktâ ki Medyen cihetine yöneldi, ola ki rabbim beni düz yola 

çıkara dedi. (Elmalı) 
 
 
Ve lemma teveccehe tilkae Medyene kale asâ Rabbiy en 

yehdiyeniy sevaessebiyl ve Medyen‟e doğru yola koyulurken umarım 
rabbim beni doğru bir yola yönlendirir dedi. 

 
Meyden halkı Arapların amoid kolundan olan bir halk. Hem ırk, hem 

dil olarak Ġbranilerle aynı kökenden. Bugünkü Amman vadisinde 
yaĢıyorlar, Mısır‟a mücavir, bağımsız bir bölge aynı zamanda. Yani Hz. 
Musa Resmi Mısır sınırları dıĢına çıkarak onların elinden kurtulmak 
istiyor ve bu iĢ için en müsait, en uygun toprak Meyden toprağı. Onun 
içinde orayı tercih ediyor. 

 
 
23-) Ve lemma verade mae Medyene vecede aleyhi ümmeten 

minenNasi yeskun* ve vecede min dunihimümraeteyni tezûdan* 
kale ma hatbüküma* kaleta lâ neskıy hatta yusdirer ri'aü ve ebuna 
Ģeyhun kebiyr; 

 
(Musa) Medyen su kuyularına ulaĢınca, hayvanlarını sulayan bir 

grup gördü. Az ötede de iki kız, hayvanlarını sulamak için sıra bekliyordu. 



(Musa) sordu: "Nedir derdiniz ne bekliyorsunuz?" Dediler ki: "Çobanlar 
sulayıp dönene kadar biz sulayamayız... Babamız da çok ihtiyardır bu iĢe 
gelemez!" (A.Hulusi) 

 
23 - Ve vaktâ ki Medyen suyuna vardı, üzerinde bir küme insan 

buldu suluyorlar, ötelerinde de iki diĢi ehli buldu sakınıp duruyorlar, 
derdiniz nedir? Dedi «biz: çobanlar çekip gitmeyince sulamayız ve bizim 
babamız büyük bir pirdir» dediler. (Elmalı) 

 
 
Ve lemma verade mae Medyene vecede aleyhi ümmeten 

minenNasi yeskun Musa Meyden sularına ulaĢınca orada hayvan 
sulayan bir grup insanla karĢılaĢtı. ve vecede min dunihimümraeteyni 
tezûdan ve onların az ötesinde iki kadın hayvanlarını tutmaya. Tezudan; 
yani sahip olmaya engellemeye, dağılmaktan korumaya çalıĢıyorlardı. 

 
kale ma hatbüküma onlara dedi ki size nasıl yardımcı olabilirim. 

Yani aslında lafzen arzunuz nedir, ne arıyorsunuz burada, ne 
istiyorsunuz anlamına gelse de iĢlev olarak size nasıl yardımcı olabilirim 
dedi. 

 
kaleta lâ neskıy hatta yusdirer ri'a onlar bu çobanlar iĢini bitirip 

ayrılıncaya dek biz hayvanlarımızı sulayamıyoruz dediler. ġikayet eder 
gibi bir tavırla. ve ebuna Ģeyhun Kebiyr ve bir de açıklama yaptılar. 
Yani arada tabii ki veciz ifade, Kur‟an ın veciz beleğatı gereği, neden biz 
geldik, bir erkeğimiz yok muydu diye soracak olursan, öyle düĢünürsen; 
Babamız var ama o da çok yaĢlı biri dediler. 

 
 
24-) Feseka lehüma sümme tevella ilezzılli fekale Rabbi inniy 

lima enzelte ileyye min hayrin fakıyr; 
 
Bunun üzerine (Musa), onlar namına suladı... Sonra gölgeye geri 

dönüp niyaz etti: "Rabbim, Ģüphesiz ki, bana nasip ettiğin hayırdan 
(kaçıp kurtulduktan) sonra, çok yoksul kaldım!" (A.Hulusi) 

 
24 - Bunun üzerine ikisine sulayıverdi, sonra gölgeye çekildi de «ya 

rabbi! dedi: ben cidden bana indirdiğin hayırdan dolayı bir 
fakirim».(Elmalı) 

 
 
Feseka lehüma bunun üzerine Musa onların hayvanlarını onların 

yerine suladı. sümme tevella ilezzılli fekale Rabbi inniy lima enzelte 



ileyye min hayrin fakıyr ardından gölgeye çekilip Ģöyle yalvardı. 
Rabbim bana bahĢedeceğin her hayra öylesine muhtacım ki..! 

 
Evet, bu dua Resulallah‟ın Taif dönüĢü Mekke‟ye girmeden önceki 

duasına benziyor. “Allah‟ım gücümün tükendiğini sana arz ediyorum. 
Kuvvetimin azaldığını, bitmek üzere olduğunu sana arz ediyorum. 
Ġnsanlardan bıkıp usandığımı sana arz ediyorum. Beni kimlerin eline 
bıraktın Allah‟ım.” Diyordu. Ve ondan sonra da; “Eğer bana gazaplı 
değilsen, bana kırgın değilsen vallahi çektiğim hiçbir Ģeye aldırmam.” 
diyordu ya duasında Resulallah. (Ġbn HiĢam, Sira II, 29-30).  

 
ĠĢte bana o duayı hatırlattı. BitmiĢlik, ya rabbi ben bittim. Hz. 

Musa‟nın o hali. Vereceğin her türlü hayra o kadar muhtacım ki..! Aslında 
burada mazi fiil kullanılmıĢ. Yani sanki verilmiĢ olan bir hayır. Var gibi 
ifade buyrulmuĢ. Bu tabii bu kızlarla karĢılaĢmayı bir hayır gibi 
algıladığını da aslında gösteriyor. Yani gökte ararken yerde galiba bir Ģey 
bulduk gibi bir imada içerse gerektir. 

 
 
25-) Fecaethü ihdahüma temĢiy alestihya'* kalet inne ebiy 

yed'uke liyecziyeke ecre ma sekayte lena* felemma caehu ve kassa 
aleyhil kasasa, kale lâ tehaf, necevte minel kavmizzâlimiyn; 

 
O iki kızdan biri utangaç bir hâlde Ona (Musa'ya) geldi... Dedi ki: 

"Babam, hayvanlarımızı sulamanın karĢılığını ödemek amacıyla seni 
davet ediyor"... (Musa) ġuayb'a gelip Ona hikâyesini anlattığında, 
(ġuayb) dedi ki: "Korkma! O zâlim toplumdan kurtuldun!" (A.Hulusi) 

 
25 - Derken o ikinin birisi bir edep-ü haya üzere yürüyerek ona 

geldi, «babam seni davet ediyor bize su çekiverdiğin ecrini sana ödemek 
için» dedi bunun üzerine varıp ona kıssayı anlatınca, korkma, dedi, 
kurtuldun o kavimden, o zalimlerden. (Elmalı) 

 
 
Fecaethü ihdahüma temĢiy alestihya'* kalet Evet, bu yorum 

doğru çünkü arkadaki ayet bu yorumu doğruluyor. Derken o kızlardan biri 
utana sıkıla çıkageldi ve dedi ki; inne ebiy yed'uke liyecziyeke ecre ma 
sekayte lena babam hayvanlarımızı sulamana karĢılık ücret ödemek 
üzere seni çağırıyor. felemma caehu ve kassa aleyhil kasas Musa 
onun yanına varıp ta ona olan biten her Ģeyi bir bir anlatınca kale lâ 
tehaf, necevte minel kavmizzâlimiyn O korkma dedi zalim kavmin 
elinden artık kurtulmuĢ oldun. 

 



Bu ayet sureye ismini ilham eden ayet.ve kassa aleyhil kasas iĢte 
el kasas suresi buradan mülhem olarak bu isim verilmiĢ. 

 
Öğretmenin görevi baĢlıyor. Öğrenci geldi, öğrenci gönderildi. 

Öğretmen Ģimdi kendi görevini yapmak üzere rolünün bilincinde, belki de 
bilincinde değil, belki de ilahi senaryo da kendisine düĢen bu rolü 
farkında olmadan oynayacak ama Ģu bir gerçek ki bu öğretmen bu iĢi 
tam yapabilecek biri. Her kimse. Bu öğretmenin Hz. ġuayb olduğu 
yorumları yapılmıĢsa da bu ibarelerin hiç birinde isim geçmez. Dikkatimizi 
bu çekmekte zaten. Onun için Taberi de de, Razi de de bu Kur‟an ın 
tavrına uygun davranılır ve bu yorumu sadece bir yorum olarak zikredilir 
ama bu yorum üzerinde katıldıklarına dair bir imada da bulunmazlar 
müfessirlerimiz. 

 
[Ek bilgi: “Medyen, halkı Hz. ibrahim'in soyundan olup Mısır'a sekiz 

günlük bir mesafededir. Allahü Teâîâ da duasını kabul edip Cebrail'i 
gönderir ve ġuayb (a.s.)'ın memleketi olan Medyen'in yolunu ona 
gösterir.  

 
O, bu istikamette ilerler ve Ģehre üç mil mesafede bulunan Medyen 

suyunun yanma gelir. Orada davarlarını sulayan bir insan topluluğu 
görür. Bunların yanı baĢında koyunlarım hapsetmiĢ, kimseyle 
ilgilenmeyen iki de kadın görür, onlara yaklaĢır ve iĢlerinin ne olduğunu 
sorar. Onlar da koyunlarım sulamak için sıra beklediklerini, çobanlar 
kuyunun baĢından ayrılana kadar, oraya yaklaĢamadıklarım, onlar 
ayrıldıktan sonra geri kalan su ile koyunlarım sulayacaklarını ve 
babalarının çok yaĢlı olduğunu söylerler.  

 
Bu iki kız, ġuayb (a.s.)'m kızlarıdır. Gerçekten de babaları çok 

yaĢlanmıĢtı. Musa (a.s.) koyunlarını sulamak için onlardan müsaade alır 
ve kuyunun baĢına gelir. Kuyunun ağzında bulunan kürk kiĢinin 
kaldıramadığı taĢı tek baĢına kaldırır, koyunları sular. Sonra bir ağacın 
altına çekilir ve Rabbine Ģöyle yalvarır: «Rabbim, doğrusu bana 
indireceğin hayra muhtacım.»  

 
O kızlar Musa (a.s.)'nm yalvarıĢını duyarlar, her günkünden daha 

erken eve dönerler. Babaları erken eve dönüĢ sebebini sorar, onlar da 
bir gencin gelip koyunlarım suladığım ve yaptığı duayı söylerler. Bunun 
üzerine ġuayb (a.s.) kızlarından birisini Musa (a.s.)'yi çağırmak üzere 
gönderir. (Ebü'l-Leys Semerkandi- Tefsirü'l-Kur'an)] 

 
[Ek bilgi; Müslümanlar arasında yaygınlaĢmıĢ rivayetlere göre, bu 

hanımların babaları Hz. ġuayb (a.s) olarak geçer. Fakat Kur'an her ne 



kadar Hz. ġuayb'a ünlü bir karakter olarak yer veriyorsa da buna dair bir 
imâda bulunmaz.  

 
Eğer Hz. ġuayb gerçekten o hanımların babası olsaydı, Kur'an da 

açıkça zikredilirdi, Ģüphesiz onun isminden bahseden birtakım rivayetler 
vardır, fakat Allame Ġbn Cerir olsun, Ġbn Kesir olsun bu rivayetlerden 
hiçbirini sahih addetmez. Ġbn Abbas, Hasan Basri, Ubeyde ve Said b. 
Cübeyr gibi büyük müfessirlerin Ġsrail kaynaklarına dayanmalarının, 
Talmud v.s gibi kaynaklarda adı geçen bu Ģahsı aynı adla (ġuayb) 
zikretmelerinin nedeni budur. 

 
Apaçıktır ki eğer Hz. ġuayb'ın adı fiilen Resulallah‟tan (s.a) rivayet 

edilmiĢ olsa bu alimler baĢka isim (yani kaynak) zikretmezlerdi. (Ebu‟l 
Al‟â Mevdudi-Tefhimu‟l Kur‟an)..! Allahu Alem..!] 

 
 
26-) Kalet ihdahüma ya ebetiste'cirh* inne hayre meniste'certel 

kaviyyül emiyn; 
 
Ġkisinden (kızlardan) biri dedi ki: "Ey babacığım, Onu iĢe al... 

ġüphesiz, bir ücretle çalıĢtırdıkların arasında en hayırlısıdır; güçlü, 
sözünde durandır." (A.Hulusi) 

 
26 - O ikinin biri, babacığım! Dedi: onu ecîr tut, çünkü tuttuğun 

ecîrlerin en hayırlısı o kavî, emîn adam. (Elmalı) 
 
 
Kalet ihdahüma ya ebetiste'cirhu kızlardan biri babasına Ģöyle 

yalvardı. Babacığım onu ücret karĢılığı yanında tut. inne hayre 
meniste'certel kaviyyül emiyn çünkü ücret karĢılığı tutabileceğin güçlü 
ve güvenilir kimselerin en iyisi bu olacaktır. 

 
AnlaĢılan o kızlardan biri ile duygusal bir yakınlığın ilk iĢaretleri de 

veriliyor. Yani böyle bir alttan alta bir duygusal yakınlıkta gözleniyor 
ayetlerde anlaĢıldığı kadarıyla. Zaten müteakip ayette bunu gösteriyor. 

 
 
27-) Kale inniy üriydü en ünkihake ıhdebneteyye hateyni alâ en 

te'cüreniy semaniye hıcec* fein etmemte aĢren femin ındik* ve ma 
üriydü en eĢukka aleyk* setecidüniy inĢaAllâhu minas salihıyn; 

 
(ġuayb Musa'ya) dedi ki: "Ben, sekiz sene bana çalıĢman 

karĢılığında Ģu iki kızımdan birini sana nikâhlamayı diliyorum... Eğer on 



seneye tamamlarsan, senin derûnunun getirisidir! Sana zorluk vermek 
istemem... ĠnĢâAllâh beni sâlihlerden bulacaksın." (A.Hulusi) 

 
27 - Dedi: haberin olsun ben Ģu iki kızımın birini sana nikâh etmek 

istiyorum, sen bana sekiz sene ecîrlik etmek üzere ki eğer onu 
doldurursan, o da kendinden, mamafih seni zorlamak istemiyorum 
inĢallah beni salihînden bulacaksın. (Elmalı) 

 
 
Kale inniy üriydü en ünkihake ıhdebneteyye hateyni alâ en 

te'cüreniy semaniye hıcec Kızların babası Musa‟ya; Bana bak dedi. 
ĠĢte Ģu iki kızımdan birisini sana, bana 8 yıl çalıĢman karĢılığında seninle 
evlendirmek istiyorum. fein etmemte aĢren femin ındik fakat bu süreyi 
10 yıla tamamlarsan o da senin bileceğin bir iĢ. Yani sen bilirsin artık 
gerisini. ve ma üriydü en eĢukka aleyk zira ben seni zahmete koĢmak 
istemem dedi. setecidüniy inĢaAllâhu minas salihıyn ĠnĢallah sen beni 
hep dürüst ve erdemli davranan biri olarak bulacaksın. Dedi. 

 
Kıssanın baĢından beri yaĢanılanları Ģöyle bir dikkate aldığımızda, 

Hz. Musa örneğinde bir insanın nereden çıkıp nereye, oradan çıkıp daha 
baĢka nereye gelebileceğinin gerçekten ilginç bir örneği ile karĢı 
karĢıyayız. Aslında bu kıssayla Hz. Musa‟nın burada anlatılan kıssasıyla 
Hz. Yusuf‟un kıssasını karĢılaĢtırmak insan çok öğretici gelecektir. 

 
Hz. Yusuf‟un kıssasını hatırlayalım, Öksüz büyüyen bir çocuk daha 

sonra kuyuya atılan sabî iken, küçük iken kuyuya atılan, kuyudan 
çıkartılıp köle diye satılan, köle diye satıldığı evin sahibesi tarafından 
iftira atılan, sadece iftira atılmakla kalmayıp iftira sonucunda zindana 
atılan ve oradan bütün bu ağır sınavların arkasından yer yüzünün en 
güçlü devletinin en yetkili kiĢisi olarak eski Mısır devletinin en etkin 
bakanlığı olan hazine bakanlığına getirilen bir süreç.  

 
Öyle bir süreç ki bu Hz Yusuf‟un örneği bir kiĢi ne yapabilir ki 

sorusunun tipik bir cevabıdır. Evet, her durum her çağ ve her zeminde 
böyle bir soruyu sorduracak durum yaĢanabilir;  

 
Bir kiĢi ne yapabilir ki? Topu topu bir kiĢi..! Bir kiĢi o kadar çok Ģey 

yapar ki liyakatle, imanla, iffetle, bilgi ile, hikmetle ve gayretle. Bunların 
tamamı bir kiĢide birleĢirse öyle çok Ģey yapar ki, tek baĢına koca bir 
toplumun damarlarına girer. ĠĢte bir kiĢi ne yapar ki sorusunun tipik bir 
cevabı olarak Kur‟an da ki Yusuf suresi okunmalıdır. Bir kiĢi çok Ģey 
yapar. Ne yapamaz ki..! cevabı o zaman alınacaktır. 

 



Orada böyle ibretlik bir olay anlatılıyor. Burada ise çok ilginç tam 
tersi bir süreç var. Saraydan itibaren tersi bir süreç. Hz. Yusuf zindandan 
saraya yürümüĢtü, Musa saraydan çobanlığa yürüdü. Yani yükseliĢ ve 
alçalıĢ. Bir vererek sınanma, bir alarak sınanma. Bir varlıkla sınav, bir 
yoklukla sınav. ĠĢte böyle. 

 
Aslında bu Kur‟an kıssalarında bize anlatılan hadise tarihin belli 

döneminde yaĢanıp bitmiĢ bir hadise değil. Bir tür hepimizin hayatında 
farklı boyutlarıyla az ya da çok karĢılığını bulacak olan her zaman ve 
zeminde geçerli olan ilahi bir yasa anlatılıyor. Bu yasa düĢmez kalkmaz 
bir Allah Anadolu da ki deyiminde ifadesini bulan; Ne oldum deme, ne 
olacağım de. sözünde tam anlamını buluyor iĢte. O nedenle Allah‟lı mısın 
korkma. Allah‟ın var, neye muhtaçsın, Allah‟ın yok neyin var? 

 
Bu noktada Allah sonsuz bir imkandır. Nerede olursan ol sonsuz bir 

imkandır. Bak Musa‟ya, bak Yusuf‟a, bak onların izini sürenlere gör bunu, 
gör ve sen de çağının nesisin ona göre karar ver. Onun için bu kıssalar 
bir hikaye gibi kesinlikle okunmamalı. Bu kıssalar aslında hepimize Ģunu 
söyler; Anlatılan bir parça insanoğlunun hikayesidir. Bu hikaye Musa 
Ģahsında tecessüm eder, Yusuf Ģahsında tecessüm eder, ya da Ġbrahim 
suretinde tecessüm eder, ya da Muhammed suretinde tecessüm eder. 
(Hepsine sâlâtı selâm olsun) Ama unutma ki bu kıssalar insanoğlunun iyi 
damarının, insan oğlunun temiz arkının aktığı yatağı gösteren kıssalardır. 

 
 
28-) Kale zâlike beyniy ve beynek* eyyemel eceleyni kadaytü 

fela udvane aleyy* vAllâhu alâ ma nekulü Vekiyl; 
 
(Musa) dedi ki: "O (süre Ģartı) seninle benim aramda! Ġki süreçten 

hangisini tamamlarsam tamamlayayım, bana kızmak yok... Allâh, 
sözümüze Vekiyl'dir." (A.Hulusi) 

 
28 - Dedi: o, benimle senin aramızda, iki müddetin her hangisini 

ödersem demek aleyhime husumet yok ve Allah mukavelemiz üzerine 
vekîl. (Elmalı) 

 
 
Kale zâlike beyniy ve beynek Musa; Bu seninle benim aramda 

kalsın dedi. eyyemel eceleyni kadaytü fela udvane aleyy iki süreden 
hangisini doldurursam doldurayım artık bana karĢı bir husumet olmasın. 
vAllâhu alâ ma nekulü Vekiyl ve Allah bu söylediklerimize tanık olsun. 
Dedi ve böylece kıssa bir noktaya kadar geldi. 

 



Bundan sonrası devam edecek ancak biraz önce de ifade etmeye 
çalıĢtığım gibi Musa Bin Ġmran‟ın Ģahsında ilahi bir yasaya bir atıf 
yapılıyor. Hayat bir okuldur ey insan oğlu, ey bu vahyin muhatabı. Ġnsan 
bu okulun öğrencisidir. Allah da bu eğitimin rabbidir. Eğer sen bu okulda 
bu okulun en büyük mürebbisi olan Allah‟ın terbiyesini almaya 
hevesliysen vahyin sözünü tut, vahyin gösterdiği yolu izle ki senden önce 
bu okulun talebesi olmuĢların peĢinden gitmiĢ olasın.  

 
Rabbimden bu okulu alnı açık yüzü ak olarak hayat okulunu, 

Allah‟ın rububiyetinin altında, vahyin kılavuzluğunda tamamlamayı nasip 
etmesini niyaz ediyorum. 

 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 

 Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ġslamoğlu Tef. Ders. KASAS SURESĠ (29-59)(122) 

 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
Değerli Kur‟an dostları geçen dersimizde El Kasas surei Ģerifesinin 

28. ayetine kadar iĢlemiĢtik. Bugün dersimize kaldığımız yerden devam 
edeceğiz inĢallah. 

 
29-) Felemma kadâ Musel'ecele ve sare Bi ehlihi anese min 

canibıtTuri narâ* kale liehlihimküsû inniy anestü naren lealliy 
atiyküm minha Bi haberin ev cezvetin minennari lealleküm tastalun; 

 
Musa o süreci tamamlayıp ailesi ile yola çıkınca, Tur'un tarafından 

bir ateĢ algıladı... Ailesine dedi ki: "Durun, Ģüphesiz ben bir ateĢ 
algıladım... Belki ondan size bir haber getiririm yahut o ateĢten bir kor 
getiririm de belki ısınırsınız." (A.Hulusi) 

 
 
Felemma kadâ Musel'ecele ve sare Bi ehlihi anese min 

canibıtTuri narâ Nihayet Musa belirlenen süreyi tamamlayarak 
yakınlarıyla, yani Bi ehlihi, ailesiyle birlikte yola koyulunca gözüne Sina 
dağının yamacından Ģavkıyan ateĢ türü bir Ģey iliĢti. Narân; belirsiz bir 
formla geldiği için tür anlamını içerir. Tatta tanımsız anlamını da içerir, 
yani tarifsiz, ateĢ gibi, ateĢe benzer bir ıĢık. Veya garip, insanı hayrette 
bırakan, insanı ĢaĢırtan ir ıĢık. Yan anlamları içinde zaten vardır belirsiz 
gelmesinden dolayı. 

 
Ayette ki “etTur” ; Kur‟an ın neresinde gelirse gelsin daima Sina 

dağına atıftır. Ki zaten Mü‟minun/20. ayetinde bu isim açıkça ortaya 
çıkar. Yoksa “tur” isim değil, yüce dağ, Uludağ manasına bir vasıftır. 

 
kale liehlihimküsû ailesine dedi ki; Siz bir miktar bekleyin. inniy 

anestü nare gözüme ateĢ türü bir Ģey iliĢti lealliy atiyküm minha Bi 
haberin ev cezvetin minennari lealleküm tastalun belki size o0ndan 
bir haber getiririm, ya da ateĢten bir kor, bir köz getiririm de bu sayede 
ısınırsınız. Dedi. 
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30-) Felemma etaha nudiye min Ģatıılvadil' Eymeni fiyl buk'atil 
mübareketi mineĢ Ģecereti en ya Musa inniy ENAllâhu Rabbül 
alemiyn; 

 
Oraya geldiğinde, o mübarek yerde Eymen Vadisi'nin kıyısından, o 

ağaçtan: "Yâ Musa! Kesinlikle ben Allâh'ım âlemlerin Rabbi olan!" diye 
nida edildi. (A.Hulusi) 

 
30 - Derken ona varınca vâdinin sağ kıyısından o mübarek buk'ada 

ağaçtan nidâ olundu, Ģöyle ki: ya Mûsâ, haberin olsun benim ben: Allah 
rabbülalemin. (Elmalı) 

 
 
Felemma etaha nudiye min Ģatıılvadil' Eymeni fiyl buk'atil 

mübareketi mineĢ Ģecereti en ya Musa inniy ENAllâhu Rabbül 
alemiyn. Fakat oraya varınca o bereketli mevkii de vadinin sağ 
yamacında ki ağaç yönünden kendisine; Ey Musa iinyENAllah; Benim, 
ben Allah. Rabbül alemiyn. Alemlerin rabbi olan Allah diye seslenildi.  

 
Burada insanlık tarihinin dönüm noktalarından birini baĢlatan bir 

olay gerçekleĢiyor. Kur‟an da Kelimullah; Allah‟la konuĢan anlamına 
gelen bir vasıfla anılan Hz. Musa‟nın bu vasfı aldığı nokta burası. Öyle 
bir hadise ki insanlık tarihi boyunca bu olaya çok nadir, çok az 
rastlanılmıĢ. Yani insanın yücelebileceği en yüce ufuklardan biri bu, 
Allah‟a muhatap olmak, hem de doğrudan muhatap olmak. ĠĢte burada 
insanlık tarihinin böylesine emsalsiz bir anı görüntüleniyor. 

 
Vahyin geliĢ çeĢitlerinden, Ģekillerinden biri bu. Aslında ġûra 

suresinden biz vahyin 3 Ģekilde geldiğini öğreniyoruz. Ġlgili surenin 
61.(Hayır 51. ) ayetinde bu 3 Ģekilden biri de ev min veraiy 
hıcabin..(ġûrâ/51) Yani ya da bir perde gerisinden, bir perde arkasından 
Allah vahy eder. Buyruluyor. 

 
Burada ki perde, ayette ki perde Cenabı Hakkın hiçbir insanla 

doğrudan konuĢmayacağı, hele bu dünyada görünmeyeceği. Hz. 
Musa‟ya verilen ..len terânî..(A‟raf/143) sen beni asla göremezsin ilahi 
ibaresinde de olduğu gibi. Fakat bir aracıyla konuĢacağı, bu aracının 
bazen bir melek, bazen de melek dıĢı perde. Buna hıcap diyor, perde. 
Perde sadece maddi bir Ģey olmaz. Özneyi nesneden ayıran her Ģeydir. 
Perdenin buradaki varlık amacı özne ile, yani konuĢanla konuĢulan 
arasındaki farklı varlık düzlemidir.  

 



Burada perde ağaç. Bu ağacın ne olduğu Tevrat‟ta inceden inceye 
iĢlenmiĢ. Biz iĢin bu tarafında değiliz. Buna böğürtlen ağacı diyor Tevrat. 
Ama mesela ağacın ne liği değil, ağacın ne iĢlev üstlendiği ve neden bir 
perde konulduğu. Çünkü ilahi vasıflar, Allah‟a ait sıfatlar, Allah‟ın zatı gibi 
mutlaktır, sonsuzdur. Mutlak ve sonsuz olan, mukayyet olanla, iletiĢime 
gireceği zaman mutlaka bir dönüĢtürme, bir dönüĢüm istasyonu, bir 
çevrim istasyonu gerekir. ĠĢte burada ağaçla sembolize edilen Ģey çevrim 
istasyonu. Mutlak olan, sonsuz olan, yüce olan; Mukayyet olana, sonsuz 
olana, ölümlü olana çevriliyor. Burada ağaç adeta sembolik bir biçimde 
çevrim istasyonu görevi görüyor.  

 
Hatta bir görüĢe göre, ki Hasan Basri‟nin görüĢü bu buradaki vahiy 

Ģekli ġura/61 (Hayır 51) ayetinde bahsedilen 3 çeĢitten birincisi. Yani; 
..en yükellimehullahu illâ vahyen..(ġûrâ/51) vahiy yoluyla. Allah bir 
kulla, bir insanla ya vahiy yoluyla, ya bir perde gerisinden, ya da bir 
melek aracılığı ile buyrulan bu 3 Ģekilden 1.si olduğunu söyler Hasan 
Basri. Ki bu da bir görüĢtür tabii. Fakat biz Kur‟an da Hz. Musa‟nın 
Allah‟ın kelamını çok özel bir surette iĢittiği ifadelerinden yola çıkarak 
bunun bu 2. Ģekle, bu 2. türe girdiğini söyleyebiliriz. 

 
Yine ayette;fiyl buk'atil mübareketi mübarek yerde ibaresi var. 

Mübarek; bereketli bir mevkii demek, fakat bu mübarek, yani bereket, 
manevi bereket mi, maddi bereket mi, Yoksa ikisinden birinin ağırlıklı 
olduğu iki boyutlu bir bereket mi. Daha çok maddi yönü ağırlıklı bir 
bereket olsa gerek ki, burada ki “fiy”, cer harfi bereketin toprağa atfı 
demektir. Ġsra/1. ayetinde de bu berekete, Filistin toprağının bereketli 
kılındığına atıf vardır. Ama mesela Kur‟an da Bekke vadisinin, ..bi 
bekkete mübareke.. (A.Ġmran/96) mübarek kılındığı ifade buyrulur. 
Dolayısıyla Mekke‟nin içinde bulunduğu bu vadinin bereketinin orada ki 
toprak verimliliğinden kaynaklanmadığı açık. Çünkü biz seni, 
buyruluyordu Hz. Ġbrahim‟e ..Bi vadin ğayri ziy zer'ın 'ınde..(Ġbrahim/37) 
içinde ot bitmez ekin bitmez bir vadiye yerleĢtirdik. Ġçinde ekin bitmez bir 
vadiden mübarek diye, bereketli diye bahsediliyorsa bu bereket manevi 
bereket, bu manevi bereketin kendisine çektiği maddi bereketten söz 
edilebilir ancak. 

 
 
31-) Ve en elkı asâk* felemma reaha tehtezzü keenneha cannün 

vella müdbiren ve lem yüakkıb* ya Musa akbil ve lâ tehaf* inneke 
minel aminiyn; 

 
"Asanı at!"... (Musa) sanki ince küçük yılan gibi titreyip hareket 

ediyor görünce (asasını), arkasına bakmadan dönüp kaçtı ondan... (Allâh 



buyurdu): "Yâ Musa, geri dön ve korkma! Muhakkak ki sen 
güvendekilerdensin!" (A.Hulusi) 

 
31 - Ve Ģöyle: bırak Asânı, derken onu sanki (bir cânn) bir çevik 

yılan gibi ihtizaz ediyor görünce öyle bir dönüp kaçtı ki arkasına bile 
bakmadı, ya Mûsâ, yüzünü dön ve korkma çünkü sen aminîndensin. 
(Elmalı) 

 
 
Ve en elkı asâk ve o ses Ģöyle devam etti. Asanı yere bırak. Elinde 

Hz. Musa çobanlık yıllarından kalma bir asa taĢıyordu, değnek taĢıyordu. 
O değneğin elinde Allah‟ın izni ile nasıl bir iĢlev kazanacağından 
habersizdi. O, ona sıradan bir sopa olarak bakıyordu. Bir değnek. Ama 
Hz. Musa‟ya ilk vahiyle birlikte eĢyaya düz bir gözle bakmaması 
öğretilmeye baĢlandı. Ki Resulallah‟a da ilk vahiyle birlikte bu öğretilmiĢti. 

 
Ikra' Bismi Rabbikelleziy halak.(„Alak/1) oku, yaratan rabbin 

adına. Yani Allah‟ı ve eĢyayı nasıl okuyacağını, hakikati nasıl 
okuyacağını, varlığa nasıl bakacağını, yaratıklara nasıl bakacağını, 
Allah‟ın yaratılmıĢlara bak dediği yer neresi olduğunu vahiyle 
öğrenecekti. Onun için aslında ilk vahiyler içerik olarak birbirine ne kadar 
da benzerler. Hz. Musa‟ya da eĢyaya neresinden bakacağı öğretiliyor. 
Ama bu öğretiĢ daha fiili bir biçimde gerçekleĢiyor ki iĢte bu ayete ve 
devamında ifade edilen bu. 

 
Peygamberler öğretmeni Allah olan öğrencilerdir. Onun için 

insanlığın ufkudurlar. Onun için insanlığın baĢ öğretmenidirler. Onun için 
muallimdirler ve Ģu anda biz bu büyük muallimlerden biri olan Hz. 
Musa‟yı öğrencilik yaparken, ilahi vahiyle öğrenirken görüyoruz. 

 
felemma reaha tehtezzü keenneha cannün vella müdbiren ve 

lem yüakkıb fakat o asasının küçük ve çevik bir yılan gibi hareket ettiğini 
görünce ardına bakmadan dönüp kaçmaya baĢladı.  

 
Tâhâ/20. ayetinde hayye diye anılır bu mucizenin nesnesi. Yani 

yılan hayye ismi ile. Ki hayye yılana verilen cins isimdir. Tüm yılanları 
kapsar. Ama ġu‟ârâ/32. ayetinde su‟ban denilir. Su‟ban caan‟ın zıddıdır. 
Caan; küçük yılan, küçük hızla akan, çevik. Ama su‟ban kalın, çok büyük, 
bizde ejderha denilen türden yılan. Peki bu ikisi arasındaki irtibat veya bu 
ikisinin birbiri ile te‟vili nasıl yapılmıĢ? Razi‟nin yaptığı te‟vil Ģu; Özünde 
büyük, görünüĢte, fakat hızlılıkta ve çeviklikte sanki küçük bir yılan gibi. 
Razi bu Te‟vili yaparken buradaki “kâf” teĢbih edatından yola çıkıyor. 
Sanki çevik bir yılan gibi. 



 
Bu tabii bir yorum ve gerçekten güzel bir yorum. Ama buradaki 

teĢbih edatı farklı bir yoruma da kapı aralayabilir. O da bu ilahi mucizenin 
eĢyanın aslına yönelik bir müdahale sonucu değil, görenin gözüne 
yönelik, bakanın bakıĢına yönelik bir müdahale sonucunda gerçekleĢtiği. 
Keenneha caan sanki bir yılan gibi derken, yani eĢyanın özünde değil 
ilahi müdahale görenin gözünde gerçekleĢtiği. Bakılanda değil, bakıĢa 
öyle getirildi. Bakanların tümü öyle müĢahede etti anlamına da gelebilir. 
Bu da bir yorumdur ve tabii ki teĢbih edatından yola çıkarak yapılmıĢ bir 
yorumdur. 

 
ya Musa akbil ve lâ tehaf ey Musa yaklaĢ ve korkma inneke 

minel aminiyn çünkü sen güvence altında olanlardan birisin, 
peygambersin. Allah‟ın güvenliği altındasın. Yani güvenliğin garanti 
altında ey Musa. Onun için korkma. 

 
Bu surenin giriĢinde surenin konusunun özetini verirken değindiğimi 

hatırlıyorum. Bu surede iĢlenen Hz. Musa portresi diğer surelerde 
anlatılandan, mesela A‟raf, mesela Tâhâ, mesela Enbiya ve diğer 
surelerde anlatılandan farklı bir biçimde bir boyutuyla öne çıkarılıyor. O 
da insan boyutu. Korkularıyla, kaygılarıyla endiĢeleriyle hüznüyle, 
hatasıyla, iç çatıĢma ve tartıĢmalarıyla, iç çeliĢkileriyle yani tam bir insan 
peygamber portresi. ĠĢte burada bu ayetlerde onu görüyoruz. Tabii 
neden böyle bir portre vurgulanıyor? Bu ayetin ilk muhataplarına 
peygamberleri insan üstü olarak görmemeleri gerektiğine dair bir terbiye 
ve ima içeriyor. Bir bakıĢ açısı bir inĢa gerçekleĢtiriyor. 

 
Burada ki sopanın sembolik bir açıklaması da var. Hz. Musa‟nın 

kendinse gönderildiği Mısır, Firavunların yönetiminde bir ülke. Görenler 
varsa bilirler tüm firavun heykellerinde firavunlar iki elini de göğsüne 
çaprazlama kavuĢturmuĢ olarak yapılır, resmedilirler. Ellerinin birinde bir 
kamçı bulunur daima. Diğerinde de halkalı bir haç. Firavunun kamçısına 
karĢılık Musa‟nın asası. Yani korkma ey Musa Allah seni bir görevle 
görevlendirmiĢse senin muhataplarına üstün gelmen için gerekli araçları 
da verir. Firavunun kamçısı varsa, senin de asan var ey Musa. Onun 
iktidarı varsa, dünyevi iktidarı ve gücü, senin de Allah‟ın senin elinde 
yarattığı mucizevi bir gücün var. Yani sıradan değneğin, Firavunun 
iktidarının baĢına inebilir, onu parçalayabilir. EĢyaya doğru bak, doğru 
bakarsan elindeki değneğin firavunun o herkesin gözünü yıldıran güçlü 
iktidarından daha güçlü olduğunu görürüz. Senin elindeki imanın sana 
verdiği imkan firavunun süper gücünden daha güçlüdür ey Musa. Ġmanın 
verdiği imkanı kullanırsan eğer, hiçbir firavun seninle baĢa çıkamaz. 



Ġmanın sana verdiği gücü kullanırsan yer yüzünün en süper gücünü dahi 
alt edebilirsin ey insanoğlu. 

 
Burada hepimize verilen budur. Aslında ilahi bir inĢa yapılmaktadır. 

Tasavvurlarımız bu ayetler tarafından inĢa edilmektedir.her mü‟min 
çağının firavununa karĢı inĢa edilmektedir. 

 
 
32-) Üslük yedeke fiy ceybike tahruc beydae min ğayri su'in, 

vadmüm ileyke cenâhake minerrehbi fezânike burhanani min 
Rabbike ila fir'avne ve meleih* innehüm kânu kavmen fasikıyn; 

 
"Elini koynuna sok, sağlıklı bembeyaz çıkar! Korkudan kaldırdığın 

kollarını da indir, rahatla! ĠĢte bu ikisi, Firavun ve onun ileri gelenlerine, 
Rabbinden iki delildir... Muhakkak ki onlar inançları bozuk bir 
toplumdurlar." (A.Hulusi) 

 
32 - Elini koynuna sok çıksın bembeyaz, bir âfetsiz, ve heybetten 

cenahını kendine kavuĢtur, iĢte bu ikisi sana iki bünhan, rabbinden 
Firavuna ve cemiyetine, çünkü onlar fasık bir kavim oldular. (Elmalı) 

 
 
Üslük yedeke fiy ceybik Ģimdi elini koynuna sok tahruc beydae 

min ğayri su'in her tür kusurdan arınmıĢ olarak tertemiz, ıĢıl ıĢıl bir 
beyazlıkta ve parlaklıkta çıkacaktır. Evet, min ğayri su'in derken Hz. 
Musa‟ya yönelebilecek bir iftirayı da reddetme açısından, yani bu 
beyazlık bir hastalıktan bir deri, cilt hastalığından kaynaklanan bir Ģey 
değil. Bu beyazlık ıĢıl ıĢıl, sanki güneĢte yıkanmıĢ gibi bir beyazlık.  

 
Tertemiz el, A‟raf, Tâhâ, ġuârâ serelerinde geçen öldürme olayına 

atıf aslında Tevbe insanı tertemiz eder. Hz. Musa gençliğinde haksız 
yere bir cana kıymıĢtı ve bunu da itiraf edecektir gelecek ayetlerde. ĠĢte o 
suçunu hatırlayıp kendi kendisine levm ediyordu. Kendisini kınayıp 
duruyor ve kendisinin böyle bir göreve layık olmadığını düĢünüyor. 
Rabbimiz onu vicdanen böyle teskin edip tevbesinin kendisini pırıl pırıl 
yıkadığını, beyaz tertemiz bir elle sembolize etmiĢ ve ikna etmiĢti.  

 
GüneĢle yıkanmıĢ gibi bir el. Aslında asa ve yed‟i beyzanın 

sembolik ifadesi iki insani kutba iĢaret eder. Asa korkuya, yed‟i Beyza 
müjdeye. Asa inzara, yed‟i, Beyza tebĢire. Asa celale, yed‟i Beyza, beyaz 
el pırıl pırıl el cemale. Asa kahır sıfatına, yed‟i Beyza lütuf sıfatına 
tevafuk eder. Asa adeta havf bir yed‟i Beyza recadır, umuttur. Bu ikisinin 
arasında beynel havfi vel reca, korku ile umut arasında bir yol tutmayı 



öğütlemektedir adeta. Bir elinde korku, bir elinde umut. Asa adeta 
cehennemin insan ruhu üzerindeki korkutucu etkisini, yed‟i Beyza da 
cennetin insan ruhu üzerinde ki aydınlığını temsil eder gibidir. 

 
vadmüm ileyke cenâhake minerrehb haydi tüm korku hüzün ve 

kaygılarından uzaklaĢarak kendini topla. 
 
Burada ki; vadmüm ileyke cenâhake minerrehb bir deyimdir 

deyimsel bir ibare. Kanatlarını kollarını indir anlamına, kendine doğru çek 
topla anlamına gelir ki, ürküp uçmaya hazırlanan bir kuĢu andırıyor. Yani 
böyle bir Ģey hatırlatıyor. ġimdi öyle bir kuĢ düĢünün ki hemen en ufak 
çıtırtıda ürküp uçacak. ĠĢte böyle bir ruh halinde ilahi vahiy muhatabını; 
Yoo..! öyle en ufak çıtırtıda ürküp uçacak bir kuĢ gibi durma, artık tere 
sağlam bas, kendini topla Allah seninle beraber, Allah‟ın desteği seninle. 
Çünkü sen seçilmiĢ bir peygambersin, bundan böyle ilahi güvene 
mazharsın, öyle uçacak bir kuĢ gibi eğreti durma. Yere sağlam bas ve 
görevini yap. 

 
fezânike burhanani min Rabbike ila fir'avne ve meleih iĢte bu 

ikisi senin, firavun ve onun kurmaylarına rabbin katından gönderildiğinin 
açık bir belgesidir. Bu ikisi dediği asa ve yed‟i Beyza. Yed; eldir, Beyza; 
ak, beyaz. Onun için yed‟i beyzayı yani onu bilmeyenler “yedi” rakamıyla 
karıĢtırmamalılar Yed Arapça da el olduğu için yed‟i Beyza; beyaz el 
manasına gelir. Farsça da da best, best‟i Beyza, beyaz el. 

 
innehüm kânu kavmen fasikıyn çünkü onlar yoldan sapmıĢ bir 

toplum olup çıktılar. 
 
Her peygambere risalet delili verilmiĢtir. Peygamberimizin risalet 

delili mesela Kur‟an dır. Ki Ankebut/51. ayetinde bu açıkça ifade 
edilmiĢtir. Peygamberimizden önceki diğer peygamberlere de risalet 
delili, yani Allah tarafından gönderilmiĢ bir peygamber olduğuna iliĢkin 
risalet delili verilmiĢtir. ĠĢte Hz. Musa‟nın risalet delilleri de bunlardır. 

 
 
33-) Kale Rabbi inniy kateltü minhüm nefsen feehafü en 

yaktülun; 
 
(Musa) dedi ki: "Rabbim, doğrusu ben onlardan bir kiĢiyi öldürdüm; 

bu yüzden beni öldürmelerinden korkarım." (A.Hulusi) 
 
33 - Dedi: ya rabbi! ben onlardan bir adam öldürdüm korkarım beni 

hemen öldürürler. (Elmalı) 



 
 
Kale Rabbi inniy kateltü minhüm nefsen biraz önce değinmiĢtik, 

iĢte geldi. Musa dedi ki; Rabbim onlardan birini öldüren benim feehafü 
en yaktülun buna karĢılık onların da beni öldürmelerinden korkuyorum. 
Can endiĢesi değil yalnız sorumluluk. Yani beni öldürürler de aldığım 
vazifeyi yerine getiremem. Burada ki endiĢe soylu bir endiĢe, ulvi bir 
endiĢe. 

 
 
34-) Ve ehıy Harunu huve efsahu minniy lisanen feersilhu 

me'ıye rid'en yusaddikuniy* inniy ehafü en yükezzibun; 
 
"KardeĢim Harun var ya, lisan itibarıyla o benden daha rahat 

konuĢur! Onu, destekleyici olarak benimle birlikte irsâl et. ġüphesiz ki 
ben, yalanlamalarından korkuyorum." (A.Hulusi) 

 
34 - Biraderim Harûn ise lisanca benden fesahatlidir beni tasdik 

eder bir muavin olmak üzere maiyetimde ona da risalet ver. doğrusu ben 
beni tekzip ederler diye korkarım. (Elmalı) 

 
 
Ve ehıy Harun iĢte kardeĢim Harun huve efsahu minniy lisanen 

onun dili benden daha açık, onun konuĢması benden daha düzgün.  
 
ĠletiĢim sorununun olmaması gerekiyor. Ġnsanlarla iletiĢim problemi 

yaĢamamak içinde kardeĢi Harun‟u teklif ediyor. Bu teklif benim yerime  
onu peygamber seç biçiminde değil. Bu teklif benim yanıma onu 
yardımcı olarak gönder, ata biçiminde rabbine dua ediyor. 

 
feersilhu me'ıye rid'en yusaddikuniy beni destekleyip doğrulayan 

bir yardımcı olarak onu da benimle birlikte gönder. inniy ehafü en 
yükezzibun çünkü ben, beni yalanlamalarından korkuyorum. 

 
 
35-) Kale seneĢüddü adudeke Bi ehıyke ve nec'alü leküma 

sultanen fela yesılune ileyküma Bi âyâtiNA* entüma ve 
menittebeakümel ğalibun; 

 
(Allâh) buyurdu: "KardeĢin olarak kollarına kuvvet vereceğiz; ikiniz 

için öyle bir kuvvet oluĢturacağız ki, iĢaretlerimiz olarak size 
eriĢemeyecekler! Siz ikiniz ve ikinize tâbi olanlar, galiplersiniz." (A.Hulusi) 

 



35 - Buyurdu ki biraderinle pazına kuvvet vereceğiz ve sizin için bir 
saltanat kuracağız da size eriĢemeyecekler âyetlerimizin hakkı için siz ve 
size tabi' olanlar galip geleceksiniz. (Elmalı) 

 
 
Kale seneĢüddü adudeke Bi ehıyk Allah buyurdu ki; senin 

pazunu kardeĢinle güçlendireceğiz. ve nec'alü leküma sultanen fela 
yesılune ileyküma dahası size öyle etkin bir güç ve yetki vereceğiz ki 
ikinize de asla eriĢemeyecekler. Bi âyâtiNA* entüma ve 
menittebeakümel ğalibun ayetlerimiz sayesinde sizler ve sizi izleyenler 
galip gelecekler. Allah‟ın bu vaadini, bu müjdesini alıyor Hz. Musa orada. 
Ve bu müjde ile, bu vaatle yola çıkıyor.  

 
Bu müjdeyi almasına rağmen eğer Hz. Musa‟nın bu andan itibaren 

yaĢadığı o olayları düĢünürseniz Allah, ta baĢında verdiği bu müjdeyi ona 
hiç sıkıntı çekmeden gerçekleĢtiremez miydi diye sorabilirsiniz. Ama 
sormamalısınız. Çünkü ilahi yasa bu Ġlahi yasa daha baĢında kazanacağı 
kendisine müjdelenmiĢ olsa da bu kazanmayı hak etmesini gerektiriyor. 
Peygamber dahi olsa. Yani müjdelenen bu kazancı, bu baĢarıyı bizzat 
hak edecek eylem ortaya koyması gerekiyor. 

 
 
36-) Felemma caehüm Musa Bi âyâtiNA beyyinatin kalu ma 

hazâ illâ sıhrun müfteren ve ma semı'na Bihazâ fiy abainel'evveliyn; 
 
Musa onlara apaçık delillerimiz olarak gelince, dediler ki: "Bu 

uydurulmuĢ bir sihir! Önceki atalarımızdan böyle bir Ģey iĢitmedik." 
(A.Hulusi) 

 
36 - Vaktâ ki Musâ. bunun üzerine açık açık âyetlerimizle onlara 

vardı bu, dediler: sırf uydurma bir sihir, biz bunu evvelki atalarımızda 
dahi iĢitmedik. (Elmalı) 

 
 
Felemma caehüm Musa Bi âyâtiNA beyyinat Musa onların 

karĢısına hakikatin apaçık belgeleri olan ayetlerimizle çıkınca kalu ma 
hazâ illâ sıhrun müftera bu tasarlanıp ortaya atılmıĢ bir büyüden 
baĢkası değildir. ve ma semı'na Bihazâ fiy abainel'evveliyn zira biz 
önden giden atalarımızın geleneğinde böyle bir Ģey olduğunu hiç 
iĢitmedik. Dediler. 

 
sıhrun müfteran sihir bile değil adeta. Yani sihir zaten bir 

boyutuyla göz bağcılık, bir boyutuyla el çabukluğu, bir boyutuyla da bir 



takım eĢyanın aracılığına güvenerek yapılan aldatma. Ama müfteran 
sıfatı gelince, yani uydurulmuĢ sihir, adeta sihir bile değil bu, sihirden de 
aĢağı bire Ģey gibi bir Ģey söylemek istiyorlar. Üfürükçülük diyebiliriz. 
Böyle suçluyorlar. 

 
Sihir o dönemde bir bilimdi. Onun için sihre saygıları var. Sihir 

kimya ve fizik biliminin bir boyutunu içeriyordu. Sihirbazlar o dönemin 
aynı zamanda rahipleri ve bilginleriydiler. Onun için muhataplar Hz. 
Musa‟ya da öyle baktılar. Hz. Musa sarayda yetiĢmiĢ bir prens olarak 
tabii ki döneminin tüm ilimlerini okumuĢtu. Fakat onun elinde gerçekleĢen 
bu ilahi mucizeye onlar da ĢaĢırmıĢtılar ki, bu sihir değil ama ne? Adını 
koyamıyorlardı. Fakat doğru yerden bakmadıkları açık. Camdan 
bakmaları istenmiĢti, onlar cama baktılar. Onun içinde göremediler. 

 
 
37-) Ve kale Musa Rabbi a'lemu Bi men cae Bil hüda min ındiHĠ 

ve men tekûnü lehu akıbetüd dar* innehu lâ yüflihuz zâlimun; 
 
Musa dedi ki: "Rabbim daha iyi bilir, O'nun indînden kimin hakikat 

kılavuzu olarak geldiğini ve yurdun, sonunda kimin olacağını... Muhakkak 
ki zulmedenler kurtulamazlar." (A.Hulusi) 

 
37  Musâ da, rabbim daha iyi bilir, dedi: tarafından hidayetle gelen 

kim? Ve yurdun akıbeti kimin olur? Doğrusu bu: zalimler felâh bulmaz. 
(Elmalı) 

 
 
Ve kale Musa Rabbi a'lemu Bi men cae Bil hüda min ındiHĠ ve 

men tekûnü lehu akıbetüd dar ve Musa O‟nun katından doğru yol 
kılavuzuyla gelenin kim olduğunu ve bu yurdun sonunda kime kalacağını 
benim rabbim daha iyi bilir. innehu lâ yüflihuz zâlimun Ģu bir gerçek ki 
zalimler asla baĢarıya ulaĢamazlar dedi. 

 
 
38-) Ve kale fir'avnü ya eyyühelmeleü ma alimtü leküm min 

ilâhin ğayriy* Feevkıd liy ya Hamanü alettıyni fec'al liy sarhan lealliy 
ettali'u ila ilâhi Musa ve inniy le ezunnühu minel kâzibiyn; 

 
Firavun dedi ki: "Ey önderler... Sizin için benden gayrı bir tanrı 

bilmemekteyim! Ey Haman, tuğla ocağı yak da (tuğladan) bir kule inĢa et, 
belki tepesine çıkar Musa'nın her Ģeyin üstündeki Tanrısını görürüm! 
Doğrusu ben Onun yalancılardan olduğunu düĢünüyorum!" (Kadim 
Hakikat bilgisini elde eden Firavun, bunu Ģuurun sınırsız kuĢatıcılığıyla 



tüm varlıkta müĢahede yerine; birimselliğine hasrederek bedenselliğine 
vermiĢ ve bedenselliğinde dilediğini yapma noktasına, nefs-i emmâre 
yaĢamına düĢmüĢtü. Bu yüzdendir ki Musa a.s. ona hakikat bilgisini 
aktarmak yerine yani Allâh'a iman yerine, Rabb-ül âlemîn'e iman 
noktasına çekerek, uyarı yapmıĢtı. Yani Tüm varlıkta tedbir eden Esmâ 
mertebesine dikkatini çekerek hayalindeki vahdeti bedenselliğinde 
yaĢamak yerine tüm varlığa yaygın Esmâ mânâları çıkıĢına iman 
etmesini teklif etmiĢti. A.H.) (A.Hulusi) 

 
38 - Firavun ise dedi ki: ey millet, ben sizin için benden baĢka bir 

tanrı bilmiyorum, haydi benim için çamura ocağı yak da ya Hâmân bana 
bir kule yap belki Musâ‟nın tanrısına muttali' olurum, mamafih ben onu 
her halde yalancılardan sanıyorum. (Elmalı) 

 
 
Ve kale fir'avnü ya eyyühelmeleü ma alimtü leküm min ilâhin 

ğayriy Firavun ise siz ey efendiler, siz ey soylular dedi. sizin için benden 
baĢka hiçbir ilah bilmiyorum, tanımadım. 

 
Aslında burada firavunun reddettiği Ģey ma alimtü leküm min 

ilâhin ğayriy sizin için hiçbir ilah bilmiyorum, tanımadım. Yani hayata 
müdahil olan anlamıyla tanımadım. Yoksa gökleri yaratmadığını, yer 
yüzünü kendisinin yaratmadığını kendisinin de bir anne babadan 
doğduğunu bilmez mi. elbet o da bilir. Fakat bu hayata Ģu otoriteme 
müdahil, benim iktidarıma müdahil hiç kimse yoktur. Yani bir yerde 
siyasal tarafı baskın bir ilahlık iddiası bu. Onun için mutlak otoriteyim. 
Asarım, keserim.  

 
ĠĢte hukuksuzluğun insanı getirdiği yer Firavunluktur. Eğer bir 

insanın eline gücü verirde ahlakı vermezseniz, eğer bir insanın eline 
iktidarı verir de imanı vermezseniz, eğer bir insanı servet, güç ve iktidarla 
baĢ baĢa bırakır, ama onu Allah‟ın kapısına bırakmazsanız olacağı 
budur. O güç ve iktidarla firavunlaĢacaktır. 

 
Amon kültünde firavunlar tanrının yer yüzünde ki temsilcisi olarak 

bilinirler ve inanılırdı. Onun içindir ki dokunulmazdı. Mesela eski Mısır‟da 
bir yasaya dayanarak firavunlara dokunanlar öldürülürdü. Yani bir fiil elini 
dokunanlar öldürülürdü. Çünkü onlar insan sayılmazlardı. Tanrının yer 
yüzünde ki tecessümü, cisimleĢmiĢ biçimi sayılırlardı. Onun içinde 
onların tanrı olup olmadığı konusunda kuĢkuya düĢmek anlamına gelirdi 
onlara dokunmaya kalkmak ve bunlar öldürülürlerdi. Öyle cezalandırılırdı.  

 



ĠĢte firavun olmak bu, iĢte haddini aĢmak bu, iĢte kendini unutmak 
bu. Ġnsan haddini aĢtı mı kendini unutur, kendini bilmez. Kendini bilmedi 
mi etrafına zulmeder, ilahlaĢır, tanrılık iddiasına kalkıĢır ve tabii 
firavunlaĢır. 

 
Feevkıd liy ya Hamanü alettıyni fec'al liy sahran ve sen ey 

Haman benim için tuğla ocağını tutuĢtur da bana yüce bir yapı inĢa et 
lealliy ettali'u ila ilâhi Musa kim bilir belki o zaman Musa‟nın tanrısına 
ulaĢabilirim. ve inniy le ezunnühu minel kâzibiyn zira ben onun, yani 
Musa‟nın; yalancının teki olduğuna inanıyorum. DemiĢti. 

 
ġimdi burada tasvir edilen haddi aĢmıĢlık ve ĢımarmıĢlığa bir bakın 

lütfen. ġu ayette gerçekten de 38. ayette tam bir taĢkınlık hali. Tam bir 
haddini bilmezlik hali resmediliyor. Yani bir insan eğer haddini bilmezse, 
rabbini bilmezse ne hale gelir ve nasıl uçuk iddialarda bulunur. Kendini 
nasıl, nereye koyar, ne olarak görür; iĢte burada o resmediliyor.  

 
Aslında belki bu resim sadece Mısır‟a firavun olmakla sınırlı bir 

resim değil. Bu resim her insanın kendi içinde kendisini sorgulaması, 
Allah‟a karĢı durduğu yeri sorgulaması. Allah‟a karĢı duruĢunu 
sorgulaması. EĢya içinde ki sorumluluğunu sorgulaması. YaratılıĢ 
amacını, gayesini sorgulaması açısından da çok önem arz ediyor. O 
nedenle bu ayetlerde bahsedilen tarihin belli bir döneminde geçip gitmiĢ 
bir olay değil. Her bir insana bulaĢması mümkin bir zihin biçimi, bir 
düĢünce, bir mantık Ģekli. Onun içinde FiravunlaĢma daha çok bir zihni 
duruĢtur ve her çağda, her zaman her insanın bir boyutuyla böyle bir 
tehlike önünde vardır. 

 
 
39-) Vestekbere huve ve cünudühu fiyl Ardı Bi ğayril Hakkı ve 

zannu ennehüm ileyna lâ yurce'un;  
 
O ve onun orduları, Hak'sız olarak yeryüzünde büyüklenmek 

istediler ve sandılar ki bize döndürülmeyecekler! (A.Hulusi) 
 
39 - Hem de o ve askerleri yer yüzünde haksızlıkla kibirlenmek 

istediler ve zannettiler ki onlar bize iâde olunmayacaklar. (Elmalı) 
 
 
Vestekbere huve ve cünudühu fiyl Ardı Bi ğayril Hakk iĢte o ve 

onun askerleri yer yüzünde haksız yere büyüklendiler. Hasız yere 
büyüklenmek, büyüklenme hakkı yegane varlığa aittir; o da Allah..! Yani 
Mütekebbir. HaĢr/23. ayetinde ifade buyrulduğu gibi  ..ul 



Mütekebbir.(HaĢr/23) Mütekebbirdir O. Büyüklenmeye hakkı olan tek 
varlıktır. O‟nun dıĢında kim büyüklenirse sahte bir ilahlık iddiasına 
kalkıĢmıĢ olur. 

 
ve zannu ennehüm ileyna lâ yurce'un ve sandılar ki kendileri 

bizim huzurumuza hiç çıkmayacaklar, hiç gelmeyecekler. Yani sandılar ki 
hiç hesap vermeyecekler, bu hayatın hesabını vermeyecekler. 

 
FiravunlaĢmanın her türünün temelinde hesap vereceğine 

inanmama yatar. Belki tüm firavunlaĢmaların baĢlangıç noktası hesap 
vereceği bir hayatı yaĢamamak, ya da yaĢadığı hayatın hesabını 
vereceğine inanmamaktır. 

 
 
40-) Feehaznâhu ve cünudehu fenebeznahüm fiyl yemmi, 

fenzur keyfe kâne akıbetüz zâlimiyn; 
 
Bunun üzerine Onu ve ordularını tuttuk da denize attık... 

Zulmedenlerin sonu nasıl oldu bir bak! (A.Hulusi) 
 
40 - Biz de kendisini ve ordularını tuttuk da deryaya fırlatıverdik, 

Ģimdi bak o zâlimlerin akıbeti nasıl oldu? (Elmalı) 
 
 
Feehaznâhu ve cünudeh sonunda onu ve askerlerini enseledik 

fenebeznahüm fiyl yemm ve onları denize gömdük fenzur keyfe kâne 
akıbetüz zâlimiyn bak, gör iĢte zalimlerin akıbeti nasıl olurmuĢ. 

 
 
41-) Ve ce'alnahüm eimmeten yed'une ilennar* ve yevmel 

kıyameti lâ yunsarun; 
 
Biz onları, ateĢe çağıran önderler kıldık... Kıyamet sürecinde de 

yardım olunmazlar. (A.Hulusi) 
 
41 - Biz onları öyle baĢ kumandanlar yaptık ki ateĢe davet ederler 

ve kıyamet günü yardım olunmazlar. (Elmalı) 
 
 
Ve ce'alnahüm eimmeten yed'une ilennar ve onları ateĢe 

çağıran rehberler kıldık. Yani kim için; takipçileri için. Arkalarından 
gelenleri ateĢe götüren kılavuzlar kıldık.  

 



Önderlik ikidir zaten, iyiye önderlik, kötüye önderlik. Ġnsanlık tarihi 
Musa‟lar ve Firavunlar arasında ki mücadelenin tarihi değil mi? Herkes, 
ama herkes kimin arkasından gittiğine, kimin yolunu izlediğine iyi 
bakmalı. 

 
ve yevmel kıyameti lâ yunsarun onlara kıyamet günü yardım da 

edilmeyecektir. 
 
 
42-) Ve etba'nahüm fiy hazihid dünya lâ'neten ve yevmel 

kıyameti hüm minel makbuhıyn; 
 
ġu dünyada bir lânet taktık peĢlerine... Kıyamet gününde ise onlar 

nefretle bakılanlardan olurlar. (A.Hulusi) 
 
42 - Hem kendilerine bu Dünyada arkalarından bir lâ'net 

yağdırmaktayız hem de Kıyamet günü bunlar pek menfurlardandırlar. 
(Elmalı) 

 
 
Ve etba'nahüm fiy hazihid dünya lâ'neten zira biz lanet halkasını 

onların kâlplerine daha bu dünyada geçirmiĢizdir. 
 
Metinde kâlp yok, fakat belli ki bu lanet halkasının takılması, kendi 

akıllarını kullanmak yerine baĢkalarının yerine görü körüne takıldıkları 
içindir. Sonuçta kendilerine yabancılaĢan ve “ben” idrakinden yoksun 
kalıp öz kaynaklarını dıĢlayan biri haline gelir böyle bir insan. 

 
Öz kaynaklarını dıĢlayan, yani potansiyelini dıĢlayan, yani kendini 

dıĢlayan, yani fıtratını dıĢlayan. Zaten lanet dıĢlamak demek değil midir. 
Allah‟ın rahmetinden dıĢlanmaya lanet denilir. ĠĢte onun için burada da 
insanın yüreğine bu halka geçirildiği zaman artık aklı kâr etmiyor, çünkü 
aklını kullanmaz oluyor. 

 
ve yevmel kıyameti hüm minel makbuhıyn kıyamet gününde ise 

aĢağılık ve iğrenç olan yine onlar olacaklar. 
 
KiĢi dünyada kendine ne kadar değer veriyorsa ahirette o değeri 

bulacaktır. Yani dünyada aklını kullanmayanı, Allah pisliğe mahkum 
edecek. Dünyada kendisini orijinal olarak yaratan Allah‟a rağmen, 
kendisini akan sularda çör çöp gibi gören ve o sulara bırakan insana 
orada çöp muamelesi yapılacaktır. Bu ibare aslında bunu söylüyor. 

 



 
43-) Ve lekad ateyna Musel Kitabe min ba'di ma ehleknel 

kurunel ûla besaire linNasi ve hüden ve rahmeten leallehüm 
yetezekkerun; 

 
Andolsun ki, ilk nesilleri helâk ettikten sonra, Musa'ya Hakikat 

BĠLGĠsini (Kitap); insanlar için hakikati gösterici, hakikate erme kılavuzu 
ve rahmet (kendilerindeki Esmâ kuvvelerini keĢfedip yaĢama) olarak 
verdik; belki anıp değerlendirirler diye. (A.Hulusi) 

 
43 - Celâlim hakkı için biz Mûsâ‟ya o kitabı kurûnı ûlâyı ihlâk 

ettiğimizden sonra nâsın vicdanlarını tenvir edecek basîretler, ve bir 
hidayet-ü rahmet olmak üzere verdik, gerek ki tezekkür ederler. (Elmalı) 

 
 
Ve lekad ateyna Musel Kitabe min ba'di ma ehleknel kurunel 

ûla besaire linNasi ve hüden ve rahmeten leallehüm yetezekkerun 
ayeti tüm okudum, umarım içinden çıkarım. Ve lekad ateyna Musel 
Kitabe min ba'di ma ehleknel kurunel ûla ve doğrusu önceki nesilleri 
hak ettikleri helâke sürükledikten sonra besaire linNasi ve hüden ve 
rahmeten leallehüm yetezekkerun insanlık için bir bilinç kaynağı, bir 
doğru yol rehberi ve bir merhamet kaynağı olarak Musa‟ya kitabı verdik 
ki belki sorumluluklarını hatırlarlar diye. 

 
el kurunel ûla ilk dönem, ilk çağlar diyor. Yani Kur‟an ın çağ tasnifi 

var bu ayette. Çağ açıp çağ kapayan olayları Kur‟an böyle görüyor. Yani 
Firavunun çağının kapanıp Musa‟nın çağının açılması, iĢte önceki 
çağların sonu, yeni çağların baĢı. Firavunun ölümü dönüm noktası. 

 
Tevrat insanlık tarihinde yeni bir dönemin adı, baĢlangıcı. Tedvin 

edilmiĢ yasalar döneminin baĢlama çağı. Ondan sonra Ģeriatlar dönemi 
görüyoruz ve tabii Resulallah‟la ortaçağ kurunu müstada tamamlanıp 
yeniçağ, çağlar baĢlıyor. Son çağ yani. 

 
Hüden ayette ki, yani kılavuz, rehber her vahyin vasfıdır. Her vahiy 

hidayettir. Yine rahmeten ayette ki vahyin sıfatı olarak geliyor. Her vahiy 
Allah‟ın insana merhametinin eseridir. 

 
 
44-) Ve ma künte Bi canibil ğarbiyyi iz kadayna ila Musel'emre 

ve ma künte mineĢ Ģahidiyn; 
 



Sen batı tarafında değildin biz Musa'ya o emri hükmettiğimizde. 
ġahitlerden de değildin. (A.Hulusi) 

 
44 - Sen ise Musâ‟ya o emri kaza ettiğimiz sıra canibi garbîde 

değildin, o Ģahitlerden de değildin. (Elmalı) 
 
 
Ve ma künte Bi canibil ğarbiyyi iz kadayna ila Musel'emr ve sen 

ey Muhammed, hatibin hitabı doğrudan ilk muhatabına yöneldi. Hz. 
Musa‟ya iliĢkin bu uzun ve ayrıntılı anlatımdan sonra sözün ilk 
muhatabına, yani Hz. Peygambere yönelen hitabı ilahi Ģöyle diyor; Sen 
ey Muhammed, biz vadinin karĢı yamacında Musa‟ya bu emri bildirirken 
sen vadinin öteki yamacında, lafzen batı yamacında değildin. 

 
ve ma künte mineĢ Ģahidiyn dolayısıyla olan biteni oradan 

izleyen Ģahitlerden tanıklardan biri de değildin. 
 
El emr ayetin ilk cümlesinde ki el emr; yasa buyruk anlamındaki 

tora, yani Tevrat anlamına gelir. Eski ahit‟in ilk 5 kitabına verilir. Zaten 
Kur‟an ın hiçbir yerinde doğrudan Tevrat ismi, kitabı mukaddesin tümüne 
atıfla kullanılmaz. Mutlaka Hz. Musa‟nın adına atıfla kullanılır. Bu da 
Ģunu gösterir;  

 
Kur‟an da Tevrat adı bugünkü Tevrat‟ın ilk beĢ kitabını ima eder bir 

biçimde kullanılmaktadır. Çünkü bugünkü Tevrat 39. kitaptır ve bunların 
ilk beĢi dıĢında diğer kitapları Hz. Musa‟dan sonraki peygamberlere 
verilen vahiylerdir. Mesela Eyyub kitabı, mesela Yunus kitabı, mesela 
daha sonraki Yeremya kitabı, mesela ĠĢaya kitabı. Bunlar hep 
peygamber isimleri. Bu peygamberlere verilen vahiyler daha sonra Hz. 
Musa‟ya indirilen 5 kitabın arkasına ilave edilmiĢtir. Onun için Kur‟an da 
Tevrat ismi Hz. Musa‟ya atıfla kullanılır daima. 

 
Bu olayın ayrıntılarından bu ayette söylenen bu. ancak vahiy 

sayesinde haberdar olabilirsin. Bu Kur‟an bir vahiy ürünüdür diyor yani. 
Dolayısıyla bu kıssayı sen görmediğine göre, Ģahitte olmadığına göre, 
orada bulunmadığına göre eğer vahiy değilse nereden yazacaksın. Öyle 
ki bu kıssanın ahlaki ders veren bölümler. Bu kıssanın anlatıldığı 
Tevrat‟ta da yer almamaktadır. Tevrat‟ta yer alan kıssayı okuduğunuzda 
Hz. Musa‟yı bir peygamberden daha çok bir milli kahraman olarak 
görürsünüz ve anlatılanların ahlaki ve ebedi değerlere bir atıf 
göremezsiniz. Çok soyutlanmıĢ maddi bir anlatımdan müteĢekkildir.  

 



Hatta bazı anlatımlar peygambere hakaret ve iftira içeren bir çok 
unsurla doludur. ĠĢte Hz. Lût hakkında, iĢte Hz. Nuh hakkında, iĢte Hz. 
Süleyman hakkında Tevrat‟ta geçen bahisler, bölümler bunun en tipik 
örneğidir. 

 
 
45-) Ve lakinna enĢe'na kurunen fetetavele aleyhimül 'umur* ve 

ma künte sâviyen fiy ehli medyene tetlu aleyhim âyâtina ve lakinna 
künna mursiliyn; 

 
Bu arada nice nesiller oluĢturduk, yaĢayıp geçip gittiler... Sen 

Medyen halkı içinde de yaĢamıĢ değildin ki iĢaretlerimizi onlara 
bildiresin... Biziz Rasûlleri irsâl eden! (A.Hulusi) 

 
45 - Ve lâkin biz bir çok karınlar inĢa eyledik de onların üzerlerine 

ömür uzadı, sen Medyen ahalisi içinde ikamet ederek âyetlerimizi 
onlardan okuyup öğrenmedin de ve lâkin biz olduk risalet verip 
gönderen. (Elmalı) 

 
 
Ve lakinna enĢe'na kurunen fetetavele aleyhimül 'umur tam 

aksine biz o günden bugüne nice kuĢaklar var ettik ve bunların üzerinden 
de nice zaman akıp gitti. Yani sen görmedin, o çağda yaĢamadın, Ģahitte 
olmadın aksine bu olayların üzerinden yüz yıllar geçti hatta bin yıllar 
geçti. ve ma künte sâviyen fiy ehli medyene tetlu aleyhim âyâtina 
dahası sen kendilerine bu mesajlarımızı iletmek için Meyden sakinleri 
asında da bulunmuĢ değildin. 

 
Buradaki aleyhim deki zamir ilk tefsir otoritelerinden Mukatil‟e göre 

Mekkelileri gösterir. Yani sen Medyen de bulunmadın ki, Medyen‟de 
gördüklerini Mekkelilere aktarasın, nakledesin Ģeklinde anlayabiliriz. Ama 
Dahhâk‟a göre Medyen‟lilere giderki sen Medyenlilerin arasıda 
Medyenlilere okumak için iletmek için, onları davet için gönderilmedin 
anlamına gelir ayet. Fakat Elmalılı üstadımız daha farklı bir boyutla 
yaklaĢmıĢ. Musa Meyden de eğitim gördü. Sen ne okuyup yazdın ne de 
Meyden de eğitim gören Musa gibi bir üstadın oldu, yani senin böyle 
üstatlarında yoktu, okuma yazman da yoktu onun için sana sadece Allah 
öğretiyor gibi zımni bir ifade içerse gerektir. 

 
ve lakinna künna mursiliyn fakat bu mesajları öteden beri 

gönderip duran da bizdik. 
 
 



46-) Ve ma künte Bi canibit Turi iz nadeyna ve lâkin rahmeten 
min Rabbike litünzire kavmen ma etahüm min neziyrin min kablike 
leallehüm yetezekkerun; 

 
Biz (Musa'ya) hitap ettiğimizde sen Tur tarafında değildin... Ne var 

ki, Rabbinden bir rahmet olarak, senden önce kendilerine uyarıcı 
gelmemiĢ bir toplumu uyarman için (bu bilgiler sana vahyoldu). Umulur ki 
üzerinde düĢünürler. (A.Hulusi) 

 
46  Hem biz o nidayı yaptığımız vakit sen Tûrun canibinde de 

değildin ve lâkin rabbinden bir rahmet olarak gönderildin ki senden evvel 
kendilerine bir nezîr gelmemiĢ olan bir kavmi inzar edesin gerek ki 
tezekkür edeler. (Elmalı) 

 
 
Ve ma künte Bi canibit Turi iz nadeyna yine sen biz nida 

ettiğimizde Sina dağının yamacında da değildin. ve lâkin rahmeten min 
Rabbike litünzire kavmen ma etahüm min neziyrin min kablik ve 
fakat senden önce uyarıcı gelmemiĢ bir toplumu uyarman için rabbin 
tarafından rahmet olarak gönderildin. 

 
Aslında Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil 'alemiyn. 

(Enbiya/107)hatırlatıyor. Seni baĢka değil sadece tüm bir aleme rahmet 
olarak gönderdik. Bütün insanlığa yatay ve dikey. Hem kendi çağının tüm 
nesillerine, hem de kendisinden sonra ki gelecek bütün insanlığa bir 
merhamet kaynağı. 

 
Burada bilmem dikkatinizi çekti mi. Arka sayfanın son ayeti olan 43. 

ayette Hz. Musa‟ya verilen vahyin sıfatlarından biri rahmet idi. Ama 
burada Resulallah‟ın kendisi rahmet olarak anılıyor. Yani çok özel bir 
durum. Rahmet olan vahiy, rahmet olan peygambere inmiĢ. Ġki rahmet 
birleĢince rahmet kat kat oluyor. Adeta bütün bir insanlığa gönderilmenin 
gereği olan böyle sonsuz bir rahmet kaynağı gibi Resulallah resmediliyor. 
Onun için Resulallah‟ın kendisi, kendi fonksiyonu vahyin fonksiyonuyla 
aynı tutuluyor. Vahiyde rahmet,Resulallah‟ta rahmet. Ġki rahmet 
birleĢince adeta rahmet birbirini çoğaltan, birbirini artıran bir çarpan etkisi 
gösteriyor. 

 
leallehüm yetezekkerun belki üzerinde düĢünüp de akıllarını 

baĢlarına alırlar. Yani bu çifte rahmetin ne demeye geldiğini anlarlar da 
Allah‟ın kendilerine nasıl merhametli olduğunu görürler. 

 
 



47-) Ve levla en tusiybehüm musıybetün Bima kaddemet 
eydiyhim feyekulu Rabbena levla erselte ileyna Rasûlen fenettebi'a 
âyâtike ve nekûne minel mu'miniyn; 

 
Kendi elleriyle yaptıklarının sonucu olarak (Sünnetullâh sonucu) 

onlara bir musibet isâbet ettiğinde: "Rabbimiz... Bari bize bir Rasûl irsâl 
etseydin de senin iĢaretlerine uysaydık ve iman edenlerden olsaydık" 
diyecek olmasalardı (Rasûl irsâl etmezdik). (A.Hulusi) 

 
47 - Ellerinin takdim eylediği günahlar yüzünden baĢlarına birer 

musîbet gelip de o vakit «ya Rabbenâ bize bir Resûl gönderseydin de 
âyetlerine uyup verilse ya!» Dediler, (Elmalı) 

 
 
Ve levla en tusiybehüm musıybetün Bima kaddemet eydiyhim 

ve keĢke onların baĢlarına elleriyle iĢledikleri yüzünden bir musibet 
gelme tehlikesi olmasaydı. Ġlahi hitaba bakınız Rabbimizin hitabına 
bakınız. KeĢke baĢlarına elleriyle yaptıkları yüzünden bir musibet gelme 
tehlikesi olmasaydı da biz de bu vahiyleri ve peygamberleri 
göndermeseydik zımnen. 

 
feyekulu Rabbena levla erselte ileyna Rasûlen fenettebi'a 

âyâtike ve nekûne minel mu'miniyn ve onlar rabbimiz, keĢke bize bir 
elçi gönderseydin de biz de senin mesajlarına uyup inanan kimselerden 
olsaydık demesinler diye seni ve vahiyleri gönderdik. Yani bunu 
diyecekler idi eğer göndermeseydik, eğer peygamber yollamasaydık, 
eğer vahiyle onlarla konuĢmasaydık böyle diyecekler ve mazeret ileri 
süreceklerdi. Ġyi de Ģimdi ne diyecekler? Mazeretleri de kalmadı. Onun 
için bu ayet aynı zamanda ilahi Ģefkatin bir ifadesi. Ve tabii Vahyin; 
Allah‟ın Ģefkatinin bir sonucu olduğunun da ifadesi. 

 
Günümüz dünyasında mazeret yok değerli dostlar. Mazeret yok. 

Çünkü son vahiy insan aklının tekamül ettiği bir dönemde bir zamanda 
indi. Mazeret yok çünkü son vahiy kendisinden evvelki tüm vahiylerin 
ebedi değerlerini bünyesinde toplayarak indi. Mazeret yok çünkü Allah 
son vahyi indirdiği, gönderdiği insanlık sürecinin artık yeryüzünde, yer 
yüzünün evrensel bir köye döneceğini biliyordu. Onun için böyle bir 
dünyaya vahiy gönderdiğini Allah‟tan daha iyi kim bilebilir. Onun içinde 
bugün artık mazeret yok. Gönderilen vahiy indiği tazelikte elimizde. Eğer 
uyuyorsanız önünüzde vahiy duruyor. Kılavuz edinirseniz sizi götürdüğü 
yere gidersiniz. 

 



Hatemen Nebiyyiyn.. (Ahzap/40); nebilerin mührü diyor ya Kur‟an. 
Sadece mühür değil, sadece sonuncusu da değil. Bir Ģeyin sonu onun 
mührüdür zaten. Aynı zamanda imza demektir.  mühür imzadır. Yani 
onay, aynı zamanda zirvedir. Nübüvvet sürecinin, risalet sürecinin, vahiy 
sürecinin zirvesi. MühürlenmiĢ onaylanmıĢ ve insanlığa sunulmuĢ bir 
ilahi mektuptur Kur‟an vahyi. 

 
 
48-) Felemma caehümül Hakku min ındiNA kalu levla utiye 

misle ma utiye Musa* evelem yekfüru Bima utiye Musa min kabl* 
kalu sıhrani tezahera* ve kalu inna Bi küllin kafirun; 

 
Oysa indîmizden kendilerine Hak (Rasûl) geldiğinde dediler ki: 

"Neden Musa'ya verilmiĢ olanın (mucizelerin) benzeri (Ona da) 
verilmedi?" Daha önce Musa'ya verilmiĢ olanı inkâr etmemiĢler miydi? 
"Birbirini destekleyen iki sihir" demiĢlerdi... Ayrıca: "Muhakkak ki biz 
bunların hepsini inkâr ediyoruz" dediler. (A.Hulusi) 

 
48 - Ya bundan evvel Mûsâ‟ya verilene küfretmediler mi? Ġki sihir 

tezâhür etti dediler ve biz hiç birisine inanmayız dediler. (Elmalı) 
 
 
Felemma caehümül Hakku min ındiNA ama kendilerine bizim 

katımızdan gerçeğin ta kendisi geldiğinde; kalu levla utiye misle ma 
utiye Musa Musa‟ya verilenin bir benzeri ona da verilseydi ya derler. 
Polemik amacıyla bu tür itirazı ederler. Ġman etmek için değil. Ġnkar 
etmek için birer bahane kılarlar bunu. Çünkü ayetin devamında zaten 
söyleniyor. 

 
evelem yekfüru Bima utiye Musa min kabl peki ama onlar 

bundan önce Musa‟ya geleni de inkar etmemiĢler miydi? Yani ona iman 
mı etmiĢler miydi ki böyle konuĢuyorlar. Dahası; kalu sıhrani tezahera* 
ve kalu inna Bi küllin kafirun bu kez de birbirini destekleyen iki 
gözbağcılık mahsulü, iki sihir mahsulü diyorlar. Neye? Tevrat, daha 
doğrusu Kitabı mukaddes ve Kur‟an için. Ġncilin geçmemesi aslında 
anlaĢılabilir bir Ģey çünkü Hz. Ġsa‟nın da Ġncil de ifade buyurduğu gibi; 
Ben benden önceki yasayı inkar etmek için gönderilmedim, onu tasdik 
etmek için gönderildim diyordu ya. O nedenle Kitabı Mukaddes hem Ġncili 
hem Tevrat‟ı içeriyor. Bu ikisi dedikleri de o iki kitaba gidiyor. 

 
Ve ilave ediyorlar, ne diyorlar? inna Bi küllin kafirun biz zaten 

hepsini birden inkar ediyoruz. Yani polemik yapmak için yaptıkları itiraz 
ortada, Musa‟ya verildiği gibi ona da verilseydi ya..! Bununla ne 



kastediyorlar? Bir anda gelseydi, tek celse de gelseydi. Ġyi de siz 
Musa‟ya gelene iman etmemiĢsiniz ki. Demek ki bazı itirazlar daha iyi 
delili görüp de iman etmek için değil, aslında inkara bahane aramak için 
ileri sürülür ve böyle bir polemiğe cevap vermek gerekmez. 

 
 
49-) Kul fe'tu Bi Kitabin min indillâhi huve ehda minhüma 

etebı'hu in küntüm sadikıyn; 
 
De ki: "Eğer sözünüzde sadıksanız, bu ikisinden (Kur'ân ve 

Tevrat'tan) daha doğru yolu gösteren Allâh indînden bir bilgi (kitap) 
getirin de ona tâbi olayım!" (A.Hulusi) 

 
49 - De ki: o halde bu ikisinden daha doğru bir kitap getirin Allah 

tarafından da ben ona tabi' olayım eğer sadıksanız. (Elmalı) 
 
 
Kul fe'tu Bi Kitabin min indillâhi huve ehda minhüma etebı'hu 

in küntüm sadikıyn de ki; eğer doğru sözlü kimselerseniz haydi Allah 
katından doğru yola bu ikisinden daha iyi yönelten baĢka bir kitap getirin 
de ben de ona uyayım. 

 
Sorun hakkın ve hakikatin peĢinden gitmektir ayetin ifade ettiği 

hakikat bu. Yani Ģunun, bunun değil, hakkın ve hakikatin. Sizin derdiniz 
hakikati aramak değil. Benim derdim ise hakikati aramak. Bundan daha 
iyi hidayeti gösteren bir kitap getirinde ben ona uyayım. Onun için sizin 
derdiniz bu olmadığı için polemik yapıyorsunuz. 

 
 
50-) Fein lem yesteciybu leke fa'lem ennema yettebi'une 

ehvaehüm* ve men edallu mimmenittebe'a hevahu Bi ğayri hüden 
minAllâh* innAllâhe lâ yehdil kavmez zâlimiyn; 

 
Çağrına uymazlarsa, bil ki onlar yalnızca kendi asılsız hayallerine 

tâbi oluyorlar! Allâh'tan (hakikatleri Esmâ mertebesinden, kendilerinde 
açığa çıkan hakikat ilmi olmaksızın), kendi (vehminin getirisi olan) hayal 
ve tasavvurlarına tâbi olandan daha sapkın kimdir? Muhakkak ki Allâh 
zâlimler kavmini hidâyet etmez. (A.Hulusi) 

 
50 - Yine sana icâbet etmek istemezlerse artık bil ki onlar sırf kendi 

hevaları peĢinde gidiyorlar, halbuki Allah dan bir doğru delil olmaksızın 
mücerret kendi hevası peĢinde giden kimselerden daha ĢaĢkın kim 
olabilir? Muhakkak ki Allah zâlimler güruhunu muvaffak etmez. (Elmalı) 



 
 
Fein lem yesteciybu leke fa'lem ennema yettebi'une ehvaehüm 

fakat eğer senin bu çağrına cevap veremiyorlarsa iyi bil ki onlar kendi 
keyfi ve bencil yargılarına, yani hevalarına, heveslerine uyuyorlar. Vahye 
uymayan keyfine, hevasına uyar. Ġç güdüsüne uyar Burada söylenen bu. 
Furkan/43. ayetinde de Eraeyte menittehaze ilâhehu hevahu. 
(Furkan/43) buyruluyordu ya. Hani Ģu hevasını, güdüsünü, keyfini tanrı 
yapanı, tanrı edineni görmedin mi..! 

 
ve men edallu mimmenittebe'a hevahu Bi ğayri hüden 

minAllâh Allah‟ın rehberliği dıĢında kendi keyfi ve bencil yargılarına 
uyan kimseden daha sapkın kim olabilir. innAllâhe lâ yehdil kavmez 
zâlimiyn Ģüphe yok ki Allah zulmü tabiat haline getirenleri, ez zâlimiyn; 
sadece bir kez zulmetmiĢ olan değil, zulmü içselleĢtirmiĢ, zulmü ahlak 
haline getirmiĢ, yani zulmü sıfat edinmiĢ olanlar. Onun için zulmü tabiat 
haline getirmiĢ bir toplumu doğru yola iletmez. 

 
 
51-) Ve lekad vassalnâ lehümül kavle leallehüm yetezekkerun; 
 
Andolsun ki onlara sözümüzü ardı ardına ulaĢtırdık... Umulur ki 

hatırlayıp düĢünürler! (A.Hulusi) 
 
51 - Celâlim hakkı için onlar hakkında sözü uladık da uladık ki iyi 

düĢünsünler. (Elmalı) 
 
 
Ve lekad vassalnâ lehümül kavle leallehüm yetezekkerun 

doğrusu biz bu ilahi sözü onlara adım adım ulaĢtırdık ki belki 
sorumluluklarını hatırlarlar. Yani üzerinde uzun uzun durup düĢünerek 
hayata geçmesi için çalıĢarak tedriciliğe bir dikkat çekiliyor burada. 23 
yıllık süreç içindevassalnâ bir mana; nezzelna. Yani peyderpey, adım 
adım açıklayarak, tafsil ederek, birbiri ile takviye ederek indirdik. 

 
 
52-) Elleziyne ateynahümül Kitabe min kablihi hüm Bihi 

yu'minun; 
 
Ondan önce kendilerine Hakikat BĠLGĠsi (Kitap) verdiğimiz kimseler 

var ya, onlar O'na (hakikatlerine) iman ederler. (A.Hulusi) 
 



52 - Bundan evvel kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman 
ediyorlar. (Elmalı) 

 
 
Elleziyne ateynahümül Kitabe min kablihi hüm Bihi yu'minun 

kendilerine daha önce kitap verdiğimiz kimseler ona inanmak 
durumundadırlar. Hattahüm Bihi yu'minun ibaresinin, öznenin 
yüklemden önce geldiğini düĢünürsek bu beleğatta anlama, takviye 
yapar. Yani pekiĢtirir iyice anlamı. Yani inanmak zorundadırlar diye de 
çevirebiliriz eğer samimilerse. Eğer daha önceki kitaplara inananlar 
samimilerse, iyi niyetlilerse, bilinçlilerse buna da inanmak zorundadırlar. 
Yani bunu demeye getiriyor bu ayet. 

 
Aslında bu ayetin iniĢ nedeni olarak Ġbn. HiĢam, Ġbn. Ġshak ve 

Beyhaki‟nin naklettiği ilginç bir olay var o dönemde yaĢanmıĢ olan. 
HabeĢistan dan Cafer bin Ebi Talib‟in vesile olduğu 20 ye yakın din 
adamı Mekke‟ye gelirler. Orada Kur‟an ı dinler ve Kur‟an a vurulurlar tabir 
caizse ve bunun kaynağından dinlemek ve öğrenmek için Mekke‟ye 
gelirler. Yani inançlarını ciddiye alırlar, imanlarını ciddiye alırlar, vahyi 
ciddiye alırlar. Dahası kendilerini ve akıbetlerini ciddiye alırlar. 

 
Bu grup Mekke‟de Resulallah‟la buluĢur, Resulallah‟ı dinler, göz 

yaĢları içerisinde Kur‟an ın vahiy olduğuna tanıklık ederler. Bu 
manzaraya Ģahit olan Mekke‟de ki küfrün ileri gelenleri onları paylamaya, 
azarlamaya hatta sürmeye kovmaya kalkarlar. ĠĢte ayette bahsedilen bire 
bir yaĢanmıĢ olay buna bir atıf. Fakat tabii ki ayet sadece sebebi 
nüzulüyle sınırlandırılamayacak kadar evrensel bir manayı bize iletiyor 
ve gelecekte eğer ehli kitap samimi iseler, Hıristiyan olsun, Yahudi olsun, 
kendi inançlarında samimi iseler Kur‟an vahyini görür görmez Kur‟an 
vahyine teslim olmaları lazım. Çünkü kendi inandıkları değerleri en güzel 
biçimde, en eksiksiz biçimde ve korunmuĢ olarak Kur‟an temsil 
etmektedir. Yani Kur‟an Ġncil ve Tevrat‟ı, Resulallah‟ta Ġsa ve Musa‟yı 
temsil etmektedir. 

 
 
53-) Ve izâ yütla aleyhim kalu amenna BihĠ innehül hakku min 

rabbina inna künna min kablihi müslimiyn; 
 
Onlara bildirildiğinde: "Biz O'na iman ettik... Muhakkak ki O, 

Rabbimizden Hak'tır... Doğrusu biz O'ndan önce de, Rabbimize teslim 
olmuĢluğumuzun farkındaydık!" dediler. (A.Hulusi) 

 



53 - Hem kendilerine tilâvet olunur olunmaz «biz, dediler: buna 
iman ettik bu Ģüphesiz hak, rabbimizden, biz doğrusu evvelinden 
Müslüman idik».(Elmalı) 

 
 
Ve izâ yütla aleyhim kalu amenna BihĠ innehül hakku min 

rabbina onlar, kendilerine Kur‟an vahyi iletildiğinde; Buna iman ettik, 
çünkü bu rabbimizden gelen hakikatin ta kendisidir. inna künna min 
kablihi müslimiyn zaten biz bundan önce de ona kayıtsız Ģartsız teslim 
olmuĢ kimselerdik. Ya da zaten biz daha önce de Müslüman idik derler.  

 
Evet, gerçekten üzerinde durulması, hem de çok durulması 

gereken bir ayet. Neden Çünkü bu gün “Ben Müslüman‟ım” diyenler, 
dinin nedir sorusuna Ġslam diyenler; Kur‟an ın söylediği manada 
Müslümanlık ve Ġslam‟ı kastetmiyorlar. Kur‟an Ġslam derken dinlerden bir 
dini kastetmiyor. Müslüman derken de dinlerden, dini zümrelerden birine 
mensup olanı kastetmiyor. Kur‟an Ġslam derken Hakikatlerin tümünün tek 
adını söylüyor.  

 
Allah katında tek Hakk din Ġslam‟dır. (A.Ġmran/19) Kim 

Ġslam‟dan baĢka bir dinle gelirse ondan o kabul edilmez. 
(A.Ġmran/85) der. Tüm tarih boyunca geçmiĢ Hakk ehlinin tek dinidir. 
Onun için Müslüman da bu tanımdan yola çıkılarak tanımlanır. Nedir? 
Dini zümrelerden bir zümre değil Allah‟a teslim olmuĢ kimse. Çünkü 
Ġslam bir isim olmaktan daha çok bir hal bir duruĢ bir tavır, yani teslimiyet 
halidir.  

 
Onun için içinde yaĢadığı dini geleneğin zincirini kırarak Mü‟min 

olmuĢ bu insanların daha önce de “Biz Müslüman‟dık” demelerini 
bugünün bir çok Müslüman‟ına anlatamazsınız. Çünkü onlar daha önce 
de nasıl Müslüman‟dılar? Evet, onlar kendi kitaplarına inanırken de 
Müslüman‟dılar. Çünkü zaten Kur‟an inmemiĢti. Kur‟an dan evvel 
ulaĢtıkları hakikat o vahiy idi. UlaĢtıkları hakikatin, ulaĢtıkları kadarına 
iman ettiler. Ama ne zaman ki Kur‟an a muttali oldular ona da iman 
ettiler. Çünkü dertleri hakikate teslim olmaktı, Dertleri bir  zümreye ait 
olmak değil, Ģucu bucu olmak değil, dertleri Allah‟a teslim olmaktı. O 
nedenle de burada özellikle üzerinde durulması gereken bir husus bu. 
Onlar daha önce de Müslüman idiler. 

 
Bu ayet, Ġslam ve Müslüman teriminin yeniden ele alınıp Kur‟an a 

göre anlamlandırılmasını Ģart koĢuyor. Kur‟an Nuh‟u Müslüman olarak 
niteler. Ġbrahim‟i Müslüman olarak niteler, Musa‟yı ve tüm Ġsrail oğullarını 
Müslüman olarak niteler. Hatta Hz. Musa‟ya iman etmek üzere 



sihirbazlıklarından vaz geçen firavunun sihirbazlarını da Müslüman 
olarak niteler. Yine tüm Ġsrail oğulları peygamberlerini Müslüman olarak 
niteler. Ayet rakamlarını ve sure isimlerini çıkarıp gelmeyi isterdim. Fakat 
merak edenler baĢtan sona Kur‟an da seleme kökünden gelmiĢ olan 
kelimelere bakarak bunları tespit edebilirler. Göreceklerdir ki Kur‟an da 
Hz. Süleyman‟dan Hz. Ġbrahim‟e, Hz. Musa‟dan Hz. Nuh‟a kadar bütün 
Müslümanlar, bütün peygamberler ve onlara uyan bütün insanlar 
Müslüman olarak nitelendirilirler. O halde Müslüman olmak sadece son 
peygamberin getirdiği vahye mensup olmak değil, tüm peygamberlerin 
getirdiği vahye mensup olmaktır.  

 
Onun için tüm peygamberlerin getirdiği hakikatleri tasdik etmektir. 

Hz. Nuh‟a iman edenler de bizim kadar Müslüman idiler. Hz. Ġbrahim‟e 
iman edenler de bizim kadar Müslüman idiler. Hz. Lût‟un müminleri de 
bizim kadar Müslüman idiler. O nedenle Ġslam insanlığın değiĢmez 
değerlerine verilen öbür isimdir. Ġnsanlığın değiĢmez değerlerinin öbür 
adıdır. Müslüman ise Allah‟a teslim olan kiĢidir. 

 
 
54-) Ülaike yü'tevne ecrehüm merreteyni Bima saberu ve 

yedreune Bil hasenetisseyyiete ve mimma rezaknahüm yünfikun; 
 
ĠĢte onlara sabrettikleri için bunun karĢılığı iki kere verilir... Bunlar, 

kötülüğü güzel davranıĢla yok ederler ve beslediğimiz yaĢam 
gıdalarından karĢılıksız bağıĢlarlar. (A.Hulusi) 

 
54 - ĠĢte bunlar ecirlerine iki kere nâil kılınacaklar, çünkü 

sabretmiĢlerdir, hem de kötülüğünü iyilikle def eyler ve kendilerine 
verdiğimiz rızıktan hayra sarf ederler. (Elmalı) 

 
 
Ülaike yü'tevne ecrehüm merreteyni Bima saberu ve yedreune 

Bil hasenetisseyyiete ve mimma rezaknahüm yünfikun iĢte 
böylelerinin her Ģeye rağmen hakta direnmeleri, kötülüğü iyilikle 
salmalarına ve  kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak etmelerine 
karĢılık kendilerine iki kat rızık verilecektir. Hem önceki vahye iman 
ettikleri, hem de öğrenir öğrenmez son vahye iman ettikleri için iki kat 
verilecektir ecir kendilerine. Neden iki kat? Çünkü; 

 
1 – Ġnanç çevresine mensup olduktan sonra o kabuğu ve o zinciri 

kırarak, o inancın en son versiyonunu tabir caizse görür görmez, öğrenir 
öğrenmez son gelen vahye de iman etmek öyle kolay bir Ģey değil. Bunu 
yapan bu insanlar çevreleri tarafından dıĢlanacaklar, bir çok zulme 



maruz kalacaklar, maddi ve manevi açıdan mağdur olacaklardı elbet. 
Çok ağır bedeller ödemiĢlerdi ve ondan sonrakilerde ödeyeceklerdir. 

 
Aslında burada Yünfikun diye bitiyor. Fiil muzari olarak geliyor. 

Gelecek zamanı da içeren geniĢ zamandır muzari. Yani bundan sonra da 
yapacaklar. Ehli kitaptan bundan sonra da Kur‟an vahyine teslim olan 
herkesi içeriyor, herkesi muhatap alıyor bu ayet. 

 
[Ek bilgi-1; “Yani, birinci ödül Hz. Ġsa'ya (a.s) iman etmelerinden, 

ikinci ödül Hz. Muhammed'e (s.a) iman etmelerinden ötürüdür. Aynı 
husus, Buhari, Müslim ve Hz. Ebu Musa el-EĢari'den naklen rivayet 
edilen bir hadisde de açıklanmıĢtır: "Allah Rasûlü Ģöyle dedi: "Çifte ödül 
alacak üç kiĢiden ehli kitab'a mensup olanı kendi peygamberine içten 
inanmıĢtı. Sonra Hz. Muhammed'e (s.a) iman etti." (Tefhimu‟l Kur‟an/ 
Ebu‟l alâ Mevdudi)] 

 
[Ek bilgi-2; Ġyiliğe iyilik her kiĢinin kârı (iĢi) 

Kemliğe (kötülüğe) iyilik er kiĢinin kârı (iĢi) 
diye meĢhur olan söz de (Atasözü) bu mânâyadır. (ElmalıTefsiri)] 
 

[Ek bilgi-3; {Alimler bu hususta Ģu izahları yapmıĢlardır: 
 
1) Onlara, bir, Hz. Muhammed peygamber olarak gönderilmezden 

önce onu bekleyip, ona iman ettikleri, bir de peygamber olarak 
gönderildiğinde ona iman ettikten için iki kat mükâfaat verilecektir. Bu, 
doğruya en yakın olan görüĢtür. Çünkü Allah Teâlâ, onların, Hz. 
Muhammed (s.a.s) peygamber olarak gönderildikten sonra, onu tasdik 
edip, ona iman ettiklerini beyan buyurunca, onların, Hz. Muhammed 
(s.a.s) peygamber olarak gönderilmezden önce de iman etmekte 
olduklarını beyan buyurmuĢ, sonra da onların ücretlerinin iki kat 
olduğunu bildirince, ayetin bu manaya alınması gerekir. 

 
2) Onlar, bir Hz. Muhammed (s.a.s)'den önce yaĢamıĢ olan 

peygamberlere imar ettikleri, bir de Hz. Muhammed (s.a.s)'e iman 
ettikleri Ġçin, iki kat ücreti hak etmiĢlerdir. 

 
3) Mukatll Ģöyle der: "Bunlar, Hz. Muhammed (s.a.s)'e iman edince, 

müĢrikler onlara sövüp-saymıĢlar; ama onlar müĢriklerin sözlerine 
aldırmamıĢlardır. Bundan dolayı, bir aldırmayıĢlarına, bir de iman 
ediĢlerine karĢılık onlara iki ücret verilmiĢtir." Rivayet olunduğuna göre, 
onlar müslüman olunca, Ebu Cehil onlara lanet etmiĢ, ama onlar ona 
cevap vermemiĢlerdi. Süddî ise Ģöyle der: "Yahudiler, Abdullah b. 



Selâm'ı ayıplayıp, ona sövüp saydıkça, o, "Selam size" deyip geçmiĢtir."  
(Tefsir-i Kebir/ Fahruddin Râzi)}] 

 
 
55-) Ve izâ semi'ullağve a'redu anhü ve kalu lena a'malüna ve 

leküm a'malüküm* selâmün aleyküm* lâ nebteğıl cahiliyn; 
 
BoĢ laf, dedi-kodu iĢittiklerinde ondan yüz çevirdiler ve dediler ki: 

"Bizim yaptıklarımız bizim, sizin fiillerinizin sonucu da sizindir! Selâmu 
aleyküm! Cahilleri istemeyiz! (Hakikati kavramayanlarla konuĢacak bir 
Ģeyimiz yoktur!) (A.Hulusi) 

 
55 - Ve lâğiv iĢittikleri zaman ondan yüzlerini çevirirler de «bize 

kendi amellerimiz size de kendi amelleriniz, selâmün aleyküm Allaha 
ısmarladık biz cahillik edenleri aramayız» derler. (Elmalı) 

 
 
Ve izâ semi'ullağve a'redu anh iĢte onlar düĢüncesizce söylenmiĢ 

bir söz iĢittiklerinde ondan yüz çevirirler. ve kalu lena a'malüna ve 
leküm a'malüküm ve bizim yaptıklarımızın sorumluluğu bize aittir, sizin 
yaptıklarınızın sorumluluğu da kendinize aittir derler. selâmün aleyküm* 
lâ nebteğıl cahiliyn yolunuz açık olsun, biz cahillerle muhatap olmayız 
derler. Cahillerle bir arada bulunmak istemeyiz derler ve “selâm” der 
geçerler. 

 
Evet, tarihi olayda, yukarıda naklettiğim HabeĢistan‟dan gelen o din 

adamları grubuyla ilgili tarihi olayda Mekke‟liler bu insanlara 
sataĢmıĢlardı. Hatta Ebu Cehil azarlamıĢtı ve bu kibar insanlar vahyin 
verdiği terbiyeyi orada da farkı göstermiĢler ve biz sizinle muhatap 
olmayız, siz bizim muhatabımız değilsiniz deyip, selâm deyip 
geçmiĢlerdi. 

 
 
56-) Ġnneke lâ tehdiy men ahbebte ve lakinnAllâhe yehdiy men 

yeĢa'* ve HUve a'lemu Bil mühtediyn; 
 
Kesinlikle sen, sevdiğini hakikate erdiremezsin! Ne var ki Allâh 

dilediğini hakikate yönlendirir! "HÛ" hakikati yaĢayacakları bilir! (Çünkü 
kendi Esmâ'sıyla o istidat ve kabiliyette yaratmıĢtır onları.) (A.Hulusi) 

 
56 - Doğrusu sen sevdiğine hidâyet veremezsin ve lâkin Allah, kimi 

dilerse hidayet verir ve hidayete irecekleri o, daha iyi bilir. (Elmalı) 
 



 
Ġnneke lâ tehdiy men ahbebte ve lakinnAllâhe yehdiy men 

yeĢa' Ģüphesiz ki sen istediğin herkesi doğru yola yöneltemezsin. Fakat 
Allah dileyenin doğru yola yönelmesini diler. Allah isteyenin doğru yola 
yönelmesini diler.. Orada ki isteyenin yeĢa‟ fiilinin yapısı gereği, adeta iki 
özneye de dönük olması sonucunda, ama daha öte Kur‟an da ki meĢiyeti 
ilahi, ilahi dilemeyle ve insanın eylemleriyle ilgili bütün ayetleri üst üste alt 
alta koyup okuma sonucunda, istikrai bir okuma sonucunda tüme varım 
yöntemiyle ulaĢtığımız sonuç gereği öyle anlaĢılmalıdır. Yani insan 
dilemezse, istemezse, yönelmezse, niyet etmezse, gayret etmezse Allah 
onu yöneltmeyecektir ve bu ayet Hz. Peygamberin çok sevdiği amcası 
Ebu Talip‟e; “Allah‟a teslim olma” telkinlerinin tüm çabasına rağmen 
sonuç vermemesi ile ilgili inan bir ayet. Ki bize kadar gelen bir çok sahih 
rivayet bunu doğruluyor. 

 
Ebu Talip biraz da Ebu Cehil‟le dostlarının telkinleriyle babalarının 

dini üzere olduğunu söyleyerek son nefesini vermiĢti. Resulallah buna 
çok üzülmüĢtü. ĠĢte onu aynı zamanda teskin eden, onu aynı zamanda 
teselli eden bir ayet. Ama ondan da öte bir insana dıĢardan birinin 
hidayet veremeyeceği, onun iç yöneliĢinin esas olduğunu, bu olmadan 
peygamber dahi olsa onu hidayete ulaĢtıramayacağını ifade eden 
gerçekten çok ilginç, çok çarpıcı daha doğrusu bir hakikat bu. 

 
Hidayet kiĢinin kendi tercihi ve yöneliĢini Allah‟ın ödüllendirmesidir 

dostlar. Belirleyici olan insanın arzu ve iradesidir. Değilse Hz. Nuh‟un 
oğluna ne demeli. Baba peygamber ama oğul hidayete ulaĢamadı. 
Değilse Hz. Ġbrahim‟in babasına ne demeli; Oğul peygamber ama baba 
inkarda direndi. Eğer oğul Ġbrahim bir kiĢiye hidayet vermek gibi bir 
kontenjanı olsaydı bunu babası için kullanırdı elbette. Değilse Hz. Lût ve 
Hz. Nuh‟un eĢlerine ve Hz. Lût‟un kızına ne demeli bütün bu örnekler 
boĢuna verilmedi bunlardan maksat hidayetin kiĢinin kendi tercihine 
uygun olarak Allah‟ın onu ödüllendirmesi olduğu gerçeğine bir atıftır. 

 
ve HUve a'lemu Bil mühtediyn iĢte bunun en güzel Ģahidi de 

ayetin sonudur. Zira kimin doğru yola girmek istediğini çok iyi bilen 
Allah‟tır. 

 
[Ek bilgi-1;  {Üçüncü Mesele; 
 
Ehl-i sünnet âlimlerimiz, hidayet ve delalet konusunda bu ayeti delil 

getirerek Ģöyle demiĢlerdir: "Ayetteki, "Sen, sevdiğini hidayete 
erdiremezin. Fakat Allah dilediğine hidayet eder" ifadesi, her iki 
"hidayet'in de aynı manaya olmasını gerektirir. Çünkü "Sen hidayete 



erdiremezsin" ifadesindeki hidayet ile bir Ģey;"fakat Allah dilediğine 
hidayet eder" ifadesindeki hidayet ile baĢka bir Ģey kastedilmiĢ olsaydı, o 
zaman ayetin nazmı bozulurdu. Hem sonra ayette gecen hidayet ile, ya 
delillerin açıklanması, ya cennete davet, veya cennetin yolunu tarif, yahut 
kalpler de mecburî (zarûrî-kesin) olarak marifetullahı yaratmak, veyahut 
da kalplerde, mecburî olmaksızın marifetullah kastedilmiĢtir.  

 
Bununla "delillerin beyan edilmesi" manasının kastedilmiĢ olması 

mümkün değildir. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.s), bu manada herkese 
"hidayet" etmiĢtir. Binâenaleyh bu hidayet, Cenâb-ı Hakk'ın bütün 
insanlar için söz konusu olmadığını bildirdiği o hidayetten baĢkadır. 

 
"Cennete davet" manasındaki hidayet hakkındaki sözümüz de 

böyledir. "Cennetin yolunu tarif" manasındaki hidayet de bu ayetten 
kastedilmemiĢtir. Çünkü Allah Teâlâ, bu hidayeti kendi meĢîetine 
bağlamıĢtır. Cennetin yolunu tarif ise, Allah'ın meĢîetine bağlanmamıĢtır. 
Çünkü cennetin yolunu tanıtma iĢi Allah'a vâcibtir. Vâcib olan ise, 
meĢîete (iradeye) bağlanamaz. 
 
 

On dinar borcu olan kimsenin, "Ġstersem bu on dinarı veririm" 
demesi doğru değildir. Zorlama, mecbur etme manasındaki hidayet de 
caiz değildir. Çünkü böyle bir Ģey, onlara göre, mükellefler hakkında, 
Allah'tan sadır olması doğru değildir. Doğru olmayanı (kabîhi) yapmak 
ise, ya cahilliği, ya o iĢe olan ihtiyacı gerektirir. Bu ikisi de Allah hakkında 
imkansızdır. Ġmkansızı gerektiren de imkansızdır. Binâenaleyh bunun 
Allah'tan sâdır olması imkansızdır. Ġmkansızın, Allah'ın meĢîetine 
bağlanması caiz değildir.  

 
Hidayetin manası hususunda saydığımız bu kısımlar bâtıl olunca, 

geriye ayetteki bu hidayet ile, "Allah, hidayeti ve marifetullahı kalbe 
yaratmak suretiyle, bu hidayeti bazı insanlara nasip eder, bazılarına ise 
vermez" manası kastedilmiĢtir. Çünkü Allah yaptığından mes'ul değildir. 
Ayetteki bu hidayeti bu manada aldığında, Kâdî'nin bu konuda ileri 
sürdüğü mazeretlerin tamamı düĢer. 

Ayetteki, "O, hidayete erecekleri daha iyi bilendir" cümlesi, Gaybı 
bilmek Allah'a mahsustur. Binâenaleyh O, bundan sonra hidayete 
erecekleri de, ermeyecekleri de bilir" demektir. (Tefsir-i Kebir/ Fahruddin 
Râzi)}] 

 
[Ek bilgi-2 “Gerçi Hz. Rasûl (s.a) herkesin hidayete ermesini 

yürekten isterdi ama Ebu Talib, yatağında imansız giderken onu derin 
endiĢelere sevk eden, Ģahsî sevgi ve saygı bağı yüzünden hidayetini en 



çok arzuladığı Ģahıstı. Fakat ona bile hidayet etmede çaresiz kaldığına 
göre bir kimseyi hidayete erdirmek yahut bir baĢkasından hidayeti 
esirgemek Rasûl'ün (s.a) elinde değil, bütünüyle Allah'ın kudretindedir. 
Ve Allah bu nimeti dilediğine verir, ailevî durumuna, kabilevî 
münasebetlerine bakmadan, kiĢinin samimiyetini, kabiliyetini ve kalbinin 
meylini esas alarak ihsan eder. (Tefhimu‟l Kur‟an/ Ebu‟l alâ Mevdudi)] 

 
 
57-) Ve kalu in nettebi'ıl hüda meake nütehattaf min Ardına* 

evelem nümekkin lehüm Haramen Aminen yücba ileyhi semeratü 
külli Ģey'in rizkan min ledünNA ve lâkinne ekserehüm lâ ya'lemun; 

 
Dediler ki: "Eğer seninle birlikte hakikate uyarsak, yerimizden 

sökülüp çıkarılırız"... Biz onları, indîmizden (lütfederek), yaĢam gıdası 
olarak her Ģeyin ürünlerinin toplandığı, güvenli bir Harem'e yerleĢtirmedik 
mi? Fakat onların çoğunluğu (kıymetini) bilmezler. (A.Hulusi) 

 
57 - Bir de, doğrusun amma biz o doğru yolu tutar seninle beraber 

olursak derhal yerimizden yurdumuzdan olur çarpılırız dediler, ya biz 
onlara darül'emân bir haremi mekân kılmadık da mı? Ona ledün 
nümüzden rızk olarak her Ģeyin semaları toplanacak ve lâkin ekserîsi 
bilmezler. (Elmalı) 

 
 
Ve kalu in nettebi'ıl hüda meake nütehattaf min Ardına bir de 

eğer seninle birlikte doğru yola girersek yurdumuzdan yuvamızdan 
koparılırız dediler. Yani Mekke‟lilerin tarihi korkusu bu. Bizi Araplar 
Mekke‟den çıkarır, eğer burada onların putlarına saygı göstermez onların 
her birinin putunu Kâbe ye koymazsak bizi buradan çıkarır dediler. 

 
evelem nümekkin lehüm Haramen Aminen yücba ileyhi 

semeratü külli Ģey'in rizkan min ledünNA ama onları sayemizde her 
tür ürünün gelip rızık olarak kendisinde toplandığı kutsal bir 
dokunulmazlığa sahip olan güvenli bir yerde yerleĢtirmedik mi biz. ve 
lâkinne ekserehüm lâ ya'lemun ne ki onların çoğu bunun farkında bile 
değil. 

 
Hz. Ġbrahim‟in duasına bir atıfta var gibi burada Bakara/126. 

ayetinde ki. 
 
 



58-) Ve kem ehlekna min karyetin batırat maîĢeteha* fetilke 
mesakinühüm lem tüsken min ba'dihim illâ kaliyla* künna nahnül 
varisiyn; 

 
Dünyalığın getirdiği refahla ĢımarmıĢ nice Ģehri yok ettik! ĠĢte 

onların meskenleri! Onlardan sonra, azı hariç, oturanı olmadı! Vârisler 
biz idik. (A.Hulusi) 

 
58 - Bununla beraber biz maiĢetiyle ĢımarmıĢ nice memleket helâk 

ettik, iĢte meskenleri bir daha arkalarından meskûn olmadı meğer ki pek 
az, ve hep biz vâris olduk. (Elmalı) 

 
 
Ve kem ehlekna min karyetin batırat maîĢeteha ama biz refahın 

Ģımartıp azgınlaĢtırdığı nice ülkeyi helak etmiĢiz fetilke mesakinühüm 
bakın iĢte onların yaĢadıkları mekanlar. Araplar ticaret yaparken onun 
içinden geçip geliyorlardı Yani Medain-i Salihten, Salih peygamberin 
helak olan kavminin yaĢadığı yerden. lem tüsken min ba'dihim illâ 
kaliyla pek azı dıĢında arkalarından oralarda bir daha kimse yerleĢmedi. 
künna nahnül varisiyn ve zaten her Ģeyin mutlak varisi sadece biziz. 

 
 
59-) Ve ma kâne Rabbüke mühlikel kura hatta yeb'ase fiy 

ümmiha Rasûlen yetlu aleyhim âyâtiNA* ve ma künna mühlikil kura 
illâ ve ehlüha zâlimun; 

 
Rabbin, kendilerine iĢaretlerimizi bildiren bir Rasûlü, ileri gelenler 

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

 
59 - Hem rabbin memleketleri, ana noktasında kendilerine 

âyetlerimizi okur bir Resul göndermedikçe helâk edici değiller, hem de 
biz o memleketleri hep ahalisinin zulümleri halinde helâk etmiĢizdir. 
(Elmalı) 

 
 
Ve ma kâne Rabbüke mühlikel kura hatta yeb'ase fiy ümmiha 

Rasûlen yetlu aleyhim âyâtiNA ama senin rabbin hiçbir ülkeyi onların 
ana kentine kendilerine mesajlarımızı okuyup açıklayan bir elçi 
göndermedikçe asla helak etmez. Ana kenti; fiy ümmiha yani 
medeniyetin merkezi. ve ma künna mühlikil kura illâ ve ehlüha 
zâlimun zaten biz baĢkalarını değil sadece bireyleri birbirine zulmeden 
toplumları helâk etmiĢizdir. Yani dostlar iktidarlar uygarlıklar, 



medeniyetler küfürle değil zulümle yıkılmıĢlardır. Onun için zulüm bir 
toplumun mutlak çöküĢünün en belirgin sebebidir. 

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



 Ġslamoğlu Tef. Ders. KASAS SURESĠ (60-88)(123) 
 
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Değerli Kur‟an dostları geçtiğimiz ders Kasas suresinin 59. ayetine 

kadar iĢlemiĢtik. Eğer hatırlayacak olursak söz konusu ayetlerde vahiyle 
insan iliĢkisi ele alınıyor, insanın vahye sırt dönmesi, Allah‟a sırt dönmesi 
olarak tanımlanıyordu. 

 
Yine bu çerçevede geçmiĢ vahyin mensuplarının eğer samimilerse, 

eğer bilgiye dayalı bir iman sahibi iseler o zaman bu vahye de iman 
etmeleri gerektiği, hatta bunun zorunlu olduğu dile getiriliyordu ve 59. 
ayette Allah‟ın toplumsal bir yasasına vurgu yapılıyordu ve deniliyordu ki; 
senin rabbin toplumları bireyleri birbirlerine zulmetmedikçe asla helak 
etmez. Yani helâkin sebebi küfür değil, onunda sonucu olan zulümdü. 
Ġnsanların yeryüzünde birbirlerine zulmetmeleri. Bugün 60. ayetle kasas 
suresine devam ediyoruz. 

 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
60-) Ve ma utiytüm min Ģey'in femeta'ul hayatid dünya ve 

ziynetüha* ve ma indAllâhi hayrun ve ebka* efela ta'kılun; 
 
Size verilen Ģeyler, ancak dünya yaĢamının dünyalığı ve onun bir 

süsüdür (keyiflendiricisidir)! Allâh indîndeki ise daha hayırlı ve daha 
kalıcıdır... Aklınız almıyor mu? (A.Hulusi) 

 
60 - Hem size hangi bir Ģey verilmiĢse sırf Dünya hayatın geçici 

metaı ve ziynetidir, Allah yanındaki ise hem daha hayırlı hem bekalıdır, 
artık akıl etmez misiniz? (Elmalı) 

 
 
Ve ma utiytüm min Ģey'in femeta'ul hayatid dünya ve 

ziynetüha ve size her ne verilmiĢse eksiksiz, hepside dünya hayatının 
kısa vadeli süsü, hazları ve lezzetidir. Yani siz Ģu yeryüzünde sahip 
olduğunuz hazların kalcı olduğunu sanmayınız. Bunlar gerçeğinin birer 
kopyası, onun içinde geçicidir. Geçicidir çünkü dünya hayatı geçicidir. 
Geçicidir; çünkü dünya misafirhanedir. Sıla değildir, gurbettir. Ruh 
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dünyaya gelmekle gurbetine gelmiĢtir ve bir gün, ama mutlaka bir gün 
sılasına dönecektir. Onun için gurbeti sıla sanma gibi büyük bir yanlıĢa 
düĢmeyin. 

 
ve ma indAllâhi hayrun ve ebka Allah katında olanlar sa daha 

hayırlıdır ve daha kalıcıdır. Yani insan Allah iliĢkisinde dünya sadece bir 
sınav aracıdır, kalıcı olan lezzet, kalıcı olan tat, kalıcı olan haz Allah‟ın 
ötede vereceği lezzet ve haz olacaktır. efela ta'kılun hala akletmeyecek 
misiniz, hala kafanızı kullanmayacak mısınız, hala eĢyanın kabuğundan 
öte geçip de özünü göremeyecek misiniz. Hala gördüğünüz Ģeyin dıĢına 
bakıp da içine kör mü kesileceksiniz. Hala kavanozdaki balı dıĢından mı 
yalayacaksınız, hala akıllanmayacak mısınız. 

 
Ayet açık, dünya ve ahireti ancak bu ikisiyle birlikte hayatın 

bütününü gören bir bakıĢ açısıyla böyle verilebilirdi. Bu ayette onu verdi. 
Yani iki dünyayı gören bir bakıĢ açısı kazandırmak istedi muhatabına bu 
ayet. Tasavvur inĢa etti, iki dünyayı gören bir tasavvur. Burada baĢlayıp 
ama burada bitmeyen bir bakıĢ açısı. Burada baĢlayan, ama buraya 
çakılmayan bir gözlem. Bura ile baĢlamıĢ, fakat bura ile sınırlı olmayan, 
burayı aĢan, öteye geçen, maveraya geçen yani katı maddenin sınırlarını 
aĢıp sonsuzluğa ulaĢan bir bakıĢ açısı. Bir derin göz kazandırmak istedi 
insana. 

 
 
61-) Efemen ve'adnahu va'den hasenen fehuve lakıyhi kemen 

metta'nahu metaal hayatid dünya sümme huve yevmel kıyameti 
minel muhdariyn; 

 
Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz, böylece de ona kavuĢan 

kimse; dünya yaĢamının geçici dünyalığı ile kendisini faydalandırdığımız, 
sonra da kıyamet sürecinde zorunlu geleceklerden olan kimse gibi midir? 
(A.Hulusi) 

 
61 - Ya Ģimdi kendisine güzel bir vaad ettiğimiz ve binaenaleyh ona 

irecek olan kimse hiç o kendisine Dünya hayatın geçici zevkine 
yaĢattığımız, sonra Kıyamet günü o ihzar edilenlerden olacak kimse gibi 
olur mu? (Elmalı) 

 
 
Efemen ve'adnahu va'den hasenen fehuve lakıyh Ģimdi, 

kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve sonunda O‟na kavuĢan 
kimsenin durumu, kemen metta'nahu metaal hayatid dünya sümme 
huve yevmel kıyameti minel muhdariyn kendisine dünya hayatının 



tadımlık hazlarını tattırdığımız ve kıyamet günü yargı önüne 
çıkarılacaklardan olan kimsenin durumuyla bir midir, aynı olabilir mi? 
Yani kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve en sonunda vaadimize 
kavuĢan kimse ile; sadece dünya hayatının tadımlık hazlarını 
tattırdığımız ve en sonunda da bu hazlara kapılıp Allah‟ı unutan, öteyi 
unutan, ebediyeti unutan, misafirhaneyi kalacak yer zanneden, gurbeti 
sıla zanneden bir yamuk mantığın sahibi bir olur mu? Bu iki ayrı bakıĢ 
açısının sahibinin hayatı, yaĢam tarzı bir olur mu? EĢyayı okuyuĢu bir 
olur mu? Ġnsan Allah iliĢkisi bir olur mu? Ġnsan- insan iliĢkisi bir olur mu? 
Ġnsan – eĢya iliĢkisi bir olur mu? 

 
Yukarıdaki ayette söylediklerimizle bütünleĢiyor bu ayet. Ġki insan 

tipi; 
 
1 – Ġki dünyalı insan, 
 
2 – Tek dünyalı insan. 
 
Ġki tip insan, aslında Ģu yeryüzünde yaĢayanların hepsini ikiye 

ayırabilirsiniz. Tek dünyalı olan zavallılar, çift dünyalı olan talihliler. Tek 
dünyalı olan zavallı ne yapsın. Tek dünyalı olduğunu zannedenler elinde 
kalan bu dünyaya sıkı sıkıya sarılmak zorundadırlar. Bu dünya için 
ödemeyecekleri, onurda dahil, Ģerefte dahil, keramette dahil, insanın 
kerameti, Hz. Ġnsanın yüceliği de dahil her Ģeyi satabilirler.  

 
Fakat ya çift dünyalı insan, bu insanın fiyatı nedir? Bu iki insan 

arasındaki farkı görmek istiyorsanız fiyatına bakınız. Tek dünyalı olanı, o 
tek dünyadaki hazzı vererek satın alabilirsiniz. Çünkü arkasında bir 
baĢka dünyanın olmadığını düĢünüyor. Fakat çift dünyalı insanın fiyatı 
nedir? Ona dünyaları verseniz ahiretini satın alabilir misiniz? ĠĢte iki 
dünyalı insanla tek dünyalı insanın farkı bu. Tek dünyalı insan kendisini 
haĢaratla özdeĢleĢtiren bir insan. Sonunu, akıbetini solucanla, solucanın 
akıbeti ile özdeĢleĢtiren bir insan. Çift dünyalı insansa Allah‟ın kendisine 
yüklediği değeri bilen ve bu değeri korumaya çalıĢan insan. Yani fiyatı 
olmayan insan. Daha doğrusu Allah‟tan bir baĢkasının fiyat 
biçemeyeceği, Allah dıĢında kimsenin fiyatını ve bedelini ödeyemeyeceği 
bir insan. 

 
 
62-) Ve yevme yünadiyhim feyekulü eyne Ģürekâiyelleziyne 

küntüm tez'umun; 
 



O süreçte onlara (Allâh'a inandıklarını söyleyip yanı sıra tanrılar 
edinenlere) Ģöyle hitap edilir: "Ortaklarım sandıklarınız nerede?" 
(A.Hulusi) 

 
62 - Hele onlara haykırıp da «nerede o zulmettiğiniz Ģeriklerim» 

diyeceği gün... (Elmalı) 
 
 
Ve yevme yünadiyhim feyekul iĢte o gün Allah onlara seslenecek 

ve; eyne Ģürekâiyelleziyne küntüm tez'umun öteden beri bana ortak 
olduğunu düĢündükleriniz hani? Nerede onlar? Diye seslenecek, 
soracak. 

 
Her Ģirk, insanı ya kula kul eder, ya da eĢyaya. Burada, bu ayette 

de Ģirkin haddi zatında Allah‟a zararı yok. ġirkin tüm zararı Ģirk koĢan 
insana. Çünkü Allah‟a ait bir niteliği bir sıfatı Allah dıĢındaki bir varlığa 
yakıĢtırdığında o, onun tanrısı olmaya baĢlıyor. Asıl felaket oradan 
sonradır. Nedir o? Eğer bu insansa o insana kul olmaya baĢlar. EĢya ise 
daha kötüsü o eĢyaya kul olmaya baĢlar. Onun için Ģirkin en büyük 
ziyanı Ģirk koĢan insanın kendisinedir. ġirk koĢtuğu Ģey karĢısında 
nesneleĢir, onun kulu kölesi olmaya baĢlar. Aslında Ģirki yasaklayan tüm 
ayetler temelde insanın onurunu ve Ģerefini korumaya yönelik ayetlerdir. 

 
Peygamber ya da melek fark etmez. Aziyz, ya da bir baĢkası fark 

etmez. Yani Allah‟a ait, yalnız Allah‟a has bir niteliği Allah‟tan baĢka 
birine atfetmek, O‟nun gibi, Allah‟ı sever gibi bir baĢkasını sevmek, 
Allah‟tan korkar gibi bir baĢka Ģeyden korkmak. Allah‟tan ümit eder gibi 
Allah dıĢında bir varlıktan ümit etmek. Çoğaltabilirsiniz. Bu iĢte 
yasaklanan bu. Çünkü insan Allah gibi korkmaya baĢlarsa birinden o 
onun için tanrı yerine geçer. Eğer Allah‟ı sever gibi sevmeye baĢlarsa o 
zaman Allah‟a vereceğini Allah dıĢında bir varlığa verdiği için onu 
tanrılaĢtırmak gibi bir cinayet iĢler. 

 
 
63-) Kalelleziyne hakka aleyhimül kavlü Rabbena 

haülailleziyne ağveyna* ağveynahüm kema ğaveyna* teberre'na 
ileyk* ma kânu iyyaNA ya'budun; 

 
Bildirilen sözü hak etmiĢ olanlar dedi ki: "Rabbimiz... ĠĢte Ģunlar 

saptırıp azdırdığımız kimseler... Kendimiz sapıp azdığımız gibi onları da 
azdırdık... Sana yöneldik, hüküm senin... Zaten onlar bize 
tapınmıyorlardı." (A.Hulusi) 

 



63 - Aleyhlerinde söz Hakk olmuĢ olanlar Ģöyle demektedir: ey 
bizim yegâne rabbimiz! daha iĢte Ģunlar: o azdırdığımız kimseler, biz 
onları kendi azdığımız gibi azdırdık sana teberru ettik onlar bizlere 
tapmıyorlardı. (Elmalı) 

 
 
Kalelleziyne hakka aleyhimül kavlü Rabbena aleyhlerinde ki 

sözün gerçekleĢtiğini gören kimseler; Rabbimiz derler. haülailleziyne 
ağveyna iĢte Ģunlar var ya bunlar. Bizim azdırdıklarımız. Oradaki 
vagonları gösterirler. Kendilerinin arkasına vagon gibi takılıp ta 
kendileriyle birlikte ateĢe sürüklenen yığınları, kitleleri akletmeyen, 
yukarıdaki 60. ayetefela ta'kılun diye bitmiĢti. Akletmiyor musunuz. 
Akletmeyen kimselerin düĢeceği tuzak, lokomotiflerin arkasına 
takılmaktır. Yani gideceği yer ateĢ olan lokomotiflerin arkasına vagon 
olmaktır onun için onları gösterecek ve diyecekler ki; iĢte Ģunlar bizim 
saptırdıklarımız. 

 
ağveynahüm kema ğaveyna kendimiz azdığımız gibi onları da 

azdırdık. Yani böyle bir de “meziyetleri” var. Hiç olmazsa suçlarını itiraf 
ediyorlar. Hiç olmazsa yaptıklarını söyleyebiliyorlar. teberre'na ileyk 
onlarla iliĢiğimizi kesip sana sığınıyoruz Allah‟ım diyecekler. Yani 
bilemiyorum Ģöyle bir yorum acaba yapılabilir mi? 

 
SapmıĢ lokomotifler sapmıĢ vagonlardan daha “onurlu” olacaklar. 

Yani hakikati görme hususunda hiç olmazsa iĢ iĢten geçmiĢ olsa da, artık 
hiçbir iĢe yaramayacak olsa da ahirette ilk defa fark eden onlar olacaklar 
diyebilir miyiz acaba? Ki bu ayette onu görüyoruz. 

 
ma kânu iyyaNA ya'budun iĢte burası püf noktası iĢin. Zaten onlar 

aslında bize tapıyor değildiler. Onlar gerçekte bize tapmadılar hiç. 
Zımnen onlar kendi heva ve heveslerine, arzu ve tutkularına, iç 
güdülerine taptılar. Hani Kur‟an ın Furkan/43. ayetinde buyrulduğu gibi. 
Eraeyte menittehaze ilâhehu heva.. (Furkan/43)arzusunu, tutkusunu, 
bireysel keyfini, hevasını tanrı edinen kimseyi görmüyor musun? 
Baksana bir Ģu adama. Tutkusunu tanrı edinen kimseyi..! ĠĢte burada 
söylenen tip adeta bu ayette ki tiple özdeĢ. 

 
 
64-) Ve kıyled'u Ģürekâeküm fede'avhüm felem yesteciybu 

lehüm ve raevül azâb* lev ennehüm kânu yehtedun; 
 



Denildi ki: "Ortaklarınızı çağırın!" Bunun üzerine onları çağırdılar... 
(Fakat çağırılanlar) kendilerine cevap vermediler ve azabı gördüler! 
Onlar doğru yolu bulsalardı! (A.Hulusi) 

 
64 - Bir de haydin yalvarın bakalım Ģeriklerinize denilmiĢtir, 

binaenaleyh yalvarmıĢlardır fakat kendilerine icabet etmemiĢler ve azâbı 
görmüĢlerdir, vaktiyle hakkı görselerdi ya. (Elmalı) 

 
 
Ve kıyled'u Ģürekâeküm ve onlara; Haydi çağırın ortaklarınızı 

denilecek fede'avhüm ve onları yardıma çağıracaklar. felem yesteciybu 
lehüm fakat kendilerine asla karĢılık verilmeyecek. Yani yardıma gelen 
olmayacak. Dar-ı Ukba da, Hakimi Allah olan mahkemede hiç kimsenin 
yardımına hiç kimse koĢamayacak. Çünkü ora herkesin nefsiy dediği, 
herkesin kendi canı derdine düĢtüğü, herkesin kendi baĢının kaygısına 
düĢtüğü bir makam. Çünkü ora  

 
Yevme yefirrulmer'u min ahıyh. („Abese/34) o gün kiĢi 

kardeĢinden kaçacak, firar edecek. Ve ümmihi ve ebiyh („Abese/35) 
hatta annesinden, öz annesinden, öz babasından kaçacak. Öyle bir gün 
o gün. Onun için bu doğal. Yardıma gelen olmayacak. 

 
ve raevül azâb ama azabı görüverecekler. Yani Ģirk koĢtukları, ya 

da beni bunlar kurtarır ahirette dedikleri o kiĢiler yardıma gelmeyecekler 
fakat çağrılarına bir Ģey koĢup gelecek. Kinaye var burada; AteĢ. Azap 
koĢup gelecek beni mi çağırdın diye. Galiba beni çağırdın. Çünkü çağrı 
burada yapılır. Aslında insanın amelleri ahiretteki çağrısıdır. KiĢinin 
amelleri ahirette çağıracak. Ġyi eylemleriniz cenneti çağıracak ve 
ayağınıza gelecek. Kötü eylemleriniz cehennemi çağıracak. Birinin baĢka 
birini çağırmasına gerek yok. Beni mi çağırmıĢtın, veyahut ta kesinlikle 
beni çağırmıĢsın sen diye ayağına gelecek. Burada böyle bir kinaye 
görülüyor. 

 
lev ennehüm kânu yehtedun ne olurdu sanki daha önceden 

doğru yolu bulmuĢ olsalardı..! Allah Allah..! Rabbimiz böyle diyor. Allah‟ın 
Ģefkatine bakın, insanoğluna Ģefkatine. Ne olurdu sanki doğru yolu daha 
önceden bulmuĢ olsalardı. lev ennehüm kânu yehtedun keĢke iĢ iĢten 
geçmeden doğru yolu daha önceden bulmuĢ olsalardı olmaz mıydı.  

 
Allah‟ın kulları için dileği bu dostlar. Allah bunu istiyor. Aslında Allah 

azap etmiyor. Azap cezadır. Ġnsan kendi kendisine ceza veriyor. Yoksa 
Allah ceza vermiyor. Allah sadece adaletini uyguluyor. Suyu getirenle 
testiyi kıranı bir tutmuyor. Tutmaması da adaletini bir gereğidir. Ama 



zorlamıyor tabii. Allah sapmayı istemiyor. Hiç kimsenin sapmasını arzu 
etmiyor. Fakat irade verdiği için onu mahkum da etmiyor doğruya. 
Doğruya mahkum etseydi insana verdiği en büyük değerlerden biri olan 
iradeyi yok saymıĢ olacaktı. O zaman imtihanın, sınavın ne değeri kalırdı 
ki. O zaman insanla meleğine farkı kalırdı. O zaman cennet ve 
cehennemin ne gereği olurdu. O zaman bu dünya hayatının ne gereği 
olurdu. 

 
ĠĢte yeryüzünde bir hayata sahip olmak, iradenin imtihana tabi 

tutulmasından baĢka bir Ģey değil. Ġmtihansa herkesin bildiği gibi mutlaka 
bir seçime dayalı olur. 

 
 
65-) Ve yevme yünadiyhim feyekulü ma zâ ecebtümül 

murseliyn; 
 
O süreçte onlara nida eder de Ģöyle der: "Rasûllere ne cevap 

verdiniz?" (A.Hulusi) 
 
65 -  Ve hele onlara haykırıp da gönderilen Peygamberlere ne 

cevap verdiniz diyeceği gün. (Elmalı) 
 
 
Ve yevme yünadiyhim feyekulü ma zâ ecebtümül murseliyn 

iĢte o gün Allah onlara seslenecek ve gönderilen elçilere nasıl bir karĢılık 
verdiniz diye soracak. A‟raf/6. ayetine bir atıf görüyorum burada; 
Felenes'elennelleziyne ürsile ileyhim velenes'elennel murseliyn 
(A‟raf/6) kendilerine peygamber gönderilen, elçi gönderilen, davetçi 
gönderilen toplumlardan, kitlelerden mutlaka hesap soracağız. Dönüp 
onlara gönderilen elçilerden de hesap soracağız. 

 
Burada bir yarısı var. Bu A‟raf/6. ayetin yarısı burada Ve yevme 

yünadiyhim feyekulü ma zâ ecebtümül murseliyn yani kendilerine elçi 
gönderilenlerden hesap sorulacağı burada ifade buyruluyor. Ama ilerde 
75. ayette diğer yarısı gelecek. Gönderilen elçilerin tanıklığı gelecek. 
Burada elçi gönderilen toplumların tanıklığı. Yani elçilere nasıl karĢılık 
verdiniz. Sizi onlar davet edince siz ne dediniz.  

 
Resulallah‟ın o endiĢesini gözünüzün önüne bir an için getirsenize. 

Veda hutbesinde iyice ortaya çıkan hutbelerinde iyice ortaya çıkan o 
endiĢelerinde artık gözlerinde yaĢa dönüĢmüĢtü efendimizin. Nerede 
hutbeye çıksa her konuĢmasının sonunda; “Ey insanlar dikkat edin elâ 
hel Bellağt..! tebliğ ettim mi” diye onlardan onay istiyordu. Onlar; “Sen 



risaletini tebliğ ettin ebbeytel emâne, emaneti eda ettin diye Ģahitlik 
yapınca Nebi yaĢlı gözlerini yukarı kaldırarak Allahümme Ģeht, Ya rabbi, 
Allah‟ım Ģahit ol.” Bu endiĢe peygamberlerin görevlerinden hesaba 
çekileceğini ifade eden bu ayetlerin, nebinin iç dünyasında nasıl 
yankılandığının açık bir göstergesidir. 

 
Ya biz? O görevini yaptı, onun arkasından 1400 yıl geriden gelen 

biz Ģahitler onun görevini tam yaptığının tanıklarıyız. Ya biz? Onun 
getirdiği emanete kendi görevimizi yaptık mı aslında belki sorulması 
gereken bu ve Kur‟an da bu soruyu soruyor. 

 
 
66-) Fe'amiyet aleyhimül enbaü yevmeizin fehüm lâ 

yetesaelun; 
 
Oysa o süreçte tüm geçmiĢin haberleri onlara kapanır! Onlar 

birbirlerine de soramazlar! (A.Hulusi) 
 
66 - Artık o gün onlara bütün haberler kör olmuĢtur, o vakit onlar 

artık birbirlerine de soruĢmazlar. (Elmalı) 
 
 
Fe'amiyet aleyhimül enbaü yevmeizin fakat artık onların haber 

kaynakları kuruyup körelmiĢ olacak. Madem elçinin ötelerden getirdiği 
habere itibar etmeyecekler, artık haber kaynağı da onlara körelmiĢ 
olacak, hiçbir haber alamayacaklar. Yani kendilerini mazur kılacak bir 
haber alamayacaklar, bir Ģey söyleyemeyecekler. fehüm lâ yetesaelun 
dahası onlar birbirlerine soru bile soramayacaklar. Yani dönüp te 
konuĢamayacaklar bile. 

 
 
67-) Feemma men tabe ve amene ve amile salihan fe'asâ en 

yekûne minel müflihıyn; 
 
Fakat kim yanlıĢından piĢmanlıkla geri dönüp, iman edip imanının 

gereğini uygularsa, (iĢte onun) kurtuluĢa erenlerden olması umulur. 
(A.Hulusi) 

 
67 - Amma tevbe ve iman edip salâh ile çalıĢan kimse iĢte o felâh 

bulanlardan olmayı umabilir. (Elmalı) 
 
 



Feemma men tabe ve amene ve amile salihan fakat tevbe eden 
iman eden ve salih amel iĢleyen doğru, iyi, yararlı ve güzel davranıĢlar 
üreten kimselere gelince. 3 Ģey; Tevbe, iman, Salih amel. Tevbe Allah‟a 
yöneliĢ, yani önce arınma, “Lâ ilâhe” önce temizleme, önce süpürme, 
önce enkaz kaldırma. Ondan sonra iman; “Ġllallah” Ġman temizlenen yere 
iman binasını inĢa etme. Ondan sonra amel. Bu binayı güzelleĢtirme, 
çevresini süsleme, yeĢillendirme, musluklarından su akıtma, 
lambasından aydınlatma, içini pırıl pırıl etme ve onu diri ve ayakta tutma, 
onu sürekli bakımlı kılma. Yani iĢte kök iĢte gövde, iĢte meyve. Çünkü 
iman bir ağaçtır ki amel o ağacın meyvesidir. 

 
fe'asâ en yekûne minel müflihıyn ĠĢte böylelerinin kurtuluĢa 

erenlerden olmaları beklenecek. Bu iman ağacını doğru ekip, doğru 
sulayıp, doğru gübreleyip, doğru bakıp ondan meyve alanların iĢte 
müjdesi bu. KurtuluĢa ereceği umulacak. Demek ki Kur‟an bir kurtuluĢ 
tarifi yapıyor.  

 
Bizim kurtuluĢ tarifimizden farklı. Biz kurtuluĢa farklı Ģeyler 

yüklüyoruz, anlamlar yüklüyoruz. Kur‟an sa kurtuluĢ deyince ebedi 
kurtuluĢu anıyor. Bunu kastediyor. Bizim kurtuluĢla kastettiğimiz Ģeyler, 
Kur‟an a göre kurtuluĢ olmuyor. Kur‟an eğer ebedi hayatta 
kurtulmuĢsanız sem kurtuldun diyor. fekad fe‟ase, fakat kurtuldun 
demiyor.sizin kurtulduğunuzu zannettiğiniz bir çok noktada; battın sen, 
bittin sen diyor Kur‟an. Onun için kendi lügatını, kendi sözlüğünü Allah‟ın 
lügatıyla eĢitleyen, Allah‟ın gör dediği yerden bakar. 

 
 
68-) Ve Rabbüke yahlüku ma yeĢau ve yahtâr* ma kâne 

lehümül hıyeretü, subhAnAllâhi ve tealâ 'amma yüĢrikûn; 
 
Rabbin dilediğini yaratır ve seçer! Onların ihtiyârı (seçim hakkı) 

yoktur! Allâh Subhan'dır! ġirk koĢtukları Ģeylerden Âli'dir! (A.Hulusi) 
 
68 - Rabbin dilediğini yaratır ve ihtiyar eyler, muhayyerlik onların 

değil, sübhan o Allah ve çok yüksek onların Ģirkinden. (Elmalı) 
 
 
Ve Rabbüke yahlüku ma yeĢau ve yahtâr ne ki dilediğini yaratan 

ve elçi seçen senin rabbindir. ma kâne lehümül hıyere zaten bu konuda 
onların seçim hakkı asla olmamıĢtır. 

 
Bu iki cümlenin farklı bir çevirisi de Ģöyle yapılabilir; Dilediğini 

yaratan ve insanlar için hayırlı olanı seçen yalnızca senin rabbindir. Ki; 



Taberi ve ZemahĢeri bu tür bir okumadan yanadırlar. Bu tür bir okuma da 
“ma” ismi mensul olarak görülmüĢ ve okunmuĢtur. Yani ilgi zamiri. Ellezi 
ilgi anlamına okunmuĢtur. Fakat benim tercih ettiğim çeviride “ma” 
nafiyedir yani olumsuzluk edatı olarak okunmuĢtur.  

 
Aslında Taberi ve ona katılanlar bu ayeti cüz‟i irade, Külli irade 

bağlamında okumuĢlardır. Onun içinde ma kâne lehümül hıyere 
cümleciğini cüz‟i iradeyi, insan iradesini reddetmeye eğilimli akımlar 
kullanmasınlar, istismar etmesinler diye bu okumayı tercih etmiĢtir. Fakat 
bu ayetin bağlamı yukarıdaki 65. ayetten yola çıkarak risaletle ilgilidir. 
Yani genel değildir özeldir. Peygamberlikle onun içinde burada ki hıyera, 
seçim peygamberin seçimiyle alakalıdır. O nedenle Allah peygamberi 
kendisi seçer.  

 
Burada hatta bazı tefsirlerimizin ki onların baĢında elimize kadar 

ulaĢan ilk tam tefsir olan Mukatil‟in tefsirinde bir de sebeb-i nüzul 
zikredilir, iniĢ nedeni. Orada Velid Bin Muğire Ģöyle bir söz söyler. Eğer 
bu vahiy gelecek idiyse Ģu iki Ģehrin iki büyüğünden birine gelmeliydi. O 
iki büyükten biri kendisidir Velid Bin Muğire. Öbürü de Urve Bin Mes‟ud 
Ettekafi yani sakif kabilesinin Taif‟te yaĢayan büyüğü Urve Bin 
Mes‟ud‟dur onun için onun söylediği bu söz Zuhruf/31 ayetinde nakledilir. 
Onun için Zuhruf/31 le bu ayeti açıklamak daha doğru bir yaklaĢım olsa 
gerektir. Yani özetle burada ki seçim peygamber seçimidir ve elbette 
Allah‟tan baĢka kimse peygamberi belirleme hakkına sahip değildir. 

 
subhAnAllâhi ve tealâ 'amma yüĢrikûn yüceler yücesi Allah‟ın 

aĢkın olan zatı onların Ģirk koĢtukları her Ģeyin çok ötesinde, çok 
üstündedir. Sad/5 ayetiyle açıklanır yine Mukatil tarafından bu cümle. 

 
 
69-) Ve Rabbüke ya'lemu ma tükinnü suduruhüm ve ma 

yu'linun; (A.Hulusi) 
 
Senin Rabbin onların içlerinde sakladığını da, açıkladıklarını da 

bilir. (A.Hulusi) 
 
69 - Hem rabbin bilir onların sîneleri ne saklıyor ve de ilân 

ediyorlar. (Elmalı) 
 
 
Ve Rabbüke ya'lemu ma tükinnü suduruhüm ve ma yu'linun 

onların göğüslerinde sakladıklarını da, açığa vurduklarını da en iyi senin 
rabbin bilir. 



 
 
70-) Ve HUvAllâhu lâ ilâhe illâ HU* leHUl Hamdu fiyl ula 

vel'ahireti, ve leHUl hükmü ve ileyHi turce'un; 
 
"HÛ" Allâh'tır, tanrı yoktur; sadece "HÛ"! BaĢtan sona Hamd O'na 

aittir ve dahi hüküm O'na aittir; O'na rücu ettiriliyorsunuz. (A.Hulusi) 
 
70 - Allah o, baĢka tanrı yok ancak o, önünde sonunda hamd onun, 

hüküm onun, nihayet döndürülüp ona götürüleceksiniz. (Elmalı) 
 
 
Ve HUvAllâhu lâ ilâhe illâ HU zira o kendisinden baĢka tanrı 

olmayan tek Allah‟tır. leHUl Hamdu fiyl ula vel'ahirah bu dünyada da 
öte dünyada da hamd bütünüyle O‟na mahsustur. Övgü ve sena yalnızca 
O‟nadır. Yada; lafzen çevirirsek önünde de, sonunda dafiyl ula 
vel'ahirah hamd, övgü, sena sadece Allah‟a mahsustur. Neden? Çünkü 
varlığın gerçek sahibi O‟dur. Varlığın gerçek sahibi dururken onun 
dıĢında varlığı ona borçlu olanlara minnet etmek bir mü‟mine yakıĢmaz. 
ĠĢte burada hatırlatılan odur ki zaten biraz sonra gelecek olan ve Karun 
kıssasının en can alıcı boyutuyla anlatıldığı bu ayetler bir girizgah hükmü 
taĢıyor o olaya. ġu anda iĢlediğimiz ayetler o olaya doğru hazırlıyor bizi. 
Yani mülkün sahibi kim. Kime minnet duyacaksın ey insanoğlu. 

 
ve leHUl hükm nihai yargıda sadece O‟na aittir. Yani son sözü 

Allah söyler. Sen söylersin, o söyler, tamam. Senin amaç saydığın 
aslında araçtır. Görebildiğin yere kadardır. Fakat unutma ki insanların 
iradelerinin tamamını birleĢtirseniz Allah‟ın mutlak iradesi içerisinde 
sadece bir nokta kadar. Onun içinde son söz O‟na aittir. Bu manada 
kozmik irade O‟nundur. ve ileyHi turce'un zira sonunda O‟na 
döndürüleceksiniz. Yani O‟na döndürülecekseniz eğer; 

 
Burada bir tek Ģeye dikkat etmemiz gerekiyor; hesabını 

verebileceğiniz bir hayat yaĢamak. Eğer O‟na döndürülecekseniz ki 
O‟ndan geldiniz; sonuçta hesaba çekileceksiniz. Hesabını verebileceğiniz 
bir hayat yaĢayın. 

 
 
71-) Kul eraeytüm in ce'alAllâhu aleykümül leyle sermeden ila 

yevmil kıyameti men ilâhun ğayrullahi ye'tiyküm Bi dıya'* efela 
tesme'un; 

 



De ki: "DüĢünün bakalım... Eğer Allâh geceyi kıyamet sürecine 
kadar üzerinize sürekli kılsa, Allâh dıĢında size ıĢık olacak tanrı mı var? 
ĠĢitmiyor musunuz?" (A.Hulusi) 

 
71 - De ki: söyleyin bakayım eğer Allah üzerinizde geceyi Kıyamet 

gününe kadar sermedî kılarsa size bir zıya getirecek Allahın gayri tanrı 
kim? Halâ dinlemeyecek misiniz? (Elmalı) 

 
 
Kul eraeytüm in ce'alAllâhu aleykümül leyle sermeden ila 

yevmil kıyameh de ki; hiç düĢündünüz mü eğer Allah geceyi üzerinizde 
kıyamet gününe kadar sürekli kılsaydı, hiç kesmeseydi, gündüz hiç 
olmasaydı, Allah böyle takdir etseydi yani, men ilâhun ğayrullahi 
ye'tiyküm Bi dıya' Allah‟tan baĢka size aydınlık getirecek, sizi 
aydınlatacak, sizi ıĢıtacak bir tanrı var mıydı, ya da kimdi tam metine 
uyarak çevirirsek eğer. Allah‟tan baĢka sizi aydınlatacak tanrı kimdi efela 
tesme'un hala bu sese kulak vermeyecek misiniz. Hala bu çağrıyı 
dinlemeyecek misiniz. 

 
 
72-) Kul eraeytüm in ce'alellahu aleykümün nehare sermeden 

ila yevmil kıyameti men ilâhun ğayrullahi ye'tiyküm Bi leylin 
teskünune fiyh* efela tubsırun; 

 
De ki: "DüĢünün bakalım... Eğer Allâh gündüzü kıyamet sürecine 

kadar üzerinize sürekli kılsa, Allâh dıĢında, içinde sükûn bulacağınız bir 
gecenizi oluĢturacak tanrı mı var? Bunu görmüyor musunuz?" (A.Hulusi) 

 
72 - De ki: haber verin bakayım eğer Allah üzerinizde gündüzü 

kadar sermedî kılarsa size içinde dinleyeceğiniz bir gece getirecek 
Allahın gayri tanrı kim? Hâlâ görmeyecek misiniz? (Elmalı) 

 
 
Kul eraeytüm in ce'alellahu aleykümün nehare sermeden ila 

yevmil kıyameh deki hiç düĢündünüz mü eğer Allah gündüzü üzerinizde 
kıyamet gününe kadar sürekli kılmıĢ olsaydı men ilâhun ğayrullahi 
ye'tiyküm Bi leylin teskünune fiyh Allah‟tan baĢka size bağrında 
dinlendiğiniz geceyi getirebilecek tanrı kimdi efela tubsırun hala bu 
gerçeği görmeyecek misiniz. 

 
Bu iki ayet birbiri ile bir bütün. Hakkı gören bir göz ve vahyin, ve 

konuĢan kainatın sesini duyabilecek bir kulak var mı diyor, soruyor 
muhatabına. Yani bu ayetler aslında insanoğluna doğru yolu gösteren 



tek iĢaretler değil, eğer insanoğlu aklını doğru kullanırsa Ģu kainatta 
gördüğü, içinde yaĢadığı gece ve gündüz dahi okunmayı bekleyen birer 
ayettirler. Bu ayetleri doğru okursa eğer o zaman inen vahyin gösterdiği 
hakikati kainattaki ayetlerde gösterir. EĢyanın çift kutupluluğuna bir atıf 
var bu ayetlerde. Gece ve gündüz, yani kozmik denge. 

 
Tabii burada belki bir müddet sonra anlatılacak olan Karun 

kıssasında servet dengesinin nasıl dünya lehine bozulduğu dile 
getirilecek. Burada gece ve gündüzle insanın hayatında ki dengeyi 
Allah‟ın nasıl sağladığını, hayatı oluĢturan denge mekanizması 
bozulunca, veya bozulursa, farzı muhal bozulsaydı, olmasaydı insanın 
mevcut huzurunun kalmayacağı, mevcut değerleri üretemeyeceği güzel 
bir üslupla,muhteĢem edebi bir üslupla anlatılarak aslında insana mesaj 
veriliyor. Dengeyi koru. Gecenin hakkını ver, gündüzünde. Gündüzün 
hakkı çaba göstermek, gecenin hakkı dinlenmek. Dinlenmeyi suç sayma, 
eğer iyi dinleniyorsan iyi bir sabaha hazırlanıyorsun demektir. Onun için; 

 
Es Salâtu Hayrun mine‟n Nevm. Namaz uykudan hayırlıdır. Yani 

uyku hayırlıdır da namaz uykudan daha hayırlıdır. Onun için daha hayırlı 
bir Ģey geldiğinde daha az hayırlı olanı terk edip ona geçin. Ama unutma 
ki Allah eğer gece ya da gündüzden birini vermemiĢ olsaydı bu ikisi bir 
birinin iĢine yaramazdı. Yani diğerinin iĢlevi de yok olurdu. 

 
Belki hayata bakıĢı öğretiyor. ġöyle hayata bak eğer Allah küfrü 

vermeseydi, yani ne geziyor bu küfür, hiç olmasa olmaz mıydı dersen o 
zaman imanın değeri nasıl bilinecekti. Geceyi vermeseydi gündüzün 
değeri nasıl bilinecekti. Karanlığı yaratmasaydı aydınlığın değeri nasıl 
bilinecekti. O nedenle hayata dengeli bir bakıĢla oku. Hayatta var olan 
hiçbir Ģey  boĢuna değildir. Ama sen hikmetini bulamıyor ve bilemiyor 
olabilirsin. 

 
 
73-) Ve min rahmetiHĠ ce'ale lekümül leyle ven nehare 

liteskünu fiyhi ve litebteğu min fadliHĠ ve lealleküm teĢkürun; 
 
Rahmetinden sizin için geceyi ve gündüzü oluĢturdu ki, (gecede) 

dinlenesiniz, (gündüzde) O'nun lütfundan talep edesiniz ve Ģükredesiniz 
(değerlendirerek müteĢekkir olasınız). (A.Hulusi) 

 
73 - Rahmetinden o sizin için hem geceyi hem gündüzü yaptı ki 

hem içinde dinlenesiniz ve hem çalıĢıp fazlından isteyesiniz de 
Ģükredesiniz. (Elmalı) 

 



 
Ve min rahmetiHĠ ce'ale lekümül leyle ven Nehar evet O size 

olan rahmetinin bir ifadesi olarak geceyi ve gündüzü var etti. Zaten 
burada da kendisi yukarıdaki ayetleri açıklıyor vahiy. liteskünu fiyhi ve 
litebteğu min fadliH ilkinde bağrında dinlenesiniz diğerinde O‟nun 
lûtfundan payınıza düĢeni arayasınız diye ve lealleküm teĢkürun belki 
böylece ĢükretmiĢ olursunuz. 

 
 
74-) Ve yevme yünadiyhim feyekulü eyne Ģürekâiyelleziyne 

küntüm tez'umun; 
 
O süreçte onlara hitap eder, Ģöyle der: "Nerede o ortaklarım 

zannettikleriniz?" (A.Hulusi) 
 
74 - Ve hele onlara haykırıp ta nerede o zulmettiğiniz Ģeriklerim 

diyeceği gün. (Elmalı) 
 
 
Ve yevme yünadiyhim feyekulü eyne Ģürekâiyelleziyne küntüm 

tez'umun ve o gün Allah onlara seslenecek ve öteden beri bana ortak 
olduğunu düĢündükleriniz hani neredeler diye soracak.  

 
 
75-) Ve neza'na min külli ümmetin Ģehiyden fekulna hatu 

burhaneküm fealimu ennel Hakka Lillâhi ve dalle anhüm ma kânu 
yefterun; 

 
Her ümmetten bir Ģahit (Rasûl) çıkartıp dedik ki: "Hadi kesin 

delilinizi getirin!" Bunun üzerine bildiler ki Hak Allâh içindir! Uydurdukları 
Ģeyler de, kendilerinde kaybolup gitti! (A.Hulusi) 

 
75 - Hem her ümmetten birer Ģahit çıkardık ta haydin bürhanınızı 

dedik mi o vakit Hakk Allahın olduğunu bilmiĢler ve o uydurdukları Ģeyler 
kendilerinden kayıp olup gitmiĢlerdir. (Elmalı) 

 
 
Ve neza'na min külli ümmetin Ģehiyde zaten, yani burada Ģöyle 

bir ara cümle fahval hitaptan söz geliminden anlıyoruz; O demeye 
kalmadan, o sorduğu cevap vermeye kalmadan biz her ümmetten bir 
Ģahit çıkarmıĢ olacağız.  

 



Hani biraz önce 65. ayette tefsir ederken demiĢtim ki yarısı ilerde 
gelecek 75. ayette o iĢte bu. A‟raf/6. ayetini ikiye bölelim, birinci kısmını 
65. ayet 2. kısmını 75. ayet temsil ediyor. ĠĢte burada ikinci bölüm geldi. 
Ne bu? 

 
Ve neza'na min külli ümmetin Ģehiyde yani biz her ümmetten bir 

tanık çıkarmıĢ olacağız o ağzını açmadan. Kim o tanıklar? Elbette ki 
öncelikle peygamberler. Peygamberler gönderildikleri ümmetlerine 
tanıktırlar, Ģahittirler. Allah onların tanıklığını dikkate alacaktır. Onun için 
de Ģehiyddirler. fekulna hatu burhaneküm ve dönüp; Haydi getirsenize 
delilinizi diyeceğiz. fealimu ennel Hakka Lillâhi ve dalle anhüm ma 
kânu yefterun sonuçta onlar fena bir biçimde anlayacaklar ki gerçek 
bütünüyle Allah‟tan yanaymıĢ. Evet, ennel Hakka Lillâh gerçek meğerse 
Allah‟tan yanaymıĢ. Ve çarpık tasavvurlarının ürettiği sahte tanrılar 
kendilerini yalnız bırakmıĢ olacak. Yani çekilip gidecekler. Veya 
görünmeyeceklerve dalle anhüm ma kânu yefterun. 

 
Yefterun burada üretilen Ģey, ürettikleri Ģey demektir. Yani yok 

aslında, aslı yok. Fakat üretmiĢler. Sanal tanrılar, simülatif tanrılar. Yok 
aslında. Sanal tanrı. Yani tanrı zannettikleri, tanrı iĢlevi yükledikleri. Ama 
değil. Buna iftira diyor Kur‟an. Hem de iftiranın en büyüğü Allah‟a iftira. 
Bu manada biz yamuk tasavvurun ürünü diyoruz buna. Tasavvurlarında 
imal ettikleri. Yok ama varmıĢ gibi imal ettikleri Ģey. 

 
Çarpık tasavvur sahte tanrıların imalathanesidir. Eğer bir tasavvur 

çarpılmıĢsa, yamulmuĢsa, ĢaĢırmıĢsa sürekli sahte tanrı üretir. Kendi 
ürettiği tanrıya kendisi kul olmaya baĢlar. Korku üretir, endiĢe üretir, tutku 
üretir. Kara, ak değil kara sevda üretir. Her ne ise, ama ürettiğine döner 
kendisi tapınmaya baĢlar. 

 
Yeni bir pasaja giriyoruz. Bütün bu ayetler aslında bu pasajda 

verilen örneğe bir giriĢ hükmü taĢıyordu. ĠĢte bu surenin en çarpıcı 
örneklerinden biri. Servet ahlakıyla ilgili bir tarihi örnek. 

 
 
76-) Ġnne Karune kâne min kavmi Musa febeğa aleyhim* ve 

ateynahu minel künuzi ma inne mefâtihahu letenuü Bil usbeti ülil 
kuvveti, iz kale lehu kavmühu lâ tefrah innAllâhe lâ yuhıbbül 
ferihıyn; 

 
Muhakkak ki Karun, Musa'nın kavminden idi de onlara haddi aĢıp 

zulmetti... Ona öyle hazineler vermiĢtik ki onların anahtarları güçlü bir 



gruba ağır gelirdi... Hani yurttaĢları ona dedi ki: "ġımarma, muhakkak ki 
Allâh Ģımarıp taĢkınlık gösterenleri sevmez." (A.Hulusi) 

 
76 - Hakikaten Karûn Musâ‟nın kavminden idi de onlara karĢı 

bağyetmiĢ idi, ona öyle hazîneler vermiĢtik ki anahtarları cidden güçlü 
kuvvetli bir bölüğe ağır geliyordu, o vakit kavmi ona Ģöyle demiĢti: 
güvenme çünkü Allah güvenenleri sevmez. (Elmalı) 

 
 
Ġnne Karune kâne min kavmi Musa Unutmayın ki Karun da Musa 

kavmine mensup biriydi. 
 
Karun bazıları Tevrat‟ın sayılar bölümünde hikayesi anlatılan Korah 

la özdeĢleĢtirirler Karun‟u. Kur‟an da anlatılan Karun‟u ki Kur‟an da da 
sadece burada geçmez aslında. Mü‟min suresinde de geçer, ankebut 
suresinde de geçer , hatta üçlü olarak geçer. Firavun, Haman, Karun 
oralarda. Nedir bu üçlü. Bu üçlü; üç erke delalet eder tarih boyunca. 
Siyasal erk; firavun. Bürokratik erk Haman. Ekonomik erk Karun. Bu üçü 
tarih boyunca küfür ve zulüm merkezleri bu üç alanı hedeflemiĢlerdir. 
Siyaset, bürokrasi ve ekonomik. Bu üç alanda birden eğer küfrün ve 
zulmün eline geçerse artık orada, o toplumda zulüm payidar olur. O 
toplumu zulüm yönetmeye baĢlar. Onun için siyasal erki firavun, 
bürokratik erki Haman, ekonomik erki Karun‟la temsil ediyordu firavun 
zulmü ve iĢte bunların üçüncü ayağı olan ekonomik ayağı olan Karun‟un 
o KarunlaĢma mantığı, süreci burada ele alınıyor. 

 
Tevrat‟ta geçen Korah‟la Kur‟an da anlatılan Karun bazı müfessirler 

benzeĢtirse de, hatta aynılaĢtırsa da iki olay arasında fark var. 
 
1 – Ankebut ve Mü‟min, Ahkâf, suresinde Karun Firavun ve Haman 

ile birlikte iĢbirlikçi olarak anılır. Çok ilginçtir Hz. Musa‟nın kavmindendir. 
Ġsrail oğullarındandır, onlara mensuptur bu ayette söylendiği gibi. Hatta 
tüm yorumcular Hz. Musa‟nın akrabası olduğunu söylüyorlar. Amca 
çocuğu, ya da yeğeni olduğu söylüyorlar. Yani bu kadar yakın bir akraba. 
Fakat ilginçtir, Ġsrail oğullarına mensup olmasına, kendisini ezen firavuna 
yardakçılık ve iĢbirlikçilik yapıyor. Ġsrail oğullarına mensup olmasına 
rağmen. Hz. Musa‟ya yakın olmasına rağmen. Böyle bir iĢbirlikçinin 
hayatı anlatılıyor. Servet uğruna, serveti elde tutmak uğruna ait olduğu 
iman kitlesinden kopup, kendisine zulmeden insanın iktidarına payanda 
olmak, koltuk değneği olmak. ĠĢte bu ilginç bir tarihsel örnek, ibretlik bir 
sahne bu aslında.  

 



2 – Ġkincisi Yani Karun, Haman‟la birlikte, firavunla birlikte anılıyor, 
oysa Korah olayı mısırdan çıkıĢtan sonra. Tevrat‟ta anlatılan korah olayı. 
ÇıkıĢtan sonra Ġsrail oğulları içerisinde meydana gelmiĢ bir olay. Ġkincisi 
Karun olayı mal mülk eksenli olarak Kur‟an da ele alınıyor, Korah olayı 
Tevrat‟ta ki Hz. Musa‟ya ufak çaplı bir siyasal isyan olarak ele alınıyor. 
MüĢterek tek noktası akıbetleri, yere batma biçiminde. Ġki olayda da 
sonuç yere batma biçiminde gerçekleĢiyor ki bu mecazdır aslında. Bu 
insanların sonuç alamamaları ve en sonunda kaybetmeleri anlamına 
geliyor. 

 
Tefsirlere göre Hz. Musa malının sadakasını istemiĢtir Karun‟dan, 

fakat Karun vermeyi reddetmiĢtir. Yine bir baĢka yoruma göre tefsirde 
bunun üzerinde Hz. Musa‟ya Karun, iftira komplosu kurmuĢtur. Yani 
bütün bu olaylar olmuĢtur veya olmamıĢtır tefsirlerin naklettiği bu olaylar, 
ama Karun Kur‟an da açıkça ifade edildiği gibi Ġsrail oğullarına mensup 
biridir, buna rağmen zulmün iĢbirlikçisidir. Kendisine zulmeden bir gücün 
koltuk değnekliğine gönüllü olmuĢtur ve burada da o dile getiriliyor. 

 
Ayetten ibret alınacak nokta Ģu; Hz. Musa‟ya akraba olacak kadar 

yakın bir insan azabiliyor ve Hz. Musa ona hidayet edemiyor. Yani 
hidayet elinde olmuĢ olsaydı bu akrabasına ve kavminin bu seçkin 
insanına ederdi. Burada 56. ayete de zımni bir gönderme var. Yani sen 
sevdiğini doğru yola iletemezsin; 

 
Ġnneke lâ tehdiy men ahbebte ve lakinnAllâhe yehdiy men 

yeĢa' (56) fakat Allah isterse dilediğini doğru yola ulaĢtırır ayetine de bir 
zımni atıf var gibi. Aynı zamanda bu atıf Yahudilerin kutsal ırkçlığını ret. 
Ey kutsal ırkçılığı, yani ırki değerlerini imanlarıyla karıĢtıran kavim. Bakın 
Karun‟da Ġsrail oğullarından dı ama ihanet etti. Sizin en büyük 
düĢmanınızın koltuk değneği oldu. O halde siz kutsal ırk teranesine, 
yalanına nasıl sarılabiliyorsunuz. Eğer ırk belirleyici olsaydı Karun‟un ırkı 
da sizdendi. Ama görüyorsunuz belirleyici değil. 

 
febeğa aleyhim fakat onların omuzlarında yükselerek haddi aĢtı. 

Beğa aleyhi câr ve mecruru ile birlikte gelince ekonomik bir sömürüye bir 
atıf. Yani Febeğa aleyhim onların omuzlarına çıktı, onların omuzlarından 
onlara zulmetmeye baĢladı. Beğa; haddi aĢtı, sınırı geçti, taĢkınlık yaptı 
anlamına. Ama aleyhim ibaresi ile birlikte onların omzuna basarak 
yükseldi, fakat bunu onların aleyhine kullandı sonucunu çıkarabiliriz. 

 
Etrafınızda görebilirsiniz bu örnekleri. Siz yüceltirsiniz, daha 

doğrusu sizi sömürerek bir yere gelir, veya sizin sayenizde, veya sizin 



yardımınızla, desteğinizle bir yere gelir, geldiği yerde sizin kafanıza 
ayaklarıyla vurmaya baĢlar. Böyle bir tipi canlandırıyor aynı zamanda. 

 
ve ateynahu minel künuzi ma inne mefâtihahu letenuü Bil 

usbeti ülil kuvve zira biz kendisine öyle hazineler vermiĢtik ki sadece 
anahtarlarını taĢımak bile güçlü kuvvetli bir müfrezeye, yani bir manga 
adama zor gelirdi. Bil Usbe. Aslında kırka kadar insan topluluğuna 
denilir. Burada mafâtihahu; hem anahtar anlamında ki miftah, yada 
Miftah, yani hemzesiz. Hem de korumaya alınan Ģey hazine. Anahtar kilit 
altındaki Ģey anlamına gelen meftah‟ın çoğuludur. Onun için iki anlama 
da alınabilir aslında. 

 
Bu ayetler serveti yermiyor, dikkat buyurun. Biz vermiĢtik diyor 

rabbimiz biz vermiĢtik. Kötü bir Ģey olduğunu söylemiyor servetin. Fakat 
servetle Ģımarmayı ve paylaĢmamayı yeriyor. 

 
Cüneyd-i Bağdadi‟nin fakr tarifini hatırlayın lütfen. Ne diyordu? 

Fakr‟ı tarif ederken; fakirlik nedir fakr nedir; Her Ģeye sahip olduğun 
halde hiçbir Ģeyin sana sahip olmasına izin vermemendir. Evet, bazı 
insanlar vardır ki hiçbir Ģeye sahip değildir, fakat en ufak bir Ģeye sahip 
olsalar kendisine onun sahip olmasının önüne geçemezler. Hatta hatta 
bazıları sahip olmadıkları Ģeyin kölesidirler. Lafıyla dahi kölesi olduklarını 
gösterirler. Sahip değildir ama, mesela zenginin malı züğürdün çenesini 
yorar hesabı, sahip olmadıkları Ģeyler onların gece rüyalarını gündüz 
hayallerini süsler.  

 
ĠĢte budur bela. Fakr nedir? Her Ģeye sahip olsan da hiçbir Ģeyin 

sana sahip olmasına izin vermemendir. Yani aracı araç olarak tutmandır. 
Serveti binek olarak tutmandır, servetin bineği olman, daha doğrusu 
serveti sırtına bindirmen değil. 

 
iz kale lehu kavmühu bir gün kavmi ona dedi ki; lâ tefrah 

innAllâhe lâ yuhıbbül ferihıyn Ģımarma, çünkü Allah Ģımarıkları 
sevmez. 

 
 
77-) Vebteğı fiyma atakellahüd darel' ahırete ve lâ tense 

nasıybeke mined dünya ve ahsin kema ahsenAllâhu ileyke ve lâ 
tebğıl fesade fiyl Ard* innAllâhe lâ yuhıbbül müfsidiyn; 

 
"Allâh'ın sana verdiklerinden, gelecek yurdunu (kazandıracaklarını) 

iste, dünyadan da nasibini unutma! Allâh sana ihsan ettiği gibi, sen de 



ihsan et! Yeryüzünde bozgunculuk yapma! Muhakkak ki Allâh 
bozgunculuk yapanları sevmez!" (A.Hulusi) 

 
77 - Ve Allahın sana bu vergisi içinde sen Âhiret evini ara ve 

Dünyadan nasîbini unutma da Allahın sana ihsan ettiği gibi ihsan et ve 
Yer yüzünde fesat arama, çünkü Allah müfsitleri sevmez. (Elmalı) 

 
 
Vebteğı fiyma atakellahüd darel' ahıreh gel, sen Allah‟ın sana 

verdiklerini doğru yolda harcayarak ahiret yurdunun mutluluğunu ara. 
Bakınız aslında birilerinin dilinden rabbimiz tüm servet sahiplerine böyle 
nasihat ediyor. Yani gel Ģu serveti doğru kullan. Gel Ģu serveti Allah‟ın 
rızasını elde etmede araç olarak kullan, amaçlaĢtırma. ve lâ tense 
nasıybeke mined dünya dengeye bakınız, harika dengeye. Üstelik 
dünyadan da nasibini unutma. Yani yine Ģu duayı et; 

 
Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve 

kınâ azâbennâr. (Bakara/201) Bu duayı bize Kur‟an öğretti çünkü. Ey 
rabbimiz bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellikler ver. De. 
Onun için dengeli ol. Buradaki dünya ahiret dengesi aslında asıl servet; 
sana ebedi serveti kazandırandır. Ġyi bir istikbal kurmak için araç olandır. 

 
Ġstikbal, yani mobilya markası değil lütfen. Ġstikbal, hatta dünya 

hayatının sonu da değil, Ġstikbal ahirettir. Gerçek istikbal ölüm ötesidir. Ġyi 
bir istikbal deyince  mü‟min bunu anlar. Çocuğun istikbalini kurtar 
cümlesini, duyduğunda bir Müslüman, çocuğun ahiretini kurtarmayı 
anlar. 

 
ve ahsin kema ahsenAllâhu ileyk Allah‟ın sana iyilikte bulunduğu 

gibi sen de baĢkalarına iyilik yap ve lâ tebğıl fesade fiyl Ard ve sakın 
ola yeryüzünde haddi aĢarak bozgunculuk çıkarayım deme, paylaĢ, 
tahakküm aracı kılma serveti.  

 
Bu öğütler bunu söylüyor. PaylaĢmayı öğren. Allah sana vermiĢse 

sınav için vermiĢtir. PaylaĢırsan sınavı geçersin. Unutma sana verirken 
birilerini de sana yüklemiĢtir, senin defterine yazmıĢtır. Onlara senin 
elinle vermek istemiĢtir. Dur bakalım, benim onlar için kendisine 
verdiğimi o da onlara verecek mi diye seni sınamaktadır. Eğer 
paylaĢırsan sınavı geçersin. Yoksa serveti tahakküm aracı olarak 
kullanırsın. 

 
innAllâhe lâ yuhıbbül müfsidiyn çünkü Allah bozguncuları asla 

sevmez. 



 
[Ek bilgi; KARUN KISSASI; Karun, Musa (a.s.)'mn amcasının oğlu 

olup son derece zengindir. Bundan dolayı kendisini halktan üstün görüp 
büyüklenmiĢ, kibirlenmiĢtir. Firavun ve kavminin helakinden sonra, Musa 
(a.s.) ve kavmi Mısır'a onların yerlerine ve yurtlarına yerleĢmiĢler, Karun 
da orada kavminin en zengini olmuĢtur.  

Ġsrail oğulları Mısır'a yerleĢince Musa (a.s.) baĢkanlığı ve kurban 
iĢlerini kardeĢi Harun (a.s.)'a vermiĢtir. Bunu hazmedemeyen Karun, 
Musa (a. s.)'ya Ģöyle der: «Ey Musa, sen peygamber oldun, kardeĢini de 
reis yaptın, bize bir Ģey yok mu?» 

Bunun üzerine Musa (a.s.) ona Ģu cevabı verir: Ey Karun, bunu ben 
kendi arzum ile yapmadım, Allahü Teâlâ'nm emriyle yaptım.» Karun da 
«bu sözlerin doğru olduğunu bana ne ile ispat edeceksin» der. Musa 
(a.s.) sözlerinin doğruluğunu Karun'a ispat etmek için kavminin ileri 
gelenlerini toplar, onlara «herkes benim yanımdaki asasını alsın ve 
sabaha kadar yanında saklasın» der. Herkes asasını alır, geri kalanları 
da Musa (a.s.) bir araya toplar. Sabahleyin Harun (a.s.) 'un asasının 
yeĢerip hareket ettiğini görürler.  

Musa (a.s.) kavmine ve Karun'a «bu âsânın yeĢermesi ve hareket 
etmesi benim sözümün doğruluğunu ve Harun'un üstünlüğünü gösterir» 
der.  

Karun, peygamberini yalanlayarak «bu senin yapmıĢ olduğun bir 
sihirdir, ondan dolayı Harun'un âsâsı yeĢermiĢtir» der. Onun bu 
hareketine çok üzülen Musa (a.s.) oradan ayrılır, kavmi de kendisini takip 
eder.  

Ġbn Abbas (r.a.) da Karun hakkında Ģöyle der: Allahü Teâlâ, Musa 
(a.s.)'ya zekâtı emrettiği vakit Karun'a gider ve «Allah bana zekâtı 
emretti. Malının her iki yüz dirhemine mukabil beĢ dirhemini, zekât olarak 
vereceksin» der. Karun bunu kabul etmez. Bu defa Musa (a.s.), «her iki 
yüz dirhem karĢılığı bir dirhemini zekât olarak vereceksin» der.  

 
Karun bunu da kabul etmez ve halkı Musa (a.s.) 'ya karĢı 

kıĢkırtarak Ģöyle konuĢur: «Ey kavmim. Mûsa sizin elinizdeki mallara da 
göz koydu, onları da sizden alacak. Bu hususta ne düĢünüyorsunuz, ne 
yapmamız lâzımdır?»  

Kavmi de «biz seninle beraberiz, ne dersen onu yaparız» derler. 
Kavminden cesaret alan Karun «biz ona iftira ederek zina isnat edelim, 
kendisini temize çıkaramayınca zina suçundan dolayı recmederek 
öldürelim ve böylece onu aramızdan çıkartalım» der.  

Kavmi de Karun'un bu görüĢünü kabul eder. Daha sonra Mûsa 
(a.s) 'ya iftira atmak-için tuzak hazırlarlar. Ve bir zâniye kadın bulup onu 
kandırarak «Mûsa benimle zina etti» diye halkın içinde bağırmasını 
isterler. Kadın da bunu kabul eder.  



Bunun üzerine Karun ve arkadaĢları, Mûsa (a.s.)'nın yanma gelip 
«Ey Mûsa, bir insan hırsızlık yaparsa bunun cezası nedir?»' diye 
sorarlar. Mûsa (a.s.) da «hırsızın cezası elinin kesilmesidir» der. Onlar 
«bunu sen yapsan da hüküm aynı mıdır?» diye tekrar sorarlar. Mûsa 
(a.s.) da «evet» cevabını verir. Onlar daha sonra zina hakkındaki hükmü 
sorarlar. Mûsa (a.s.) da «zina yapan kadın olsun erkek olsun, eğer 
baĢlarından nikâh geçmiĢ ise ceza olarak recmedilmeleri gerekir der. 
Onlar yine «bu sen olsan da hüküm aynı mıdır?» diye sorarlar. Mûsa 
(a.s.) da «evet» cevabını verir.  

Bunun üzerine Karun ve arkadaĢları «Ey Mûsa, sen zina ettin» diye 
bağırmaya baĢlarlar. Hiç beklemediği bir anda böyle bir iftiraya maruz 
kalan Mûsa (a.s.)'nın canı çok sıkılır ve “ben mi zina ettim?» diye onlara 
sorar ve kendilerini ispata davet eder.  

Onlar da kandırdıkları o zâniye kadını çağırırlar ve Mûsa (a.s.)'nın 
huzuruna getirerek «iĢte sen bununla zina ettin» derler. Mûsa (a.s.)'nm 
huzuruna giren zâniye kadın onun azametli bakıĢları karĢısında 
donakalır, dili tutulur, bir Ģey söyleyemez. Mûsa (a.s.) bunun kendisine 
bir tuzak olduğunu anlar ve kadına *ey kadın, denizi ikiye ayırıp Ġsrail 
oğullarını selâmete çıkaran, Firavun ve kavmini helak eden, bana 
Tevrat'ı Hak kitap olarak gönderen Allah hakkı için doğru söyle. Bunlar 
niçin bize iftira ediyorlar?» der.  

Mûsa (a.s.)'nın bu ifadesi karĢısında sarsılan kadın, ĢaĢkına döner 
ve Ģöyle der: 

«Ey Mûsa, sen gerçekten peygambersin. Bunlar beni kandırıp sana 
iftira etmemi istediler. Sen bütün bunlardan berisin. Halbuki ben 
yanılmıĢım, bunlar yalancılar ve müfterilerdir.»  

Bunun üzerine Mûsa (a.s.) secdeye kapanıp Rabbine yalvararak 
gözyaĢı döker. O gözyaĢı dökerken Yüce Halik vahy edip Ģöyle buyurur: 
«Ey Mûsa, niçin ağlıyorsun? Yeri senin emrine verdim, ona hükmet ne 
dilersen onu yapsın.»  

Sonra Mûsa (a.s.), Karun'un yanına gelir, o sırada adamları da 
oradadır. Karun'a kızarak «ey Allah'ın düĢmanı, bana iftira edip halk 
arasında fesat çıkardın» der.  

Gurur içinde tahtında oturan Karun, Mûsa (a.s.)'ya daha ağır söz 
söyler. Buna çok üzülen Musa (a.s.) yere; «ey yer, bunları yut» der. Yer 
yarılır Karun ve arkadaĢları dizlerine kadar toprağa gömülürler. 

Bu meyanda evleri ve sarayları da toprağa gömülür. Karun ve 
arkadaĢları kurtulmaya çalıĢırlar, fakat kurtulamazlar. 
Kurtulamayacaklarını anlayınca Musa (a.s.)'ya yalvarmaya baĢlarlar ve 
«Ey Musa, bizi kurtar» diye nida ederler.  

Onlar yalvardıkça Musa (a.s.)'nın kızgınlığı daha da artar «ey yer, 
bunları yut» diye emreder. Bu defa yer biraz daha açılır ve göbeklerine 



kadar batarlar. Kendi uğraĢmalarıyla kurtulamayacaklarını anlayınca, 
Musa (a.s.)'ya daha fazla yalvarmaya baĢlarlar.  

Bu defa Musa (a.s.) «ey yer, onları yut» diye tekrar nida eder. Yer 
biraz daha yarılır, koltuğa kadar yere batarlar. Aynı nispette evleri ve 
sarayları da yere batar. Artık kurtulma Ģansları azalan insanlar avaz avaz 
Musa (a.s.)'ya yalvarmaya devam ederler. Fakat Musa (a.s.) onların 
yalvarıĢına aldırmaz ve «ey yer, bunları yut» der. Bu defa yer, biraz daha 
açılır, boyunlarına kadar onları yutar.  

Her Ģeyden ümidini kesen Karun «Ey Musa, Allah hakkı için bana 
acı, beni kurtar, sana yalvarıyorum» der. O anda Karun'a ne malı, ne 
serveti, ne sarayı fayda verir. Musa (a.s.) yalvarmasına aldırmaz ve yere 
«ey yer, bunları yut» diye nida eder. Yer biraz daha açılır, onları 
evleriyle, saraylarıyla yutar, yok eder. Yerlerinde hiçbir Ģey kalmaz.  

Bunu gören Musa (a.s.) oradan sevinçle ayrılır, gider. O anda 
Allahü Teâlâ vahy edip Ģöyle buyurmuĢtur: «Ey Musa, sen ne kadar katı 
kalplisin. Kullarım yetmiĢ kere senden medet dilediler de sen onları 
bağıĢlamadın. Azametim ve celâlim hakkı için benden bir defa medet 
dileselerdi onları bağıĢlardım.»  

Bundan sonra Hâlik-ı Mutlak yeri kimsenin emrine müsahhar 
kılmamıĢtır. Karun ve adamları kıyamete kadar her gün yerin dibine 
aĢağı boyları nispetinde batacaklardır. 

(Tefsirü'l-Kur'an- Ebü'l-Leys Semerkandi)] 
 
 
78-) Kale innema utiytühu alâ ılmin ındiy* evelem ya'lem 

ennAllâhe kad ehleke min kablihi minel kuruni men hüve eĢeddü 
minhu kuvveten ve ekseru cem'a* ve lâ yüs'elü an zünubihimül 
mücrimun; 

 
(Karun) dedi ki: "O (hazineler) bana bildiklerimin sonucu olarak 

verilmiĢtir!" Bilmedi ki Allâh, ondan önce, kuvvetçe ondan daha güçlü ve 
çok daha zengin nice nesiller helâk etmiĢtir! Suçlulara, suçları sorulmaz 
(yalnızca sonuçlarını yaĢarlar)! (A.Hulusi) 

 
78 - Ben ona, sırf bendeki bir ilim sayesinde nâil oldum dedi, 

Allahın ondan evvel o kurûn içinden kuvvetçe ondan daha Ģiddetli ve 
cemiyetçe daha kesretli nice kimseleri helâk etmiĢ olduğunu bilmiyor 
muydu? Mücrimler günahlarından suâl de olunmaz. (Elmalı) 

 
 
Kale bakalım ne dedi Karun mantığı, Karun aklı. Burada kiĢiler 

değil. Bir mantık, bir akıl ele alınıyor. Çünkü kiĢiler tarihseldir, ölürler 
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giderler. Fakat mantık tüm zamanlarda yaĢar. O mantığın bu günkü 
sahipleri de vardır. ĠĢte onlara hitap ediyor. 

 
innema utiytühu alâ ılmin ındiy herkes bilsin ki ben bu servete 

kendi bilgim ve becerim sayesinde ulaĢtım dedi. 
 
Evet, Kutsalla bağını koparan her servet, sahibini saptıran bir 

Ģeytan iĢlevi görür. Kutsalla bağını koparan her servet sahibi için bir 
Ģeytandır. Neden onu saptırır? Karun; Mülkün, servetin emanet olduğunu 
unuttu, hatta reddetti. Problem burada. Emaneti kendi mutlak mülkü 
zannetti. Mutlak sahiplik iddiasında bulundu. Fakat sahibi olsaydı 
gerçekten verirdi değil mi? Veremeyenler, aslında sahibi olamayanlardır. 
KiĢi sahibi olduğu Ģeyi verir. KiĢi sahibini veremez. Malınız sizin 
sahibinizse o sizi verir. Siz malınızın sahibi iseniz siz onu verirsiniz. 
Onun için sahibi olursanız paylaĢabilirsiniz. 

 
evelem ya'lem ennAllâhe kad ehleke min kablihi minel kuruni 

men hüve eĢeddü minhu kuvveten ve ekseru cem'a o bilmez miydi ki 
Allah kendisinden öneki kuĢaklar içerisinden ondan daha güçlü kuvvetli, 
ve maddi birikimi daha fazla olan nicelerini helâk etmiĢtir. Hatırlamıyor 
mu bu gerçeği. 

 
ve lâ yüs'elü an zünubihimül mücrimun artık suçu tabiat haline 

getirenlerin günahlarından sual olunmaz. Niçin sual olunmaz. Bakın suçu 
tabiat haline getirenler diye çevirdim el mücrimun‟u. El Mücrim, 
mücrimun; çünkü isim olmuĢ. Artık birine isim olmuĢ, suç adı haline 
gelmiĢ adamın. Suçu tabiat haline getirmiĢ. Suçu öyle içselleĢtirmiĢ ki, 
öyle yüreğine giydirmiĢ ki iki ayaklı suç olmuĢ. Onun içinde mücrim 
olmuĢ. Onun için böyle çevirdim değerli dostlar. 

 
Suçu tabiat haline getirenlerin günahlarından sual olunmaz. Neden 

olunmaz? Rahman/41. ayetini hatırlayalım; 
 
Yu'reful mücrimune Bi siymahüm..(Rahman/41) suçlular 

yüzlerinden tanınırlar. Sual olunmaz gerek yok. 
 
 
79-) Feharece alâ kamihi fiy zinetih* kalelleziyne yüriydunel 

hayeted dünya ya leyte lena misle ma utiye Karunü, innehu lezû 
hazzın azıym; 

 



(Karun) zenginlik göstergeleriyle yurttaĢlarının arasına çıktığında; 
dünya hayatını (en sefil yaĢamı) arzulayanlar dedi ki: "Karun'a verilenin 
benzeri bizim de olsaydı... ġüphesiz büyük bir keyif ehlidir o!" (A.Hulusi) 

 
79 - Derken ziyneti içinde kavmine karĢı huruç etti, Dünya hayati 

arzu edenler ah, dediler, ne olurdu Ģu Karûn‟a verilen gibi bizim de olsa! 
O cidden büyük bir bahtiyar. (Elmalı) 

 
 
Feharece alâ kamihi fiy zinetih ve iĢte bu kiĢi günlerden bir gün 

kavminin karĢısına görkem ve gösteriĢ içinde çıkar. kalelleziyne 
yüriydunel hayeted dünya ya leyte lena misle ma utiye Karun Evet, 
kitlelerin nasıl bir davranıĢ sergilediğine harika bir örnek. Yalnızca dünya 
hayatını isteyen kitleler, yığınlar, kalabalıklar ona bakıp; A..! KeĢke ne 
olurdu Karun‟a verilen kadar bize de verilseydi. innehu lezû hazzın 
azıym Ģu kesin ki o gerçekten de çok Ģanslı biriymiĢ derlerdi. Öyle 
demiĢler. 

 
Kitlelerin, yığınların servete bakıĢı, ĢaĢı bakıĢı bu. Her Ģey Ģimdi ve 

burada için kitlelere göre. Yani yaldızına bakıyorlar. Arkasına değil. Onun 
içinde yaldızın arkasında ki affedersiniz tenekeyi görmüyorlar. Altın 
yaldıza batırılmıĢ bir teneke. Fakat altın zannediyorlar. Onun içinde 
keĢke diyorlar, ah keĢke bize de bu kadar verilseydi. Akıbeti düĢünecek 
kadar ufukları yok onun için bugünkü dersimizin giriĢinde kabuğu geçen 
bir bakıĢa atıf yaptı ayetler. EĢyanın kabuğuna değil özüne bakmaya 
teĢvik etti. ĠĢte bu örneği getirecekti de onun için. 

 
 
80-) Ve kalelleziyne utül ılme veyleküm sevabullahi hayrun 

limen amene ve amile saliha* ve lâ yülekkahâ illes sabirun; 
 
Kendilerine ilim verilenler ise dedi ki: "Yazıklar olsun size! Ġman 

edip imanının gereğini uygulayanlara, Allâh'ın vereceği karĢılık daha 
hayırlıdır... Ona da ancak sabredenler kavuĢturulur!" (A.Hulusi) 

 
80 - Kendilerine ilim verilmiĢ olanlar ise yazıklar olsun size dediler: 

Allahın sevâbı iman edip salâh ile çalıĢan kimseler için daha hayırlıdır, 
ona ise ancak sabredenler kavuĢtular. (Elmalı) 

 
 
Ve kalelleziyne utül ılm fakat kendisine hakikat bilgisi verilmiĢ 

olanlar, utül ilm; Bilgi verilenler. El ilm; Aslında sadece bilgi data, veri 
anlamına gelmiyor. Bilgiyi hikmetle iĢleyenler, bilginin amacını 



keĢfedenler. Bilgi; ilim, alametten gelir. Bilginin maksada atıf olduğunu 
bilenler. Yani eĢyanın bir parmak olduğunu anlayıp parmak ayı 
gösterirken parmağa değil aya bakanlar. Kabuğuna değil illet ve 
akıbetine bakarlar. Servetin sınav olduğunu bilenler bu bağlamda. 

 
veyleküm sevabullahi hayrun limen amene ve amile salihan 

Yazıklar olsun size, iman eden ve salih amel iĢleyen kimselere Allah‟ın 
verdiği ödül çok daha hayırlıdır ve lâ yülekkahâ illes sabiru ama ona 
sabredenlerden baĢkası kavuĢamaz. Derlerdi. 

 
Evet, gerçek servet nedir sorusunun cevabını veriyor bu ayet. 

Elbette yere batmayan bir servet gerçek servettir değil mi, Yere batan 
servet gerçek servet midir. Servet dediğiniz yer sarsılınca yıkılmayacak 
olandır. Servet dediğiniz siz ölünce ölmeyecek olandır. Servet dediğiniz 
toprakta çürümeyecek olandır. Servet dediğiniz onun bunun elinde çar 
çur olmayacak olandır. Yani ki servet sizinle beraber ebediyete intikal 
edendir. Onun için sevgili Nebi Akıllı zengin kimdir biliyor musunuz diye 
sormuĢtu bir gün. Kimdir Ya Resulallah dediklerinde; Kazandığını 
götürendir ve tersini de ahmak zengin olarak tarif etmiĢti. 
Götüremeyeceğine yatırım yapandır. Ömrünün tamamını 
götüremeyeceği Ģeylere harcayandır. ĠĢte servet tanımı bu. 

 
 
81-) Fehasefna Bihi ve Bidarihil'Arda fema kâne lehu min fietin 

yensurunehu min dunillâh* ve ma kâne minel muntasıriyn; 
 
Nihayet onu (Karun'u) da onun mekânını da yerin dibine geçirdik! 

Allâh dûnunda ona yardım edecek birileri de yoktu... O kendini 
kurtaranlardan olmadı! (A.Hulusi) 

 
81 - Derken biz onu hem de sarayı ile yere geçiriverdik o vakit 

Allaha karĢı yardımına gelecek taraftarları da olmadı, kendini 
kurtaracaklardan da değildi. (Elmalı) 

 
 
Fehasefna Bihi ve Bidarihil'Ard Nihayet onu da, onun evini 

barkını da yerin dibine geçirmiĢtik. Fehasefna, yerin dibine geçirdik biz 
onu diyor. Yere geçme; her Ģeyi yitirdiğinin deyimsel bir ifadesi olabilir. 
yani nihayetinde o ömrünü uğruna harcadığı Ģey yok oldu. Zaten bizde 
de deyimsel olarak bu kullanılır. Yerin dibine geç, yerin dibine geçsin 
servetin. Serveti yere batsın derler. Aslında bu yere batsın anlamı 
taĢımıyor, elinden alınsın, yok olsun, ondan mahrum olsun anlamına 
kullanılan mecazi bir ifade. 



 
fema kâne lehu min fietin yensurunehu min dunillâh artık 

Allah‟tan baĢka kimse onun yardımına yetiĢemezdi. 
 
Ġbarenin manası bu. Fakat devamında ki cümle ile bu ibare 

arasında zihnimiz tarafından doldurulması istenen bir cümle olması 
lazım.  O cümle de Allah‟u alem Ģu; Ne ki ona Allah‟ta yardım etmedi. 
Yani onun yardımına Allah‟tan baĢkası yetiĢemezdi, fakat ona Allah‟ta 
yardım etmedi, ve ma kâne minel muntasıriyn zira o yardımı hak 
edenlerden değildi. 

 
Evet, yardımı hak etmediği için Allah‟ta onun yardımına yetiĢmedi. 

Araç amaçlaĢırsa insan nesneleĢir dostlar. Alet maksat olursa, insan 
nesne olur. Ne demek bu; Allah onu öznesinin eline mahkum eder. Eğer 
siz kendinizi servetin nesnesi kılarsanız, Allah sizi öznenizin eline 
mahkum eder. Bu Ģu demektir; Siz servetin kölesi olursunuz. Allah sizi 
onun kölesi eder. Zincirinizi onun eline verir, ipinizi. Artık sizi servetiniz 
yönlendirir, siz servetinizi değil. Artık sizi servetiniz idare eder, siz 
servetinizi değil. Artık sizin sırtınıza servetiniz biner, siz onu taĢıyan bir 
binek olursunuz. O altınızda sizi miraca taĢıyan bir Burak olmaz. Yani 
servet sizin için bir araçken, siz onun için bir araç olmaya baĢlarsınız.  

 
Böyle olursa sonuç ne olur? Siz servetinizi harcayacağınıza, 

servetiniz sizi harcar, sizi..! Bozuk para gibi. ĠĢte insanın Allah‟a 
sığınması gereken Ģey servet değil, servetin bu fitnesidir. Onun için bir 
gün Halife iken Ömer; Mescitte dua eden birini; “Ya rabbi, servetten 
sana sığınırım, evlattan sana sığınırım, eĢten sana sığınırım” diye 
dua ederken ona sert bir biçimde çıkıĢmıĢ; “Be adam ağzından çıkanı 
kulağın duyuyor mu senin, ne diyorsun, evlatsız mı kalasın. ġu 
yalan dünyada eĢsiz mi kalasın, ekmeğe muhtaç mi olasın. Böyle 
dua edilmez.” Adam; “ya ne diyeyim?” DemiĢ; “Bunların belasından 
ve fitnesinden sana sığınırım.”  

 
Yani evladın fitnesinden, yani saptırmasından, servetin 

saptırmasından, eĢin saptırmasından sana sığınırım de diye öğüt vermiĢ. 
Gerçekten Kur‟an ın mantığını anlamıĢ insanların nasıl doğru yerden 
baktığının bir örneği bu. 

 
 
82-) Ve asbehalleziyne temennev mekanehu Bil emsi yekulune 

veykeennAllâhe yebsütur rizka limen yeĢau min ıbadiHĠ ve yakdir* 
levla en mennAllâhu aleyna lehasefe Bina* veykeennehu lâ yüflihul 
kafirun; 



 
Daha dün onun (Karun'un) yerinde olmak isteyenler, Ģöyle diyerek 

sabahladı: "Vay, demek ki Allâh kullarından dilediğinin yaĢam gıdasını 
arttırıyor ve (dilediğine de) kısıyor! Allâh bize lütfedip korumasaydı, 
elbette bizi de yerin dibine geçirirdi... Vay, demek ki hakikat bilgisini inkâr 
edenler kurtulamazlar!" (A.Hulusi) 

 
82 - Dün onun mevkiini temenni edenler de bu sabah Ģöyle 

diyorlardı: vay be, demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine seriyor ve 
kısıyor, eğer Allah bize lûtuf etmese idi bizi de batırmıĢtı, ây demek ki 
hakikat bu: kâfirler felâh bulmayacak. (Elmalı) 

 
 
Ve asbehalleziyne temennev mekanehu Bil ems daha dün onun 

yerinde olmaya can atan o yığınlar, kalabalıklar var ya, onlar; yekulune 
veykeennAllâhe yebsütur rizka limen yeĢau min ıbadiHĠ ve yakdir 
vay canına dediler o yığınlar, vay be..! Demek ki kullarından dilediğinin 
rızkını geniĢleten, dilediğininkini de sınırlayan gerçekten de Allah‟mıĢ. 
levla en mennAllâhu aleyna lehasefe Bina eğer Allah lütuf etmemiĢ 
olsaydı elbet bizi de yerin dibine geçirirdi. veykeennehu lâ yüflihul 
kafirun Vay be..!vay canına be, görünen o ki meğer nankörler asla iflah 
olmazlarmıĢ dediler. 

 
Allah‟a karĢı nankörlük yapan herkesi bekleyen zorunlu akıbet bu. 

Ayette ki lâ yüflihul kafirun u nankörler diye çevirdim. Kur‟an da kafir 
bire bir nankör anlamına kullanıldığı yerler vardır açıkça. Zaten kafirin 
ahlaki tanımı nankör, akidevi tanımı inkarcı, inkar eden anlamına gelir. 
Fakat aslında her inkar Allah‟a yapılmıĢ bir nankörlüktür. 

 
 
83-) Tilkeddarul'ahıretü nec'alüha lilleziyne lâ yüriydune 

ulüvven fiyl'Ardı ve lâ fesada* vel akıbetü lilmüttekıyn; 
 
ĠĢte Gelecek Yurdu (ölümsüzlük boyutu)! Onu, dünyada (beden 

yaĢamında) baĢkalarına üstünlük taslamayan ve düzene uyanlar için 
oluĢtururuz... Mutlu gelecek (Allâh için) korunanlarındır! (A.Hulusi) 

 
83 - O Âhiret evi (son yurt) biz onu öyle kimselere veririz ki yer 

yüzünde ne bir kibir ne de bir fesat istemezler, ve o akıbet korunan 
muttakilerindir. (Elmalı) 

 
 



Tilkeddarul'ahıretü nec'alüha lilleziyne lâ yüriydune ulüvven 
fiyl'Ardı ve lâ fesada iĢte beri yanda bir de ahiret yurdu var ki, biz orayı 
yeryüzünde büyüklük taslamayan ve hesap çıkarmak istemeyen 
kimselere tahsis ettik. 

 
Tabii vahiy doğru bir bakıĢ açısının nasıl olacağına iliĢkin koordinat 

veriyor. Zaten vahiy muhatabının aklına koordinat verir, koordinatları 
gösterir. Tıpkı uçsuz bucaksız bir okyanusta yolunu kaybetmiĢ bir gemiye 
enlem ve boylamın verilmesi gibi doğru enlem ve boylam. Yarı soyut bir 
mekandır uçsuz bucaksın bir okyanus. Hatta çöl de öyledir. Yarı soyut bir 
mekan. Yer kum, gök atlas. Yer su, gök atlas. Yok, hiçbir iĢaret yok ki o 
iĢareti izleyebilesin.  

 
Yarı soyuttur çünkü en azından gökteki yıldızlar var. Kutup yıldızı 

var. GüneĢ var. Fakat insan zihninin, insan tasavvurunun onu da yok. 
Ġnsan tasavvurunun kutup yıldızı fıtrattır. Eğer fıtrata doğru bakarsa onu 
izleyerek yolunu bulur.  

 
ĠĢte burada aslında insana verilen koordinatlar, insanın 

tasavvurunu doğru istikamete döndürürler. Tasavvurdaki milimetrik bir 
sapma, eylemde kilometrelere tekabül eder. Onun içinde tasavvurda ki 
sapmayı yok etmek ister ki vahiy, amelde kilometrelerce bir sapmaya 
dönüĢmesin. Burada da onu söylüyor ve koordinat veriyor. 

 
vel akıbetü lilmüttekıyn zira mutlu son sorumluluk bilinci 

sahiplerinin olacaktır. Mutlu son, servetle alınmaz. Servetin alamayacağı 
Ģeydir mutlu son. Ömer Bin Abdülaziz; Halife olduğu günden öldüğü 
güne kadar bu ayeti okur okur göz yaĢı dökermiĢ. Kim ona; “Allah‟tan 
kork Ya Ömer.” Derse o bu ayeti okurmuĢ. Yani ben zaten korkuyorum. 
Farkındayım iĢin dercesine bu ayeti diline pelesenk etmiĢ. 

 
 
84-) Men cae Bil haseneti felehu hayrun minha* ve men cae 

Bisseyyieti fela yüczelleziyne amilüsseyyiati illâ ma kânu ya'melun; 
 
Kim güzellikleriyle (açığa çıkardığı Esmâ kemâlâtıyla) gelirse, onun 

için ondan daha hayırlısı vardır... Kim de kötülük ile (kendini toprak 
olacak beden kabullenerek yaĢamanın getirisi olan davranıĢlarla) gelirse, 
yaptığı kötülüklerin sonuçlarından baĢka bir Ģeyle karĢılaĢmaz! 
(A.Hulusi) 

 



84 - Her kim hasene ile gelirse o vakit ona ondan daha hayırlısı 
var, her kim de seyyie ile gelirse seyyiat yapanlar hep yaptıklarıyla 
cezalanırlar. (Elmalı) 

 
 
Men cae Bil haseneti felehu hayrun minha kim huzura iyiliklerle 

çıkarsa iĢte ona getirdiğinden daha hayırlısı vardır. ve men cae 
Bisseyyieti kimde huzura kötülüklerle çıkarsa fela yüczelleziyne 
amilüsseyyiati illâ ma kânu ya'melun iĢte kötülük yapan o kimseler 
sadece yaptıklarının karĢılığını göreceklerdir. Yani huzura kötülükle 
çıkan her kimse o mutlaka fazla bir Ģey görmeyecek. 

 
Biraz önce azabı Allah etmez insan eder demiĢti. Yani insan kendi 

cezasını hak eder. Sadece Allah yasasını koyar. O nedenle yaptığından 
fazlasını görmeyecek, yaptığının karĢılığını bulacak. Bulacak ki iyilerle 
kötüler aynı gözede buluĢmamıĢ olsunlar. Bu ayetle yukarıda ki Karun 
örneği tarihsel olmaktan çıkarılıp tüm zamanlar için bir ibret vesikasına 
dönüĢüyor Ģu son ayetle. 

 
 
85-) Ġnnelleziy ferada aleykel Kur'âne le raddüke ila me'âd* kul 

Rabbiy a'lemu men cae Bil hüda ve men huve fiy dalâlin mubiyn; 
 
Kurân'ı (Hakikat bilgisi ve Sünnetullâh'a uymayı) sana farz kılan, 

Ģüphesiz ki seni nihai hedefine de ulaĢtıracaktır! De ki: "Rabbim daha iyi 
bilir kimin Hakikat rehberi olarak geldiğini ve kimin apaçık sapık inanç 
içinde olduğunu." (A.Hulusi) 

 
85 - Her halde sana o Kur'an ı farz kılan seni muhakkak bir maâda 

kadar geri getirecektir, de ki: rabbim daha iyi bilir! Hidayetle gelen kim? 
Açık bir dalâl içinde olan kim? (Elmalı) 

 
 
Ġnnelleziy ferada aleykel Kur'âne le raddüke ila me'âd bu 

ayetlerin muhatabı kim; Bu ayetleri eğer sadece sevgili efendimiz A.S. a 
hasredeceksek ve ey Muhammed diye bir muhatap takdir edeceksek o 
zaman müteakip ayetlerde gelen ve lâ tekûnenne minel müĢrikiyn 
(87)asla Ģirk koĢanlardan olma gibi, yine onun üstünde ki; fela 
tekunenne zahiyren lilkafiriyn (86) kafirlere asla arka çıkma gibi 
ayetleri nasıl açıklayacağız. Resulallah‟ın böyle bir ihtimali elbette yoktu. 
Kaldı ki ikinci bir mahsur, o zaman bize ne diyor bu ayetler. 

 



Bu ayetlerin baĢına takdir edilecek muhatap bu ayetlerin tüm 
muhataplarıdır. Ey bu vahyin muhatabı olan insan, senin hayatına Kur‟an 
ın kuĢatıcı mesajıyla istikamet tayin eden Allah elbet seni yepyeni bir 
hayata döndürecektir. Biraz serbest mealle bu ayetin, bu ibarenin 
söylemek istediği, söylediği hakikati verdiğimi düĢünüyorum. 

 
Bazı müfessirler bu ibareyi tarihsel bir okumaya tabi tutarak, seni 

çıkarıldığın Mekke‟ye geri döndürecektir Ģeklinde anlamıĢlar. Zaten bu 
ayetin tefsirine Taberi den mesela baktığınızda bir çok görüĢ olduğunu 
görürsünüz. Bir çok farklı okuma olduğunu görürsünüz bu ibarenin. Fakat 
bu sure Mekki dir. Yani Hicretten çok önce inmiĢtir. Bir de bu ibarede ki 
me‟ad belirsizdir. Yani ahirete yönelik olarak sadece anlaĢılamayacağı 
gibi, dünyaya yönelik olarak ta anlaĢılmaz. Yani bir tek manaya mahkum 
edilemez, belirsiz gelmiĢtir. Ama dönülecek tüm akıbetleri içeren bir 
kelimedir aynı zamanda. Bu ayetin içinde yer aldığı pasajın bütünü 
dikkate alındığında muhatap hepimizdir diye uyarmıĢtım. 

 
 
kul Rabbiy a'lemu men cae Bil hüda ve men huve fiy dalâlin 

mubiyn ġu halde de ki Kimin hidayete erdiğini ve kimin apaçık bir 
sapıklığa gömüldüğünü asıl bilen rabbimdir. 

 
Neden böyle bir ibare; Servet sahibi olmak, hidayet üzere olmanın 

garantisi değildir. Yani Karun mantığına bir gönderme. Çünkü Karun‟la 
Karun gibiler Ģöyle düĢünüyorlar, Mekke‟liler de öyle düĢünüyorlardı, 
putperestler. Allah bize bu serveti, bu iktidarı, bu gücü verdiğine göre 
demek ki biz doğru yoldayız. Yani içinde bulunduğu nimetleri doğru yolda 
olduğunun garantisi olarak görmek. Karun‟ca bir akıl Karun‟ca bir 
yaklaĢım. Oysaki servet imtihandır. Ġktidar imtihandır, güç imtihandır, 
nimet bir imtihandır. Bunu bilselerdi eğer; Allah bizi bununla sınıyor, 
hakkını vermezsek ihanet etmiĢ oluruz derlerdi. ĠĢte o mantığa bir cevap 
bu. 

 
 
86-) Ve ma künte tercu en yülka ileykel Kitabü illâ rahmeten 

min Rabbike fela tekunenne zahiyren lilkafiriyn; 
 
Kitabın (Hakikat ve Sünnetullâh BĠLGĠsinin) sende açığa 

çıkarılacağını ummuyordun; Rabbinden bir rahmet oldu! Sakın hakikat 
bilgisini inkâr edenlere arka çıkma! (A.Hulusi) 

 
86 - Sen, sana kitap indirileceğini ümit eder değildin fakat 

rabbinden bir rahmet, o halde sakın kâfirlere zahîr olma. (Elmalı) 



 
 
Ve ma künte tercu en yülka ileykel Kitab Yine sen ey bu vahyin 

muhatabı olan insan, bu ilahi mesajı sana kadar ulaĢacağını ümit 
etmezdin, ama ulaĢtı. Sana da ulaĢtı. ġu anda okuyoruz bize de ulaĢtı. 
illâ rahmeten min Rabbik sadece rabbinin rahmeti sayesinde oldu bu. 
Bu Allah‟ın sana olan bir rahmetidir, Ģu anda bu vahyin muhatabıysan, 
bu ayetin de muhatabısın. Bu ayeti okuyorsan, bu Allah‟ın sana olan bir 
rahmetidir unutma. fela tekunenne zahiyren lilkafiriyn o halde artık 
kafirlere asla arka çıkma. 

 
Çağları aĢıp son muhatabını, uyardığı ilk muhatabına bağlayan bir 

ayet bu. Son muhatabı ile ilk muhatabını uyardığı kadar sıcak ve canlı 
iliĢki kuran bir ayet. Böyle bir vahiyle karĢı karĢıyayız. Özetle söylediği 
Ģu; Ey insan KarunlaĢma. 

 
 
87-) Ve lâ yesuddünneke 'an âyâtillâhi ba'de iz ünzilet ileyke 

ved'u ila Rabbike ve lâ tekûnenne minel müĢrikiyn; 
 
Sana inzâl olunan Allâh iĢaretlerinin gereğini yerine getirmekten 

seni engelleyemesinler! Rabbine davet et ve müĢriklerden olma! 
(A.Hulusi) 

 
87 - Ve sakın sana indirildikten sonra Allahın Âyetinden seni 

çevirmesinler, hemen rabbine davet et ve sakın müĢriklerden olma. 
(Elmalı) 

 
 
Ve lâ yesuddünneke 'an âyâtillâhi ba'de iz ünzilet ileyk ve sana 

indirilmiĢ olduğu bir vakitten sonra, onların seni Allah‟ın ayetlerinden 
alıkoymalarına asla izin verme. ved'u ila Rabbik aksine onları rabbine 
çağır. ve lâ tekûnenne minel müĢrikiyn sakın ha Allah‟a ait nitelikleri 
O‟ndan baĢka hiçbir varlığa yakıĢtıranlardan olma. 

 
Bu ayetlerin muhatabının ulaĢtığı herkes olduğunu daha önce 

vurgulamıĢtım, bir kez daha bu ayetle anlaĢılıyor. 
 
 
88-) Ve lâ ted'u meAllâhi ilâhen âhar* lâ ilâhe illâ HU* küllü 

Ģey'in halikün illâ vecheHU, leHUl hükmü ve ileyHi türce'un; 
 



Allâh yanı sıra tanrıya (dıĢsal güce) yönelme! Tanrı yoktur, sadece 
"HÛ"; Her Ģey (Ģey'iyeti itibarıyla) yoktur sadece O'nun vechi (mevcuttur)! 
Hüküm O'nundur... O'na (hakikatiniz olan Esmâ mertebesinin 
farkındalığına) döndürüleceksiniz!(A.Hulusi) 

 
88 - Allahın yanında diğer bir tanrıya daha çağırma, baĢka tanrı yok 

ancak o, onun veçhinden baĢka her Ģey helâktedir, hüküm onun ve 
nihayet döndürülüp ona götürüleceksiniz.(Elmalı) 

 
 
Ve lâ ted'u meAllâhi ilâhen âhar ve asla Allah ile beraber baĢka 

bir tanrıya yalvarıp yakarma. lâ ilâhe illâ HU O‟ndan baĢka tapılmaya 
layık hiçbir varlık yoktur, ilah yoktur, tanrı yoktur. Sadece Allah‟tır 
tapılmaya layık olan. küllü Ģey'in halikün illâ vecheH her Ģey ama her 
Ģey yok olacak geriye sadece rabbimin zatı baki kalacaktır. Ne servet, ne 
güç, ne insanı KarunlaĢtıran servet, ne insanı firavunlaĢtıran iktidar, ne 
insanı HamanlaĢtıran yetki ve güç. Hiç biri kalmayacak. leHUl hükmü 
nihai yargı, son yargı yalnız ona aittir. ve ileyHi türce'un ve hepiniz 
sonunda O‟na döndürüleceksiniz. 

 
Rabbim huzuruna yüzü ak, alnı açık, gönlü pak, hayatı temiz bir 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. ANKEBUT SURESĠ (01-23)(124) 
 
 
"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; (Tâhâ 25-26-27-28) 
 
Rabbim, göğsüme geniĢlik ver, kolaylaĢtır iĢimi, düğümü çöz 

dilimden, ki anlasınlar beni. Amin! Amin..! 
 
Değerli Kur‟an dostları bugün muhteĢem Kur‟an ülkemizin yepyeni 

bir sitesine girmenin daha heyecanını yaĢıyoruz. Her sure yeni bir imkan 
demektir. Her sure Allah‟ın insandan umut kesmediğinin yepyeni bir delili 
demektir. Her sure Allah‟ın insana tenezzülünün mücessem bir timsalidir. 
Onun için her sure bizim için, biz Allahsız yapamayacak olan insanlar için 
yeni bir sevinç kaynağıdır. 

 
Bugün gireceğimiz sure Kur‟an ın tedvininde 29. sıraya oturan 

Ankebût suresi. Kısaca sure hakkında genel bilgiler vermek istiyorum 
tefsirime geçmeden. Ankebût suresi adını 41. ayetinde ki örümcek ağı 
misalinden ilhamla alır. Ġkrime‟den gelen bir rivayeti esas alacak olursak 
bu surenin daha indiği dönemde Mekke‟de Resulallah ile arkadaĢları 
tarafından Ankebût suresi diye anıldığını öğrenmiĢ oluruz. Her sure 
bugün andığımız adını bu kadar ilk dönemlerde almıĢ olmuyor. Ama bu 
sure bize kadar gelen Ġkrime‟nin rivayetine bakacak olursak daha 
Mekke‟de ismini almıĢ, hatta Mekke müĢrikleri Ankebût, ki örümcek 
manasına gelir. “Bak Muhammed örümcekten, sinekten söz ediyor.” Diye 
alaya almıĢlardı. Onun için bu surenin adının daha ilk dönemde 
oturduğunu görüyoruz. 
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Surenin iniĢ zamanı çoğunluk tümüyle Mekkidir der. Ġbn. Abbas‟tan 
ve Katade den gelen bir rivayete göre, ki Ġbn. Abbas‟ın iki görüĢünden 
biridir bu Medeni‟dir, yani Medine de inmiĢtir derler. Yine Hz. Ali Mekke 
ile Medine arasında indiğini söyler, yani hicret suresidir der bu sure için. 
Daha baĢkaları ilk 11 ayetinin Mekke‟de geri kalanının Medine de, hatta 
bazı otoriteler bunun tam tersini savunarak ilk 11 ayetinin Medine de geri 
kalanının Mekke de indiğini söylerler. Bütün bunlardan anlaĢılan özetle 
Ģu; Bu surenin iniĢ zamanı üzerinde otoriteler ihtilaf etmiĢler, farklı 
görüĢlere varmıĢlar. Bu da neden kaynaklanıyor; doğrusu bu surenin bir 
dönemde inmediği tam hicrete yakın bir dönemde inip, hicreti de 
kapsayıp hicretten hemen sonrasına kadar iniĢinin sürdüğünü anlıyoruz. 

 
Konusuna bakarsak kendi tercihimizi kolay belirleriz. O da bu sure 

Mekke nin son döneminde indirilen surelerden biridir. Rum ve Mutaffifin 
surelerinin arasında yer alır iniĢ sırasına göre. 

 
Surenin konusuna gelince Ġlk ve son ayetleri Ankebût suresinin 

konusunu veren anahtar ayetlerdir. Sure;Ehasiben Nasu en yütrekû en 
yekulu amenna ve hüm lâ yüftenun. (1)sizler, sadece insanlar, sadece 
iman ettik demekle sınanıp denenmeden bırakılı verileceklerini mi 
sandılar diyerek baĢlar. Böylesine çarpıcı bir levha ile girer sure ve son 
ayetinde sure yine hepimize Allah‟a ulaĢan yolların birden çok, ama bu 
yolların maksadının bir tek olduğunu ifade eden Ģu ayetle son 
bulur.;Velleziyne cahedu fiyna lenehdiyennehüm sübüleNA (69) 
uğrumuzda var gücünü harcayanlara, bizim uğrumuza tüm gayret ve 
çabasını gösterenleri yollarımıza yönelteceğiz. Bu ikisinin arasında, bu iki 
parantezin tabir caizse arasına sure 1. ayetinde ki iman etmenin bedelini 
göze alanlara bir takım uyarılarda bulunur.  

 
Ġlk 9 ayet iman ve inkarın tabiatını iĢler. 10 ve 13. ayetler arası 

Kur‟an da ilk defa münafıklardan söz eden ayetlerdir. Fakat burada ki 
münafıklar, Medine de ki münafıklardan farklı olarak Mekke tipi 
münafıklardır. Ki o ayetleri iĢlerken bunun ne anlama geldiğini izah 
etmeye çalıĢacağız. 23 ve 44. ayetleri arası peygamberlerin ödedikleri 
ağır bedeller gündeme getirilir.  

 
Mesela; sadece bu surede ki Nuh kıssasında, çok kısa, çok özet 

yer alan Nuh Kıssasında Hz. Nuh için 50 eksiği ile 1000 sene kaldı 
ibaresi geçer. Bu kıssada ve buna mücavir diğer kıssalarda verilmek 
istenen ana öğüdün ne olduğunu bu özellikten de anlıyoruz. 1. ayeti ile, 
daha doğrusu giriĢte ki ayetiyle birebir irtibatlı. Hani sadece iman ettik 
demekle kurtulacağınızı mı sanıyorsunuz demiĢti ya. 
Kurtulamayacaksınız, bakın Nuh bir insanın düĢünebileceği en uzun 



süreden çok azı hariç davet etti. Bu bedeli ödedi. Ömürlük bir bedel 
ödedi. Onun için bu Allah‟ın sünnetidir. Allah‟ın adetidir. Onun için Allah 
bu sünnetini kimse için bozmaz. Verilen mesaj, özellikle bu suredeki 
peygamber kıssalarında buydu. 

 
Ve tabii bu kıssalarla Önce Hz. Peygamberin tasavvuru inĢa 

ediliyordu. Peygamberlerin tabi olduğu Sünnetullah dile getiriliyor ve 
Allah yoluna vahye davetin önünde ki engellerin sadece Resulallah‟la 
ilgili olmadığı, tüm peygamberler ve onların takipçilerinin bu acıları 
çektikleri vurgulanıyordu. 

 
45 ve 51. ayetler vahyin ilahi kaynağına atıf. 52 – 68. ayetler arası 

Müminle Kafirin hayatı hangi koordinatlardan okuduklarının harika, 
muhteĢem bir özeti niteliğinde ve sure giriĢte de değindiğim gibi Allah‟a 
ulaĢan yollardan söz ederek bir tek Allah‟a ulaĢan usullerin, yöntemlerin 
farklı farklı olabileceğini ifade ederek son bulur. 

 
Bu kısa özet giriĢten sonra Ģimdi Ankebût suresine baĢlayabiliriz. 
 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
1-) Elif, Lâââm, Miiiym; 
 
Elif, Lâm, Mim! (Ġlmini ilminde ilmiyle!)(A.Hulusi) 
 
01 - Elif, Lam, Mim.(Elmalı) 
 
 
Hurufu Mukadda, heca harfleri bildiğiniz gibi Kur‟an da 29 surenin 

baĢında gelir. Adeta 29 harfe sanki bir karĢılık olur gibi. BaĢında geldiği 
surelerin konusuna baktığımızda hemen tamamına yakını vahye atıfla 
baĢlar. Ya vahye doğrudan, ya Kur‟an a doğrudan, ya Kur‟an ın iniĢine 
doğrudan atıfla baĢlar. Fakat bunun 3 istisnası vardır. Bu istisnalar 
Meryem suresi, Ankebût suresi ve Rum suresidir. Yani hurufu mukadda 
ile baĢlayan 29 sure içerisinde vahye atıfla baĢlamayan 3 sureden biri 
iĢte bu suredir. 

 
Peki nasıl izah etmeli bu 3 surenin vahye atıfla baĢlamamasını? 26 

sure vahye atıfla baĢlarken sadece 3 surenin bundan istisna tutulmasını? 
Aslında bu 3 sureyi de incelediğimizde Allah‟ın; Ġnsan, tabiat ve tarih için 
koyduğu yasalara atıfla baĢladığını görüyoruz. Vahiy Allah‟ın sözlü 
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yasaları. Allah‟ın sözlü yasaları olduğu gibi, bir de tarih içinde koyduğu 
yasalar var. Bir de toplum için koyduğu yasalar var. Bir de kainata 
koyduğu yasalar var. Bütün bunlar aslında tek baĢlık altında toplanabilir. 
Ġlahi yasalar. Ġster kevni olsun, ister kitabi olsun, ister kavli olsun, isterse 
hadisata iliĢkin yasalar olsun. Bunların tamamı ilahi yasalardır ve Allah‟ın 
yarattığı eĢyayı, varlığı, tedvirini, yani yönetimini dile getirir.  

 
Bu çerçeve de bu sure de bir yasa ile baĢlıyor. Kimse iman ettik 

demekle Allah‟ın kudret elinden yakasını sıyıramaz. Kimse sadece iman 
ettik iddiasıyla iman etmiĢ sayılmaz. Bu iddianın ispatı ilahi bir yasadır. 
Ġman için Allah‟ın koyduğu yasadır. Dolayısıyla 29 surenin 29 u da ilahi 
yasalara, ister bunlar âyâtı mestûr olsun, satırlara yazılı ayetler, ister 
bunlar âyâtı mesdur olsun sadr lara yazılı ayetler. Ġster bunlar âyât- 
Kâinat olsun, yani tüm çeĢitleriyle ilahi yasalara atıfla baĢlar. Bu surede 
öyle baĢlamakta. 

 
 
2-) Ehasiben Nasu en yütrekû en yekulu amenna ve hüm lâ 

yüftenun; 
 
Ġnsanlar denenip (kendilerince) ne olduklarının sonucu görülmeden 

"Ġman ettik" lafıyla kurtulacaklarını mı sandılar! (A.Hulusi) 
 
02 - Sandı mı o insanlar «inandık» demeleriyle bırakılacaklar da 

imtihan edilmeyecekler? (Elmalı) 
 
 
Ehasiben Nasu en yütrekû en yekulu amenna ve hüm lâ 

yüftenun. 
 
Sahabeyi her okuyuĢta titreten ayetlerden birinin bu olduğunu 

öğreniyoruz. Kur‟an ı ciddiye alan, Allah‟ın kendisine nüzulünü ciddiye 
alan, yani kendi var oluĢunu ciddiye alan her insanın tüylerini diken diken 
etmesi gereken bir ayettir. Ġnsanlar yalnızca iman ettik demekle sınanıp 
denenmeden bırakılacaklarını mı sandılar? 

 
Öyle sananlar daima var demektir. Eğer böyle bir kanaat 

insanoğlunda olmamıĢ olsaydı vahiy böyle bir uyarıyla çıkmazdı 
karĢımıza. Hatta bu istisna da değil, çoğunluk insanlar sadece inandık 
demekle kurtulacaklarını sanıyorlar. Oysa inandık demek bir iddiadır. En 
basit iddialar bile ispat isterler. Mesela ben terziyim demek bir iddiadır. 
Ben berberim demek bir iddiadır. Ben Ģuyum buyum demek bir iddiadır 
ve bu iddianızın ispatı sizin o olduğunuzu bir fiil göstermektir.  



 
Peki dünyanın en ağır, en ciddi, en muhteĢem iddialarından biri 

olan iman ettim iddiasının bir ispatı olmasın mı, ispat zemini olmasın mı. 
Ġman ettim diyen kendi durumu hakkında bir beyanda bulunmuĢ olur. 
Fakat unutmayınız ki iman ettiğiniz zat Allah‟tır ve imanı kabul edecek 
olan O‟dur. Dolayısıyla sizin iddianızın ispatı ancak Allah‟ın tanımladığı 
bir imana iman etmekle olur. Yani sizin kendiniz hakkında ne 
söylediğinizden daha çok, rabbinizin sizin hakkınızda ne söylediği 
önemlidir.  

 
Onun için Taberi Kur‟an da ki; Elleziyne Amenü ibareleriyle iman 

eden kimseleriyle mü‟miniyn ibaresi arasında fark görür. 1. sini kiĢinin 
kendi iddiası, 2. sini ise Allah‟ın bu iddiayı kabulü, onun imanını tasdik 
etmesi, onaylaması olarak anlar ve yorumlar. 

 
Bu gerçekten çok anlamlı bir ayrımdır. Hiç insanlar sadece inandık 

demekle kurtulabilirler mi? eğer kurtulabilselerdi peygamberlerin bunca 
acı bunca çile çekmelerine, bunca bedel ödemelerine gerek kalır mıydı. 
Eğer iman uğruna bedel ödememek mümkin olsaydı bunu ilk yapacak 
olan peygamberler olmalıydı çünkü onların imanını Allah zaten kabul 
buyurmuĢtu. Ama Ġnsanlık tarihinde en ağır acıları peygamberlerin 
yaĢadığı düĢünülünce imanı konusunda peygamberlerin imanı gibi tasdik 
mührü vurulmamıĢ biz sıradan mü‟minlerin bedel ödememesini, ya da 
ödemekten kaçmasını, ya da bedel ödemeyeceğini sanmasını nasıl 
yorumlamalı? 

 
Kur‟an da bu ayeti çağrıĢtıran çok ayet var. Bakın Bakara/214. 

ayetine; 
 
Em hasibtüm en tedhulül cennete ve lemmâ ye'tiküm 

meselülleziyne halev min kabliküm yoksa siz, sizden öncekilerin 
baĢına gelenlerin sizin de baĢınıza gelmeden cennete gireceğini mi 
sanıyorsunuz. messethümül be'sâu veddarrâu ve zülzilû sizden 
öncekiler öyle sıkıntılar çektiler öyle yoksulluklara katlandılar, öyle acılar 
ve bedeller ödediler kihattâ yekulerRasûlü velleziyne âmenû meahû 
metâ nasrullah peygamber ve onun etrafındaki insanlar; Allah‟ın yardımı 
ne zaman gelip yetiĢecek deyinceye dek acı çektiler. Tabii bu bedeli 
ödeyenlere müjde geliyor.elâ inne nasrAllahi kariyb (Bakara/214) 
unutmayın Allah‟ın yardımı bedel ödeyenler için çok yakın. 

 
Yine baĢka bir ayet Tevbe/16. (Hayır A.Ġmran/142 olacak) Em 

hasibtüm en tedhulül cennete ve lemma ya'lemillâhulleziyne cahedu 
minküm ve ya'lemes sabiriyn. (A.Ġmran/142) Yoksa siz Allah içinizden 



var gücünü harcayanları ve yolunda sabredenleri sonuna kadar 
direnenleri seçip ayırmadan cennete gireceğinizi mi sandınız. Yani seçip 
ayıracak, ayıklayacak, iĢte ayıklamanın en büyük unsuru sınamaktır, 
denemektir, imtihan etmektir ve Ankebût/2. ayeti de bunu söylüyor. 

 
Bu ayet KHabbab bin Arad‟in Mekke döneminde ağır acılar altında 

inlerken bir ara Resulallah‟a gelip; Ya Resulallah bazen dayanamaz 
oluyorum ne olur bana dua eder misin. Diye ricası üzerine indiği, ya da 
bu olayla bağlantısı kurulur. 

 
 
3-) Ve lekad fetennelleziyne min kablihim feleya'lemenn 

Allâhülleziyne sadeku ve le ya'lemennel kâzibiyn; 
 
Andolsun ki onlardan öncekileri de sınav objeleriyle denemiĢizdir... 

Allâh (dıĢarıdan bir tanrı gibi değil - hakikatleri olarak) elbette 
(sözlerinde) sadıkları açığa çıkarıp bilecek ve elbette yalancıları da açığa 
çıkarıp bilecek. (A.Hulusi) 

 
03 - ġanım hakkı için biz onlardan evvelkileri ne fitnelerle imtihan 

ettik, yine Allah, elbette sadakat edenleri bilecek, ve elbette yalancıları 
bilecek. (Elmalı) 

 
 
Ve lekad fetennelleziyne min kablihim doğrusu onlardan 

öncekileri de sınamıĢtık. Yani sınamak sadece bir nesle ait bir Ģey değil, 
Allah‟ın sünneti. Surenin giriĢinde yasalara değinmiĢtim ya, ilahi yasa bu. 
Allah yasasını kimse için bozmaz. Öncekileri de sınamıĢtı elbet 
sonrakileri de sınayacak. Neden yer yüzünde hakka karĢı batılın zulmü 
devam eder sorusunu sorana verilecek en kısa cevap Ankebut/3. 
ayetinin ilk cümlesidir. Çünkü Allah‟ın yasası bu. Yoksa Allah inananları 
savunur. ĠnnAllâhe yudafi'u anilleziyne amenû. (Hacc/38) savunur 
savunmasına da aynı zamanda Allah‟ın koyduğu yasalarda vardır. Allah 
inananları savunur ama kim inanır? Ġnanan kimdir? Allah önce inananı 
seçip ayırır, ondan sonra savunur. 

 
feleya'lemenn Allâhülleziyne sadeku ve le ya'lemennel 

kâzibiyn Fakat Allah herhalde hem doğru söyleyenleri bilecek, hem de 
yalancıları bilecektir. Te‟kid “nun” u fiil-i muzariye bitiĢince, fiil-i muzarinin 
anlamını gelecek zamana kilitler. Yani bilecek. 

 
Peki Allah ilmi mutlak olan değil mi, bilgisi sonsuz, sınırsız ve 

zaman üstü olan değil mi. Dolayısıyla zaten biliyordu. Evet zaten 



biliyordu, fakat bu ayeti A. Ġmran/179. ayetiyle birlikte anlayacağız. Bu 
ayet ıĢığında okursak anlayacağız. 

 
Ma kânAllâhu li yezeral mu'miniyne alâ ma entüm aleyhi hatta 

yemiyzel habiyse minettayyib.(A.Ġmran/179) ĠĢte bu ayet. Allah 
mü‟minleri üzerinde bulundukları hal üzre, pisi temizden seçip ayırmadan 
bırakacak değildir. ĠĢte bu ayet ıĢığında okursak Allah‟ın bilmesinin, seçip 
ayırması, imanının bedelini ödeyenle ödemeyen, imanında samimi olanla 
olmayan, imanında sadık olanla kâzib olan arasındaki o temel ayırım. 

 
Burada bazı müfessirler çok derin tahliller de yapmıĢlar. Allah‟ın 

mutlak olan bilgisini ikiye ayırıp; 1. önceden bilgisini, mutlak bilgisini kaza 
bilgisinden ayrı telakki etmiĢler. Yani kaza bilgisi dediğimiz bilgi bir olayın 
olduğundan sonra artık Allah‟ın bilgisinin tahakkuk etmiĢ olması.  

 
Peki bu neyi değiĢtirir? Bu Allah‟ın bilgisinde hiçbir Ģeyi 

değiĢtirmez. DeğiĢtirdiği unsur kulun akıbetidir. Allah‟ın o kulun daha 
önceden sapacak oluĢunu bilmesi, onun cezayı hak etmesi anlamına 
gelmiyor. Fakat bu bilginin tahakkuk etmesi durumunda iĢte o zaman o 
kul Allah‟ın gazabını ve cezasını hak etmiĢ oluyor. Yani kaza bilgisi 
denilen bilgi bu olmuĢ oluyor. Bilgi tahakkuk etmeden ceza 
gerçekleĢmez. Yani bilgi sahibi için değiĢen bir Ģey yok, fakat bilginin 
nesnesi olan insan için değiĢen bir Ģey var. 

 
Fitne kelimesi bu ayeti izah edebileceğimiz harika bir anahtar. 

Aslında ayette geçiyor Ve lekad fetenne fitneye tabi tuttuk. Nedir fitne? 
Arap sözlüklerini açtığımızda madencilik, metalurji kavramı olarak 
görüyoruz fitneyi. Metalle ilgili bir kavram. Cevheri kıymetli olan 
madenlerin içine konulup ta yüksek dereceli fırınlarda ergitildiği pota, 
fitne. ĠĢte bu pota da maden ergitilip daha sonra cevheri posasından 
ayrılınca maden olur, ayrılınca kullanılır. Yoksa ayrılmadan o madene 
değer verilmez. Yerin altında hiçbir maden bulunmuĢ ve cevheri 
ayrıĢtırılmıĢ maden muamelesi görmez. Altın iĢlenmeden servete dahil 
edilmez. Ancak iĢlendikten sonra servet haline gelir. Maden böyledir.  

 
ĠĢte fitne yerin altında toz toprak olan cevheri ondan arındırıp pırıl 

pırıl hale getirip kıymet ve değerine kavuĢturmaktır. Ġman madenini, iman 
cevherini, insan madeninden ortaya çıkarmak için insanın keder, bela, 
musibet ateĢinde, potasında yanması gerekiyor ki iman saflaĢsın. ĠĢte 
çekilen ıstıraplar imanın saflaĢmasına böyle katkıda bulunur. Zaten 
giriĢteki ayetlerin söylediği de bu. 

 
 



4-) Em hasibelleziyne ya'melunes seyyiati en yesbikuna* sae 
ma yahkümun; 

 
Yoksa o kötülükleri yapanlar bizi geçip gideceklerini mi sandılar... 

Ne kötü hüküm veriyorlar! (A.Hulusi) 
 
04 - Yoksa sandı mı o kötülükleri yapanlar bizden savuĢacaklar? 

Ne fena hükmediyorlar. (Elmalı) 
 
 
Em hasibelleziyne ya'melunes seyyiati en yesbikuna yoksa o, -

Kim o? Ġnandık deyip de kötülük yapmayı sürdürenler- bizi 
atlatabileceklerini mi sandılar. En yesbikuna, yani bizim önümüze geçip 
bizi durduracaklarını, ya da bizim gözümüzden kaçacaklarını mı sandılar. 
sae ma yahkümun ne berbat akıl yürütüyorlar, ne fena hüküm 
veriyorlar, ne kötü muhakemeleri var, ne kadar berbat bir tasavvur 
sahibiler. 

 
Değerli dostlar sae ma yahkümun aslında iĢin sırrını veriyor. 

Koordinatları yanlıĢ olan bir aklın hükmü de yanlıĢ olur. YanlıĢ bakıyorlar. 
YanlıĢ görecekler. Koordinatları yanlıĢ, akıl yürütürken kullandıkları 
kavramların içeriği yanlıĢ. Kâr ve zararı yanlıĢ tanımlıyorlar. Hayatı yanlıĢ 
tanımlıyorlar. Kârı yanlıĢ tanımladıkları için Allah‟tan kurtulacaklarını 
sanıyorlar, atlatacaklarını sanıyorlar. Çünkü kendilerini yanlıĢ 
tanımlıyorlar. Hadlerini bilmiyorlar, sınırlarını bilmiyorlar. ĠĢte burada sae 
ma yahkümun derken ne berbat akıl yürütüyorlar derken kötü 
koordinatlara yanlıĢ ve yamuk koordinatlara oturmuĢ bir aklın hiçbir 
zaman doğruyu göremeyeceği ifade ediliyor. 

 
 
5-) Men kâne yercu LıkaAllâhi feinne ecelAllâhi leat* ve 

"HU"ves Semiy'ul Aliym; 
 
Kim Allâh'ın likâsını (ismi Allâh olanın, Ģuurunda Esmâ'sıyla açığa 

çıkıĢını fıtratınca yaĢamayı) umuyorsa, (bilsin ki) muhakkak ki Allâh'ın 
takdiri olan bedenli yaĢam sürecinin sonu elbette gelir! "HÛ"; Es Semi'dir, 
El Aliym'dir. (Âyet sonundaki bu tanımlama daima "HÛ" denerek Allâh 
adıyla iĢaret edilenin tenzih yönüne; Esmâ adıyla da teĢbih yönüne iĢaret 
ederek OKUyanda tevhid bakıĢını oluĢturmak amacını gütmektedir 
Allâhu âlem. A.H.) (A.Hulusi) 

 
05 - Her kim Allaha irmek arzu ederse elbette Allahın tayin ettiği 

ecel, muhakkak gelecektir ve o, iĢitir bilir. (Elmalı) 



 
 
Men kâne yercu LıkaAllâhi feinne ecelAllâhi leat zaten kim 

Allah‟ın huzuruna çıkmaya can atıyorsa, veya Ģöyle diyelim çıkmayı 
umuyor, bekliyorsa iyi bilsin ki Allah‟ın takdir ettiği süre bir gün mutlaka 
gelip çatacaktır. ve "HU"ves Semiy'ul Aliym hiç Ģüphe yok ki O her Ģeyi 
iĢitir, her Ģeyi çok iyi bilir. 

 
Çift dünyalı ve tek dünyalı bakıĢın sonucu. ĠĢte sae ma yahkümun 

demiĢti ya, kötü akıl yürütenler tek dünyalılar. Çift dünyalı bakmıyorlar. 
Onun içinde iki dünyanın penceresini görmüyorlar. Tek dünyalı bakanlar 
farkı fark edemiyor. Bir gün öleceklerini hatırlarına getirmiyorlar. 
Dolayısıyla Allah‟ın gören ve iĢiten bir rab olduğunu da unutuyorlar. Yani 
hesabını verecek bir hayat yaĢamıyorlar. Neden? Çünkü tek dünyalı 
düĢünüyorlar. Bütün yaĢayacağımız bu hayattır mantığından olan bir 
insanın imanının kendisine bir değer yüklemesi mümkin mi? Dahası 
böyle bir insanın iman ettiğini söylemek mümkin mi?  

 
Ġman etmek bu hayatla sınırlı olmayan bir hayatın varlığına iman 

etmektir. Allah‟a imanla ahirete imanın eĢ değerde tutulması Kur‟an da 
iĢte bunun içindir. Ahirete inanmayan birinin Allah‟a inanmıĢ olmasının 
hiçbir değeri yoktur, onun için Mekke putperestlerinin imanı yüzlerine 
çarpılmıĢtır. Neden? Neden ahirete iman etmeyenin Allah‟a imanı 
geçersizdir? Çünkü imandan çıkarı olan Allah değildir. Ġmanın tüm getirisi 
insanın kendisinedir. Eğer hayatının hesabını vereceği bir güne 
inanmıyorsa bir insan, iman etmesinin zeminini, gerekçesini yok ediyor 
demektir. ĠĢte bunun için demektir. 

 
 
6-) Ve men cahede feinnema yücahidü linefsih* innAllâhe le 

Ğaniyyün anil alemiyn; 
 
Kim (bu imanı, hakikati yaĢamak için) hırs - azim ile çalıĢırsa, 

yalnızca kendi benliği için bu savaĢı vermiĢ olur (Cihadı Ekber - büyük 
savaĢ)! Muhakkak ki Allâh, âlemlerden (Esmâ bileĢimi birimselliklerden) 
elbette Ğaniyy'dir ("HÛ"viyeti {ZÂT'ı} itibarıyla, Esmâ'sında açığa 
çıkanlarla kayıtlanmaktan veya onlarla sınırlı tanımlanmaktan 
münezzehtir)! (A.Hulusi) 

 
06 - Mücâhede eden sırf kendi hesabına mücahede eder, çünkü 

Allah ganiy, âlemînden müstağnidir. (Elmalı) 
 
 



 
Ve men cahede feinnema yücahidü linefsih ve “her kim yaratılıĢ 

amacını gerçekleĢtirmek için”, öyle diyelim bu açıklamayı yapmak 
zorundayız, çünkü ne uğruna var gücüyle çaba harcayacak, cihad 
edecek. Cihat; insanın var çabasını ortaya koymak, tüm gücüyle ortaya 
çaba koymak demek. Peki niçin? ĠĢte o niçin in cevabı yaratılıĢ gayesini 
gerçekleĢtirmek için var gücüyle çaba gösterirse sadece kendisi için 
çaba göstermiĢtir. 

 
Evet;feinnema yücahidü linefsih biraz önce de tefsir sadedinde 

söylemiĢtik değil mi? Allah‟ın çıkarı yoktur insanın imanından bir tek 
çıkarı olan taraf vardır, o da insanın kendisidir. Onun için ilahi emir ve 
yasaklardan tek çıkarı olan insandır, Allah değil. Dolayısıyla vahye 
yönelik her inkar çabası aslında insanın kendi kendisini inkarıdır, 
kendisine ihanetidir. 

 
innAllâhe le Ğaniyyün anil alemiyn Çünkü Allah diğer tüm 

varlıklardan farklı olarak, oradaki “anl” harfinin anlama yansıması farklı 
olarak kendi kendine yetendir. Kimseye muhtaç olmayandır. 

 
[Ek bilgi; "Mücahede" kelimesi, bir düĢmanla savaĢmak, ona karĢı 

elinden gelen çabayı göstermek anlamına gelir. Belirli düĢmana iĢaret 
edilmediğinde ise kelime çok yönlü bir savaĢı ifade eder. Bir mümin'in bu 
dünyada yapması gereken savaĢ iĢte bu niteliktedir.  

Mümin, her an kendisini doğru yolda karĢılaĢacağı kayıplarla 
korkutan ve bâtıl yolların zevk ve çıkarları ile kandıran Ģeytanla 
savaĢmak zorundadır. Mümin, kendisini arzularının esiri yapmak isteyen 
kendi nefsi ile de savaĢmak zorundadır.  

Bu cephe evden baĢlayıp, dalga dalga çevreye yayılır. Mümin, 
inançları, düĢünceleri, ahlâk, örf ve adetleri, kültür ve ekonomileri Ġslâm'a 
ters düĢen insan gruplarıyla savaĢmak durumundadır. O, Allah'a itaatten 
bağımsız hükümler uygulayan ve iyiyi değil kötüyü yüceltip geliĢtirmeye 
çalıĢan kiĢi ve kurumlarla da savaĢmalıdır.  

Bu savaĢ, bir veya iki günlük değil, ömür boyu, gece ve gündüz her 
an sürecek bir savaĢtır. Ve bu, savaĢ alanında yapılacak bir çarpıĢma 
değil, hayatın her cephesinde yapılacak olan bir savaĢtır.  

Hz. Hasan Basri (r.a) bu konuda Ģöyle demiĢtir: "Ġnsan hiç kılıç 
kullanmaksızın bile Allah yolunda cihad edebilir." O gerek yurdunda 
gerekse tüm dünyada, ideolojileri, ahlâkları, eğilimleri, adetleri, yaĢam 
Ģekilleri ve sosyal ve ekonomik ilkeleri kendi inancı ile çatıĢma halinde 
olan tüm insanlarla da savaĢmak zorundadır. (Ebu'l Al'a Mevdudi 
Teftimu‟l Kur‟an)] 

 

http://www.enfal.de/tefhim/010/0811.htm
http://www.enfal.de/tefhim/010/0811.htm
http://www.enfal.de/tefhim/010/0811.htm


 
7-) Velleziyne amenû ve amilus salihati le nükeffirenne anhüm 

seyyiatihim ve le necziyennehüm ahsenelleziy kânu ya'melun; 
 
Ġman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, onların 

kötülüklerini (nefsanî özelliklerini) kendilerinden elbette sileriz ve elbette 
yaptıklarının en güzeli ile kendilerini cezalandırırız! (A.Hulusi) 

 
07 - Bununla beraber iman edip de salih salih ameller yapanların 

her halde taraflarından kötülüklerini kefaretleriz ve elbette kendilerine 
yaptıkları amellerin daha güzelini veririz. (Elmalı) 

 
 
Velleziyne amenû ve amilus salihat Ġman eden ve salih amel 

iĢleyen, iyi, doğru ve erdemli iĢler ortaya koyan, değerler üreten 
kimselere gelince le nükeffirenne anhüm seyyiatihim evet, kesinlikle 
onların günahlarını örteceğiz. 

 
Bilmem Ģöyle bir nükte bulursak bu ibarede yanlıĢ olur 

mu.nükeffirenne anh örteceğiz diyor. Sileceğiz değil, örteceğiz. Yani 
bunu belki bir benzetme olsun için sildi ve silmek yerine baksille üzerini 
beyazlamak, kaplamak gibi diyebiliriz. Neden böyle bir ibare? Hiç günah 
iĢlememiĢle, günah iĢleyip de affedilmiĢ arasında bu kadarcık ta bir fark 
bulunsun.  

 
Evet, hiç günah iĢlememiĢ silinmiĢ olduğu belli olmayan daha 

doğrusu hiç yazılmamıĢ. Fakat yazılmıĢ ama daha sonradan üzeri 
örtülmüĢ. Böyle bir fark olmasın mı? Sadece ne günah iĢlediğini kimse 
bilmez elbette, ama Allah‟ın rahmeti sayesinde günahının üzerinin 
örtüldüğü o baksil görününce anlaĢılır. Demek ki burada bir yanlıĢ 
yapmıĢ, üzerini kapatmıĢ denilir. O kadarcık bir fark da sanırım olmalı. 

 
ve le necziyennehüm ahsenelleziy kânu ya'melun Yine onları 

yapa geldiklerinin en güzelleriyle, dikkat buyurunuz lütfen, sizi anlatıyor. 
Kur‟an ın anlattığı biziz. Onun için dikkat buyurun yapa geldiklerinin en 
güzelleriyle ödüllendireceğiz. 

 
Burada ki Kânu yardımcı fiili var ya, aslında bir eylemi, güzelliği, bir 

tek kez yapmıĢ olmak değil, onu daima sürekli yapmak, onu sürdürmüĢ 
olma anlamını katar metne. Onun için yapa geldikleri diye 
TürkçeleĢtirdim. Çünkü güzelliği sanki bir tesadüf veya bir tatlı kaza gibi 
bir kez yapıp geçmek değil, yapa gelmek ve yaptığınız o güzelliklerin en 
güzeliyle ödüllendirilmek. 



 
ġimdi anlıyorsunuz değil mi Kur‟an dostları neden tüm namazlar bir 

“namaz” ı bulmak için kılınırlar dediğini. Tüm namazlar, bir namazı 
bulmak, tüm oruçlar bir orucu bulmak, tüm zekatlar bir zekatı bulmak, 
tüm sadakalar bir sadakayı bulmak, tüm haclar bir haccı bulmak. Kaç 
adet namazınız var? Ģu kadar bin. Onların en güzeli hangisi, en 
beğenileni. Allah‟ın en çok beğendiği iĢte onun üzerinden namazlarınıza 
puan verilecek. Bu, bu. Yaptığımız güzelliklerin en güzeli üzerinden.  

 
Hele ki böyle, yani diğerleri, çürük olanları, yanlıĢ olanları, yamuk 

olanları, makbule geçmeyenleri onun üzerinden puanlanacak. Onun için 
bu ayeti unutmamak lazım ve le necziyennehüm ahsenelleziy kânu 
ya'melun yapa geldiklerinin en güzelleriyle mutlaka ödüllendireceğiz.  

 
Ġlahi rahmetin tecellisi yine bir sebebe bağlı. Bu ifade bunu veriyor. 

Yani Allah insana rahmet edeceği zaman mutlaka bu rahmet yine bir 
sebebe bağlı olmalı. Bir güzellik yapmalı, o güzelliğe Allah bire sonsuz 
rahmet etmeli, ama yine de zemininde bir güzellik olmalı. Yasa bu. 
sebepsiz rahmet yok. Buradan bunu anlıyoruz. Onun için zemininde bir 
güzellik olmalı. O nedenle Allah‟ın rızası güzellikler içinde gazabı da 
kötülükler içinde gizlenmiĢ. 

 
[Ek bilgi; Ġman-Amel iliĢkisi; “Ameller, imanın meyvesidir. Bunu 

Ģöyle bir misalle açıklayabiliriz: Bu, tıpkı meyve veren bir ağaca benzer. 
O ağacın damarlarının ve dallarının ağaçtan olduğunda Ģüphe yoktur. 
Fakat yerden çektiği su ve etrafını çevreleyen o toprak ağaca dahil 
değildir. Fakat meyvesi, ancak kendisine dahil olmayan bu su ve toprak 
sayesinde elde edilmiĢtir. ĠĢte iman ile amel-i salih münasebeti de 
böyledir. Hem sonra o ağacın etrafını, iĢe yaramaz otlar, zararlı dikenler 
sararsa, meyve mutlaka az olur. Eğer bunlar büsbütün o ağaca 
hükümran olur, onu mağlub ederlerse, ağacın hiç meyvesi olmaz ve 
ağaç kurur. ĠĢte günahlar da imana bu tesiri yapar.  

(Fahruddin Er Râzi – Tefsir‟i Kebir Mefatihu‟l - Gayb)] 
 
 
8-) Ve vassaynel Ġnsane Bi valideyhi hüsna* ve in cahedake 

litüĢrike Biy ma leyse leke Bihi ılmün fela tutı'hüma* ileyYE 
merci'uküm feünebbiüküm Bima küntüm ta'melun; 

 
Biz insana ana-babasına güzel davranmasını vasiyet ettik... Eğer 

ilmine ters düĢen bir Ģeyi bana ortak koĢman için seninle tartıĢıp seni 
zorlarlarsa, o ikisine itaat etme! DönüĢünüz banadır... Yaptıklarınızın 
(anlamının) haberini vereceğim. (A.Hulusi) 

http://www.haznevi.net/icerikoku.aspx?KID=5239&BID=61


 
08 - Hem insana valideyni hakkında güzellik tavsiye ettik, mamafih 

sana, hakkında sence hiç bir ilim bulunmayan bir Ģeyi bana Ģirk koĢasın 
diye uğraĢırlarsa o vakit onları dinleme, dönümünüz banadır, ben o vakit 
size yaptıklarınızı haber veririm. (Elmalı) 

 
 
Ve vassaynel Ġnsane Bi valideyhi Hüsna ve zaten insanoğluna, 

anne babasına iyi davranmasını biz tavsiye etmiĢizdir. 
 
Neden böyle bir vurgu? Metnin vurgusunu çeviriye aynen yansıttım, 

ki buradaki söylenmek istenen anlaĢılsın. Burada daha önceki bir yere 
atıf var. Diyor ki anne babasına iyi davranmasını tavsiye etmiĢtik. Nerde? 
Bu ayetlerden önce bir yerde tavsiye edilmiĢ olması lazım bunun. 
Aradığımızda bunu hemen buluyoruz Ġsra suresinin 23-25. ayetleri 
arasında. Ġnsana bu tavsiyenin yapıldığı. Bu ayet aynı zamanda Kur‟an 
ilimlerinde ve tefsir usulünde sonraki ve önceki ayetlerin tespitine yarar. 
Kesin biliyoruz ki biz, bu surede ki bu ayetler Ġsra‟da ki söz konusu 
ayetlerden sonra inmiĢtir. Gerçi Lokman suresinde de var.  Fakat 
Lokman suresinin 14-15. ayetleri; Anne babaya güzel davranmayı 
mücerret olarak emretmiyor, yine bu ayetlerde ki gibi güzel davranmayı 
sınırlıyor. Yani istisna getiriyor. Ama mücerret emreden ayetler Ġsra da ki 
ayetler. 

 
Peki bu ayetlerle o ayetler arasında bir bağ var mı? Elbette. Bunlar 

Ġsra‟da kinin tefsiri. Eğer anne baba kendisine güzel davranma emrini 
istismar edipte bu emri istismar ederek evladının inanç, itikat ve 
güzelliklerini sınırlamaya bir vesile bilirse bunu. Yani istismara araç 
ederse o zaman buna meydan verme emridir. ĠĢte bu anne babaya güzel 
davranıĢın nerede sınırlanacağı, istisnalarının ne olduğunu, sınırının ne 
olduğunu harika bir biçimde gündeme getirerek istismarı, anne babanın; 
evladın  inancını istismarını önleyen bir ayettir bu. 

 
ve in cahedake litüĢrike Biy ma leyse leke Bihi ılmün fela 

tutı'hüma iĢte geldi. Fakat ey muhatap, Bakınız “K” zamiri geldi. 2. tekil 
Ģahıs zamiri. Kur‟an da nerede 2. tekil Ģahsı görürsek hemen vahyin ilk 
muhatabı Resulallah‟ı hatırlamak yanlıĢ olur. Burada olduğu gibi. Çünkü 
onun zaten anne babası yok. Demek ki Kur‟an da ki bir çok Ģahıs 
zamirleri aslında; Ey bu vahyi okuyan sen, yani siz doğrudan üstünüze 
alınacaksınız. onun için doğrudan üzerimize alıyoruz ve okuyoruz. Ey bu 
vahyin muhatabı eğer hakkında bilgi sahibi olmadığın bir Ģeyi bana ortak 
koĢman için seni iknaya çalıĢırsa, seninle mücadele ederse sakın onlara 
itaat etme. fela tutı'hüma sakın onlara itaat etme. 



 
Bu ayet Saad Bin Ebi Vakkas hakkında indiği söylenir fakat biz 

Ģöyle düzeltelim bunu; Saad Bin Ebi Vakkas‟ın baĢından geçen bir olayla 
bu ayet arasında birebir iliĢki kurulur. Saad Bin Ebi Vakkas gençken 
Müslüman olanlardan biriydi. Mekke‟nin ilk yıllarında Müslüman oldu. 
Dar-ül erkamda Müslüman olan onlarca insandan bir tanesiydi. Çok 
gençti, soylu bir ailenin çocuğuydu. Ailesine rağmen Müslüman oldu. 
Fakat onun Müslüman olması üzerine ailesi çok aĢırı tepki gösterdi, 
kendisini çok seven annesi boykota giriĢti. Hatta onu tehdit etti; 

 
- Sen arkadaĢını terk etmedikçe, yani Resulallah‟ı kastediyor, ben 

baĢımdan aĢağı bir damla su dökmeyeceğim, saçımı taramayacağım, 
ağzıma da bir lokma yiyecek koymayacağım. Diye yemin etmiĢti. 

 
Buna Saad bin Ebi Vakkas‟ın tavrı ne oldu sanıyorsunuz, Ģöyle 

demiĢti. Vallahi anne baĢında ki teller adedince canın olsa her birini bu 
inat uğruna harcasan beni Resulallah‟tan koparamazsın. 

 
ĠĢte aĢk buydu. ĠĢte insanı kesif bir toprak olmaktan yüceltip de 

ebedi ruhuna sahip çıkmaya yönelten duygu buydu. ĠĢte o insanı geçici 
varlığını borçlu olduğu insanlardan daha çok, ebedi varlığını borçlu 
olduğu Allah‟a yönelten iman buydu. ĠĢte vefa buydu. Allah‟ a vefa 
göstermeyenin insana vefa göstermesi ne ola ki. Onun için bunu 
anlayamıyorlardı. Bunu anlayamadılar, Resulallah hakkında tek 
söyledikleri sihir buydu. Güya. Ona sihirbaz diyorlar, bir örnek verin 
denilince de; “Baksanıza evladı, anne babaya düĢman ediyor.” 
Diyorlardı. 

 
Etmiyordu, aksine dost ediyordu. Evladı Allah‟a dost ediyordu. Ama 

onlar bunu fark etmediler. Onun için bu ayetler böyle bir tarihsel temele 
sahip. 

 
ileyYE merci'uküm dönüĢünüz sadece banadır. feünebbiüküm 

Bima küntüm ta'melun iĢte o zaman ben yapıp ettiklerinizi size bir bir 
haber vereceğim. 

 
Anne baba da onların suçladıkları evlatta huzura çıkacak. Ġlahi 

mahkemeye en sonunda çıkacaklar. Bu ayetin sonunun ifade ettiği 
beyan ettiği hakikat bu. Lâ taeti mahlûkin fiy ma‟siyetin hâlık. 
buyurmuĢtu Resulallah. Yaratana isyan hususunda yaratılana itaat 
yoktur. MüthiĢ bir ilke bu. Ġtaatin sınırı nerede baĢlar nerede biter. Lâ 
taeti mahlûkin fiy ma‟siyetin hâlık. Bu geçekten de ölümsüz bir ilke ve 
çizgi koyuyordu. 



 
 
9-) Velleziyne amenû ve amilus salihati le nüdhılennehüm fiys 

salihıyn; 
 
Ġman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, onları elbette 

sâlihlere dâhil edeceğiz. (A.Hulusi) 
 
09 - Ġman edip salih salih ameller yapanlar ise elbette onları salihîn 

zümresi içine katacağız. (Elmalı) 
 
 
Velleziyne amenû ve amilus salihati le nüdhılennehüm fiys 

salihıyn ama iman edip salih amel iĢleyen, iyi, doğru, yararlı ve erdemli 
değerler üreten kimselere gelince; Onları iyi ve erdemli insanların 
arasına katacağız. Salihlerin arasına katacağız. 

 
 
10-) Ve minenNasi men yekulü amenna Billâhi feizâ uziye 

fiyllahi ce'ale fitneten Nasi keazâbillâh* ve lein cae nasrun min 
Rabbike le yekulünne inna künna me'aküm* eve leysAllâhu Bi 
a'leme Bima fiy suduril alemiyn; 

 
Ġnsanlardan kimisi de vardır ki: "Amenna billâh = iman ettik 

Esmâ'sıyla hakikatimiz olan Allâh'a" dediği hâlde; Allâh uğruna eziyete 
uğradığında, insanların fitnesini Allâh'ın azabı gibi kabul etti. Andolsun ki 
Rabbinden bir zafer gelirse, elbette Ģöyle diyecekler: "Gerçekten biz 
sizinle beraberdik." Allâh, âlemlerin sadırlarında (insanların beyinlerinde) 
olan Ģeyi (Esmâ'sından yaratanı olarak) daha iyi bilen değil midir? 
(A.Hulusi) 

 
10 - Ġnsanlar içinde kimi de vardır Allaha iman ettik der, sonra da 

Allah uğrunda bir eziyet edildi mi? Ġnsanların mihnetini Allahın azâbı gibi 
tutar, celâlim hakkı için rabbinden bir nusrat gelirse cidden biz sizinle 
beraber idik diyeceklerinde Ģüphe yoktur, ya Allah bütün alemînin 
sînelerindekine alem değil mi? (Elmalı) 

 
 
Ve minenNasi men yekulü amenna Billâh kimi insanlar da vardır 

ki Allah‟a inandık derler feizâ uziye fiyllahi ce'ale fitneten Nasi 
keazâbillâh fakat iĢ Allah davası uğruna çile çekmeye, eza cefa 
çekmeye gelince insanların baskısını Allah‟ın cezası gibi algılarlar. 

 



Çarpıcı bir ayeti kerime. Burada verilen iki yüzlü, yani münafık tip, 
Medine‟de daha sonra ortaya çıkacak tipten farklı. Bu Mekke tipi 
münafık. ĠĢkenceye dayanamadığı için, daha doğrusu, sıkıntıya 
gelememciler. Sıkıntıya gelemem. Ġmanım uğruna bile bedel ödemem, 
ben sıkıntıya gelemem. Tamam inanayım fakat bir sıkıntı gelmesin. 
Yoksa her inanan ille de ağır acılar çekecek diye bir Ģey yok. Fakat 
inancınız uğruna acı çekmek zorunda kaldığınızda ben almayım kalsın 
diyecek kadar inancı pamuk ipliğine bağlı olanlar. ĠĢte onlar dile 
getiriliyor. Mekke de ki bazı tipler. Hatta isimlerde verir müfessirlerimiz.  

 
Fakat buradaki münafık tipi ile iĢkenceye dayanamadığı için dili ile 

sadece aykırı söz söyleyip kalbi imanla dolu olanların durumu farklı. Bu 
2.lerin mazur görüldükleri Nahl/106. ayetinde çok güzel verilmiĢ ki buna 
Ammar Bin Yasin‟in durumu örnek olarak gösterilir. 

 
Münafık Kur‟an da muhtemelen ilk kullanıldığı yer burası. Nefak 

kelimesinden türetilir. Nefak kökü; köstebek gibi, tarla faresi gibi 
yeraltında yuva oyarak yaĢayan hayvanların yuvasına denilir. Bu 
yuvaların en az iki deliği vardır. 2 den fazla da olabilir. Nefak 
denilmesinin sebebi nereden girip nereden çıkacağı bilinmediği için. 
Münafığa bu ismin verilmesi de onsan dolayıdır. Yani münafık Allah‟ın 
denetiminden hayatını kaçıracağını zanneder. Benim nasıl olsa birkaç 
deliğim var saklanacak, Allah‟ı atlatabilirim, ilahi denetimi atlatabilirim. 
Hayatımı Allah‟tan kaçırabilirim mantığının sahibidir. Onun için münafığa 
bu kökten gelen bir isim verilmiĢtir. Ġlkesiz tip yani. 

 
ve lein cae nasrun min Rabbike le yekulünne inna künna 

me'aküm rabbinden bir yardım ulaĢınca da ısrarla; zaten biz ta baĢından 
beri kesinlikle sizinle beraberdik derler. Böyle de yılıĢık bir tip. Yani hem 
inanmayıp hem de dıĢardan inanmıĢ görünen ve bunu da ispat etmek 
için olmadık numaralar çeken bir tipten söz ediliyor. 

 
Bakara/14. ayetinde; Ve izâ lekulleziyne amenû (bakara/14) 

Kendilerine iman edin denildiği, adam gibi iman edin denildiği zaman; 
kalû amenna inandık derler. ve izâ halev ilâ Ģeyatıynihim kalû inna 
meaküm (Bakara/14) fakat Ģeytanlarıyla baĢ baĢa kaldıklarındaysa biz 
sizinle beraberiz. Öbürlerini idare ediyoruz derler. Oradaki tip de daha 
farklı bir tip. Onun için bu ki tipin farklılığını bu iki ayeti karĢılaĢtırarak 
anlayabiliriz. 

 
eve leysAllâhu Bi a'leme Bima fiy suduril alemiyn ayete bakın: 

Sahi Allah bütün bilinçli varlıkların gönlünden geçenleri en iyi bilen değil 
miydi. Bu ne biçim davranıĢ o zaman. Yani Allah‟ın bütün bilinçli 



varlıkların gönlünden geçenleri en iyi bilen olduğuna iman eden biri böyle 
davranabilir mi?  

 
Evet, tespitimizi yapabiliriz. Ġki yüzü olanın tek dünyası, iki dünyası 

olanın tek yüzü olur. Ġki yüzü olanın iki dünyası olamaz. Eğer öldükten 
sonra hesap vereceğine inansaydı iki yüzü olamazdı, tek dünyası olurdu. 
Ama iki dünyası olanın da tek yüzü olur. Maskeyi nasıl taĢısın gören ve 
bilen bir Allah karĢısında. 

 
=[Atlanan ayet; 11-) Ve leya'lemennAllâhülleziyne amenû ve le 

ya'lemennel münafikıyn; 
 
Allâh, elbette iman edenleri bilecektir; elbette münafıkları da 

(zekâlarını, Hak olan doğrultusunda değil, çıkarları doğrultusunda 
kullanan ikiyüzlüleri) bilecektir. (A.Hulusi) 

 
11 - Ve elbette Allah iman etmiĢ olanları her halde bilecek ve elbet 

münafıkları da behemehal bilecek. (Elmalı) 
 
"Allah müminlerin imanının ve münafıkların nifakının ortaya çıkması 

ve kalplerde gizli olanların açığa çıkması için defalarca imtihan fırsatları 
öne sürer." Aynı noktaya Al-i Ġmran Suresi 179. ayette de değinilmiĢtir. 
"Allah müminleri, sizin üzerinizde bulunduğunuz Ģu halde bırakacak 
değildir. O muhakkak pisi temizden ayıracaktır." (Ebu‟l A‟la Mevdudi- 
Tefhimu‟l Kur‟an)]= 

 
 
12-) Ve kalelleziyne keferu lilleziyne amenüttebiu sebiylena vel 

nahmil hatâyâküm* ve ma hüm Bi hamiliyne min hatâyâhüm min 
Ģey'* innehüm lekâzibun; 

 
Hakikat bilgisini inkâr edenler, iman edenlere dedi ki: "Bizim 

anlayıĢımıza uyun, sizin suçlarınızı (günahlarınızı) biz yüklenelim!" 
Ġnkârcılar, onların suçlarının veballerinden hiçbir Ģey yüklenmezler... 
Muhakkak ki onlar yalancılardır. (A.Hulusi) 

 
12 - Bir de küfredenler o iman etmiĢ olanlara: «bizim yolumuza 

uyun, günahlarınızı da yüklenelim» dediler, halbuki onlar onların 
günahlarından hiç bir Ģey yüklenecek değiller ve elbette onlar katiyen 
yalancılar. (Elmalı) 

 
 



Ve kalelleziyne keferu lilleziyne amenüttebiu sebiylena vel 
nahmil hatâyâküm Bakın devam ediyor, daha farklı bir alanda devam 
ediyor ayet. “Nitekim o Ģunu da bilir.” Böyle bir bağ kurmamız lazım 
üstteki ayetle Allah bilirdi ya, bunu da bilir. Ġnkâr edenler iman edenlere; 
“siz bizim yaĢam biçimimize uyun, günahınız vebaliniz bizim boynumuza 
olsun” derler. 

 
ve ma hüm Bi hamiliyne min hatâyâhüm min Ģey‟in oysa ki 

onlar berikilerin hiçbir günahını yüklenecek değildirler. innehüm 
lekâzibun besbelli ki onlar sadece yalancıdırlar, yalan söylemektedirler. 

 
Günah kavramının içini boĢaltıyorlar bu tipler. Vebalin benim 

boynuma iĢle gitsin diyen tipler görürsünüz. Siyasetçiler içinden de böyle 
tipler azaysız tipler görürsünüz her tipten çıkar böyle. Patrondur, size 
namaz kıldırmamak istiyordur; Kılma günahı varsa boynuma olsun. 
ArkadaĢınızdır, yanınızda haram iĢliyordur sizin de o harama  katılmanız 
için; Ġç günahı vebali boynuma olsun, ye günahı varsa boynuma olsun 
diyen tipler için bu ayet. 

 
Aslında bu kendisinden daha büyük bir arka planı içeriyor. O da 

nedir. Günah kavramının içeriğini boĢaltıyorlar. Ġçeriğini boĢaltıp 
sorumluluğu basite alıyor bu tipler. Ġman edenin imanını hafife alıyorlar. 
Eğer günah kavramının içeriğini boĢaltmasa böylesine hafife alabilir mi? 
Bir kimse bu sözü kolay söyleyebilir mi?  

 
Vebal yüklenmek, bir depremde çocuklarını çok seven bir baba 

kendi canından önce çocuklarının üstüne atar kendini. Fakat kıyamet 
gününde bu kadar seven bir baba çocuklarına yavrularım bile 
diyemeyecek. Kendi canının derdine düĢecek. Peygamberler bile nefsiy 
diyecekler. O halde günahı böylesine kolayca üstlenmek nasıl oluyor? 
Hangi duyguyla? Ancak içeriğini boĢaltırsa üstlenebilir. Yani 
sahtekârlıktır. 

 
 
13-) Ve leyahmilünne eskalehüm ve eskalen mea eskalihim* ve 

leyüs'elünne yevmel kıyameti amma kânu yefterun; 
 
And olsun ki onlar hem kendi veballerini, hem de kendi yükleriyle 

beraber (baĢka) veballer de yüklenip taĢıyacaklar... Uydurdukları 
fikirlerden kıyamet sürecinde mutlaka sorumlu tutulacaklardır. (A.Hulusi) 

 



13 - Mamafih kendi ağırlıklarını ve o ağırlıklarla beraber daha bir 
çok ağırlıkları yüklenecekler bu Ģüphesiz ve her halde o ettikleri 
iftiralardan suâl olunacaklar bu da Ģüphesiz. (Elmalı) 

 
 
Ve leyahmilünne eskalehüm ve elbet onlar kendi yüklerini zaten 

taĢıyacaklar. ve eskalen mea eskalihim ama kendi yükleriyle birlikte 
sorumlu oldukları bir baĢka yük daha taĢıyacaklar. 

 
Bu ayet, hiç kimse bir baĢkasının sorumluluğunu yüklenmez, ve lâ 

teziru vaziretun vizre uhra (Ġsra/15) Neml/38. ayetiyle alakası yok. (Bu 
ayet Ġsra/15 de) burada söylenen Ģey ne? BaĢkasını saptıranlar bunun 
vebalini yüklenecekler. Aslında yine kendi günahı. Hem kendi sapmıĢ 
hem de baĢkasını saptırmıĢsa iki vebal taĢıyacak kendi sorumluluğu 
olarak. Nahl/25. ayeti, bu ayeti açıklayan çok güzel bir açıklama aslında. 

 
ve leyüs'elünne yevmel kıyameti amma kânu yefterun ve 

kıyamet günü uyduruk inançlarından dolayı elbette hesaba 
çekileceklerdir. Buraya kadar inançla ilgili bir çok problemi ele alan 
Ankebût suresi buradan itibaren tüm muhataplarının Ģahsiyetlerini inĢa 
etmek ve ilk ayetinden bu ayete kadar iman ettik deyip te sorumluluk 
üstlenmek ne demektir bunun tarihi örneklerini bilmek isteyenlere 
misaller sunuyor Ģimdi. 

 
 
14-) Ve lekad erselna Nuhan ila kavmihi felebise fiyhim elfe 

senetin illâ hamsiyne 'amen, feehazehümüt tufanü ve hüm zâlimun; 
 
Andolsun ki Nuh'u kendi toplumuna irsâl ettik de onların içinde elli 

yıl hariç bin sene kaldı! Zulümleri üzereyken tufan onları yakaladı. 
(A.Hulusi) 

 
14 - Ve celâlim hakkı için Nuh‟u kavmine gönderdik de içlerinde elli 

yılı müstesna bin sene durdu derken onları tufan yakalayıverdi hep 
zulmediyorlardı. (Elmalı) 

 
 
Ve lekad erselna Nuhan ila kavmih doğrusu biz Nuh‟u da kendi 

kavmine elçi olarak göndermiĢtik. felebise fiyhim elfe senetin illâ 
hamsiyne 'amen ve Nuh onlar arasında 50 eksiği ile, 50 yıl eksiği ile 
1000 sene kaldı. Evet tam ibare bu. Ben de hiç dokunmadan aynen 
çevirdim. 50 yıl eksiği ile 1000 sene kaldı. Hatta o kadar hassas çevirdim 
ki ayette;„amen ve sene geçiyor onları bile aynı çevirmedim. 50 yıl „ame 



yıl dedim seneye sene dedim. Ġkisi de TürkçeleĢtiği için „amen ve sene 
arasında Arap dilinde fark var. 

 
Sene; bereketsiz ve kurak geçen, zor ve çetin geçen yıllara „amen, 

bereketli, içi dolu, rahmetli geçen yıllara denir. Adeta 50 si hariç 950 
sene çetin geçti dercesine. Ama asıl söylemek istediğim o değil burada. 
50 eksiği ile 1000 sene diye çevirdim. Çünkü 950 sene diye de gelebilirdi 
bu ayet. 950 demek yerine 5o eksiği ile 1000 demek aslında 1000 yıl 
kalmıĢtı 50 eksik. Adeta iki tire arasında bir Ģey. 1000 yıl yaĢamayı 
çağrıĢtırıyor. Bu deyim her dilde vardır aslında. Arap dilinde de var. 
Sadece Arap dilinde yok Kur‟an ın içinde de var. Bakınız Bakara/96. 
ayetinde bu deyim aynen kullanılır. ..lev yu'ammeru elfe seneh.. 
(Bakara/96) ister ki 1000 yıl yaĢasın.  

 
1000 yıl yaĢamak. Ġnsanoğlunun ezeli tutkusu. Çok yaĢamak 

isteyenler 1000 yıldan ağız açarlar. 1000 yıl yaĢamak. Bunu sadece 
bireysel olarak değil, çok yaĢamak isteyen sistemlerde 1000 yıl 
yaĢamaktan söz eder. 1000 yıl yaĢamak tutkusu öteden beri yaygın bir 
tutku. Aslında ne demek burada 1000 yıl yaĢamak, çok yaĢamak. Hz. 
Nuh insan oğlunun aklına gelebilecek en uzun ömrü yaĢamıĢ bu en uzun 
ömürden çok az kısmı hariç geri kalanında çok çetin bir davet 
mücadelesi vermiĢti. O kadar çetin bir mücadeleydi ki bu Kur‟an da 
anlatılan hiçbir peygamberin ağzından verilmeyen kahır duası bu 
peygamberin ağzından verilir. 

 
ĠnneKE in tezerhüm yudıllu 'ıbadeK.. onlardan bir tek yeryüzünde 

bırakma ya rabbi diyor. Nasıl canı yanmıĢsa. Eğer onlardan bir tek kiĢi 
bırakırsan senin kullarını saptıracaklar. ve lâ yelidû illâ faciren keffara. 
(Nuh/27)  Ve onlardan facir ve kâfirden baĢka bir Ģey doğmayacak ya 
rabbi. O kadar canına tak etmiĢ ki. Zaten aslında Hz. Nuh‟un bu duasını 
neden ve niye sebep olduğunu açıklıyor bu 1000 yıl 50 eksiği ile. Bu 
kadar uzun süre, uzun bir süre yani. Aklınıza gelebilecek bir insan 
ömrünün en son sınırı kadar zahmet çekti, davet etti, çile çekti ve iman 
etti bedel ödedi, fakat muhatapları bunu tınmadılar bile. 

 
ĠĢte aslında burada söylenen bu. 3. ayetle olan bağlantısı da 

gündeme geliyor değil mi bu surenin giriĢinde ki ayetlerle. Yani bedel 
nasıl ödenir? Nuh gibi demek istiyor. 

 
feehazehümüt tufanü ve hüm zâlimun ve onlar iyice zulme 

gömülüp gitmiĢ bir halde iken Tufan onları enseleyivermiĢti. 
 
 



15-) Feenceynahu ve ashâbes sefiyneti ve ce'alnaha ayeten lil 
alemiyn; 

 
Onu ve gemi halkını kurtardık ve onu insanlar için bir ibret kıldık. 

(A.Hulusi) 
 
15 – Bin netice onu ve gemi arkadaĢlarını netâca çıkardık ve o 

gemiyi âlemlere bir âyet kıldık. (Elmalı) 
 
 
Feenceynahu ve ashâbes sefiyneh fakat onu ve gemi yaranının 

tümünü kurtardık. Evet söylenmek istenen 2. Ģeyde buydu. 3. ayetle 
birlikte yine okuyun: 

 
Ve lekad fetennelleziyne min kablihim feleya'lemenn 

Allâhülleziyne sadeku ve le ya'lemennel kâzibiyn (3) onlardan 
öncekileri de sınamıĢtık. Allah sadık olanları da, kâzip olanları da bilecek 
buyurmuĢtu ya. Hz. Peygamber ve tüm muhataplara hem uyarı hem 
müjde bu. Yani inĢa devam ediyor. 

 
ve ce'alnaha ayeten lil alemiyn ve bunu bütün bir insanlığa 

ibretlik bir belge kıldık. 
 
Bunu ne oradaki “ha” zamiri iki Ģeye gidebilir, ihtimal. Biri gemiye 

gidebilir, yani geriyi geriye bıraktık. Ki tefsirlerimizde sahabeden bir 
kısmının, hatta o asırda geminin Cudi dağında kalıntılarının hala 
korunmuĢ olduğunu o yüzyılın sonuna kadar da bunu insanların da 
ziyaret ettiklerine dair bilgiler var. Fakat ben 2. ihtimali daha tutarlı 
bulurum o da; cezaya, yani bu ceza, ukubet gitmesi ki, tufan olayının yer 
yüzünde ki ne kadar kültür var Guatemala yerlilerinden Seylan 
sakinlerine. Avustralya Aborjin‟lerinden uzak doğu halklarına kadar en 
kapalı havza toplumlarında dahi bir kıssa olarak tufan hikayesi anlatılır. 
Bu kadar kültürü farklı ve birbirinin dilini hiç tanımayan, 1000 yıllarca 
kapalı havzada yaĢamıĢ olan toplumların dahi kültürüne geçmiĢ olan 
böyle bir olay aslında insanlığın ortak hafızasının eseri olmalı. Onun için 
geriye bırakılan ayette bu olsa gerek. 

 
 
16-) Ve ibrahiyme iz kale li kavmihi'büdullahe vettekuHU, 

zâliküm hayrun leküm in küntüm ta'lemun; 
 
Ġbrahim... Hani (Ġbrahim) toplumuna dedi ki: "Allâh'a kulluk edin ve 

O'ndan korunun! Anlayabilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır." (A.Hulusi) 



 
16 – Ġbrahim‟i de, kavmine dediği vakit: hep Allaha ibadet edin ve 

ona korunun, bu sizin için daha hayırlıdır eğer bilirseniz. (Elmalı) 
 
 
Ve ibrahiym bu kadar. Ġbrahim‟i de göndermiĢtik. O da imanının 

imtihanını verdi, sınavı yüz akıyla geçti. iz kale li kavmihi'büdullahe 
vettekuH Hani o kavmine demiĢti ki Yalnız Allah‟a kulluk edin ve ona 
karĢı sorumluluğunuzun bilincinde olun. zâliküm hayrun leküm in 
küntüm ta'lemun eğer bilirseniz bu sizin için çok daha hayırlıdır. 

 
 
17-) Ġnnema ta'budune min dûnillâhi evsânen ve tahlükune 

ifkâ* innelleziyne ta'budune min dûnillâhi lâ yemlikune leküm rizkan 
febteğu indAllâhirrizka va'büduHU veĢküru leHU, ileyHĠ turce'un; 

 
"Allâh dûnunda putlara tapıyorsunuz; uyduruyorsunuz! Allâh 

dûnunda tapındıklarınız var ya, size bir yaĢam gıdası veremezler! YaĢam 
gıdanızı (hakikatiniz olan) Allâh indînden isteyin... O'na ibadet edin ve 
O'na Ģükredin... O'na döndürülmektesiniz." (A.Hulusi) 

 
17 - Siz, Allah‟ı bırakıp da sâde bir takım evsâna tapıyorsunuz ve 

yalan uyduruyorsunuz haberiniz olsun ki o sizin Allah dan beride mabut 
diye taptıklarınız sizin için bir rızka malik olamazlar, onun için rızkı Allah 
yanında arayın ve ona kulluk edip ona Ģükreyleyin, hep döndürülüp ona 
götürüleceksiniz. (Elmalı) 

 
 
Ġnnema ta'budune min dûnillâhi evsânen ve tahlükune ifken 

baksanıza siz Allah‟ı bırakıp ta cansız nesnelere tapıyorsunuz ve onlara 
düzme , koĢma bir takım nitelikler yakıĢtırıyorsunuz. Evet, tanrılık 
misyonu yakıĢtırmak. Ġfk tir diyor. Yani iftiradır. Kime iftiradır? 1 – 
nesneye. Allah dıĢında herhangi bir varlığa. Ġnsan olsun, ideoloji olsun, 
ne olursa olsun, hatta aziyz olsu, peygamber olsun, veliy olsun tanrılığa 
yönelik, Allah‟a ait bir vasfı yakıĢtırmak iftiradır diyor. Bu hem Allah‟a 
iftiradır, hem eĢyaya iftiradır. Yani o tanrılık yakıĢtırdığınız Ģeye iftiradır, 
hem de hakikatin kendisine iftiradır. Hatta üstelik kendinize iftiradır. 
Görüyorsunuz Ġfk diyor, iftira. 

 
innelleziyne ta'budune min dûnillâhi lâ yemlikune leküm rizka 

gerçek Ģu ki Allah‟tan baĢka kulluk ettikleriniz size rızık verecek güce 
sahip değildir. febteğu indAllâhirrizka va'büduHU veĢküru leH o halde 
tüm rızkınızı Allah‟ın katından isteyiniz, talep ediniz ve yalnız O‟na kulluk 



ediniz ve hep O‟na Ģükrediniz. ileyHĠ turce'un niçin derseniz zira O‟na 
döndürüleceksiniz. En sonunda kime döndürülecekseniz O‟na kulluk 
edin, O‟ndan yardım isteyin ve O‟na Ģükredin. 

 
 
18-) Ve in tükezzibu fekad kezzebe ümemün min kabliküm* ve 

ma alerRasûli illel belağul mubiyn; 
 
"Eğer yalanlarsanız, (bilin ki) sizden önceki ümmetler de 

yalanlamıĢtı... Rasûle düĢen apaçık bir tebliğden baĢka değil." (A.Hulusi) 
 
18 - Ve eğer tekzip ederseniz sizden evvel bir takım ümmetler de 

tekzip etmiĢlerdi, Resulün vazifesi ise açık bir tebliğden ibarettir. (Elmalı) 
 
 
Ve in tükezzibu fekad kezzebe ümemün min kabliküm ama eğer 

yalanlarsanız iyi bilin ki sizden önceki toplumlarda yalanlamıĢlardı. 
 
Bu ayetin içeriği Hz. Ġbrahim‟e değil de Allah‟a atıf‟ta olabilir. iki 

ihtimal de var. Bu durumda ayetin konusu Hz. Ġbrahim olabileceği gibi, 
Resulallah‟ta olabilir. Fakat biz bu ayetin içeriğinin, yukarının bir devamı 
olduğunu düĢünüyoruz çünkü bu ayetin fasılası, s si yani sonundaki 
kelime; El mubiyn bir üstteki ayetle aynı. Turceun. Fakat bir sonraki 
ayete baktığımızda  yesiyr, değiĢiverdi. Fasıla s si değiĢiverdi. Onun için 
biz bu ayeti yukarı ki pasaja atfedip bir sonrakini ayırarak anlar ve 
okursak sanırım daha doğru anlamıĢ oluruz. 

 
 
19-) Evelem yerav keyfe yübdiüllahul halka sümme yu'îydüh* 

inne zâlike alAllâhi yesiyr; 
 
Görmediler mi Allâh, yaratılmıĢları nasıl yaratıyorsa, sonra da onu 

(aslına veya ikinci defa yeni bir yaratıĢa) iade ediyor... Muhakkak ki bu 
Allâh'a kolaydır. (A.Hulusi) 

 
19 - Ya görmediler mi de: Allah halkı iptida nasıl yapıyor? Sonra 

onu iade de eder, Ģüphesiz bu Allaha göre kolaydır. (Elmalı) 
 
 
Evelem yerav keyfe yübdiüllahul halka sümme yu'îydüh Peki, 

Bu yeni bir pasaj. Onlar Allah‟ın yaratılıĢı nasıl yoktan var ettiğini, sonra 
onu nasıl yenilediğini gözlemlemezler mi? 

 



Evelem yerav da ki lem yerav u gözlemlemezler biçiminde 
çevirdim. Yani soru ile beraber, gözlemlemezler mi. Çünkü raa sadece 
gördü değil aynı zamanda düĢündü manasına da gelir. Reiy, sadece dıĢ 
görüĢ değil, iç görüĢ. Yani zihnin, bilincin görüĢüne de reiy denir. 
DüĢünce demektir. onun için gözlemlemek e girer bu kalıbın içine. 

 
Bu ayet Ģunu söylüyor; yer yüzünde ki organik hayatın çevriminin 

muhteĢem bir plan ve projenin eseri olduğunu söylüyor. Yer yüzünde ki 
organik hayata bakın, müthiĢ bir çevrim var. Bir ağaç açıyor, büyüyor, 
geliĢiyor, meyve veriyor, meyve dökülüyor veya yeniyor, geri toprağa 
dönüyor. Döndüğü yerden yine ağaca yürüyor. Yani muhteĢem bir 
çevrim. Bir deniz buharlaĢıyor, ısınıyor, yükseliyor, bulut oluyor, su olarak 
iniyor, geri geldiği yere dönüyor. Yine yükseliyor, yine ısınıyor, yine bulut 
oluyor.. MuhteĢem bir dizayn var, muhteĢem bir çevrim var. Bu çevrim 
aslında neyi gösteriyor? Öldükten sonra diriliĢin ayeti bu. Gece ve 
gündüz. Bahar ve güz, yaz ve kıĢ, her doğum ve her ölüm, öldükten 
sonra diriliĢin aslında birer hatırlatıcısıdırlar. 

 
inne zâlike alAllâhi yesiyr besbelli ki bu Allah‟a çok kolaydır. 
 
 
20-) Kul siru fiyl Ardı fenzuru keyfe bedeel halka sümmAllâhu 

yünĢiünneĢ'etel ahirete, innAllâhe alâ külli Ģey'in Kadiyr; 
 
De ki: "Arzda (bedende) inceleme yapıp, yaratmaya nasıl 

baĢladığına bir bakın... Bundan sonra Allâh, neĢ'e-i âhireti (gelecek 
yaĢam bedeninizi) inĢa eder... Muhakkak ki Allâh her Ģey üzerine 
Kaadir'dir." (A.Hulusi) 

 
20 - De ki: Arzda bir gezinin de bakın, halkı iptida nasıl yapmıĢ, 

sonra da Allah «neĢ‟eti uhra» inĢa edecek Ģüphesiz Allah her Ģey'e kadir. 
(Elmalı) 

 
 
Kul siru fiyl Ardı fenzuru keyfe bedeel halk de ki; dolaĢın yer 

yüzünü ve görün yaratılıĢın nasıl baĢladığını. Demek ki değerli dostlar 
gezin, dolaĢın yer yüzünü diyen bir çok ayet, görün suçluların sonunun 
ne olduğunu  

 
Kul siyru fiyl Ardı fenzuru keyfe kâne akıbetül mücrimiyn. 

(Neml/69) 
 



fe siyru fiyl Ardı fenzuru keyfe kâne akıbetül mükezzibiyn. 
(A.Ġmran/137) gibi ayetlerin yanın da bir de böylesi var. DolaĢın yer 
yüzünü yaratılı8Ģın nasıl baĢladığını görün. Tarihi mekanlar insanlık 
tarihine iliĢkin antik mekanlar demek ki Allah‟ın ayetlerinden bir ayet 
olarak okunmalıdır. 

 
sümmAllâhu yünĢiünneĢ'etel ahireh daha sonra Allah öteki 

hayatı da iĢte böyle var edecektir. Her doğum ve her ölüm, her bahar ve 
her kıĢ, her gündüz ve her gece ahireti hatırlatan birer ayettir demiĢtik. 
Ġnsanın kerameti bir ahiret hayatını zorunlu kılar. Yoksa insanın 
haĢarattan farkı ne olur. 

 
innAllâhe alâ külli Ģey'in Kadiyr çünkü Allah‟ın gücü ve kudreti 

her Ģeye yeter. 
 
 
21-) Yü'azzibü men yeĢau ve yerhamü men yeĢa'* ve ileyHĠ 

tuklebun; 
 
"Dilediğine azap eder, dilediğine de merhamet eder... O'na 

dönüĢtürüleceksiniz (Hakikatinizin El Esmâ ül Hüsnâ olduğunu fark 
edeceksiniz)!" (A.Hulusi) 

 
21 - Dilediğine azâb eder, dilediğine de rahmet ve hep ona 

çevrileceksiniz. (Elmalı) 
 
 
Yü'azzibü men yeĢau ve yerhamü men yeĢa' dilediğini 

cezalandırır, dilediğine rahmet eder O. Allah yani. ve ileyHĠ tuklebun 
her durumda O‟na döndürüleceksiniz. Bu ayeti Ģu ayet ıĢığında anlamak 
lazım:  

 
Ve ma esabeküm min musıybetin feBima kesebet eydiyküm…  

(ġûrâ/30) baĢınıza ne geliyorsa ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. 
Yani bu ayet tekrar okuyorum özellikle kulağımıza küpe olması için, 
yanlıĢ anlamamak için. 

 
Yü'azzibü men yeĢau ve yerhamü men yeĢa' dilediğini 

cezalandırır, dilediğine rahmet eder. Ayetini, baĢınıza ne geliyorsa 
ellerinizle yaptıklarınız yüzündendir mealindeki ġûrâ/30. ayetiyle birlikte 
anlamak lazım. 

 
 



22-) Ve ma entüm Bi mu'ciziyne fiyl Ardı ve lâ fiys Sema'* ve 
ma leküm min dûnillâhi min Veliyyin ve lâ Nasıyr; 

 
"Siz, ne arzda ve ne semâda güçsüz bırakamazsınız! Sizin 

Allâh'tan baĢka ne bir Veliyy'niz ve ne de bir yardımcınız yoktur." 
(A.Hulusi) 

 
22 - Siz de âciz bırakacak değilsiniz size de ne Yerde ne Gökte, 

Allah dan baĢka ne bir veliy ne de bir nâsir yoktur. (Elmalı) 
 
 
Ve ma entüm Bi mu'ciziyne fiyl Ardı ve lâ fiys Sema' ve O‟nu ne 

yerde ne de gökte asla atlatamazsınız. Allah‟tan bağımsız bir hayat alanı 
tasavvur eden tüm seküler yaklaĢımlara tokat gibi bir cevap.  

 
Neden? Çünkü sekülerizm; Allah‟ı atlatacağını düĢünen bir 

felsefedir. Allah‟tan bağımsız bir alan tasavvuruna dayandırır. En 
azından hayatı AllahsızlaĢtırmayı amaçlar. Onun için bu yaklaĢımın 
temelinde sorumsuzluk yatıyor diyor. Her seküler mantık, aslında 
sorumsuz mantıktır. Neden? Hesabını vereceği bir hayat yaĢamak 
istemediği için. Allah tarafından denetlenen bir hayat yaĢamak istemediği 
için, Allah‟ın denetiminden kaçmak istediği için her seküler akıl 
sorumsuzdur. Hesapsız ve kitapsız bir yaĢam arzusuna dayanır. 
Hesapsız – kitapsız. Peygambersiz, vahiysiz bir hayat yaĢamak gibi 
sapkın bir arzu. ĠĢte bu ayet böyle bir sapkın arzuya tokat gibi bir cevap. 
Bunu beceremeyeceksiniz diyor. 

 
ve ma leküm min dûnillâhi min Veliyyin ve lâ Nasıyr dahası 

kendiniz için Allah‟tan sadık bir dost ve yardımıcı asla bulamayacaksınız. 
Evet, ne Allah‟tan sadık bir dost, ne de bir yardımcı asla 
bulamayacaksınız. 

 
 
23-) Velleziyne keferu Bi âyâtillâhi ve LıkaiHĠ ülaike yeisu min 

rahmetĠY ve ülaike lehüm azâbün eliym; 
 
Allâh'ın varlıklarındaki iĢaretlerini ve O'na kavuĢmayı inkâr edenler 

var ya, iĢte onlar Rahmetimden ümidi kesmiĢlerdir; iĢte onlar için feci bir 
azap vardır! (A.Hulusi) 

 
23 - Allahın âyetine ve likasına inanmayanlar ise hep onlar onun 

rahmetinden ümidi kesmiĢ olanlardır ve onlar için elîm bir azâb vardır. 
(Elmalı) 



 
 
Velleziyne keferu Bi âyâtillâhi ve LıkaiH ama Allah‟ın ayetlerini 

ve O‟na kavuĢmayı inkâr edenler var ya; Allah‟ın ayetlerini ve O‟na 
kavuĢmayı..! zaten Allah‟ın ayetlerini niye inkâr ediyordu ki? Eğer O‟na 
kavuĢmak olmasaydı hiç inkâra da gerek yoktu. O‟na kavuĢmak olduğu 
için inkâr ediyor. Niçin? Çünkü hayat tarzını kendisinin belirlemesini 
istiyor, Allah‟ın değil. Çünkü hesabını vermemek istiyor ömrünün. Çünkü 
Allah‟tan ömür kaçırmak istiyor. 

 
ülaike yeisu min rahmetĠY iĢte bu gibiler benim rahmetimden 

ümidini kesenlerdir. ve ülaike lehüm azâbün eliym ve iĢte onlar can 
yakıcı bir azap beklemektedir onları. Seküler aklı bekleyen kaçınılmaz 
akıbeti haber veriyor bu ayet. Allahsız bir dünya tasarımınız 
baĢarısızlıkla sonuçlanacaktır diyor. Sonun da Allah‟tan 
kaçamayacaksınız diyor. Ama O‟nun rahmetinden uzak kalacaksınız. 
Yani Allahsız kalamayacaksınız, ama rahmetsiz kalacaksınız. 

 
Rabbim bu mantıktan hepimizi muhafaza buyursun. Rabbim 

rahmetini sonuna kadar hak edenlerden kılsın bizleri. 
 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. ANKEBUT SURESĠ (24-44)(125) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Değerli Kur‟an dostları bugünkü dersimize inĢallah Ankebût 

suresinin 24. ayetiyle devam ediyoruz. Ancak bugünkü dersimizin ilk 
ayetlerine baĢlamadan bir açıklama yapmamız gerekli. 24. ayetle devam 
eden konu, haddi zatında daha önceki 16 ve 18. ayetlerle dile gelen Hz. 
Ġbrahim ile ilgili kıssanın bir devamı. 16 – 18. ayetler arasında kıssa 
aktarıldı ve 18. ayette bir noktada kesildi. Kıssadan hisseye geçildi yani. 
19 – 23. ayetler arasında, bu kıssadan ne hisse alabileceğimiz 
vurgulandı. 

 
Önce afaki ayetlere çekildi dikkatimiz, sonra yaratılıĢın nasıl 

baĢladığına. Daha sonra da ahirete ve yeniden diriliĢe değinildi. ĠĢte bu 
noktada. Hz. Ġbrahim ile ilgili kıssaya yeniden dönülüp Ģöyle buyruluyor. 

 
Bismillah. 
 
24-) Fema kâne cevabe kavmihi illâ en kaluktüluhü ev 

harrikuhü feencahullahu minen nar* inne fiy zâlike le âyâtin li 
kavmin yu'minun; 

 
(Ġbrahim'in) toplumunun cevabı Ģu oldu: "Onu öldürün yahut Onu 

yakın!" (Fakat) Allâh, Onu ateĢten kurtardı... Muhakkak ki bu olayda, 
iman eden toplum için elbette iĢaretler vardır. (A.Hulusi) 

 
24 - Onun için ona kavminin cevabı sâde Ģu oldu: öldürün onu veya 

yakın dediler, Allah da onu o ateĢten kurtardı, elbette bunda iman 
edecek bir kavim için Ģüphesiz âyetler var. (Elmalı) 

 
 
Fema kâne cevabe kavmihi illâ en kaluktüluhü ev harrikuhü 

Ġbrahim‟e tekrar dönecek olursak, böyle bir parantez içi giriĢ cümlesi 
kullanmak durumundayız. Kavminin onun davetine verdiği tek cevap onu 
öldürün, ya da yakın demekten ibaretti. Aslında bir peygamber var. 
Peygamber Allah‟tan aldığı emri kavmine götürmüĢ. Kavmi putlara 
tapıyor. Allah‟tan baĢkalarına ilahlık yakıĢtırıyor. Kendi Ģeref ve 
izzetlerine hakaret ediyor. Kendi kerametlerini beĢ paralık ediyorlar.  
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Peygamberleri onlara insan kerametine uygun davranın, Allah‟a 

nankörlük yapmayın, kendi değerinizi beĢ paralık etmeyin eĢyayı 
putlaĢtırıp kendinizi nesneleĢtirmeyin, eĢya karĢısında nesne olmayın, iç 
enerjinizi tüketmeyin. Eğer ille de kul olacaksanız, ki, mutlaka 
olacaksınız, sizi yaratana kul olun diyor. Peki buna karĢı onların cevabı 
ne oluyor? Daha doğrusu cevapları olmuyor, tehditleri oluyor. Onu 
öldürün, ya da yakın. 

 
Sözün gücüne karĢı gücün sözü harekete geçiyor. Peygamberin 

kullandığı güç sözün gücü, ilahi vahiy. Fakat ona karĢı söyleyecek söz 
bulamayanlar gücü konuĢturuyorlar. Tehdidi, iĢkenceyi, saldırganlığı. 
Tarihin tüm devirlerinde olduğu gibi hakikate karĢı söyleyecek sözü 
olmayan tüm zorbalar, tarihin her döneminde hak söz karĢısında mutlaka 
güç kullanmaya kalkmıĢlar, tehdit etmiĢler, yıldırmak istemiĢler, varlığını 
ortadan kaldırmak istemiĢler, iĢkence ve eziyet etmiĢlerdir. Aslında Hz. 
Ġbrahim‟e karĢı giriĢilen bu gücün sözcülüğü tarih boyunca tüm çağların 
Nemrutlarının hakka karĢı tek tavrı olmuĢtur.  

 
EĢkıya dünyaya hükümdar olunca, sözün gücünün yerini, gücün 

sözü alır. Ġslam bir söz medeniyetidir, tüm peygamberler bu medeniyetin 
söz iĢçisidirler. Onlar sitelerini, medeniyetlerini söz taĢlarıyla inĢa ederler. 
Çünkü söz değerlidir. Eğer söz değerli olmasaydı Allah konuĢmazdı. 
Önce söz vardı. Yuhanna incili doğru sözle baĢlıyor. Önce söz vardı ve 
inanın yine Hakk söz kalacaktır, gerisi yok olacaktır. Tüm zorbalıklar, tüm 
müstekbirlikler, tüm tehdit, iĢkence ve yıldırma operasyonları sözü alt 
edemeyecektir. Hakk söz gücünü kendisinden alır. Onun için hakikat 
zorbalığa karĢı boyun eğmemiĢtir ve geriye kalan yine hakikatin gücü 
olmuĢ. 

 
ĠĢte bu kıssa, iĢte Kur‟an da ki tüm Ġbrahim kıssaları aslında Kur‟an 

da ki tüm peygamberler kıssaları Hakk sözün gücü, gücün gücünü alt 
eder. Gücün sözcülerini alt eder ilkesinin, kanununun, yasasının kıssa 
biçiminde ifadesinden baĢka bir Ģey değildir. Sözlerin sultanı vahiyden bu 
gerçeği öğrenmeye devam edelim. 

 
feencahullahu minen nar Fakat Allah onu ateĢten  kurtardı. 

Enbiya/69. ayetine müracaat edersek bu kurtuluĢ daha açık bir biçimde 
yer alır. 

 
Ya naru kûniy berden ve selâmen alâ Ġbrahiym.(Enbiya/69) ey 

ateĢ Ġbrahim‟e serin ve selamet ol. Emri ile aslında varlık içerisindeki 
Ģuursuz Müslümanlar, yani ateĢte Allah‟ın kanunlarına tabi, gökte yerde, 



soğuk ve sıcakta, ay da güneĢte, gecede gündüzde, ırmakta denizde. 
Onun için Ģuursuz Müslümanlar Ģuurlu kardeĢleri darda kaldığında 
onların yardımına koĢarlar. Tıpkı Musa‟nın yardımına koĢan deniz gibi, 
Tıpkı Nuh‟un yardımına koĢan su gibi, tıpkı Ġbrahim‟in yardımına koĢan 
ateĢ gibi. 

 
inne fiy zâlike le âyâtin li kavmin yu'minun ġüphesiz inanan bir 

toplum için bunda da alınacak bir ders mutlaka vardır. Nedir ders? Ġlk 
ayeti hatırlayalım; 

 
Ehasiben Nasu en yütrekû en yekulu amenna ve hüm lâ 

yüftenun. (01) sadece iman ettik demekle sınanmadan, denenmeden 
bırakılacağınızı, kurtulacağınızı mı sandınız, sanıyorsunuz. YanlıĢ 
sanıyorsunuz, bu doğru değil. Sınanacak ve deneneceksiniz. Allah bu 
yasasını Ġbrahim‟e dahi istisna kılmadı. Peygamberlerini dahi bu 
yasasından müstesna tutmadı. Muhammed‟ini dahi tutmadı. -Hepsine 
salâtu selâm olsun.- Sizi mi tutsun, niye tutsun. ĠĢte bakın alınacak ders 
bu. Mutlaka bir ders vardır ve bu derslerin baĢında da ilahi yasaya atıf 
gelir. Sınanmadan kimse güzelleĢmiyor, yücelmiyor. Ġbrahim‟in imanı 
ateĢle imtihanının simgesidir. Öyle bir imtihan ki ateĢin aĢkı 
yakmadığının göstergesi.  

 
Eğer aĢık isen yare, 
DüĢ Ġbrahim gibi nare. 
Sakın aldanma ağyare,  
Bu GülĢen de yanar olmaz.  

(Seyyid Nizamoğlu) 
 
Diyor duya Allah dostu bir aĢk eri. Eğer aĢık isen gözünü 

kırpmadan düĢ ateĢe. Bu gül bahçesinde yanan olur mu? Onun için aĢk 
yanmaz. Gerçek iman yanmaz. Gerçek muhabbet yanmaz. Yanan 
bedendir. O yanmaz. Onun için belki o güçlü olursa bedeni de yakmaz. 
Yani tıpkı güçlü benden bir elektrik akımı gibi atlama yapar. Ruhtan 
bedene, bedeni de içine alır, alanına kapsamına alır ve onu da yakmaz. 

 
Kamil imanı hiçbir Nemrut‟un ateĢi tarihte yakmamıĢtır, 

yakamamıĢtır. Ġmanı yakan bir ateĢ yoktur aslında. Bakın cehennem bile 
imanı yakamayacaktır. Onun için kalbinde hardal tanesi kadar imanı 
olanlar, son genel afta, çünkü onu yakamayacaktır. Allah onları bırakın 
diyecek diyor sevgili efendimiz Buhari‟nin naklettiği bir hadiste. 

 
 



25-) Ve kale innemet tehaztüm min dûnillâhi evsânen 
meveddete beyniküm fiyl hayatid dünya* sümme yevmel kıyameti 
yekfüru ba'duküm Biba'dın ve yel'anü ba'duküm ba'da* ve 
me'vakümün naru ve ma leküm min nasıriyn; 

 
(Ġbrahim) dedi ki: "Siz dünya hayatında (atalarınızla) aranızdaki 

duygu bağı yüzünden Allâh dûnunda putlar edindiniz. Bu yüzden kıyamet 
sürecinde kiminiz kiminizi inkâr edecek ve bir diğerine lânet edecektir! 
Mekânınız ateĢtir ve yardımcınız da yoktur." (A.Hulusi) 

 
25 - Ve dedi ki: siz sâde Dünya hayatta aranızda seviĢmek için 

Allah ı bırakıp bir takım evsâna tutulmuĢsunuz amma sonra Kıyamet 
günü bazınız bazınıza küfredecek ve bazınız bazınızı lânetleyecek 
varacağınız yer ateĢtir, sizin için yardımcılardan eser de yoktur. (Elmalı) 

 
 
Ve kale innemet tehaztüm min dûnillâhi evsânen meveddete 

beyniküm fiyl hayatid dünya ve Ġbrahim dedi ki. Ġbrahim‟e karĢı kavmi 
böyle cevap vermiĢti. Aslında verememiĢti, tehdit etmiĢti. Cevap 
veremeyince cevapları tehdit olmuĢtu. Ve Ġbrahim buna karĢılık Ģöyle 
dedi. Allah‟ı bırakıp ta bir takım heykeller peydahlamanızın tek nedeni Ģu 
dünya hayatında onlarla aranızdaki çarpık sevgi bağıdır. Dedi. 

 
Evet, buradaki “çarpık” ifadesini açıklayıcı olarak kullandım. 

Aslında zımnen hitabın yan anlamı olarak zaten var. Çünkü; fahvel 
hitaptan sözün geliĢinden  onu anlıyoruz.meveddete beyniküm fiyl 
hayatid dünya Ģu dünya hayatında aranızda ki çarpık sevgiden 
kaynaklanıyor diyor onları tanrılaĢtırmanız. Onları tanrılaĢtırıp 
heykellerini dikmeniz. 

 
Çarpık sevgi. Hani Bakara/165. ayeti olacak değil mi; Allah‟ı sever 

gibi severler diyordu ya; yuhıbbûnehüm kehubbillâh* velleziyne 
âmenû eĢeddü hubben Lillâh. (Bakara/165) Fakat iman edenler en çok 
Allah‟ı sever. Sevgiyi en çok Allah‟a ayırırlar sevgiden en büyük payı. ĠĢte 
oraya bir atıf görmek lazım burada.  

 
Sevginin çarpığına tutku derler. Aslında gerçek sevgi özgürleĢtirir, 

tutku tutuklar. Tutku zincir vurur. TanrılaĢtırmayla sonuçlanır tutkunun 
süreci. Gerçek sevgi sevene hayat verir. Tutku ise sevenin hayatını yok 
eder, alır. Gerçek sevgi ak sevdadır, tutku kara sevdadır. Yani sevdanın 
yüzüne çalınmıĢ bir karadır. Çarpık sevgi enerjiyi, insanın iç enerjisini 
yok eder, öldürür. Elini kolunu döker. Gerçek sevgi ise insana enerji verir. 
Sevdin mi dağları devirirsin, Bisütun dağını delen Ferhat gibi. Ama çarpık 



sevgi insanın elini kolunu döker, hatta aklını baĢından alır. O nedenle 
ikisi arasındaki farkı vurguluyor aynı zamanda ayet. 

 
Bu ibare aynı zamanda Ģu gerçeği de söylüyor. Ayette geçen 

evsân, Heykeller, tapınma nesnesi olan heykeller. Aslında doğrudan bu 
ifade o heykellere atıf değil, o heykellerin kendisini temsil ettiği kimselere, 
tarihi Ģahsiyetlere bir atıf. Onun için ayetin devamını böyle okumak lazım. 

 
sümme yevmel kıyameti yekfüru ba'duküm Biba'dın ve yel'anü 

ba'duküm ba'da zaten bu ibare biraz önce söylediğim Ģeyin delili. Daha 
sonra kıyamet gününde birbirinizi reddedecek ve birbirinizi 
lanetleyeceksiniz diyor. TanrılaĢtırılanlarla, tanrılaĢtıranlar karĢılıklı 
birbirlerini reddedecekler. Kur‟an da sık sık bu diyaloga yer verilir. 
Birbirleri ile polemik yaparlar. Özellikle iĢ iĢten geçtikten sonra, yani 
gerçeği gördükten sonra, yani hesap gününde.  

 
Bizi bu adam kurtaracak, veya biz bu adamın arkasına takılırsak 

yaĢadık. Veya dünyada bu adamla biz Ģeref buluruz dedikleri kimseler 
orada yüz karası çıkınca onların arkasına takılmak tan dolayı bırakın bir 
ödül almayı, aferin almayı; yazıklar olsun size denildikte onlar orada 
sanki dünyada arkalarından gitmemiĢler gibi; biz sizden beriyiz, bizim 
sizinle bir iĢimiz yok diyecekler. TanrılaĢtırdıkları, kendilerini 
tanrılaĢtıranların suçunu üstlenmeyecek. Bakın biz demedik ki bunlara 
bizi tanrı yapın diye, bizi tanrılaĢtırın, veya bizi tapınma nesnesi yapın, 
bizim heykellerimizi dikip de onlara tazim gösterin diye biz demedik ki 
diyecekler. 

 
Tabii demeye yüzü olanlar bunu diyecekler. Peygamber olsun, 

aziyz olsun, veliy olsun, Ģeytan olsun, Nemrut olsun, Firavun olsun fark 
etmez. Yani tanrılaĢtırılanın kim olduğu fark etmez. Onun için bu ayette 
birbirlerini lanetleyecekler diyor. Yani siz beni tanrılaĢtırmakla laneti hak 
etmiĢsiniz, ne Ģikayet etmeye hakkınız var. 

 
Tabii öteki tanrılaĢtıran da, veya onu saygı nesnesi olarak görende; 

Biz sizinle onunla Ģerefleniriz diye bunu yaptık. Yani bir getirimiz olur 
diye yaptık. Biz ahirette böylesine götüreceğinizi bilsek, böylesine yüz 
karası olacağınızı bilsek size yer yüzünde bu kadar önem verir miydik 
diyecekler. Onun için atıf oraya. 

 
ve me'vakümün nar en sonunda hepinizin varıp duracağı yer 

ateĢtir. ve ma leküm min nasıriyn size yardım eden biri de asla ama 
asla çıkmayacaktır.  

 



 
26-) Fe amene lehu Lut* ve kale inniy mühacirun ila Rabbiy* 

inneHU "HU"vel Aziyzül Hakiym; 
 
Bundan sonra Ġbrahim'e (kardeĢinin oğlu) Lût iman etti ve: 

"Doğrusu ben Rabbime hicret edeceğim!" dedi... Muhakkak ki O, "HÛ"; 
Aziyz'dir, Hakiym'dir. (A.Hulusi) 

 
26 - Bunun üzerine ona bir Lût iman etti hem ben, dedi: rabbime bir 

muhacirim (hicr edeceğim), hakikat bu: azîz o, hakîm o. (Elmalı) 
 
 
Fe amene lehu Lut aynı kıssanın devamı olarak Hz. Ġbrahim‟in 

çektiği yalnızlık, ödediği ağır bedeller dile getiriliyor. Aslında önce bedel 
ödeniyor, sonra ödül alınıyor. ġu anda ödenen bedeller dile getiriliyor. 

 
Bunun ardında ona bir tek Lut inandı. Yani Hz. Ġbrahim‟in yalnızlığı 

dile getiriliyor. Tabii bu yalnızlık dile getirilirken ilk muhataba bir teselli de 
veriliyor. Ġlk muhatap olan vahyin kendisine indiği Resulallah. Senin 
arkanda yine bir çok insan var. O Ġbrahim yani bir tek yeğeni, kardeĢi 
Hâra nın oğlu Lût‟tan baĢka inananı olmadı. Böylesine dehĢet bir 
yalnızlıkla sınandı. Bir peygamberin bir ömürlük çabasına rağmen 
davetine insanların gelmemesini, yalnızlığını, bunun acısını, aslında 
bunun peygambere verdiği acı sadece yalnızlığın acısı değil, insanların 
hakikatten yüz çevirmelerinin acısı. DüĢünebiliyor musunuz bunu. ĠĢte 
aslında onu dile getiriyor. Bunu en iyi bilecek olan yine bir peygamberdir. 
Yani vahyin ilk muhatabı Hz. Muhammed A.S.dır. 

 
ve kale inniy mühacirun ila Rabbiy Ġbrahim dedi ki; Aslında 

Ġbrahim dedi ki diyebileceğimiz gibi Lût dedi ki diyede çevirebiliriz. Çünkü 
hemen önceki cümle Hz. Lût‟tan bahsediyor. Fakat bir delilimiz var; 
Saffat/99 da buna benzer bir söz Hz. Ġbrahim‟e atfediliyor. Onun için o 
ikisini birlikte düĢündüğümüzde  Ġbrahim dedi ki diye anlamamız daha 
doğru olur.  

 
Bana, rabbime doğru yürüyen bir muhacir olmak düĢer., yaraĢır 

dedi Ġbrahim. Ġnniy muhacirun ila rabbiy. Ġnniy zahibun ila rabbiy 
diyordu orada da. Ben rabbime gidiyorum. Evet. Ben rabbime giden bir 
muhacirim.  

 
Aslında hicretin temel mantığını dile getiriyordu. Yani hicret yer 

yüzünde yatay bir yürüyüĢ değil sadece. Amacı doğru ise, gayesi doğru 
ise aynı zamanda insanın derinliğine ve dikey bir yüceliĢidir. Yani hicretin 



en küçüğü yer yüzünde bir yerden bir yere göç, hicretin en yücesi insanın 
Allah‟a doğru yolculuğu. O nedenle rabbe gidiĢtir aslında her doğru 
hicret. Her hicret sadece Mekke‟leri bırakıp Medinelere yönelmek değil, 
aynı zamanda Allah‟a doğru atılmıĢ bir adım. 

 
Bu tabii mekandan münezzeh olan Allah‟a doğru olmak adımı, 

yaklaĢmakla, yani zaman ve mekanla ilgili bir olay değil. Ġmanla ilgili bir 
olay. Yani soyut bir yürüyüĢtür. Dolayısıyla ruhun hicretidir, Allah‟a doğru 
yürüyüĢü. Onun için doğru yapılmıĢ her hicret sadece mekandan 
mekana yürüyüĢ değil, insandan Allah‟a yürüyüĢtür. O nedenle burada 
da Ġnniy muhacirin ila rabbiy diyordu Hz. Ġbrahim .  

 
Hicret Allah‟a sığınmak, hicret sığınak, tutamak, barınak aradığınız 

her demde, Allah‟ı size Ģah damarınızdan daha yakın bulmak. Hicret 
günahlardan yüz çevirip sevaplara kaçmak. Hicret nefsinizden uzaklaĢıp 
ruhunuza yaklaĢmak. Hicret Ģeytanınızdan kaçıp imanınıza sığınmak. 
Onun için hicreti böyle algılamak lazım. 

 
Tabii aslında hicretin çok daha dünyaya iliĢkin farklı çağrıĢımları 

var ama inĢallah gelecekte hicretle ilgili ayeti tefsir ederken değinelim 
ona. 

 
inneHU "HU"vel Aziyzül Hakiym çünkü her hükmünde hikmetli, 

yüceler yücesi olan yalnızca odur. 
 
Neden Allah‟a gidilir. Neden Allah‟a hicret etmesi lazım, neden 

fefirru ilallah, Allah‟a kaçın. Eynel nefer diyen el insan, nereye kaçmalı 
diyen ey insan, kaçacak tek Allah‟ın rahmeti, O‟na kaçın. Neden? Çünkü 
inneHU "HU"vel Aziyzül Hakiym O aziyzdir, O hakiymdir de onun için. 

 
 
27-) Ve vehebna lehu Ġshaka ve Ya'kube ve ce'alna fiy 

zürriyyetihin Nübüvvete vel Kitabe ve ateynahu ecrehu fiyd dünya* 
ve innehu fiyl ahireti lemines salihıyn; 

 
Ona (Ġbrahim'e) Ġshak'ı ve Yakup'u hibe ettik... Onun zürriyyeti 

içinde nübüvvet ve BĠLGĠ oluĢturduk... Mükâfatını Ona dünyada verdik... 
Muhakkak ki O, sonsuz gelecekte de sâlihlerdendir. (A.Hulusi) 

 
27 - Ve biz ona Ġshak ile Yakub‟u da ihsan ettik, ve nübüvveti, kitabı 

zürriyetinde kıldık, ve kendisine hem Dünyada ecrini verdik hem Âhirette 
o Ģüphesiz salihînden. (Elmalı) 

 



 
Ve vehebna lehu Ġshaka ve Ya'kub tabii buradaki “ve” aynı 

zamanda bir ta‟lil anlamı, yani niçin bunu yaptı, sonuçta ne oldu biliyor 
musunuz? ġöyle oldu; Bizde ona Ġshak‟ı ve onun oğlu Ya‟kub u verdik. 
Burada onun oğlu ibaresi yok, fakat bu yokluktan hiçbir Ģey çıkmaz. 
Bunu tefsiri teassüfi ye sokup, zorlama yorumlarla Ġshak‟ı ve Ya‟kub u 
ikisini birden Hz. Ġbrahim‟in oğlu yapmaya kalkmanın alemi yok. Yani her 
dilde öyledir ama Arap dilinde torunlar da oğul hükmündedir. Onun için 
usül ve füruğ, dede baba hükmündedir. Usüldür. Onun için atalar, 
babalar yani eba‟ ve ebna. Oğullar. Bu oğulların içine aĢağıya doğru 
silsile halinde çocuk, torun, onun çocuğu, onun torunu.. öyle gider. O 
nedenle mahremiyet fıkhında da böyledir zaten. Oğlunuz size neyse 
torununuz da odur. Kızınız size neyse torununuzda odur. 

 
ve ce'alna fiy zürriyyetihin Nübüvvete vel Kitabe ve onun 

neslinden gelenler arasında peygamberliği ve vahyi devam ettirdik. Evet, 
Nedendi bunu söyleyiĢi vahyin? Yukarıda hatırlayın yalnızlıkla sınanmıĢtı 
ya, bu sınavı geçtiği için böylesine muhteĢem bir ödülle ödüllendirildi. 
Yani usulünden yalnızlık çekti, oradaki açığı rabbimiz füruundan kapattı. 
Babasından ve babalarından yana yalnızlık çekti, bu sınavı geçtiği için 
evladından ve onların çocuklarından yana bu yalnızlığı Allah fazlasıyla 
kapattı. Öyle kapattı ki, iki evladı da peygamber ve onların neslinden bir 
çok yüce peygamberler ve en önemlisi de nübüvvetin tacının en büyük 
elması Hz. Muhammed A.S. Hz. Ġbrahim‟in Ġsmail kanalıyla neslinden 
ona ata olma Ģerefine ulaĢtı Hz. Ġbrahim. Onun için burada bunun bir 
ödül olduğu ifade buyruluyor, çifte ödül adeta. Ve zaten o çifte ödül 
ayetin devamında geliyor; 

 
ve ateynahu ecrehu fiyd dünya üstelik ona ödülünü daha bu 

dünyada vermeye baĢladık ve innehu fiyl ahireti lemines salihıyn hiç 
Ģüphe yok ki o Ahirette de erdemli kiĢiler arasında müstesna yerini 
alacaktır. 

 
Evet, çifte ödül demiĢtik ya, bu dünyada böyle ödüllendirilme, bir de 

ahirette ki ödülü. Dünyada ki ücreti Ahirette ki ecri ikisi birden. Çünkü 
salih amel hem dünyada ücreti hak eder hem ahirette ecri hak eder. 
Ahirette ki en büyük ecirlerden biri de güzel insanlarla birliktelikmiĢ. Bunu 
da buradan öğreniyoruz. Yani insan güzel insanların arasında hep güzel 
olduğunu hatırlar. Çünkü dünyanın en kötü insanı güzel insanların 
arasına koyun, o bile oradan çıkmadan, orayı terk etmeden kötülüğünü 
icra edemeyecektir. Allah‟ın insana verdiği en güzel nimetlerden biri 
güzel bir çevredir. Demek ki güzel bir çevrenin nimet olma değeri sadece 
dünyada değil ahirette de devam edecek. 



 
 
28-) Ve Lutan iz kale li kavmihi inneküm le te'tunel fahıĢete ma 

sebekaküm Biha min ehadin minel alemiyn; 
 
Lût... Hani toplumuna dedi ki: "ġüphesiz ki daha önceden hiç 

kimsenin yapmadığı çirkin bir iĢi yapıyorsunuz!" (A.Hulusi) 
 
28 - Lût Peygamberi de, hani kavmine dediği vakit: «siz cidden o 

Ģeni' fiili yapıyorsunuz ha! sizden evvel âlemînden hiç biri bu haltı etmedi. 
(Elmalı) 

 
 
Ve Lutan mansup olarak gelmiĢ. Adeta yukarıya bir atıf olarak yani 

Lût‟u da göndermiĢtik tıpkı Ġbrahim gibi. iz kale li kavmihi inneküm le 
te'tunel fahıĢete ma sebekaküm Biha min ehadin minel alemiyn Ģu 
kesin ki demiĢti Hz. Lût; siz bütün bir dünyada daha önce hiç kimsenin 
iĢlemediği, yapmadığı derecede iğrençlikler iĢliyorsunuz, yapıyorsunuz. 

 
 
29-) Einneküm lete'tuner ricale ve takta'unes sebiyle ve te'tune 

fiy nadiykümül münker* fema kâne cevabe kavmihi illâ en kalu'tina 
Bi azâbillâhi in künte mines sadikıyn; 

 
"Muhakkak ki siz erkeklerle yatıp, (doğal üreme) yolu kesiyorsunuz; 

toplum içinde bunu yapıyorsunuz." (Lût'un) toplumunun cevabı Ģu oldu: 
"Eğer sözünde sadıksan, Allâh azabını getir bize!" (A.Hulusi) 

 
29 - Cidden siz hâlâ erkeklere gidecek ve yolu kesecek ve 

meclisinizde edepsizlik yapıp duracak mısınız? Buna kavminin cevabı 
ancak Ģöyle demeleri oldu: «haydi getir bize Allahın azâbını sadıklardan 
isen».(Elmalı) 

 
 
Einneküm lete'tuner ricale evet, erkeklere Ģehvetle yaklaĢan ve 

takta'unes sebiyl ve cinsellik için doğal olan yolu kapatan. –Burada 
Ģöyle bir alternatif mana da verilebilir buna çirkin fiili iĢlemek için gelen 
geçenin yolunu kesen. Mukatil bin Süleyman‟ın tefsirinde ona yine 
kendisinin yorumu olarak görmüĢtüm bunu, bu da mümkündür.- 

 
ve te'tune fiy nadiykümül münker üstelik bu çirkinliği kamuya 

açık yerlerde iĢleyen siz değil misiniz demiĢti Hz. Lût. Günahı iĢlemek 
bir, onu açıktan utanmazcasına, arsızcasına iĢlemek iki günahtır. Bakınız 



burada bu vurgulanıyor. Çünkü günahı açıktan iĢlemeye kalkmak aslında 
günahtan çekinmediğini göstermek. Ġnsan utana utana günah iĢleyebilir. 
Fakat iĢlediği günahtan da utanır. Allah‟tan haya eder. Ġnsanlardan haya 
eder. Fakat bu günaha aldırdığını gösterir. Fakat günaha aldırmamak 
günah iĢlemekten daha büyük bir günahtır. Çünkü günaha aldıranlar bir 
gün tevbe ederler. Günaha aldırmayanlar tevbe etmezler. O nedenle 
burada ona bir ima var. 

 
Nadiy; gündüz toplanılan yer Arapça da. Gece toplanılan yere es 

samir ismi veriliyor. Onun içinde güpe gündüz kamuya açık yerlerde diye 
çevirdim. 

 
fema kâne cevabe kavmihi illâ en kalu'tina Bi azâbillâhi in 

künte mines sadikıyn fakat kavminin tek cevabı; Eğer doğru sözlü 
biriysen demiĢlerdi, haydi Allah‟ın azabını getir de görelim bakalım. Böyle 
meydan okudular. Daha doğrusu. Eğer doğru söylüyorsan haydi Allah‟ın 
azabını getir de görelim demiĢlerdi. 

 
Allah‟a karĢı meydan okumaydı bu. Yani sadece günahkar değil, 

aynı zamanda küstah. Allah tevbe edenin günahını affeder. Fakat 
küstahlar tevbe etmezler. Onun için küstahların akıbetine uğradılar. 
Sodom ve Gomora. Lût peygamberin gönderildiği Ģehirler arasında yer 
alan bu çirkin fiili iĢlemekle meĢhur iki kent. Ki bugünkü Lût gölünün 
güneye dönük ucunda lisaan diye bilinen bir bölüm. YaklaĢık 60 Km. 
kadardır gölün uzunluğu. Bu lisaan bölümü 10 küsür Km. kadar. Gölün 
derinliği 400 m. Dir, fakat lisaan diye bildiğimiz ve 6, 7 Ģehrin yerleĢik 
olduğu bu yer ise sadece ve sadece 50 – 60 m.dir. bazı yerlerde 40 
metredir. Yani suyun içinde. 400 m. Ye 50 m.  

 
Bir bıçakla kesilmiĢ gibidir. Bellidir ki orada bir yer hareketi olmuĢ 

burası kara iken sonradan suyun altına girmiĢtir ve iĢte tüm Ģehirler 
oradaydı. Orada Ģehir olduğuna göre bu su içilmeye elveriĢli, sulamaya 
elveriĢli etrafına hayat bahĢeden bir göldü Lût gölü. Oysa ki bugün Lût 
gölü bırakınız etrafına hayat vermeyi etrafında hiçbir yeĢilliğin olmadığı 
tek sudur herhalde Lût gölü. Ġçinde de hiçbir canlının yaĢamasına izin 
vermez kimyasal terkibi. Zehirlidir yani. 

 
Bu felaket sırasında zehirlenmiĢ olma ihtimali %99.99 olarak 

gözüküyor. Çünkü yerleĢim birimleri etrafında olduğuna göre, bu 
yerleĢim birimleri böyle temiz bir suyun etrafında kurulmuĢ olmalıydı. 
Onun için iĢte felaket buydu. 

 
 



30-) Kale Rabbinsurniy alel kavmil müfsidiyn; 
 
(Lût) dedi ki: "Rabbim, bozguncular topluluğuna karĢı bana yardım 

et!" (A.Hulusi) 
 
30 - Ya rab! dedi: ortalığı fesada veren bu kavme karĢı bana nusrat 

ver. (Elmalı) 
 
 
Kale Rabbinsurniy alel kavmil müfsidiyn rabbim dedi Lût, Ģu 

bozguncu kavme karĢı bana yardım et, beni destekle, beni yalnız 
bırakma. 

 
Tabii aslında burada ki müfsit sadece bozgunculuğu kendi 

bireylerinde Ģahıslarında iĢleyen değil, aynı zamanda toplumsal 
çürümeye yol açan, iĢledikleri ahlaksızlıkla sosyal kokuĢmayı hızlandıran 
bir boyutuna atıf var. 

 
Yine ilk ayetine atıf diye düĢünüyorum ben; Ehasiben Nasu en 

yütrekû en yekulu amenna ve hüm lâ yüftenun (1) iman ettik demekle 
sınanmadan, denenmeden, sınava çekilmeden yakanızı kurtaracağınızı 
mı sandınız diyordu ya bu surenin ilk ayeti. Lût‟ta böyle diyor yani. 
Sınandı. Peygamber olmasına rağmen o da sınandı ve sınavını güzel 
verenlerden olduğunu birazdan göreceğiz. 

 
 
31-) Ve lemma caet Rusülüna Ġbrahiyme Bil büĢra kalu inna 

mühlikû ehli hazihil karyeti, inne ehleha kânu zâlimiyn; 
 
Rasûllerimiz, Ġbrahim'e müjde olarak geldiklerinde dediler ki: 

"Doğrusu biz Ģu bölge halkını helâk edeceğiz... Muhakkak ki oranın halkı 
nefslerine zulmedenler oldular." (A.Hulusi) 

 
31 - Ve vaktâ ki elçilerimiz Ġbrahim‟e müjde ile vardılar, haberin 

olsun dediler: biz bu karyenin ahalisini helâk edecekleriz çünkü onun 
ahalisi hep zalim oldular. (Elmalı) 

 
 
Ve lemma caet Rusülüna Ġbrahiyme Bil büĢra ve elçilerimiz 

Ġbrahim‟e oğlu Ġshak‟ı müjdelemek için geldiklerinde; kalu inna mühlikû 
ehli hazihil karyeh bakın demiĢlerdi biz iĢte Ģu yerleĢim bölgelerinin 
halkının helaki için gönderildik. 

 



Çok ilginç değil mi dostlar. Gelen Allah‟ın elçileri. 2 Ģey getiriyorlar. 
Biri müjde, biri dehĢet haberi. Biri ihya biri imha. Bir yandan uzun yıllar 
evlat hasreti çekmiĢ bir çift eĢe bu hasretin sona ereceğine dair, ki Hz. 
Ġsmail vardı. Fakat o bir miktar sonradan olmuĢtu diyebiliriz. Yani ek bir 
tedbirle 2. eĢinden. Önce cariyesi idi sonra eĢi oldu Hz. Hacer. Fakat asıl 
çiftin kendine ait bir evladı  olmamıĢtı. ĠĢte bu uzun bekleyiĢ sonucunda 
kendilerine bir evlat müjdelendi, çocuk müjdelendi. Fakat bu müjdeyi 
getirenler aynı zamanda bir imha haberini de getirmiĢler, sadece 
getirmekle kalmamıĢlar imha iĢiyle görevlendirilmiĢlerdi. 

 
Hayat bu, belki de bunu söylüyor bu ayet. Sevinç ve acı yan yana. 

Yapım ve yıkım yan yana. Biri doğarken diğeri ölüyor. Hayat bu. Biri ihya 
olurken, diğeri imha oluyor. ĠĢte onu söylüyor gibi yani. 

 
inne ehleha kânu zâlimiyn çünkü oraların halkı çoktan hadlerini 

aĢmıĢ bulunuyorlar. Zâlimiyn haddi aĢmıĢ olanlar Ģeklinde çevirmek 
boĢuna değil. Zulüm bir Ģeyi yerinden etmektir. Kelime manası bu. 
Zâlemu en fusehüm der Kur‟an bir çok yerde. Kendilerine zulmettiler. 
Burada zulmün öznesi de, nesnesi de insanın kendisi. Her ne kadar en 
fusehüm yoksa da özne de nesne de kendisi. Yani onlara zulmeden kim? 
Yine kendileri. Kendilerini yanlıĢ yere koymakla kendilerine zulmettiler. 
Bir Ģeyi yerinden etmekti ya. Kendilerini yanlıĢ yere koydular. EĢyayı ve 
hayatı yanlıĢ yere koydular. Haddi aĢtılar yani.  

 
Hayatın yasasını çiğnediler Lût kavmi. Hayatın yasası vardı. Bu 

yasa belliydi, insanın çoğalma sistemi belliydi ve insanın cinsel 
ihtiyaçlarını giderme yöntemi belliydi. ĠĢte bu yasayı çiğnedikleri için 
böyle cezalandırıldılar. Aslında kerametlerini çiğnediler. Yüceliklerini 
çiğnediler. Allah‟ın kendilerine yüklediği değeri beĢ paralık ettiler. 

 
 
32-) Kale inne fiyha Luta* kalu nahnu a'lemu Bi men fiyha* 

lenünecciyennehu ve ehlehu illemraetehu, kânet minel ğabiriyn; 
 
(Ġbrahim) dedi ki: "Muhakkak ki orada Lût var?" Dediler ki: "Orada 

kim olduğunu biliriz... Mutlaka Onu ve Onun ailesini kurtaracağız... Karısı 
hariç; o geride kalanlardan oldu." (A.Hulusi) 

 
32 - «Onda Lût var a» dedi, biz dediler: onda kim var olduğunu pek 

âlâ biliriz, her halde onu ve ehlini kurtaracağız, ancak karısı ötekilerden 
oldu. (Elmalı) 

 
 



Kale inne fiyha Lut Ġbrahim; peki ama dedi Lut‟ta onların içinde 
yaĢıyor. Yani Hz. Ġbrahim‟in sıkıntısı Lut ne olacak, bela geliyor göz göre 
göre, ama Lut ne olacak. Yani endiĢe ikisi de olabilir tabii. Hem bir salih 
insan, bir salih peygamber: hem de aynı zamanda bir akraba. Yani aynı 
zamanda Hz. Ġbrahim‟e iman etmiĢ ilk mü‟min. Bir çok duygu birden..! Ġyi 
ama Lut ne olacak..! Onların içinde yaĢıyor. 

 
kalu nahnu a'lemu Bi men fiyha elçiler; biz onların arasında 

kimlerin yaĢadığını çok iyi biliriz dediler. Yani sen kederlenme, 
meraklanma, biz onu çok iyi biliyoruz. lenünecciyennehu ve ehleh 
sonuçta onu ve yakınlarını kesinlikle kurtaracağız. illemraetehu, kânet 
minel ğabiriyn ne ki onun karısı hariç. Zaten o kadın geride kalanlardan 
biri olmalıdır, olmalıydı.  

 
Demek ki böyle bir hüküm verilmiĢ. Bu hükmün verilmesi boĢuna 

değil, bunu hak etmiĢti demeye geliyor bu. Geride kalanlardan biri olmayı 
hak etmiĢti. Aynı zaman da bu acıklı, dramatik aile öyküsünün Kur‟an da 
döndürülüp döndürülüp anlatılmasının bir sebebi; peygamber eĢi de olsa 
kayırma yok. Bir baĢka sebebi ise daha önemli. Hidayet eğer bir 
peygamberin elinde olsaydı onu en yakınlarına verirdi. Onu sevdiklerine 
verirdi. Ama hidayet Allah‟ın elinde olan bir inaye, lütuf. Ve insanın kendi 
çabasıyla hak ettiği bir lütuf. O çaba göstermemiĢ, yani hak etmemiĢ. 
Hidayet bir ödül, çaba bir bedel. Her ödül bir bedel karĢılığı. Bedelini 
ödemeyen o ödülü nasıl alsın. Alamadı. ĠĢte bu. 

 
Ne diyordu efendimiz; Kızım Fatıma nefsini Allah‟ın elinden satın 

al, babam peygamber deme. Vallahi yarın senin için de bir Ģey 
yapamam. ĠĢte bu ayetlerin Resulallah‟ın dilinden tefsiriydi bunlar 
aslında. Resulallah‟ın bu tip inĢai ayetlerle inĢa edilmiĢ olan tasavvuru 
böyle algılıyordu olayı. 

 
33-) Ve lemma en caet Rusülüna Lutan si(y)e Bihim ve daka 

Bihim zer'an ve kalu lâ tehaf ve lâ tahzen* inna müneccuke ve 
ehleke illemraeteke kânet minel ğabiriyn; 

 
Rasûllerimiz Lût'a geldiklerinde onlar yüzünden fena oldu; onlardan 

dolayı (olacaklardan dolayı) içi daraldı... (Rasûllerimiz de) dediler ki: 
"Korkma, mahzun olma! Doğrusu biz seni ve senin aileni kurtaracağız... 
Karın müstesna; o geride kalanlardan oldu." (A.Hulusi) 

 
33 - Ve vaktâ ki elçilerimiz Lût‟a çıka vardılar onlar yüzünden 

fenalaĢtı, ve haklarında eli kolu daraldı, onlar da: korkma, dediler: ve 



kader etme, çünkü biz seni ve ehlini kurtaracağız, ancak karın 
ötekilerden oldu. (Elmalı) 

 
 
Ve lemma en caet Rusülüna Lutan si(y)e Bihim ve daka Bihim 

zer'a ve elçilerimiz Lût‟a gelir gelmez onlar adına derin bir hüzne kapıldı, 
ve onlar adına hiçbir Ģey yapamayıp eli kol döküldü kaldı. Evet,ve daka 
Bihim zer'a bu bir deyim, deyimsel bir ibare aslında zer, zera; kol, eli 
kolu döküldü kaldı, yani eli daraldı diyor onlardan yana. Ama biz eli kolu 
dökülmek deyimini bu gibi durumlar için kullanıyoruz. Elinden bir Ģey 
gelmedi. Çaresizliği ifade eden bir deyimsel ibare. 

 
ve kalu lâ tehaf ve lâ tahzen ama onlar dediler ki korkma ve 

üzülme inna müneccuke ve ehleke illemraetek çünkü biz seni ve 
yakınlarını, karın hariç. Yukarıda gelmiĢti burada da geldi. Karın hariç 
elbette kurtaracağız. kânet minel ğabiriyn o geride kalanlardan olmak 
durumundadır, veya onun geride kalanlardan olduğu malum. Niye? 
Çünkü eylemi ortada tercihi ortada.  

 
Tarihi malumata göre Hz. Lût Sodom‟lu biri ile evlenmiĢti. EĢi 

Sodom‟lu idi. Sodom‟lu eĢ kocasıyla uyumlu olmasına rağmen akidede 
bu uyumu sağlamamıĢtı ve Sodom‟lularla Hz. Lût arasında tercih 
durumunda kaldığında hemĢerilerini tercih etmiĢti. Yani onlar bizden 
mantığıyla davranmıĢtı. Bizden olsun çamurdan olsun mantığıyla 
davranmıĢtı. HemĢericilik yapmıĢtı. Hakikati değil batılı sırf bizden diye 
desteklemiĢti. Onun için geride kalanlardan olmayı hak etmiĢti. Çünkü 
hakkı ve hakkın biz tarifini reddetti, batıl bir biz tanımını yaptı ve bu 
tanıma göre davrandı. Onu da o biz tanımıyla beraber aynı cezaya 
çarptırdı Allah. 

 
 
34-) Ġnna münzilune alâ ehli hazihil karyeti riczen mines Semai 

Bima kânu yefsükun; 
 
"Muhakkak ki biz Ģu bölge halkına, bozuk inançları dolayısıyla 

semâdan bir azap inzâl edeceğiz." (A.Hulusi) 
 
34 - Haberin olsun bu karye ahalisinin yapa geldikleri fiskları 

yüzünden üzerlerine Semadan bir feci' azâb indireceğiz. (Elmalı) 
 
 
Ġnna münzilune alâ ehli hazihil karyeti riczen mines Semai 

Bima kânu yefsükun iĢte bu yüzden biz Ģu bölge halkına iĢleye 



geldikleri fısk-ı fücur yüzünden gökten yakıcı bir azap, yakıcı bir bela 
indireceğiz. Aslında ricz; pislik manasına da gelir, murdarlık manasına da 
gelir. Tiksinilecek Ģey demek. Yani buradaki tabii ki gökten indirilen 
kokmuĢ bir Ģey değil, fakat kokutan bir Ģey. Yani manen onları pisliğe 
bulayan bir Ģey. Onların tarih içerisinde kirlenmelerine, altlarının 
kirlenmelerine yol açan bir Ģey. Onun için lanetle anılacaklar ve 
hatırlandıklarında sanki kötü bir Ģey akla gelmiĢ gibi yüzler 
buruĢturulacak. 

 
 
35-) Ve lekad terekna minha ayeten beyyineten likavmin 

ya'kılun; 
 
And olsun ki ondan (o bölgeden), aklını değerlendiren bir topluluk 

için apaçık bir ibret niĢanesi bıraktık. (A.Hulusi) 
 
35 - Ve celâlim hakkı için ondan bir âyet (bir niĢane) bırakmıĢızdır 

ki teakkul edecek bir kavim için beyyine olsun. (Elmalı) 
 
 
Ve lekad terekna minha ayeten beyyineten likavmin ya'kılun 

doğrusu biz ondan geriye akleden bir topluluk için hakikatin apaçık 
belgeleri olan iĢaretler bırakmıĢızdır. 

 
Evet, onlardan geriye tabii. Bugün biraz öncede Lût gölünün 

durumunu izah ettim. Lût gölünde olan olaylar bugün emareleri ve 
delilleriyle apaçık insana haykırmakta. Burada bir felaket gerçekleĢti. 
Hatta kulağıma geldiğine göre uzaydan yapılan bir takım taramalar 
sonucunda batan kentlerin yer altında ki kalıntılarına da ulaĢılmıĢ. Ama 
her halükarda bir bela mahalli var ve bela insanın burnuna kokuyor. 
Gidenler bilirler, ben iki kez gittim. Onu gözlemlemeniz mümkün. Doğru 
bir açı ile baktığınızda ve olayın arka planını çok iyi bildiğinizde, 
coğrafyayı da çok iyi tanıdığınızda gözlerinizle görebilirsiniz belayı. Tabii 
her Ģey görene, köre ne? Görmeyene hiçbir Ģey yok.  

 
Bir ayet aynı zamanda Lût imanının imtihanını verdi. ĠĢte bu da bir 

ayet. Yani imanın imtihanını vermeden geçmek yok. Sınıf geçmek yok. 
Yani imtihanın sahibine, alemlerin öğretmeni olan Rabbül alemiyn‟e 
peygamber, elçi dahi olsanız imtihana sokmadan elinize diploma 
verilmiyor. Sınıf geçilmiyor. Bunu söylüyor aslında bu ayetler. 

 
[Ek bilgi; SODOM VE GOMORRA'NIN BAġINA GELENLER 
Zaman: ĠÖ 3150-1550 

http://www.tarihogretmeni.com/sodomvegomorra.htm


Mekân: Ürdün 
Ve Rab Sodom üzerine ve Gomorra üzerine göklerden kükürt ve 

ateĢ yağdırdı; ve o Ģehirleri ve bütün havzayı ve Ģehirlerde oturanların 
hepsini ve toprağın nebatını altüst etti. (TEKVĠN 19:24-25) 

Sodom ve Gomorra kentlerinin yıkılması Kitabı Mukaddes'in Eski 
Ahit kitabında anlatılan en ilginç hikâyelerden biridir ve aynı hikâye 
Kur'an da da yinelenmiĢtir. BaĢlıca karakterler en büyük patriyark olan 
Ġbrahim ile yeğeni Lût'tur. 

Kentler bugün de hâlâ geçerli olan toprak hakları, eĢcinsellik, 
ardıllık ve aile içi zina gibi ciddi ahlaki ikilemlerin yükü altındaydılar. Olay 
Kitabı Mukaddes ahlak kuralları için bir benzetme olarak görülmüĢse de, 
bu kentlerin ve hikâyede anlatılan olayların varlıkları konusunda herhangi 
bir kanıt var mıdır? 

KĠTABI MUKADDES'ĠN HĠKÂYESĠ 
 
Hikâyede Ġbrahim ile Lût, Kenan topraklarında çobanlar olarak 

sürülerini otlatırlar. Hayvanlar çoğalınca ülke ikisine de yetmez. Bunun 
üzerine Ġbrahim ayrılmalarına karar verir ve gideceği yeri ilk seçme 
hakkını Lût'a verir. Lût, ġeria Vadisinin bol sulu ovasını seçer ve 
"havzanın beĢ zengin kentinden" biri olan Sodom yakınlarına yerleĢir. 
Diğer kentler Adma, Tseboim ve Tsoar'dır. 

Ancak Sodom erkekleri günahkâr eĢcinsellerdir ve Tanrı eğer 
piĢmanlık getirmedikleri takdirde hepsini yok edeceği uyarısında 
bulunmuĢtur. Ġbrahim, Tanrı ile suçluların yanı sıra dürüst insanları da 
yok etmenin ahlaklılığını tartıĢır; sonunda Sodom'daki tek dürüst insanın 
Lût olduğu anlaĢılır. 

Lût'u Sodom'u bekleyen felaket konusunda uyarmak üzere iki 
melek gönderilir. Sodomlular Lût'un tanrısal ziyaretçilerini duyunca evine 
gidip görmek isterler. Kötü Sodomlular'ın melekleri taciz edeceklerinden 
korkan Lût, kalabalığa onlar yerine iki bakire kızını sunar. Melekler kapı 
önündeki Sodomlular'ı kör edip Lût'a ailesini alıp kaçmasını söylerler. 

Tanrı Sodom ve Gomorra kentlerine kükürt ve ateĢ yağdırırken Lût 
karısı ve iki kızıyla Tsoar kentine kaçmaya baĢlar. Ancak yolda Lût'un 
karısı Tanrı'nın arkasına bakmama emrine uymayınca bir tuz "direğine" 
dönüĢür. Lût, Tsoar'da kalmaya korkarak kızlarıyla bir mağaraya sığınır. 
Kızlar uzun bir tecrit döneminden sonra kendilerine bir çocuk verip 
soylarının devamını sağlayacak bir erkek bulamayacaklarından korkarlar. 
Bu nedenle babalarını sarhoĢ edip ne yaptığını fark edemeyeceği bir 
sırada iğfal etmeye karar verirler. Bu zina birleĢmesinden iki erkek evlat 
doğar: Moablılar ve Ammonoğulları kabilelerinin ataları olan Moab ve 
Ben-ammi. 

Bu hikâyenin herhangi bir noktasının doğruluğu hakkında elimizde 
hangi kanıtlar vardır? Lût Gölü bölgesinde Sodom ve Gomorra hikâyesini 



doğrulayacak bazı doğal ve jeolojik olgulara rastlanılmıĢtır. Ayrıca, son 
zamanlardaki arkeolojik keĢifler de kutsal kitabın hikâyelerine belirli bir 
inanılırlık kazandırmaktadır.  

Sodom ve Gomorra'nın yıkılması: 16. yüzyıl baĢlarında bir Alman 
Kitabı Mukaddes gobleninden ayrıntı. 

OLGULARIN DOĞAL OLARAK MEYDANA GELMESĠ 
Ġki büyük kara kütlesinin birbirlerinden ayrılması sonucunda Lût 

Gölü'nde sık sık depremler olur. Tarihi kayıtlardan baĢka yerlerde 
kentlerin geçmiĢte depremlerle yok olduklarını biliriz ve eğer bunlar fay 
hattı üzerindeyseler depremler de daha Ģiddetli olur. Aynı jeolojik süreç 
yeryüzünün en alçak su kütlesini de yaratmıĢtır. 

Deniz yüzeyinin yaklaĢık 400 metre altında derin bir vadide yer 
alan Lût Gölü tuz oranı çok yüksek bir sudur, tuz yoğunluğu dibe doğru 
giderek artar ve kıyılarında sık sık tuz oluĢumlarına rastlanır. Bu tuz 
sütunları kimi zaman bir tesadüf sonucu insan biçiminde olabilir ve Lût 
Gölü'ne düĢen her Ģey kısa zamanda tuzla kaplanır ve gölde bakteriler 
dıĢında bitki ve hayvan varlığının yaĢamasına engel olur. Bu nedenle 
Lût'un karısının tuz sütununa dönüĢmesi hikâyesinin böyle bir olağandıĢı 
ama doğal süreçten kaynaklandığını düĢünmek güç değildir. 

Lût Gölü'nün diğer bir garip özelliği de zift bakımından zengin 
olmasıdır ve bu da zaman zaman iri topaklar ya da petrol birikintileri 
olarak yüzeye çıkar. Sodom ve Gomorra krallarının Suriye krallarıyla bir 
savaĢ sırasında kaçarlarken "zift kuyularına" düĢmeleri olayı da akla bu 
durumu getirir (Ve Siddim Vadisi zift kuyuları ile dolu idi ve Sodom ve 
Gomorra kralları kaçtılar ve orada düĢtüler ve geri kalanlar dağa kaçtılar; 
(Tekvin 14:10) 

Dahası, Lût Gölü kıyılarının yumuĢak kireçli topraklarında yumruk 
büyüklüğünde kükürt toplarına rastlanır. Eski Ahit'in Sodom ve Gomorra 
hikâyesini yazanlar, "kükürt taĢı" adını verdikleri bu alev alan topları 
mutlaka biliyor olmalıydılar. O nedenle göklerden yağan ateĢ 
yağmurunun kentleri yakıp yıktığı hikâyesi bu garip nesnelerden 
kaynaklanmıĢ olabilir. 

SODOM VE GOMORRA'YI ARARKEN 
Kitabı Mukaddes bilginleri ve arkeologlar yüz yıldan uzun bir 

süredir Sodom ve Gomorra kentlerinin bulunduğu yerleri saptamaya 
çalıĢmaktadırlar. Ġlk önceleri bunların Lût Gölü'nün kuzeyinde mi yoksa 
güneyinde mı olduğu tartıĢılmıĢtı. 

De Saulcy, 1851'de Lût Gölü'nün kuzeybatısında yaptığı bir 
araĢtırmada Eriha ve Kumran'ın kayıp kentler olduğunu ileri sürdü. 
1920'lerde Peder Alexis Mallon'un kuzeydoğu kıyısındaki Teleylat 
Ghassul'da yaptığı kazılar büyük bir Kalkolitik Dönem (ĠÖ yaklaĢık 3600) 
yerleĢim birimini ortaya çıkardı ki, bu daha inanılır bir alternatif olarak 
görüldü. Bu önerinin aksayan yanı, çoğu bilimadamlarının Sodom ve 



Gomorra hikâyesinin yeraldığına inandıkları Tunç Çağı'nda (ĠÖ 3150-
1550) bu alanda bir yerleĢim izine rastlanılmamıĢ olmasıydı. 

1896'da bugünkü ġeria'da Medeba'da 6 ile 7. yüzyıldan kalma bir 
mozaik harita bulundu. Bu haritada Lût'un kaçtığı ilk kent olan Tsoar, Lût 
Gölü'nün güneydoğu uçundaydı. Klasik tarihçiler Diodorus, Strabon, 
Joscphus ve Tacitus ve daha sonra ortaçağ Arap coğrafyacıları Yakut, 
Mesudi, Mukaddesi ve Ġbn Abbas bu bölgeyi tarif etmiĢlerdi. 

William F. Albright, Rahip Melvin G. Kyle, Peder Alexis Mallon ve 
diğerleri 1924'te bölgeyi araĢtırarak Tsoar'ın yerini doğrulamaya 
çalıĢtılar. Tsoar'ın Moab ülkesi olarak saptanması kendilerini, Kitabı 
Mukaddes'te Arnon olarak belirlenen Mucip Nehri'nin güneyini 
araĢtırmaya yöneltti. Lisan yarımadasını ve yakınlardaki vadileri 
araĢtırdıktan sonra çağdaĢ Safi kasabasının eski Tsoar olduğunda karar 
kıldılar. Sir John Maundevil de 1322 ile 1356 arasında Safi'yi ziyaret 
ettiğinde bu kuramı çok daha önce ileri sürmüĢtü. 

Sodom ve Gomorra'nın araĢtırılmasına 1930'larda Lût Gölü'nün 
güneyindeki sığ havzayı araĢtıran Le P.F.M. Abel, F. Frank ve Nelson 
Glueck katıldılar. Bu tuz kaplı alan Eski Ahit'in "tuz denizinin yanındaki 
Siddim vadisi" tanımına uymaktadır (Bunların hepsi Siddim vadisinde [bir 
tuz denizidir] birleĢtiler,-Tekvin 14:3). 

Konstantinos Politis tarafından yapılan son araĢtırmada Safi'nin 
gerçekten Tsoar olduğu anlaĢıldı ve tam da Medeba haritasının 
gösterdiği yerde çıkmıĢtı. 

"Havza Ģehirleri"nin (Ve Lût, Havza Ģehirlerinde oturdu ve Sodom'a 
doğru çadır kurardı; Tekvin 13: 12} Lût Gölü'nün suları altında kaybolmuĢ 
olduğu önerisi ilk kez 4. yüzyıl hacılarından Egeria tarafından ileri 
sürülmüĢtür. 

Çok daha sonra 19. yüzyıl sonlarında William Lynch'in, Albright'ın 
ve Kyle'ın denizin kuzey ucunda olduğunu bildirdikleri birkaç küçük ada, 
günümüzde su altında kalmıĢtır. Lût Gölü günümüzde, ABD'nin uzay 
kuruluĢu olan NASA tarafından, uydu fotoğrafları ve suyun altında da 
deniz tabanı incelemeleriyle araĢtırılmaktadır. AraĢtırmalar sonucunda 
ulaĢılan genel yargıya göre, Sodom ve Gomorra'nın, kıyıdan çok, Lût 
Gölü'nün altında bulunabileceği kuramı kesinlikle inanılır gibi 
görünmektedir. 

(Solda) ġeria'da Medeba'da bulunan 6-7. yüzyıl mozaik haritasında 
Lût'un Tsoar kenti dıĢında sığındığı yer gösteriliyor. (Ortada) Bab ed-
Drah kazısında Erken Tunç Çağı'na (ĠÖ yaklaĢık 3000) ait yanmıĢ bir 
yerleĢim alanı. (Sağda) Tuzdan oluĢmuĢ Sodom Dağı'nın (Cebel Usdam) 
içi. Su, tuzu eriterek bu yüksek mağaraları oluĢturuyor. 

SON ARKEOLOJĠK KANITLAR 



Paul Lapp, Walter Rast, Thomas Shaub ve Burton MacDonald 
tarafından yakın zamanlarda eski kıyı boylarında ve Lût Gölü'nün güney 
havzasının jeolojik fay hatlarında araĢtırmalar ve kazılar yapılmıĢtır. 

AraĢtırmacılar 1970'li ve 80'li yıllarda oralarda bir zamanlar büyük 
yerleĢim alanları olduğunu keĢfetmiĢlerdir. Bab ed-Drah gibi bazıları 
Erken Tunç Çağı'nda (ĠÖ yaklaĢık 3000 yılları} yanarak yok olmuĢlardır. 
Bunlar efsanevi "havza Ģehirleri" olabilirler mi? 1976'da bu kentlerin 
Suriye'deki Ebla'da bulunan Erken Tunç Çağı tabletlerinde yer aldıkları 
saptanmıĢtır. Bu keĢif, kentlerin tarihi varlıklarını doğrulamakta mıdır? 

Konstantinos Politis 1990'larda Safi yakınlarında Deyr'Ayn'Abata'yı 
kazmıĢ ve ilk Bizans Hıristiyanları'nın Lût'un, Sodom ve Gomorra'nın 
yıkılmasından sonra Kitabı Mukaddes'te anlatılanlara göre, sığındığı 
mağara olduğuna inanılan mağaranın üzerinde inĢa edilmiĢ bir kilise 
kalıntısı bulmuĢtur. 

Erken ve Orta Tunç çağlan kalıntılarının bulunması da mağaranın 
Tekvin hikâyesinin geçtiği söylenen dönemde iskân edildiğini 
göstermektedir. Bu arada yakın çevrelerdeki kazılarda da benzer Orta 
Tunç Çağı eserlerine rastlanılmıĢtır. 

Eski Ahit aslında bir ahlaki rehberlik kitabı olarak görülüyorsa da, 
çağdaĢ arkeolojik ve jeolojik keĢiflerin Sodom ve Gomorra hikâyesinin 
yer almıĢ olabileceği fiziki ve tarihi mekânları doğruluyor olması gayet 
ilginçtir. (FAZIL MUSTAFA TAġÇI- Tarih öğretmeni) 
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36-) Ve ila medyene ehahüm ġu'ayba* fekale ya 

kavmi'budullahe vercül yevmel' ahıre ve lâ ta'sev fiyl' Ardı 
müfsidiyn; 

 
Medyen'e de kardeĢleri ġuayb'ı... Dedi ki: "Ey yurttaĢlarım... Allâh'a 

ibadet edin, sonsuz geleceğe iman edin ve bozguncular olarak 
yeryüzünde taĢkınlık yapmayın." (A.Hulusi) 

 
36 – Medyene de kardeĢleri ġuayb‟ı, vardı dedi ki: ey kavmim, 

Allaha ibadet edin de son güne Ümit besleyin; müfsitlikle yer yüzünü 
berbat etmeyin. (Elmalı) 

 
 
Ve ila medyene ehahüm ġu'ayba Medyen‟e de soydaĢları ġu‟ayb 

ı göndermiĢtik. Meyden geliĢmiĢ bir tarım ve ticaret uygarlığı idi. 
Bugünkü Akabe körfezine yakın, yine Amman vadisi boyunca uzanan 
gerçekten yemyeĢil bir bir bölgede kurulmuĢ bir uygarlıktı. Daha önce 
A‟raf suresinde, hicr suresinde, enbiya suresinde, kasas suresinde geçti. 
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oralarda da açıklamasını yaptığımız için burada fazla değinmeyip 
geçelim. 

 
fekale ya kavmi'budullahe vercül yevmel' ahıreve lâ ta'sev fiyl' 

Ardı müfsidiyn ve o, kim? Hz. ġu‟ayb, Medyen‟e gönderilen peygamber. 
Ey kavmim demiĢti, Allah‟a kulluk edin, o ki ahiret gününe umutla 
bakabilesiniz, yani eğer ahiret gününden umut etmek istiyorsanız yalnız 
Allah‟a kulluk edin. Dahası yer yüzünün fesadıyla sonuçlanacak 
düzenbazlıklar yapmayın demiĢti, veya yapmayasınız. Allah‟a kulluk 
ederseniz bunu yapmazsınız, bundan kaçınır ve sakınırsınız demiĢti. 

 
vercül yevmel' ahır reca, sonunda sevinç olan beklenti emektir 

reca. Rica Ģeklinde Türkçe ye geçmiĢ. Sonunda beklentinizin 
karĢılanacağını umarak beklentinizi ifade etmek. Aslında erguvan aynı 
kökten gelir. Urcuvandır aslı. Urguvan, reca dan gelir. Neden erguvana 
böyle bir kökten isim verilmiĢ? Çünkü açtığı zaman baharı müjdeler. Pes 
pembe, sanki bir cennet gülü gibi açar görenin içinde baharlar estirir, 
görenin içine umut üfler. Onun için urcuvan, bizim Türkçemize erguvan 
diye geçmiĢ. 

 
 
37-) Fekezzebuhu feehazethümür recfetü feesbahu fiy darihim 

casimiyn; 
 
Onu (ġuayb'ı) yalanladılar... Bu yüzden onları o Ģiddetli sarsıntı 

yakaladı da yurtlarında diz üstü çökmüĢ hâlde kaldılar. (A.Hulusi) 
 
37 - Buna karĢı onu tekzip ettiler, derken onları o recfe tutuverdi de 

yurtlarında dizleri üstü çöke kaldılar. (Elmalı) 
 
 
Fekezzebuhu fakat onu yalanladılar. feehazethümür recfeh 

derken Ģiddetli bir sarsıntı onları yakalayıverdi. feesbahu fiy darihim 
casimiyn ve kendi diyarlarında cansız dona kaldılar. 

 
Biz okurken ne kadar kolay okuyoruz, fakat yaĢayanlar ne dehĢet 

yaĢadılar düĢünmesi bile zor. Küçük, ona göre kıytırık bir deprem bile 
ruhlarımız üzerinde bir ömür süren sarsıntılar bırakıyor da, düĢünün 
böyle bir felaketi, düĢünün böyle bir belayı. Allah korusun diyelim. A‟raf 
suresinde açıklamıĢtık. Racfe; Ģiddetli sarsıntı, deprem manasına 
geliyor. Evet, yani bela depremi. 

 
 



38-) Ve 'Aden ve Semude ve kad tebeyyene leküm min 
mesakinihim* ve zeyyene lehümüĢ Ģeytanu a'malehüm fesaddehüm 
anissebiyli ve kânu müstebsıriyn; 

 
Ad ve Semud'a (da böyle yaptık)... Onların meskenlerinden 

durumlarını anlamıĢsınızdır... ġeytan kendilerine yaptıklarını süsledi de 
onları (Hak) yoldan engelledi... Gerçeği anlayacak hâlde olmalarına 
rağmen! (A.Hulusi) 

 
38 - Âd‟e de, Semûd‟e de ki size bunlar meskenlerinden belli 

olmaktadır, ġeytan onlara amellerini tezyin etmiĢti de kendilerini yoldan 
çevirmiĢti, halbuki gözleri açık adamlar idiler. (Elmalı) 

 
 
Ve 'Aden ve Semude ve kad tebeyyene leküm min 

mesakinihim onlara ait mesken kalıntılarının da ayan açık ortaya 
koyduğu gibi Âd ve Semud kavimlerine de benzer bir akıbet verdik, 
onlarda aynı akıbete uğradılar. 

 
Âd kavminin akıbeti farklı yerlerde aktarılmıĢtı. Efsanevi baĢkenti 

Ġrem di. Ġrem kentinin efsaneleĢmesi M.Ö. si tarihçilerinin de diline 
düĢmüĢtü. Kur‟an da bir yerde gelir zaten; Ġreme zâtil 'ımâd. (Fecr/7) de 
. sütunlar sahibi Ġrem kenti. Bugün Yemen le Umman arasında ki tam 
güney Arabistan‟da yer alan Hadramed ile Umman arasında ki bölgede. 
Ahkaf kum çölü, kum dağlarının olduğu yerde kurulmuĢ bir uygarlık. Öyle 
bir belaya uğramıĢtı ki bu belayı çok değil bu yakınlarda, yaklaĢık 20 yıl 
önce yapılan kazılar ortaya çıkardı. 12 m. Lik kum dağlarının altından 
muhteĢem bir uygarlığın yıkılmıĢ felaket geçirmiĢ kalıntıları bulundu. 
Kum denizinin altına girmiĢti. ĠĢte Âd. 

 
ve zeyyene lehümüĢ Ģeytanu a'malehüm zira Ģeytan onlara 

iĢledikleri kötülükleri süslü göstermiĢti. Evet, aslında alacağımız hisse bu. 
Belki bu ibare doğrudan hepimize yönelik. ġeytan eylemleri nasıl süsler. 
ġeytanın süslediği eylemler aslında imajla yetinip eĢyanın hakikatine 
bakmayı akıl etmeyen, yani akletmeyenlerin aldanacağı bir Ģeydir. 
Yaldızına takılır. 

 
Yılanın da rengi albenilidir, dünyanın en canlı renkleri, en parlak 

renkleri yılanlarda bulunur. Fakat rengine aldanıp ta sokmasına izin mi 
verelim. Onun içim Ģeytan günahları süslemiĢtir. Günahların yılan gibi 
sadece parlak rengine bakıp ta onun akıbetini, arkasında ki zehiri fark 
etmemek, Yılanın rengine bakıp onu kucaklamaya benzer. Onunla aynı 



çuvala girmeye benzer. Tasavvuru Ģeytana inĢa ettirmek iĢte bu. eĢyanın 
imajıyla yetinenler hakikatini göremezler. 

 
fesaddehüm anissebiyli ve kânu müstebsıriyn sonunda onlar 

üstelik açık göz ve uyanık geçinen kimseler oldukları halde yoldan 
saptılar. ve kânu müstebsıriyn uyanık kimseler oldukları halde, Yani 
ben bunu uyanık ve açıkgöz diye çevirdim. Belki peygamberleri 
kendilerine hakikati gösterip onlar da hakikati gördükleri halde diye de 
anlaĢılabilir. Ama birinci mana bana daha doğru geldi, daha müraccah 
geldi. 

 
Uyanık geçiniyorlardı çünkü medeniyet kurmuĢlardı, ileri 

uygarlıktılar. ÇağdaĢlarından ileri olmaları kendilerini küstahlaĢtırmıĢtı. 
Kurdukları medeniyetin altı boĢalıyordu. Ahlak ile desteklenmemiĢ bir 
uygarlık, kuranların tepesine yıkılırdı. Bunu görmediler, göremediler. 
Ġmaja yatırım yaptılar ama içini boĢalttılar, içeriğini bom boĢ yaptılar. Ruh 
yoktu. 

 
Biliyorum aklınıza bugünlerden de bir Ģeyler geliyor. Tıpkı bugünkü 

batı uygarlığı gibi içini boĢaltıp dıĢını sıvadılar ve nasıl altının oyulduğunu 
görmediler. Ġnsandan kesip eĢyaya yatırdılar. Ġnsanın insanlığını oyup, 
insanın imajına yatırdılar ve sonuç insanın ölümü. 

 
 
39-) Ve karune fir'avne ve hamane ve lekad caehüm Musa Bil 

beyyinati festekberu fiyl Ardı ve ma kânu sabikıyn; 
 
Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı (da böyle yaptık)... Andolsun ki 

Musa onlara apaçık deliller olarak geldi de; dünyada benlik - büyüklük 
tasladılar... Oysa (gücümüzün) önüne geçemezlerdi! (A.Hulusi) 

 
39 - Karun‟a ve Firavun‟a ve Hamân‟e de, celâlim hakkı için onlara 

Musâ beyyinelerle geldi de onlar o yerde kibirlenip kafa tuttular, halbuki 
önüne geçecek değillerdi. (Elmalı) 

 
 
Ve karune fir'avne ve haman Karun, Firavun ve Haman‟da aynı 

akıbete uğradı. 
 
Bu üçlüye dikkat. Bu üçlü Kur‟an da birkaç yerde daha üçü bir 

yerde gelir. Yani beĢi bir yerde gibi, üçü bir yerde gelir. Üç erki temsil 
eder aslında. Karun ekonomik erki, Firavun siyasal erki, Haman ideolojik 
erki. Bu üçü birleĢti mi zulüm katmerli olur. Bu üçü birleĢti mi Firavun 



sistemi ortaya çıkar. Ekonomik erk, siyasal erk ve ideolojik erk. Zulmün 
üç sacayağı bunlar. Karun‟un kıssasına bir önceki surede ayrıntılı olarak 
değinilmiĢti. Kasas/76. ve diğer devamındaki ayetlerinde. Onun için 
burada uzun uzadıya durmayacağız. Ama sadece Ģunu söylemekle 
yetineyim, Karun tüm zamanlar boyunca gördüğünüz homo ekonomikus, 
yani ekonomik insan, ekonomi insanı tipidir. O kendisine imtihan için 
verilmiĢ serveti Allah‟a karĢı kullanan bir tip. Yani servetin bir sınav aracı 
olduğunu unutup serveti bir güce çevirerek insanlara tahakküm aracına 
dönüĢtüren bir tip. 

 
ve lekad caehüm Musa Bil beyyinat doğrusu Musa hakikatin 

apaçık delilleriyle onlara gelmiĢti. festekberu fiyl Ard fakat onlar 
yeryüzünde büyüklük tasladılar.  

 
Bu estekbar sözcüğüne dikkat değerli dostlar. Kötülüğün bu 

prototiplerinin ortak özelliği bu. Ġki özelliği var tekebbür ve estekbar. 
Tekebbür bireysel, estekbar sistemle ilgilidir. Tekebbür; küstahlık, kendini 
beğenmiĢlik, bencillik. 

 
Bu günkü batı uygarlığına bakın egosantriktir. Ben merkezcidir. 

Onun için harita da bile kendisini yukarı getirir. Onun için kendisini 1. 
dünya ilah eder siz  2., 3. 4. dünyasınız. Onun için kendisi merkezdir, 
ona göre siz yakın doğu, uzak doğu, orta doğusunuzdur. Yani kendisine 
ne kadar uzak ve yakınsanız öyle isimlendirir. Merkez odur çünkü. 
Böylesine bir bencillik, tabiatta dahil. ĠĢte böyle. 

 
Ġkincisi ise iystekbar; yani hegemonyacılık, baskıcılık. Çok sever 

hegemonyayı. BaĢkalarının üzerinde baskı kurmak ister. Onların 
değerlerini sömürmek ister. Kendini onlara dayatır. Kendisini evrensel, 
onları yerel ilan eder. Kendini moda, onları demode ilan eder. Kendini 
yeni onları eski ilan eder ve yeni olmak ona iĢgal ve sömürme hakkını 
vermiĢ kabul eder, öyle düĢünür. 

 
ve ma kânu sabikıyn ne ki onların hiç biride bizi asla aĢamadılar. 

Allah‟la ayaklaĢmak ve O‟nu aĢacağını sanmak ne büyük ahmaklık 
Allah‟ım. ĠĢte bunu söylüyor. ve ma kânu sabikıyn onlar aĢamadılar 
diyor. Allah ile yarıĢmaya kalkmak, Allah ile ayaklaĢmaya kalkmak, bu 
nasıl bir tasavvurun ve zihin dünyasının sonucu. O‟nu geçerim haĢa. Bu 
mantığa cevap bu. 

 
 
40-) Feküllen ehaznâ Bi zenbih* feminhüm men erselna aleyhi 

hasiba* ve minhüm men ehazethüssayhatü ve minhüm men hasefna 



Bihil'Ard* ve minhüm men ağraknâ* ve ma kânAllâhu liyazlimehüm 
ve lâkin kânu enfüsehüm yazlimun; 

 
Her birini kendi suçunun sonucuyla yakaladık... Onlardan kiminin 

üzerine hortum irsâl ettik! Onlardan kimini o korkunç dalgalı ses yakaladı! 
Onlardan kimini yerin dibine geçirdik... Onlardan kimini de suda boğduk... 
Allâh onlara zulmetmiyordu; fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. 
(A.Hulusi) 

 
40 - Hasılı her birini günahıyla yakaladık, kiminin baĢına bir taĢ 

yağdıran gönderdik, kimini sayha alıverdi, kimini yere geçirdik, kimini de 
gark ettik, Allah onlara zulmetmiyordu ve lâkin kendi nefislerine 
zulmediyorlardı. (Elmalı) 

 
 
Feküllen ehaznâ Bi zenbih sonuçta her birini günahlarından 

dolayı enseledik. Evet, yani bu aslında geçmiĢte kalmıĢ Ģey değil, ilahi 
yasaya atıftır. Bundan böyle de enseleriz. feminhüm men erselna 
aleyhi hasiba ve onlardan kimileri üzerinde bela fırtınası estirdik.  

 
Kim gibi? Âd kavmi gibi, bela fırtınası. Bu fırtına kum dağları altında 

bıraktı onları, mahvoldular. ve minhüm men ehazethüssayha kimisini 
de sarsıcı bir azap çığlığı yakaladı.  

 
Evet, kim gibi? Semud kavmi gibi. ve minhüm men hasefna 

Bihil'Ard yine onlardan bazı kimseleri yerin dibine geçirdik.  
 
Kim gibi? Karun gibi. ve minhüm men ağraknâ bazılarını da 

boğulmaya terk ettik, Firavun ve yandaĢları gibi. ve ma kânAllâhu 
liyazlimehüm ne var ki onlara zulmeden asla ama asla Allah değildi. ve 
lâkin kânu enfüsehüm yazlimun ve fakat onlar asıl kendi kendilerine 
zulmetmiĢlerdi. 

 
Allah insanı keramet sahibi yarattı, izzet sahibi yarattı, Ģeref sahibi 

yarattı. Mahlukatın içinde en Ģerefli mevkie oturttu. Onlar kendi onurlarını 
beĢ paralık ettiler. Kendilerine zulmettiler. Ġnsana da zulmettiler ve 
sonuçta Allah onlara yaptıklarının acısını tattırdı. ..Aziyzün Züntikam. 
(Ġbrahim/47) olan Allah. 

 
 
41-) Meselülleziynet tehazû min dûnillâhi evliyâe kemeselil 

ankebut* ittehazet beyta* ve inne evhenel buyuti lebeytül ankebut* 
lev kânu ya'lemun; 



 
Allâh dûnunda (tanrı kabul ederek birbirini) velîler edinenlerin 

meseli, bir ev edinen diĢi örümceğin meseli gibidir... Muhakkak ki evlerin 
en zayıfı elbette diĢi örümceğin ağıdır! Eğer bilselerdi. (A.Hulusi) 

 
41 - Allah dan baĢka velilere tutunanların meseli örümcek meseli 

gibidir: bir ev edinmiĢtir fakat evlerin en çürüğü de Ģüphesiz örümcek 
evidir, eğer bilselerdi. (Elmalı) 

 
 
Meselülleziynet tehazû min dûnillâhi evliyâe kemeselil 

ankebutittehazet beyta Allah‟tan baĢkalarını sığınılacak otorite edinen 
kimselerin durumu ördüğü ağı ev edinen örümceğin durumuna çok 
benzer. Allah‟tan baĢkalarını sığınılacak otorite edinen kimselerin 
durumu bu diyor ayet. Ördüğü ağı ev edinen örümceğin durumuna 
benzer. Ġlginç bir benzetme, bu ayete de adını veren, adını ilham eden 
ayet bu sureye.  

 
Örümcek evine sığınan örümcek kafalılara hitap ediyor, onları dile 

getiriyor. Ġnsan örümcek kafalı olursa örümceğin evini Allah‟a karĢı zırh 
gibi görür. Olur mu? gülünç ama olur. Çünkü insan ĢaĢırmaya görsün. 
Ġnsan böyledir. Allah‟ın gücüyle kendi gücü arasındaki farkı görmez. 
Kendi güçsüzlüğünü, Allah‟ın sınırsızlığını. Kendi yetersizliğini, Allah‟ın 
yeterliliğini görmez. Haddini bilmezse örümceğin evine sığınır da yer 
yüzünün en korunaklı yerinde olduğunu düĢünür. Öyle olur, örümcek 
kafalılık galiba bu iĢte. 

 
Ankebût; diĢi örümcektir. Ferra‟nın da vurguladığı gibi erkeğine 

ankeb denilir. Bu Ģöyle ilginç bir bulguyla da bir anektot olarak 
nakledebiliriz, tefsir olarak değil de; DiĢi örümcek, bazı cinsler erkeği ile 
çiftleĢtikten sonra erkeğini yerler. Yani erkek diĢi örümceğe iç güveysi 
gibi gelir, sığınır ona, fakat mezarı olur. Evi mezarı olur. 

 
Ġnsanların Allah‟a sırt dönmesi çok ilginç bir benzetmeyle izah 

ediliyor. Böyle iĢte, eğer Allah‟tan kaçar da örümceğe sığınırsan, hem 
seni istismar eder, hem de döner yer, öldürür. Onun için örümceğin evi 
misali insanın üzerinde çok yoğun düĢünmesi gereken ve aslında bu 
dünya hayatında insanın düĢtüğü bir çok tuzağı ifade eden müthiĢ bir 
benzetme. 

 
ve inne evhenel buyuti lebeytül ankebut ne ki evlerin en çürüğü 

elbette örümcek ağıdır. Pamuk ipliğine umut bağlamak, veya pamuk 
ipliğine hayat bağlamak. Böyle de diyebiliriz. ĠĢte bu ne kadar taĢır? Ne 



kadar taĢırsa o kadar. Örümceğin evi rüzgara ne kadar dayanırsa iĢte o 
kadar. lev kânu ya'lemun keĢke bunu bir bilebilselerdi.  

 
Ancak böyle bitmeliydi bu ayet değil mi? KeĢke bunu bilselerdi. 

Aslında insanların Allah‟tan kaçıp sığındıkları her durumun bir örümceklik 
olduğunu bilselerdi, Allah‟a sığınırlardı. Gerçek güvenceye sığınırlardı. 
Hıfzeden Allah‟ın hıfzına sığınırlar ve korunurlardı. 

 
 
42-) ĠnnAllâhe ya'lemu ma yed'une min dûniHĠ min Ģey'* ve 

"HU"vel 'Aziyzül Hakiym; 
 
Muhakkak ki Allâh, O'nun dûnunda yöneldiğiniz Ģeyleri bilir... "HÛ"; 

Aziyz'dir, Hakiym'dir. (A.Hulusi) 
 
42 - Her halde Allah biliyor ki onlar onun berîsinden nelere, ne gibi 

Ģeylere yalvarıyorlar, halbuki azîz odur, hakîm O. (Elmalı) 
 
 
ĠnnAllâhe ya'lemu ma yed'une min dûniHĠ min Ģey'  Ģüphesiz 

Allah onların kendisinden baĢka yalvarıp yakardıkları her Ģeyi çok iyi bilir. 
Ya da; Burada ki “ma” ilgi zamirini olumsuzluk edatı olarak okursak 
manas Ģöyle de verilebilir. Allah dıĢında yalvardıklarının bir hiç olduğunu 
Allah çok iyi bilir. Yani hiçbir Ģey olduğunu. 

 
ve "HU"vel 'Aziyzül Hakiym zira yüceler yücesi olan, hikmetiyle 

muamele eden hep O‟dur. 
 
 
43-) Ve tilkel emsâlü nadribüha linNas* ve ma ya'kılüha illel 

alimun; 
 
ĠĢte misaller, insanlara vurguluyoruz! (Fakat) onları âlimlerden 

baĢkası aklıyla değerlendirmez! (A.Hulusi) 
 
43 - Hem bu meseller yok mu, biz onları insanlar için darp ediyoruz, 

mamafih onlara âlimlerden maadasının aklı irmez. (Elmalı) 
 
 
Ve tilkel emsâlü nadribüha linNas iĢte bütün bu misalleri biz 

insanlar için veriyoruz. ve ma ya'kılüha illel alimun ne ki bunları sadece 
eĢyanın var ediliĢ amacını bilenler kavrayabilir. 

 



Evet, burası çok önemli dostlar. Bütün yukardan beri verilen 
misaller, peygamber kıssaları, ondan sonra verilen örnekler, hep bütün 
bunlar adeta bu ayetin son cümlesinde son sözüne kavuĢtu. Bu ayeti 
doğru anlamamız için, bu cümleyi daha doğrusu 43. ayetin son cümlesini 
ayette ki iki kavramı doğru anlamamız lazım.  

 
ya'kılüha, a‟kl, akletme illel alimun Ġlm, bilm. Bilgi ve akıl. Ġlim ve 

akıl. Bu iki kavramı Kur‟an ın inĢa ettiği gibi doğru algılarsak o zaman 
problem çözülür ve Allah‟ın muradını ve maksadını çok iyi anlarız. 

 
Ġlim; Ġbn. Faris tarafından Mekayısı'l-Luğa da Ģöyle tarif edilir. El-

Ġlmu yedullu 'alâ eserin bi'Ģ-Ģey'i yetemeyyezu bihi 'an ğayri. Ġlim bir 
Ģeyi, bir hakikati diyelim, ondan olmayan Ģeyden, yani batıldan 
ayırmamız için kendisini izleyerek hakikati bulduğumuz iz, eser, belirti, 
iĢaret, alamettir. 

 
Hemen buradan Ģunu anlıyoruz ilim bizatihi kendi, maksat değildir, 

alamettir. Zaten alametle ilm aynı kökten gelirler. Hatta ilm alamet 
mastarından türetilir bazı dilcilerce. Yani iĢaret, eser, izdir. Bu izi 
izleyerek hakikate ulaĢırız. Fakat bu iz bize sahte izleri gerçek izden 
ayırmayı öğretir ilm. ġimdi anlıyoruz değil mi neden Firavun‟un 
gördüğünü, firavunun topladığı sihirbazlar da gördüğü halde firavun iman 
etmeyip sihirbazlar iman etti? Çünkü onlar bilgiye sahip idiler. Bilgin 
idiler. O dönemin uygarlığında zaten kimyagerler ve fizikçiler sihirbaz 
oluyorlardı. Onlar aslında bir tür kimyevi ve fiziki alet ve edevatla 
yapıyorlardı bu iĢi. Onun için firavunun göremediğini onlar gördüler. Ġlim 
bu, bir iz, bir alamet, bir eser. Ona bakarak ondan olmayanı ayırt 
ediyoruz. 

 
Peki akıl? Akıl da ugal, ıgal kökünden gelir. Bağ, yular demektir. 

Hayvan yularına da bu kelime verilir. Onun için bağlamakla ilgilidir akl. 
Bağ ne için kullanılır? bir Ģeyi bir Ģeye bağlar. Yani bağlamayınca 
hedefinden sapan yörüngesinden çıkan, zarar verme ihtimali olan, 
istikametini kaybedecek olan bir Ģeyi, bütün bunlardan korumak için bir 
Ģeye bağlamak. Bağ diyoruz.  

 
Peki insan aklı neyi neye bağlar? Ġnsan aklı bedeni ruha bağlar, 

görüneni görünmeyene bağlar. Ġçkin varlıkları aĢkın varlığa bağlar. 
Mahlukatı hâlikına bağlar. Bu dünyayı öte dünyaya bağlar. Maddeyi 
manaya bağlar. Fiziği metafiziğe bağlar. Yani neleri bağlamaz ki. Zaten 
bu bağı bu sayede kurarız, aklımız sayesinde ve zaten biz hayvanlardan 
bu sayede ayrılırız. Bu bağı kurabildiğimiz için sorarız niçin sorusunu, 
neden sorusunu, nasıl sorusunu. Bu soruları iĢte bağ kurma sayesinde 



sorarız ve bu soruların sonucunda cevaplarına ulaĢmaya çalıĢırız. Her 
Ģeyden öte insanın gerçekle arasındaki bağı kurmaya yarar. 

 
Nasıl kurar bu bağı? Gerçeğin izini sürerek, yani ilm ile. Bilgi ile ilm 

ayrıdır aslında. Kur‟an ın ilm dediği Ģey; veri, data manasına bilgi ile aynı 
değildir. Veri, data manasındaki bilgi yani malumat, hamdır. O kendi 
baĢına gerçeği göstermez, söylemez. Eğer akıl onun gerçekle irtibatını 
kurmazsa. Bütün içinde ki o parçanın yerini fark etmezse. Bütün ve parça 
arasında ki bağlantıyı bilmezse o parça bunu kendiliğinden söylemez. 
Kendi gösterir durduğu yerde. Fakat bir gören lazımdır. Gören olmayınca 
gösterenin göstermesi ne iĢe yarar. ĠĢte ilm budur. 

 
Ġlm; sıradan veri, data manasındaki malumatın hikmet 

istasyonunda çevrime uğrayarak mutlak hakikate bir atıf haline 
gelmesidir. Bu ikisi birleĢirse akl ve ilm burada ki ibarenin kazandığı 
anlam Ģu olur dostlar. 

 
Gerçeğin izini süremeyenler bilgi ile hakikat arasında ki bağlantıyı 

kuramazlar. Evet, gerçeğin izini süremeyenler, bu ibarenin bize ilham 
ettiği mana bu. Bilgi ile hakikat arasında ki, yani alamet, iĢaret ile, o 
iĢaretin gösterdiği maksat arasındaki bağlantıyı kuramazlar. Dolayısıyla 
onlar için eĢya sadece eĢyadır. Ama bu bağı kuran için eĢya bir 
parmaktır. Mutlaka bir Ģeyi gösterir. Onlar için sanatla sanatkar arasında 
bir irtibat yoktur. Onun için sanata bakıp sanatkarı göremezler. Fiille fail 
arasındaki bağlantıyı keĢfedemezler. Bir fiil görmüĢlerse mutlaka bir fail. 
Bir eylem görmüĢlerse mutlaka o eylemi gerçekleĢtirecek olan bir eylem 
sahibi olduğunu keĢfedemezler. Ancak bu bağ sayesinde keĢfederler. Bir 
sanat görmüĢlerse bu sanatın bir sanatkarı var derler.  

 
ĠĢte ancak bu bağ sayesinde bunu söyleyebilirler. Onun içinde 

Kur‟an defaatle akletmeye çağırır. Akleden bir kalbi insanın insan olma 
açısından en büyük sermayesi olarak gösterir ve bizi hep akledenlerden 
olmamız için teĢvik eder. Burada ki söylenen de aslında budur, tefekkür 
bilgi üzerine kurulduğunda hakikate götürür demek ister gibidir. Bilgi 
üzerine kurulmayan bir tefekkür insanı, sahibini çölde kendini kaybetmiĢ 
biri gibi dolaĢtıracaktır. 

 
 
44-) HalekAllâhus Semavati vel Arda Bil Hakk* inne fiy zâlike 

leayeten lilmu'miniyn; 
 



Allâh, semâları ve arzı Hak olarak (Esmâ'sının iĢaret ettiği 
özelliklerle) yarattı! Muhakkak ki bunda iman edenlere elbette bir iĢaret 
vardır. (A.Hulusi) 

 
44 - Allah, o Semavât-ü Arzı (o yüksekleri ve aĢağıyı) Hakk ile halk 

etmiĢtir, elbette bunda mü'minler için bir âyet var. (Elmalı) 
 
 
HalekAllâhus Semavati vel Arda Bil Hakk bu ayetin arkasından 

da bu ayet çok Ģey söylüyor. Zira Allah gökleri ve yeri mutlak gerçeğe atıf 
olsun diye yaratmıĢtır. Gökleri ve yeri mutlak gerçeğe atıf olsun diye 
yaratmıĢtır. Aslında burada ki Bil Hakk anahtar sözcük. Allah gökleri ve 
yeri niçin yaratmıĢtır sorusuna da cevap teĢkil eder. Neyle sorusuna 
cevap teĢkil ettiği gibi. Amaçlı olarak yaratmıĢtır. Bil Hakk. Gerçek bir 
amaca mebni olarak yaratmıĢtır. 

 
Bu Ģu demektir; gökleri ve yeri amaçlı olarak yaratsın da, gökleri ve 

yeri kendisi için yarattığı insanı amaçsız mı kılsın. Bu olur mu? Akleden 
bir kalp varsa eğer bu bağı kurması gerekmez mi? ĠĢte bakınız, iĢte buna 
taakkul denir, bağ kurmak. Gökler ve yere bakacaksınız, bu muhteĢem 
yapı madem bir amaç için yaratıldı, peki ben, bu muhteĢem yapının 
kendisi için yaratıldığı ben amaçsız olabilir miyim? Diye soracaksınız. 
Buna taakkul denir iĢte. Bağ kuran akıl bu soruya sizi götürür. 

 
Zaten bu manada ve yetefekkerune fiy halkıs Semavati vel 

Ard(Al. Ġmran/191) göklerin ve yerin yaratılıĢı üzerinde tefekkür ederler. 
Rabbenâ mâ halakte hazâ batılâ ve derler ki ey rabbimiz sen bunları 
boĢ yere, yani amaçsızca yaratmadın.  

 
Demek ki burada ki “vel”, “Bil Hakk”‟ın zıddı, batıl. Allah amaçsız 

yaratmadı, amaçlı yarattı. 
 
inne fiy zâlike leayeten lilmu'miniyn hiç Ģüphe yok ki bunda 

müminlerin alacağı bir ders mutlaka, ama mutlaka vardır. Neden 
müminlerin alacağı ders vardır? Çünkü Allah‟a güvenenler eĢyanın 
amaçsız olmadığını fark ederler. Ġman Allah‟a güvendir. Allah‟a 
güvenenler bu varlığın her bir unsurunun Allah‟ın müdahalesi dıĢında 
olmadığını bilirler. Onun için Allah‟a güvenirler. Bu güvenin temel sebebi 
Allah‟ın varlık üzerinde ki otoritesidir ve kendileri de o otoriteye kayıtsız 
Ģartsız teslim olurlar. ĠĢte Ġslam budur, ĠĢte Müslüman onun otoritesine 
kayıtsız Ģartsız teslim olan insandır. 

 
Rabbim bu teslimiyeti bizlere layıkıyla versin inĢallah. 



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



Ġslamoğlu Tef. Ders. ANKEBUT SURESĠ (45-69)(126) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Değerli Kur‟an dostları geçen dersimizde Ankebût suresinin 44. 

ayetine kadar iĢlemiĢtik. Hatırlayacak olursanız geçen ders sureye adını 
veren ayetleri iĢlemiĢtik ve özellikle vurgu yapmıĢtık üzerine Çünkü 
rabbimiz vurgu yapmıĢtı. Örümceğin evi, örümceğin ağı sadece çürük 
değil, aynı zamanda kendisine sığınanlara mezar olan bir ağdı. Aslında 
örümcek kafalı olan biri böyle bir tuzağı göremezdi onun içinde Kur‟an 
ımız bize gözünüzü açın, örümceğin ağına saray diye sığınmayın. Neyin 
sağlam, neyin çürük. Neyin kalıcı neyin geçici. Neyin zayıf neyin güçlü 
olduğunu doğru bir bakıĢ açısıyla, doğru bir zaviyeden, doğru bir 
tasavvurla tanımlayın. Eğer bunu doğru yapmazsanız yarın iĢ iĢten 
geçmiĢ olur, ama tuttuğunuz her dal elinize gelir diyordu. 

 
ġimdi devamında ki ayetleri iĢleyeceğiz inĢallah. Ankebût suresinin 

45. ayetiyle dersimize devam ediyoruz. Devamında ki ayet öyle her 
zaman bulunur bir ayette değil. Adeta Kur‟an ın berceste ayetlerinden 
biri. Ġbadetin anahtarlarından biri. Onun için bu ayet üzerinde 
durabildiğim kadar, zamanımın elverdiği kadar durmak istiyorum. 

 
 
Bismillah. 
 
45-) Ütlü ma uhıye ileyke minel Kitabi ve ekımısSalâte, innes 

Salâte tenha anil fahĢai vel münker* ve lezikrullahi ekber* vAllâhu 
ya'lemu ma tasne'un; 

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

Kesinlikle salât fahĢadan (kendini beden kabulünün getirisi olan aĢırı 
davranıĢlardan) ve münkerden (Sünnetullâh'a ters düĢüren Ģeylerden) 
uzaklaĢtırır... Elbette ki Allâh zikri (hatırlanıĢı) Ekber'dir (Ekberiyeti 
hissettirir)! Allâh ne hâlde olduğunuzu bilir. (A.Hulusi) 

 
45 - Sana vahyolunan kitabı güzel güzel oku ve namazı kıl, sahih 

namaz edepsizlikten ve uygunsuzluktan nehy eder ve her halde Allahın 
zikri en büyük iĢtir ve Allah her ne iĢlerseniz bilir. (Elmalı) 
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Ütlü ma uhıye ileyke minel Kitab ey bu ilahi hitabın muhatabı 

olan insan. –Bu metinde yok, fakat metinde bir emir var. Bu emir mutlaka 
bir memur ister, kim bu? eğer bu emrin muhatabını sadece Resulallah‟la 
sınırlandırırsak ayetin devamında ki tenha anil fahĢai vel münker tüm 
kötülüklerden ve çirkinliklerden alıkoyar ibaresini ben Resulallah‟a nasıl 
hasredeyim, olur mu bu? Kötülük ve çirkinlikler aslında bize layık onun 
için ben bu ayetin muhatabının sadece Resulallah değil, aslında bizler 
olduğumuzu, onun içinde ey bu ayetin muhatabı olan insan sana 
söylüyorum dediğini düĢünüyorum ve hitabı böyle algılıyorum.- 

 
Ütlü ma uhıye ileyke minel Kitab sana vahy edilmiĢ olan bu 

mesajı izle ve baĢkalarına da ilet. 
 
Ütlû; hem izle manasına hem de ilet manasını içerir. Ġzle. Neden? 

Çünkü bu mesaj kendisini izlemek için gönderildi. Çünkü bu mesaj soyut 
bir dünya kurmadı sana. Sana somut bir dünya, müĢahhas bir dünya 
kurdu. Çünkü bu mesajın ilk muhatabı ter yüzünde iz bırakan biri. izi 
olanlar izlenir. Onun içindir ki Allah onu örnek gösterdi. Çünkü örnek 
alınabilirdi. O Kur‟an ın insana dönüĢmüĢ biçimiydi. Eğer onun bıraktığı 
izi izlerseniz Kur‟an size dönüĢür. Yani sizin ahlakınızda Kur‟an olur. 
Onun için izle ve ilet.  

 
Ütlû aynı zamanda ilet, baĢkalarına aktar anlamına gelir. Eğer bir 

güzelliği fark etmiĢseniz, güzelliği fark edene. Güzelliğe sahip olmak 
yaraĢır. Diyelim ki sahip oldunuz o zaman o güzelliği baĢkalarıyla 
paylaĢmanız gerek. Çünkü ebedi güzellikler paylaĢıldıkça çoğalırlar. 
Onun içinde baĢkalarına ilet. Ve arkasından devam ediyor ayet; 

 
ve ekımısSalât. Ve salâtı ikame et. Namazı kıl diye çok klasik bir 

biçimde de çevirebilirim. Zaten o müsellem. Bilinen bir hakikat. Fakat ne 
demek salâtı ikame etmek; Bu cümlenin iki anahtar kelimesini kısaca 
tahlil etmem gerekiyor devamını da anlayabilmek için. 

 
Ekım, ekame, ıkamet. Aslında Ka ve me kökünden türetilmiĢ bir 

sözcük. Bir Ģeyin kökü, bir Ģeyi ayakta tutan ana unsur manasına gelir. 
Kame; ayağa kalktı demektir. ekame; doğrulttu, kaldırdı, dikti, yükseltti 
anlamına gelir. Etimolojik kökenini göstermek için bir cümle vermeliyim. 
Ekantul ud. Değneği doğrulttum demektir. 

 
Peygamberimiz namazı tanımlarken Essalâtu imadüd diyn. Namaz 

dinin direğidir. Femen hedemehe hedemed diyn kim onu yıkarsa dinini 



yıkmıĢ olur. Ve men ekamehe ekamed diyn. Kim de onu dikerse dinini 
ayağa kaldırmıĢ olur. 

 
Peygamberin bu hadisi sadece namazın önemine dikkat değil aynı 

zamanda namazın ikamesinin etimolojik kökenine de bir atıftır. O 
nedenle direği ayağa dikmek, kaldırmak. Sanki bir binayı ayakta tutan 
ana sütun gibi algılayalım. Ondan da öte geçip salâtı ikame edin emrini 
var oluĢsal bir manaya taĢıyalım. Çünkü salât; salâ kökünden gelir. Salâ 
insanı ayakta tutan omurgaya denir. Omurga, hatta ekame ile bakıĢımlı 
bir manası da var. Çünkü salleytül asa derse bir Arap değneği ateĢte 
ısıtarak düzelttim demiĢ olur. ġimdi öyle bir etimolojiden yola çıktık ki 
hakikaten bir çok manalar hücum ediyor Ģimdi. Beni söyle beni söyle 
diye.  

 
Namaz dinin omurgasıdır. Yani Allah‟a karĢı insanın esas duruĢu. 

Aslında namaz o değil, namaz o esas duruĢun harekete dönüĢmüĢ bir 
dıĢa vurumudur, tezahürüdür. Onun için namaz bunu değil, bu namazı 
doğurur. Doğurursa huĢû olur. Yani içinizdeki Allah‟a karĢı esas duruĢ 
bilinci öylesine sizi sarıp sarmalar ki bu bilinç sizi ister istemez Allah 
karĢısında aĢk hareketine, yani önce rükû sonra secdeye kapandırır. Ya 
rabbi teslim oluyorum demenin bedence sidir bu. Sadece o kadar mı? 
değil. Allah‟ım senden baĢkasının önünde eğilmem demenin de 
mü‟mincesidir.  

 
Bakınız ateĢte değneği doğrulttum. Değnek eğri, yamuk. Ġnsan 

Allah‟ın müdahalesi olmadan dik duramaz. Allah‟ın müdahalesi olmadan 
kula kulluk yapmazlık edemez. eĢyaya kul olur, dünyaya kul olur, 
değersiz Ģeylere kul olur, değerini beĢ paralık eder. Etmesin diye Allah 
insanın kulluğunu sadece insandan yüksek ve insanın kendisine olan 
sevgi ve korkusunu istismar etmeyecek bir tek zata kulluğunu ister, o da 
kendisi. Çünkü insanın sevgisini istismar etmeyen tek varlık Allah‟tır. 
Ġnsanın korkusunu istismar etmeyen tek varlık Allah‟tır, çünkü Allah 
insanın rakibi değildir.  

 
Ġnsan hemcinsi; ne kadar seviyor olursa olsun, ne kadar yakını 

olursa olsun bir noktadan sonra iĢ karıĢabilir. Bir noktayı geçtikten sonra 
hasetlik baĢlayabilir, kıskançlık baĢlayabilir. Ne kadar yakınınız olursa 
olsun. ĠliĢkinizde bütün bu yamuk Ģeylerin olmayacağı tek iliĢki insan – 
Allah iliĢkisidir. Onun için namaz salât kökünden gelir. Esas duruĢ, klas 
duruĢ. Ġnsanın rabbine karĢı klas duruĢu. O nedenle efendimiz bunun 
çok iyi farkında olduğu için, ki bizler çoğu zaman farkında değiliz. Aslında 
namazın ne muhteĢem bir imkanın görünürde ki Ģekli olduğunu 
bilmiyoruz. Ġçini boĢalttığımız içinde namaz adeta bizim için 



keĢfedilmemiĢ bir hazine olma niteliğini koruyor. KeĢfedilmemiĢ bir 
hazine. Üzerinde oturuyorsunuz, fakat açlıktan ölüyorsunuz. Böylesine 
bir hazine, 

 
ĠĢte onun için efendimiz diyordu ki; Namaz, “Es salâtu kurratu 

ayni..!” namaz gözümün nuru. Namaz hiç gözünüzün nuru oldu mu. 
Gözümün nuru diyecek kadar sevdiniz mi? Bana dünyanızdan üç Ģey 
sevdirildi diyordu ya peygamber. Gözümün nuru namaz..! onun ayrıcalığı 
var. Göz nuru o. Ġkincisi güzel koku. Cenneti hatırlattığı için. Üçüncüsü 
evet, kadın. Ġlginç değil mi. Çok ilginç. Ne, ne ile yan yana geliyor. 
Kadına peygamberi bir iltifatın iĢte söyleniĢi bu. Yani Resulallah‟ın; 
dünyanın tüm kadınlarının layık olduğu o müstesna yeri de göstermesidir 
bu. Namazı kadının yanına, kadını namazın yanına. Gözünüz gibi 
koruyun. Niye? Namaz belli, göz aydınlığı. Allah-insan iliĢkisi. Kadın 
içinde erkek aslında, aynı Ģey, eĢler. Ġnsan için göz aydınlığı da o değil 
mi aslında. Namaz insanın Allah‟a doğru esas duruĢunu temsil eder. 
Ġnsanın Allah‟a dönük yüzünü inĢa eder. Kadın da erkeğin insanlığa 
dönük yüzünü inĢa eder. Onun için yan yana koyuyordu.  

 
Aslında bunun altında çok daha derin bir Ģey yatıyordu; Namazdan 

haz almak, namazdan zevk alabilmek. Yani namazı sırtınızda yıksam da 
kurtulsam diye taĢınan bir yük olmaktan çıkarıp, altınızda bir Burak, sizi 
cennete doğru götüren bir Burak etmek. ĠĢte bu. Onun için Es salâtu 
Mi‟rac‟ul mü‟min. Namaz müminin miracıdır. Buyruluyordu. 

 
Evet değerli dostlar namaz nefis terbiyesi, ruh teskiyesi. AteĢte 

cevherin cüruftan ayrılması gibi insanın cevherini cürufundan ayıran bir 
iĢlemin son aĢamasıdır. O nedenle esas duruĢtur, klas duruĢtur. Es salâ; 
insanı dik tutan omurga unutmayın. ĠĢte namazın etimolojisi bu. Ama 
bütün bunları aslında ayetin devamında ki Ģu cümle için söyledim. 

 
innes Salâte tenha anil fahĢai vel münker çünkü namaz insanı 

tüm kötülüklerden ve çirkinliklerden alıkoyar. “Alı koyma potansiyeli” 
taĢır. ĠĢte bu Namazın insana sunduğu imkan ve Ģimdi bu noktada 
ibadetlerin ruhu gündeme geldi. 

 
Ġbadetler insan içindir. Önce bunun çizelim altını. Allah için değil. 

Yani ibadetin niyeti elbette Allah için, fakat yararı insan içindir. Ġnsanın 
ibadetinden Allah yararlanmaz. Birinin yararlanması için onun ihtiyaç 
duyması lazım, muhtaç olması lazım. Allah‟ın insana ihtiyacı yok.  

 
Peki insan niçin Allah‟a ibadet eder? Çünkü insanın Allah‟a ihtiyacı 

var. Allahsız yapamaz. Allah‟ın sınırsız rahmet denizinden insana 



açması, dökmesi için yasası var. Bu yasa gereği insanın Allah‟a kulluk 
etmesi lazım. Çünkü bu musluk ancak o zaman açılıyor. Yasa bu. 
Rahmet çeĢmesi ancak kulluk vanasıyla açılıyor. O nedenle bunu istiyor. 
Bizim için istiyor. Bir tane istiyor. O biri üzerine koyup bin vermek için 
sadece vermenin yasası gerçekleĢsin diye istiyor. Ġbadet bu. 

 
Namaz duygusal ve düĢünsel bir arınma. Onun içindir ki insanı 

kötülüklerden ve çirkinliklerden alıkoyar. El fahĢa‟ aslında her tür çirkin 
davranıĢ demektir. Ġnsanın değerini düĢüren, insanın yüce onurunu beĢ 
paralık eden, insan onuruna yaraĢmayan her tür çirkinlik demektir. Bu bir 
parça insanın değeri ile alakalıdır. Fakat el münker; Aklın kötü gördüğü 
Ģey demektir. Her Ģey, yani birincisi insanın ontolojik değerini düĢüren 
Ģeyler, ikincisi ise insanın epistemik kalitesini, yani bilgi kalitesini, insanın 
duygu kalitesini, insanın akıl kalitesini, insanın bilinç kalitesini düĢüren 
Ģeyler demektir. Bu ikisini yan yana koyduğunuzda zaten insanın değeri 
ikisinin çarpımından oluĢuyor adeta. Bir boyutuyla yapısal, öbür 
boyutuyla eylemsel. O nedenle ikisini de gündeme getiriyor ve bu iki 
alanda namaz, tabii ki maksadını gerçekleĢtirmiĢ bir namaz bu iki alanda 
insanı onarır diyor. Yani kötülükten ve çirkinlikten nehyeder. Bir set olur. 

 
AteĢle bağlantılı olduğunu söylemiĢtim ya etimolojisinin; Hem 

ekame, hem de salâh köklerinin, yani ateĢte eğri değneği doğrultmak. 
Ġnsanın eğriliğini ateĢe verip doğrultmak adeta. Allah insanı; hamdın, piĢ 
ki yanasın, yan ki olasın. Cürufun cevherinden ayrılsın diyor adeta. Böyle 
anlarsak sanırım yanlıĢ olmaz.  

 
Ondan öte namaz sadece ibadet çerçevesi içinde, bizim ibadet 

tasavvurumuz biraz yamuk. Allah‟a gönderilmiĢ mektuba benzer 
ibadetler. Hepsi öyle; oruç öyle hac öyle, zekat öyle. Namaz ilk mektup. 
Unutmayın nübüvvet yılları boyunca mü‟minlerin 16 yılı oruçsuz geçti, 19 
yılı hacsız geçti, 14- 15 yılı faiz yasağını bilmeden geçti. Fakat 1 yılları 
namazsız geçmedi. Bu çok önemli.  

 
Namaz Allah‟a gönderilmiĢ mektuptur demiĢtim. Öyle mektuplar 

gidiyor ki zarfı var içi yok, mazruf yok, zarfın içi boĢ. Siz gönderiyorsunuz 
ve sizin adınıza ayrılmıĢ posta kutusuna konuluyor. Bir gün gelecek 
mektuplarımız bir bir açılacak, gönderdiğimiz her mektup. Eğer adresi 
doğru ise. Bazılarının içi boĢ çıkacak, boĢ. Siz gönderdiğinizi 
düĢünüyorsunuz ama içi boĢ, yok bir Ģey.  

 
Peygamberin dilinde böylesi bir namaza kılanın yorulduğu yanına 

kalır buyrulur. Tabii ki insanı titreten bir Ģey. Ama Ģunu söylemeliyim ki 
tüm namazlar bir namazı bulmak için kılınırlar. Aslında namaz bitimsiz bir 



yolculuğun günlük beĢ durağıdır ve her durakta acaba burada mı 
bulurum diye durur, iner bakarsınız. Ve bu yolculuk yürümekle biten bir 
yolculuk değil, varanlar yürüyenler olacaktır. Aramakla bulunan bir arayıĢ 
değil, bulanlar arayanlar olacaktır. Arkadan bir Ģey daha geliyor; 

 
ve lezikrullahi ekber ve hele Allah‟ın zikri olması onun en büyük 

boyutudur. Yani namazın nihai maksadına bir atıf. 
 
Allah‟ın zikri, zikrullah birkaç manaya gelir. 
 
1 – Allah‟ın insanı anması. Hani Bakara da; Fezkurûnî ezkurkum. 

(Bakara/152) siz beni anın, beni kaygı edin ki ben de sizi kaygı edeyim. 
Yani siz; “Bu iĢe Allah ne der.” deyin ki ben de titreyeyim sizin üzerinize. 
Evet, iĢte bu insanın Allah‟ı Allah‟ın insanı zikri. MüthiĢ bir hadise. 

 
Tabii zikrullah aynı zamanda Allah‟ın insanı zikri manasına da gelir. 

Onu da içerir. Allah‟ın insanı anması. Zaten bu birbirinin devamı 
olduğuna göre bunu iki mana demek değil, birbirini yamalmayan iki mana 
demek daha doğru olur. Siz Allah‟ı kaygı ederseniz, bu Allah‟ı kaygı 
etmek ne demek kaygınız Allah olur.  

 
Rabbim ne der, yaptığınız her iĢte, yaĢamınızda ben bu hayatı 

kime teslim edeyim diye sorduğunuzda evet bu hayata ihanet etmeyecek 
tek kapı Allah‟ın kapısıdır. Ona teslim etmeliyim derseniz eğer, size 
verdiğiniz zaten kendisinin size hediye ettiği o hayatı bitimsiz bir cennetle 
taçlandırıp geri iade eder. Budur iĢte. Onun için zikrullah insanın 
kaygısının Allah olması, Ġnsanın maksimum hedefinin Allah olması. 
Ġnsanın sebeplerin sebebinin Allah olması. Bilincinin merkezinde Allah 
olması, Allah‟ın gör dediği yerden bakması. EĢyaya, insana, kendisine, 
varlığa, tabiata bütün bunları okurken ilahi bir kitap ve hitap olarak 
okuması. ĠĢte zikrullah bu. 

 
vAllâhu ya'lemu ma tasne'un zira Allah iĢledikleri her bir Ģeyi bilir. 

Allah bilir, onun için insanın aslında namaz kılarken bu namazdan ne 
umduğunu da bilir. Sadece namaz kılıyormuĢ görüntüsünü bilmez, onun 
kaydı namaz kılan insanın yüreğinin derinliklerini de bilir onu da çeker 
kayıt altına alır. Maun suresini bu ayetin tefsiri olarak okumak lazım. 

 
Eraeytelleziy yükezzibü Bid diyn. (Maun/1) Baksana Ģu dini 

yalanlayan adama; Fezâlikelleziy yeduul yetiym. (2)ĠĢte bu yetimi itip 
kakıyor Ve lâ yehuddu 'alâ ta'âmil miskiyn. (3)Yoksulu doyurmuyor 
değil, doyurmaya teĢvik etmiyor. Doyuracak bir de baĢkalarını 
doyurmaya teĢvik edecek. Üç ayet oldu. Feveylün lil musalliyn. (4) Bu 



4. ayet. Dini yalanlayandan girdi, yetimden ve yoksuldan geçti 4. ayette 
yazıklar olsun, özelde namaz kılmak musalliyn namaz kılanlar diye de 
çevrilebilir. Ama doğru çeviri yazıklar olsun böylesine ibadet edenlere. 
Çünkü bu ayetlerin sebebi nüzulü olarak gösterilen tüm olaylar Mekke de 
ki müĢrik ileri gelenleriydi. 

 
Yine maun suresinin indiği zaman dilimini esas aldığımızda bir 

bütün olarak indi parçalı değil tüm olarak indi ve dini yalanlayanlardan 
söz ediyor. Dini yalanlayanın namazı ne demek ki. ĠĢte ibadet orada. 
Demek ki namaz deyince aklımıza sadece salât deyince namaz 
gelmemeli. Kur‟an da bile namaz salât kelimesinin 15 e yakın manası 
var. Zaten salât kelimesi 18 anlamlı bir kelime. Onun için yazıklar olsun 
böyle ibadet edenlere. Niye? Devamını okursak anlayacağız. 

 
Elleziyne hüm 'an Salâtihim sâhûn. (5) Onlar ibadetlerinden 

gafildirler. Ne demek? Onlar ibadetlerinin amaçlarını unutuyorlar. 
Ġbadetin gerçekleĢtirmek istediği Ģeyi gerçekleĢtirmiyorlar. Elleziyne 
hüm yurâûn. (6) çünkü onlar müailik yapıyor, gösteri yapıyorlar. Yani 
namaz kılıyormuĢ, ibadet ediyormuĢ görüntüsü veriyorlar. Ve 
yemne'ûnel mâ'ûn. (Maun/7) KarĢılıksız yardımı da engelliyorlar. 

 
Evet, bu kadar 7 ayetlik bir sure ama aslında namazın tefsiridir. Ġlk 

3 ayet sosyal konuda son 3 ayet ibadet konusunda. Yani insandan 
Allah‟a ve insandan insana ulaĢan 2 boyutlu bir olay. Çift kanatlı bir kuĢ. 
Ġnsan bu. Ġlk ayetler insanın insanla iliĢkisini son 3 ayette insanın Allah ile 
iliĢkisi. Bu ikisi arasında bağlantı yoksa diyor, siz kulluk yapmıyorsunuz. 
Ġbadet etmiyorsunuz. 

 
 
46-) Ve lâ tücadilu ehlel Kitabi illâ Billetiy hiye ahsen* 

illelleziyne zalemu minhüm ve kulu amenna Billeziy ünzile ileyna ve 
ünzile ileyküm ve ilâhuna ve ilâhuküm Vahidün ve nahnu leHU 
müslimun; 

 
Aralarındaki zulmedenler müstesna! GeçmiĢte kendilerine BĠLGĠ 

verilmiĢ olanlarla, en güzeli neyse o Ģekilde mücadele edin ve Ģöyle 
deyin: "Bize inzâl olunana da size inzâl olunana da iman ettik... Ġlâhımız 
ve ilâhınız aynı TEK'tir! Biz O'na teslim olmuĢlarız." (A.Hulusi) 

 
46 - Ehli kitâba en güzel olan suretten baĢkasıyla mücadele de 

etmeyin ancak zulmedenler baĢka, ve deyin ki: biz, hem bize indirilene 
iman ettik hem size indirilene ve bizim ilâhımızla sizin ilâhınız bir, Ģu 
kadar ki biz yalnız ona Müslim‟iz. (Elmalı) 



 
 
Ve lâ tücadilu ehlel Kitabi illâ Billetiy hiye ahsen* illelleziyne 

zalemu minhüm önceki vahyin muhataplarıyla tartıĢırken haksızlık 
etmedikleri sürece, illelleziyne zalemu minhüm. Haksızlık etmedikleri, 
zulmetmedikleri sürece en güzel yol ve yöntemden baĢkasına itibar 
etmeyin.  

 
ĠĢte Kur‟an ın çağrısı dostlar. Ne diyordu?  Ud'u ila sebiyli 

Rabbike Bil hikmeti velmev'ızatil hasene.. (Nahl/125) Rabbimin yoluna 
hikmetle en güzel usul üslup neyse o an o zemin, o zaman neyi 
gerektiriyorsa dengeli bir biçimde zulmetmeden, haksızlık etmeden, 
bağcıyı dövmek için değil, üzüm yemek için çağır. Velmev‟ızatil hasene 
ve güzel bir öğütle çağır. ve cadilhüm Billetiy hiye Ahsen. (Nahl/125) 
ve onlarla güzellikle mücadele et. Buyurun, iĢte vahyin muhatabını 
terbiyesi. Bir baĢka ayet, ona da geçelim; 

 
Ve lâ testevil hasenetü ve les seyyie. (Fussilet/34) hiç kötülükle 

iyilik bir olur mu? idfa' Billetiy hiye Ahsen tezini güzel savun. Çünkü 
savunduğun tezin güzel olması yetmez, onu güzel bir üslupla savunman 
Ģart. Dünyanın en güzel elmasını en kötü pakete sarıp verirsen müĢteri 
tiksinir. Onun için güzel savun. feizelleziy beyneke ve beynehu 
adâvetün keennehu veliyyün hamiym. (Fussilet/34)ola ki muhatabınla 
senin aranda bir düĢmanlık olabilir. Eğer tezini güzel savunursan o sana 
sımsıcak bir dost kesilecektir. Bu da Fussilet/34. ayeti. ĠĢte Kur‟an. 
Burada da buna benzer bir öğüt veriyor. 

 
ve kulu amenna Billeziy ünzile ileyna ve ünzile ileyküm ve 

deyin ki biz, bize de indirilene inandık, size de indirilene inandık. Ne 
müthiĢ bir mücadele yöntemi değil mi, baksanıza dostlar. Bir ehli kitap ile 
konuĢurken aslında onun konuĢacağı çok Ģey olmamalı. Niye? Beni 
davet edeceği bir Ģey yoktur ki. Beni Ġncil‟e imana mı davet edecek. Ben 
zaten Ġncil‟e iman etmeden Kur‟an a etmiĢ olmam ki. Beni Ġsa‟ya imana 
mı, Musa‟ya imana mı davet edecek. Onlar benim peygamberim. Benim 
problemim yok bu konuda. Problem onun problemi. Onun için niye benin 
problemim varmıĢ gibi davranayım ki. Problem onun problemi. 
Ġnanmayan o. Yoksa ben ona inanmazsam zaten Müslüman olmam.  

 
Peygamberler silsilesinden, zincirinden bir tek halka düĢerse tüm 

zincir düĢer. Bunu bilirim, buna iman ederim lâ nuferriku beyne ehadin 
min RusuliH..(Bakara/285) Onun resuller, elçileri arasında birini 
ayırmam, ayırt etmem. Ben bununla emr olundum vahiy bana bunu 
öğretti. Onun için bu gerçeği bu kadar basit söylenebilecek bir gerçeği 



söyleyi vereyim kurtulurum. O düĢünsün, muhatabınız düĢünsün. Ortak 
değerlere atıf yapın diyor yani. Ortak değerleri öne çıkarın ve iletiĢim 
kurmak için bu değerlerden baĢlayın muhatabınızla diyaloga girmek için.  

 
ve ilâhuna ve ilâhuküm Vahid bizimde, sizin de ilahınız bir ve 

tektir deyin devam edin. ve nahnu leHU müslimun ne ki; fark Ģurada 
Biz Allah‟a; O‟na kayıtsız Ģartsız teslim olmuĢuz. Sizin probleminiz 
kayıtsız Ģartsız O‟na teslim olamamak. Yani pazarlık yapmak. Bize 
gönderdiğine evet ama bizden göndermeyip de falancalardan 
gönderdiğine hayır demek. Onun için ya rabbi sen gönderdinse 
gönderdiklerinin hepsine iman ediyorum deseydin kayıtsız Ģartsız iman 
olacaktı. Onun için Müslüman olmak, Allah‟la pazarlık yapmaksızın 
imandır. Fark bu iĢte. Teslim olmuĢ bir duruĢ. 

 
 
47-) Ve kezâlike enzelna ileykel Kitab* felleziyne ateynahümül 

Kitabe yu'minune Bih* ve min haülai men yu'minu Bih* ve ma 
yechadü Bi âyâtiNA illel kafirun; 

 
Böylece sana Kitabı (Hakikat ve Sünnetullâh bilgisini) inzâl ettik... 

Kendilerine Kitap verdiklerimiz (hakikatleri olarak) O'na iman ederler... 
ĠĢte bunlardan, O'na (hakikatlerine) iman eden kimse de vardır... 
ĠĢaretlerimizi sadece hakikat bilgisini inkâr edenler (kilitlenmiĢler) bile bile 
inkâr eder. (A.Hulusi) 

 
47 - ĠĢte sana böyle kitap indirdik, onun için kendilerine kitap 

verdiklerimiz ona iman ederler, Ģunlardan da ona iman eden var ve bizim 
âyetlerimizi ancak kâfirler inkâr eder. (Elmalı) 

 
 
Ve kezâlike enzelna ileykel Kitab ey peygamber, iĢte bu kitabı 

sana böyle bir mesajla indirdik. felleziyne ateynahümül Kitabe 
yu'minune Bih bu yüzdendir ki bu kitabı kendilerine verdiklerimiz 
yu‟minune Bih ona iman ederler. Gönülden güvenirler. Ġmanın ahlaki 
tarifi güvendir. Onun için; Ben Allah‟a iman ettim ama güvenmiyorum 
tavırları, aslında iman etmemektir. Ġman ettinizse güveneceksin. Ġmanın 
ahlaki karĢılığı güvendir. Güvenin akidevi karĢılığı imandır. Güvenirler ve 
dolayısıyla inanırlar.  

 
ve min haülai men yu'minu Bih iĢte bu önceki vahyin mensupları 

arasında da inananlar olacaktır. Yani haülâi Ģunlar arasında da 
inananlar olacaktır. Bu ibareyi Mekke‟li kadınlar için de anlamıĢ bazı 
müfessirler ve öyle yorumlamıĢlar. Fakat bundan önceki cümleyi ehli 



kitaba değil, mü‟minlere, bu kitabın muhatabına, bu vahyin 
muhataplarına hamletmek daha doğru olur. Onun içinde 2. cümleyi ehli 
kitaba hamletmek daha doğru olur. 

 
ve ma yechadü Bi âyâtiNA illel kafirun zaten nankörler dıĢında 

hiç kimse ayetlerimizi yechadü, bile bile inkar etmek, bile bile inkar 
etmezler. Burada ki el kâfirun‟u nankörler diye çevirdim. Çünkü nasıl ki 
imanın ahlaki tanımı güvense, küfrün ahlaki karĢılığı da nankörlüktür. 

 
 
48-) Ve ma künte tetlu min kablihi min Kitabin ve lâ tehuttuhu 

Bi yemiynike izen lertabel mubtılun; 
 
Sen O'ndan (inzâl ettiğimiz BĠLGĠden) önce (Tevrat, Ġncil 

gibisinden) bir kitap okumuyor ve onu sağ elinle de yazmıyordun... 
(Demek ki genel anlamda okur - yazar olabilir... Furkan: 5) (Eğer okuyup 
yazıyor olsaydın) o takdirde dediklerini çürütmek isteyenler elbette Ģüphe 
ederdi. (A.Hulusi) 

 
48 - Sen bundan evvel kitap okur değildin, hâlâ da elinde yazı 

yazmazsın öyle olsaydı mubtıller Ģüphelene bilirlerdi. (Elmalı) 
 
 
Ve ma künte tetlu min kablihi min Kitabin hem sen bu Kur‟an 

dan önce her hangi bir kitabı okumuĢ değildin. ve lâ tehuttuhu Bi 
yemiynik dahası onu kendi elinle yazmıĢta değildin. Evet, yani bundan 
önce, bu vahiyden önce ne okuman, ne yazman vardı. Ümmi Nebiy, 
Kur‟an da ifade buyrulduğu gibi A‟raf/157-158. ayetlerinde en Nebiyyil 
Ümmiy ümmi nebi. 2 Ģey ifade eder. Hem okuma yazması olmayan 
ümmi, hem de anasından doğduğu gibi tertemiz, çağının kültürleri ile 
kafası bulaĢmamıĢ, bulanmamıĢ olan demektir. Ümmiy, anneye nispettir 
zaten Üm annedir. Yani anadan doğduğu gibi pırıl pırıl demek.  

 
Onun için onun ümmiliği okuma yazmamakla sınırlı olmayıp o 

anlam, aynı zamanda çağının kültür pisliklerine hiç bulaĢmamıĢ olmaktır. 
Yani onu onun için Allah eğitti. Onun için onu anne babaya bile 
bırakmadı. Yani doğrudan terbiye. Doğmadan baba, doğduktan hemen 
sonra anne alınıverdi. Yetimlerin efendisi, yetim kalmıĢtı. Onu rabbi eğitti. 
Onu rabbi terbiye etti. Onu rabbi edeplendirdi. Onun için öyle demiĢti;  

 
'Eddebenî Rabbî fe ahsene te'dîbî Rabbim beni edeplendirdi. Ne 

güzel yaptı bu iĢi. BuyurmuĢtu. Hakikaten de öyle olmuĢtu. 
 



Nebinin okuma yazma bilip bilmediğine iliĢkin tarihte bir çok 
spekülasyon olmuĢ. Zaten peygamberlik öncesinde okuma yazması 
olmadığı konusunda hiçbir ihtilaf yok. Zaten böyle bir Ģey olsaydı bu 
ayete ilk defa itiraz edecek olanlar, orada yaĢayanlar, onu bilenler olurdu. 
Onlardan da hiç çıt çıkmamıĢ, itiraz gelmemiĢ. Yok böyle bir ihtilaf. Fakat 
asıl ihtilaf peygamberlik geldikten sonra peygamberimizin bazı 
davranıĢlarıyla sanki okuma biliyormuĢ gibi yorumlara yol açması.  

 
Nedir bunların baĢında, hatta en belli baĢlısı Hudeybiye anlaĢması 

günü Resulallah‟ın anlaĢma maddesine koydurulan Resulallah 
Muhammed‟le iĢte Mekkeliler arasında ki anlaĢma diye yazılan o 
girizgahta ki Resulallah maddesine Mekkelilerin görüĢmecisi olan Süheyl 
bin Amr itiraz eder. Eğer bunun Resulallah olduğuna iman etseydik zaten 
bunlar olmazdı aramızda, bu anlaĢmaya gerek yoktu, onun için 
anlaĢmadan çıkarın der bunu. Bunu silin. Ama yazılmıĢtır, Hz. Ali de 
katiptir. Resulallah, Buhari‟de ki bir rivayette üzerine parmağını koyar, 
burayı silin der. Bir rivayette kendisi siler. Bir rivayette baĢkasına sildirir. 
Bir rivayette sildirir, kendisi mührü ile yazar. Yani rivayetler birbirini 
tutmuyor. Çok garip, çok çeliĢkili.  

 
Fakat ilginçtir, nedir bu yazı veya okuma ibaresi? Resulallah‟ın 

peygamberlik mühründe zaten var bu. Bunu okumayı bilmek için okuma 
yazma bilmek gerekmiyor ki. Hepsi hepsi iki kelimelik bir Ģey. Zaten 
Resulallah mühür basıyor. Mühre hakkedilmiĢ, kazınmıĢ. Onun için 
buradan yola çıkarak spekülasyon yapmak gerçekten de mercimeğin 
kütüğüne ayak dayamak olur. Hiçbir Ģey ifade etmez sadece salt 
spekülasyon olur.  

 
Kaldı ki bu spekülasyona izin veren de maalesef Ġslami kaynaklar 

olmuĢ. Onlar buradan yola çıkarak Resulallah‟ın okuma yazması yoktu 
bunu herkes biliyordu dostta düĢmanda. O halde mucizedir bu Ģeklinde 
bir sonuca varmak için. Yani güya Resulallah‟a bir artı değer yüklemek 
için. Ama bunu müsteĢrikler, oryantalistler istismar ettiler.  

 
Görüyorsunuz, aslında olmayan Ģeylerden olmayan Ģeyleri zorla 

çıkarmaya kalkmak hiç hayır getirmiyor. O nedenle Allah burada açıkça 
beyan ediyor. Sen daha önce ne okurdun ne yazardın. Bu kesin ve açık, 
bu yeterli.  

 
izen lertabel mubtılun böyle olsaydı eğer insanları Ģüpheye 

düĢürürlerdi batıl iddia sahipleri. Yani batıl iddia sahipleri eğer senin 
okuma yazman olsaydı daha önceden, böyle bir Ģey sadır olsaydı 
diyeceklerdi ki kendisi yazdı. Bunu diyemediler. Diyemediler çünkü 



herkesin bildiği bir gerçek; Bilmiyor. Mekkeliler bunu çok iyi biliyor. 
Mekke de okuma yazma bilen insan sayısı toplam 17 kiĢi isimleri bile 
biliniyor. Onun için bunu kullanamadılar. Diyemediler. 

 
Lertab bu ibaredeki Ģed den farklı bir Ģey. Ya doğruysa kuĢkusu 

taĢımak demek. Ya doğruysa? Ya ona Allah‟tan geldiyse. Demek ki 
inkarcı muhataplar da dahi bir ya..! var. Alttan alta bir korku var. ġek 
değil. ġek; yalın kuĢku. Ama erayb alttan alta ya öyleyse kuĢkusu. Onun 
için o kelime ile gelmiĢ bu. 

 
 
49-) Bel HUve ayatun beyyinatün fiy sudurilleziyne utül ılme* 

ve ma yechadü Bi âyâtiNA illez zâlimun; 
 
Bilakis O (Kur'ân), kendilerine ilim verilmiĢ olanların derûnlarında 

apaçık iĢaretlerdir... (Hakikatlerinde mevcut) iĢaretlerimizi ancak nefsine 
zulmedenler inkâr eder. (A.Hulusi) 

 
49 - Fakat o (Kur'an) kendilerine ilim verilmiĢ kimselerin sînelerinde 

parıldayan parlak âyetlerdir ve bizim âyetlerimizi ancak zalimler inkâr 
eder. (Elmalı) 

 
 
Bel HUve ayatun beyyinatün fiy sudurilleziyne utül „ılm aksine 

o kitap kendisine ilim verilenlerin gönüllerinde yer bulan hakikatin apaçık 
belgelerinden oluĢmuĢtur. Öyle çevirmiĢ olalım. Çünkü ayetun beyyinat 
hakikatin apaçık belgeleri manasına gelir. Aslında vahyin doğruluğuna 
atıf olarak gönderilen vahiy dıĢı mucizelerdir. Ayat-ı beyyinat. Yani 
peygamberlere Allah‟ın kendilerine vahiy gönderdiğinin iĢareti olarak 
verilen mucizeler vahye dipnottur. 

 
ġimdi Ģu soru aslında sorulmalı araç mı büyüktür, amaç mı? 

Mucize vahye atıf yapan bir parmaktır. Tıpkı güneĢi gösteren parmak 
gibi. Onun için mucizeye bakıp ta mucizenin gösterdiği vahye 
bakmayanlara ne demeli. Parmağa bakıp ta güneĢe bakmayanlara ne 
demekse onu demeli. ĠĢte onun için burada, bir sonraki ayette gelecek, 
yani daha sonraki ayetlerde gelecek mucize beklentilerine Kur‟an ın 
verdiği o gerçekten de ölümsüz cevap, aslında parmağa bakıp ta aya 
bakmayanların nasıl bir mantıkla yaklaĢtıklarını deĢifre ediyor. 

 
ve ma yechadü Bi âyâtiNA illez zâlimun zaten bilinci alt üst 

olmuĢ kimselerden baĢkası ayetlerimizi bile bile inkara yeltenmezler. 
 



Ġllez zâlimun; bilinci alt üst olmuĢ kimseler diye çevirdim. Çünkü 
zalim..! Kime zulmetti bunlar? Bir baĢkasına değil kendi kendilerine 
zulmettiler. Ġnsan kendisine zulmetmesi ne demek? Kendisini Allah‟ın 
koyduğu yerden alıp bir baĢka yere koymak demek. DüĢünün, eĢyaya 
tanrılık yakıĢtıran, Allah‟a ait bir niteliği, Allah dıĢında bir varlığa 
yakıĢtıran biri, kendisinin tanrısını kendisi atayan biridir. Bu nasıl 
kulluktur ki tanrısını kendisi atıyor. Öyle Ģey olur mu? Kendi atadığı 
tanrıya kul olabilir mi kiĢi? ĠĢte böylesine trajik ve aynı zamanda komik bir 
durum Kur‟an ın deĢifre ettiği Ģey. 

 
 
50-) Ve kalu levla ünzile aleyhi ayâtun min Rabbih* kul innemel 

ayâtü indAllâh* ve innema ene neziyrun mubiyn; 
 
Dediler ki: "O'na Rabbinden mucizeler inzâl edilmeliydi!"... De ki: 

"Mucizeler sadece Allâh indîndendir... Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım." 
(A.Hulusi) 

 
50 - Nitekim ona rabbinden âyetler indirilse ya dediler, de ki: o 

âyetler, hep Allahın indindedir, ben ancak açık bir nezîrim. (Elmalı) 
 
 
Ve kalu levla ünzile aleyhi ayâtun min Rabbih  bir de kalkıp ona 

rabbimden mucizevi bir belgelendirilmeli değil mi dediler. Biraz önce 
söylemiĢtim, iĢte ayet geldi. Rabbinden ona mucize indirilmeli değil 
miydi. Bakınız parmak güneĢi gösterirken güneĢe bakmayan adamlar. 
Yamuk bakıĢlı adamlar. Yamukluğu baktıklarında arıyorlar bakıĢlarında 
değil de, onun için göremediler. Kur‟an ın verdiği ölümsüz cevaba 
bakınız; Bunu mutlaka yüreklerinin ortasına yazmalı bu cevabı. 

 
kul innemel ayâtü indAllâh de ki; tüm mucizeler Allah katındadır. 

ve innema ene neziyrun mubiyn ben ise yalnızca açık ve net bir 
uyarıcıyım. 

 
 
51-) Evelem yekfihim enna enzelna aleykel Kitabe yütla 

aleyhim* inne fiy zâlike le rahmeten ve zikra li kavmin yu'minun; 
 
Kendilerine bildirilen O BĠLGĠ'yi sana inzâl etmiĢ olmamız, onlara 

yeterli gelmedi mi? Muhakkak ki bunda iman eden topluma elbette bir 
rahmet ve öğüt vardır. (A.Hulusi) 

 



51 - YetiĢmedi mi daha onlara ki sana kitap indirdik, karĢılarında 
okunup duruyor? ġüphesiz ki onda iman edecek bir kavim için muhakkak 
bir rahmet ve ilâhî bir ihtar var. (Elmalı) 

 
 
Evelem yekfihim enna enzelna aleykel Kitabe yütla aleyhim 

peki, kendilerine izlemeleri için iletilen bu kitabı sana indirmiĢ olmamız 
onlara yetmedi mi? 

 
Soru açık ve net. Allah‟tan bir mucize indirmesini isteyenler, size bu 

kitap yetmedi mi diyor. Yani mucizelerin mucizesi bu kitap. Neden? 
Ekstra mucize talebi bu tür tüm taleplerin aslında reddedildiğinin en açık 
göstergesi Ġsra/90-93. ayetleridir. Yani bu tip gelen her talep peĢinen 
reddedilmiĢ. Neden? Onlara bir mucize gelseydi dahi inanmayacaklardı 
diyen Kur‟an ın bizzat kendisi Enam/109. ayeti. Bunu açıkça söylüyor. 
Onun içinde ayrıca A‟raf/146. ayetiyle kontak kurmak lazım. Ama asıl 
burada dikkatimizi çeken Ģu; Kur‟an çok açık konuĢuyor. Bu Kur‟an 
mucize olarak yetmezse eğer bir adama, hiçbir mucize yetmez diyor. 
Kur‟an Hz. Peygamberin peygamberlik mucizesidir.  

 
Her peygamberin peygamberliğini tasdik eden bir mucize vardır. Bir 

çok peygamberin peygamberliğini tasdik eden mucizesi vahyin dıĢında 
ayat-ı beyyinat açıkça gelmiĢtir. Fakat peygamberliğin zirvesi olan son 
Nebinin peygamberlik delili olan mucize vahyin içinde gelmiĢtir. Neden? 
Vahyin dıĢında vahye atıf olarak, dip not olarak gelen mucizeler kendi 
çağı ile sınırlıdır, onu görenlerle sınırlıdır. Fakat son vahyin mucizesi 
ebedidir. Kendisinin indiği çağla sınırlı değildir. Çünkü bu vahiy 
yaĢadıkça bu mucize de yaĢayacaktır.  

 
Nedir bu mucize? Bunu anlamak için uzaklara gitmeye gerek yok. 

ĠniĢinden 1.400 küsur yıl sonra indiği günkü kadar ter ü taze, buğusu 
üstünde tüterek, hala sayısız kadın ve erkeğin yüreğinin halkasını ta 
ortasından kavrıyor ve kendine çeviriyorsa bir kitap, hala doğuda ve 
batıda, güneyde ve kuzeyde, beyaz ve siyah, sarı ve kırmızı her ırktan, 
her renkten, her kademeden, her kültürden ve her çeĢitten insanın 
yüreğini teslim alıyorsa bir vahiy, bundan büyük mucize mi olur? ĠĢte 
mucize bu. Çok dostum var sen nasıl imanı buldun diye sorduğumda; 
Kur‟an ı elime aldım her Ģey değiĢti.  

 
Evet, Esed öyle anlatıyor. Bir gün trende karımla gidiyorduk diyor 

kompartımandaki insanların yüzlerine baktım. Sanki ilk defa görüyormuĢ 
gibi. Hepsi de istisnasız derin bir sancı çekiyormuĢ gibi içlerinin acısı 
yüzlerine vurmuĢtu. Karımla göz göze geldim; Benim gördüğümü sen de 



gördün mü der gibi baktım, kafasını salladı. Eve geldiğimde Kur‟an ı 
masamın üstünde açık buldum. Tam o sayfada; 

 
Elhakümüt tekâsürü, 
 
Hattâ zürtümülmekabir. (Tekâsür/1-2) 
 
Tekâsür suresi vardı kabirlere gidinceye kadar çoğaltma tutkusu 

yığma tutkusu, biriktirme tutkusu sizi oyaladı da oyaladı. Benim için sır 
çözülmüĢtü diyor. ĠĢte mucize bu. 

 
inne fiy zâlike le rahmeten ve zikra li kavmin yu'minun çünkü 

bunda inanacak bir toplum için tarifsiz bir rahmet ve ilahi bir uyarı zaten 
vardır. Kim için ama? Ġnanacak kimseler için. Hani öyle diyordu ya 
Kur‟an; Ve nünezzilu minel Kur'âni ma huve Ģifaun ve rahmetun lil 
mu'miniyn… (Ġsra/82) mü‟minler için yani güvenenler için biz Kur‟an dan 
Ģifa ve rahmet indirdik. ĠĢte böyle. Rahmet nüzul ile tenezzül buyrulmuĢ. 
Allah‟ın insana tenezzül etmesi rahmetin en büyüğüdür. ĠĢte vahiy bu 
tenezzülün meyvesidir. 

 
 
52-) Kul kefa Billâhi beyniy ve beyneküm Ģehiyda* ya'lemu ma 

fiys Semavati vel'Ard* velleziyne amenû Bil bâtıli ve keferu Billâhi 
ülaike hümül hasirun; 

 
De ki: "Benimle aranızda Ģahitlik itibarıyla Esmâ'sıyla hakikatim 

olan Allâh yeterlidir! Semâlarda ve arzda olanı bilir! Bâtıla inanıp 
(kendilerini toprak olacak beden kabul edip); Esmâ'sıyla nefslerinin 
hakikati olan Allâh'ı inkâr edenlere gelince, iĢte onlar hüsrana 
uğrayanların ta kendileridir!" (A.Hulusi) 

 
52 - De ki benimle sizin aranızda Ģahit, Allah yeter, o Göklerde ve 

Yerde ne varsa bilir, bâtıla iman edip de Allaha küfredenler, iĢte onlardır 
hep hüsrâna düĢenler. (Elmalı) 

 
 
Kul kefa Billâhi beyniy ve beyneküm Ģehiyda onlara de ki sizinle 

benim aramda Ģahit olarak Allah yeter. Tabii Allah‟ı tanık tutmak, onun 
tanıklığına güvenmekle olur. ĠĢte imanın bir parçası. Ya rabbi sen gördün 
ya, bu yeter diyebilmek,. budur tanık tutmak. Ya rabbi sen bildin ya bu 
yeter, bu kafi, yeter ki sen bil. Senin bilginin dıĢında da olmayacağına 
göre ne gam ya rabbi. Birileri bilmesin, birileri görmesin ne gam. Ġman 
bu. 



 
ya'lemu ma fiys Semavati vel'Ard O göklerde ve yerde olan her 

Ģeyi bilir. Göklerde ve yerde olan her Ģeyi bilir de göklerin ve yerin 
kendisi uğruna dizayn edildiği insanı ihmal eder mi? Onu da bilir. 

 
velleziyne amenû Bil bâtıli ve keferu Billâhi ülaike hümül 

hasirun yine bilir ki batıl inançlara saplanan ve Allah‟a nankörlük eden 
kimseler, evet onlar hüsrana uğrayacak olanların ta kendileridir.  

 
Batıl inanç velleziyne amenû Bil bâtıl ilginç bir terkip, ibare. Batıla 

iman eden. Demek ki iman tek baĢına yalınkat bir kazanım değil. Hakka 
iman bir kazanım. Batıla iman imanın israfıdır. Batıla iman insanın iç 
enerjisini tüketir. Hakka iman insanın iç enerjisini çoğaltır. 

 
Mesela; Bir Ģeyi fetiĢleĢtirdiniz, uğurum dediniz ona. Bir eĢya 

elinizde bir maket, mumdan bir bebek. Uğurum, onu fetiĢleĢtirdiniz. Ona 
yüklediğiniz bu değer karĢısında siz nesneleĢirsiniz, o özneleĢir. Onun 
karĢısında nesne olursunuz. O sizi yönlendirmeye kalkar. Bu kendi 
kendini gerçekleĢtiren kehanettir. Önce kehanette bulunursunuz ondan 
sonra kendi kendini gerçekleĢtirir. Yani kendi felaketinizi kendiniz 
imzalarsınız. Ġç enerjinizi öyle tüketirsiniz. 13 rakamına uğursuzluk 
yükledinizse 13 rakamı sizin efendiniz, siz de 13 rakamının kölesi 
olursunuz, nesnesi olursunuz. ĠĢte bunun gibi. 

 
Basit Ģeylerden örnekler verdim. Burcunuzu katabilirsiniz iĢin içine. 

BaĢka Ģeyleri katabilirsiniz ĠĢte böyle. Onun için batıla iman insanın iç 
enerjisini tüketir. Batılla Hakk bir arada olmaz. Neden; Çünkü siyah ve 
beyazın karıĢımını yani griliği kabul etmeyen, zerre kadar griliği kabul 
etmeyen alan, iman alanıdır. Ġman alanı alacayı sevmez. % 95 Allah‟a 
inansan da % 5 de putuma inansam olmaz mı derseniz olmaz. Neden; 
bir kazan bal Ģerbetinin içine ne olacak ki, kazanın kaçta biri ki bir kaĢık 
pislik, evet, o tamamen pislik olur. Onun için Ģirk zaten içine batıl 
karıĢmıĢ hat demektir, Ģirkettir. O nedenle imanda grinin tonları üzerine 
oynanmaz. Nettir, açıktır, yalındır. Ġman grileĢtiği zaman sahibi 
müĢrikleĢir. 

 
 
53-) Ve yesta'ciluneke Bil azâb* ve levla ecelün müsemmen 

lecaehümül azâb* ve le ye'tiyennehüm bağteten ve hüm lâ yeĢ'urun; 
 
Diğer takdir edilmiĢ bir ömürleri olmasaydı, onlara azap elbette 

gelirdi! Onlar farkında değilken, kendilerine aniden, mutlaka gelecektir. 
(A.Hulusi) 



 
53 - Bir de senden acele azâb istiyorlar, eğer müsemmâ bir ecel 

olmasa idi o azab onlara muhakkak gelmiĢti ve elbette o kendilerine 
gelecek, Ģuurları olmayarak ansızın gelecek. (Elmalı) 

 
 
Ve yesta'ciluneke Bil azâb tehdit edildikleri azabı çabuklaĢtırmanı 

istiyorlar. ve levla ecelün müsemmen lecaehümül azâb eğer 
belirlenmiĢ yasaya uygun bir süresi olmamıĢ olsaydı azap onların baĢına 
hemen gelirdi, derhal gelirdi. Tarihin Allah tarafından konulan yasalarına 
atıf bu ayet. Ġsra/16. ayetine bakın; 

 
Ve izâ eredna en nühlike karyeten emerna mütrefiyha.. (Ġsra/16) 

Ne diyordu? Biz bir toplumun helak sürecini dilediğimiz zaman onlara 
doğruları emrederiz. Onların ileri gelenlerine doğruları emrederiz 
fefeseku fiyhaFakat onlar yanlıĢları yapmaya baĢlarlar ve tabii 
arkasından helak sürecine girilmiĢ olur. Onun gibi yasaya atıf. 

 
ve le ye'tiyennehüm bağteten ve hüm lâ yeĢ'urun yine de o, 

onlar hiç farkında değilken ansızın mutlaka çıkagelecektir. Yani eğer 
çöküĢ sürecine girerlerse bir gün çökeceklerdir. 

 
 
54-) Yesta'ciluneke Bil azâb* ve inne cehenneme le muhıytatün 

Bil kafiriyn; 
 
Azaplarını (ölümü) senden acele istiyorlar... Muhakkak ki 

Cehennem (el an) hakikat bilgisini inkâr edenleri ihâta etmiĢtir! (A.Hulusi) 
 
54 - Senden acele azab istiyorlar, halbuki Cehennem kâfirleri 

kuĢatıp duruyor. (Elmalı) 
 
 
Yesta'ciluneke Bil azâb onlar sana meydan okuyarak azabı 

çabuklaĢtırmanı istiyorlar. ve inne cehenneme le muhıytatün Bil 
kafiriyn ama iyi bilsinler ki cehennem inkara saplananları elbette 
çepeçevre kuĢatacaktır. 

 
 
55-) Yevme yağĢâhümül azâbü min fevkıhim ve min tahti 

erculihim ve yekulü zûku ma küntüm ta'melun; 
 



O süreçte, azap onların üstlerinden (bilinçlerini) ve ayaklarının 
altından (bedenlerini) bürür ve: "Yaptıklarınızın getirisini tadın!" der. 
(A.Hulusi) 

 
55 - O gün ki azâb onları hem üstlerinden hem ayakları altından 

saracak da tadın bakalım neler yapıyordunuz buyuracak. (Elmalı) 
 
 
Yevme yağĢâhümül azâb o gün azap onları baĢlarının üzerinden 

ve min fevkıhim ve min tahti erculihim baĢlarının üzerinden ve 
ayaklarının altından sarıp sarmalayacaktır. ve yekulü zûku ma küntüm 
ta'melun ve Allah onlara öteden beri yapa geldiklerinizin sonuçlarını, 
yani kendi ellerinizle biriktirdiğiniz sonuçları tadın diyecektir. 

 
 
56-) Ya ıbadiyelleziyne amenû inne ardiY vasiatün feiyyaye 

fa'budun; 
 
Ey iman eden kullarım! Muhakkak ki Benim Arz'ım geniĢtir! (Beyin 

kapasitesi geniĢtir! Burada Ģunu fark etmek gerekir. Gerek beden ve 
gerekse beyin madde ve toprak asıllı yapısı ve katmanı itibarıyla "arz" 
kelimesiyle iĢaretlenirken; beyin faaliyetinin, nöronik hareketlerinin daha 
da deriniyle data açığa çıkıĢının anlatımı da "semâ" kelimesiyle 
tanımlanmıĢtır. "Semâlar" denilmesinin sebebi ise açığa çıkan data, bilgi 
- ilim kapsamı mertebeleridir kanaatimizce. Dolayısıyladır ki burada 
"arzım geniĢtir" iĢaretiyle beyin kapasitesinin olabildiğince yüksek 
düzeyde kullanılarak ilim elde edilmesi önerilmektedir. Zira ana konu 
toprakta yok olacak kapasiteler, nesneler değil ölümsüz yaĢam itibarıyla 
gerekli kazanımlardır.) Yalnız bana kulluk edin! (A.Hulusi) 

 
56 - Ey benim iman eden kullarım! Haberiniz olsun benim Arzım 

geniĢtir, o halde bana ibadet edin o halde bana. (Elmalı) 
 
 
Ya ıbadiy burada, evet değerli dostlar. Ġnsan aslında cennet ve 

cehennemini burada iken inĢa ediyor. Yaptığınız her güzellik cennetin 
duvarına konulmuĢ bir taĢ, her kötülükte cehenneminizin duvarına 
konulmuĢ bir taĢ. 

 
Ya ıbadiyelleziyne amenû inne ardiY vasiatün feiyyaye 

fa'budun ey iman eden kullarım Ģüphesiz ki benim arzım geniĢtir. O 
halde bana, yalnız bana kulluk edin. Burada hicrete teĢvik görüyoruz 
aslında. Zulüm diyarından göç. Hicret imkanların tükendiği yerden 



imkanların üretileceği yere göç etmektir. Allah mı toprak mı ikileminde, 
imanınız mı, mekanınız mı ikileminde imanım demektir. Allah demektir. 
Bununla karĢı karĢıya geldiğinizde tercihinizi Allah‟tan yana yapmalısınız. 
Her büyük medeniyet unutmayın ki bir göçün sonucudur, hicretin 
sonucudur ve her peygamber muhakkak muhacir olmuĢtur. 

 
 
57-) Küllü nefsin zâikatül mevti sümme ileyna turce'un; 
 
Her nefs, ölümü tadacaktır! Sonra bize döndürüleceksiniz! 

(A.Hulusi) 
 
57 - Her nefis, ölümü tadacak, sonra döndürülüp bize 

getirileceksiniz. (Elmalı) 
 
 
Küllü nefsin zâikatül mevt her can ölümü tadıcıdır. 
 
Zâika; ismi fail, bir nükte aklıma geliyor. Her nefis her an ölümü 

tatmaktadır diye de anlayabiliriz yapısal olarak, dil açısından bu ibareyi. 
Yani vücutta ki tüm proteinler biliyorsunuz her 6 ayda sıfırlanır, atılır, 
dönüĢtürülür. 6 ay önce gördüğünüz dostunuzun yüzü, 6 ay sonraki 
dostunuzun yüzü ile aynı değildir, yenilenmiĢtir. Hatta karaciğer de bu 
çok daha sık periyotlarla yapılır. Görüyorsunuz, siz farkında değilsiniz 
ama beden ülkenizin içerisinde her an ölüm, her an hayat deveran 
etmekte. Allah‟ın Muhyi ve Mumiyd isminin tecellisi her saniye sizin 
beden ülkenizde gerçekleĢmekte. 

 
sümme ileyna turce'un en sonunda bize dönüp geleceksiniz. 
 

[Ek bilgi; "ÖLÜM" NEDĠR? ÖLÜMÜN ĠÇYÜZÜ 

Ne yazık ki günümüzde "ÖLÜM" olayı, gerçeğine uygun bir 
biçimde bilinmemekte, genelde ölümün bir "son" olduğu 
zannedilmektedir! Oysa ölüm, bir son olmayıp; madde âlemden, madde 
ötesi âleme geçiĢten baĢka bir Ģey değildir!.. Yani bir dönüĢümdür! 

Ġnsan, ölüm denen olayla, madde bedeni terk ederek, "RUH" 
denilen "holografik dalga" yapılı bedeniyle ya mezarda, ya da mezar 
dıĢında yaĢamına devam eder! Yani ölüm; madde bedenle yaĢamın 
sona erip, RUH bedenle devam etmesidir. 
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Ġslâm Dini'nin esaslarını bildiren Kur'ân-ı Kerîm, ölüm olayına 
Ģöyle açıklama getirir: 

"Her NEFS ölümü TADACAKTIR!.." 

Ölüm denen olay, biyolojik madde bedenin terk edilerek, RUH 
bedenle dalga âlem yaĢamına geçilmesidir. Beynin durmasıyla birlikte, 
vücuda yayılan biyoelektrik enerji kesildiği için; beden, ruhu kendisine 
bağlı tutan elektromagnetizmasını yitirir ve böylece, RUH, bedenden 
bağımsız yaĢam biçimine geçer. ĠĢte bu olay ölüm kelimesiyle anlatılır. 

YaĢam boyunca kiĢinin beyninden geçen tüm faaliyetler, ses ve 
görüntü dalgalarıyla yüklenmiĢ televizyon dalgaları gibi, RUH'a, yani 
holografik dalga bedene yüklenmiĢ olduğu için, kendisinde hiçbir 
değiĢiklik hissetmeden, ruh boyutunda yaĢama geçiliverir... Ve kiĢi, RUH 
olarak, aynen bedende olduğu gibi yaĢamına devam eder!.. 

Ancak bir farkla... O bedende, tamamıyla canlı ve Ģuurlu olmasına 
karĢın, madde bedenini kullanamaz! Sanki bitkisel hayata girmiĢ, canlı, 
Ģuurlu bir kiĢi gibi!.. DıĢarıda olup biten her Ģeyi görür, duyar, algılar fakat 
kendisinden dıĢarıdakilere hiçbir mesaj ulaĢtıramaz! 

Nitekim büyük Ġslâm âlimi Erzurumlu Ġbrahim Hakkı, 
"Marifetname" isimli eserinde, Hz. Muhammed'in ağzından ölüm 
olayını Ģöyle nakleder: 

"Meyyit (ölümü tatmıĢ kiĢi), bedenini kimin yıkadığını, kimin 
kefenlediğini, namazını kimlerin kıldığını, ardından kimlerin 
geldiğini, lahde kimlerin indirdiğini ve kimlerin telkin verdiğini bilir." 

"Meyyitin yanında haykırıp, saçınızı baĢınızı yolmayın, ona 
eziyet edersiniz" uyarısı da, gene meyyitin sizi görüp hâlinizden üzüntü 
duymasından ileri gelir. 

Ölüm denen madde bedeni kullanamama hâlini tatmıĢ kiĢinin 
mezarda "ruh olarak" diri, aklı Ģuuru yerinde ve dıĢardan gelen hitapları 
algılar bir hâlde olduğunu bize en iyi idrak ettirecek olan BUHARÎ isimli 
hadis kitabında mevcut olan Ģu hadîs-î Rasûlullâh'a dikkat edelim: 

"Talha radıyallâhu anh Ģöyle anlatmıĢtır: 

Bedir savaĢı günü Nebi (sallâllâhu aleyhi vesellem) KureyĢ 
eĢrafından 24 kiĢinin cesedlerinin bir araya kaldırılmasını emretti de 
bunlar Bedr kuyularından pis bir kuyuya atıldılar. Bu suretle pis 



kuyu yeni pislikleri toplamıĢ oldu. Rasûlullâh düĢman bir kavme 
galip gelince onun açık sahasında üç gün konaklamak âdeti idi. 

Bedr savaĢının üçüncü günü olunca da Rasûlullâh devesinin 
getirilmesini emretti. Yol ağırlığı deveye yüklenip bağlandı. Sonra 
Rasûlullâh yürüdü. Ashab da peĢinden yürüdüler. Bu arada 
birbirlerine, herhâlde Rasûlullâh bir hâcet için gidiyor, diye 
konuĢtular. Nihayet, Rasûlullâh Efendimiz maktûllerin atıldığı 
kuyunun bir tarafında durdu ve onlara kendi ve babalarının adlarıyla 
seslendi: 

- Yâ filan ibn-i filan, yâ Eba Cehil Ġbn-i HiĢam, yâ Utbe Ġbn-i 
Rebia... Siz ALLÂH'a ve Rasûlüne inanıp itaat etseydiniz Ģimdi 
sevinir miydiniz?.. Ey maktûller!.. Biz, Rabbimizin vadetmiĢ olduğu 
zaferi gerçekten bulduk. Siz de Rabbinizin vadettiği zaferi gerçek 
üzere buldunuz mu? 

Bu hitap üzere Ömer (r.a.) sordu: 

- Yâ Rasûlullâh... Hayatı olmayan cesedlere ne diye 
konuĢursun? 

Rasûlullâh aleyhisselâm Ģöyle cevap verdi: 

- Muhammed'in nefsi elinde olana yemin ederim ki, 
söylediklerimi siz onlardan daha iyi iĢitmezsiniz!.." 

Görüldüğü gibi, Buharî'de nakledilen bu olayda, Hz. Rasûlullâh 
(aleyhisselâm) büyük bir yanlıĢ anlamayı tashih etmekte. 

"Ġnsanlar, mezara ölmüĢ olarak konur ve sonra da onlar 
kıyamette dirilirler" Ģeklindeki gerçek dıĢı inanıĢı, bundan daha iyi 
düzeltecek bir hadis olamaz. 

Ġnsanlar, aynen Ģu andaki kadar aklı, Ģuuru yerinde olarak 
mezarlara konurlar ve dıĢarıdan kendilerine yapılan hitapları 
dıĢardaymıĢcasına rahatça iĢitirler. 

Üçüncü Halife Osman bin Affan (r.a.), bir mezar baĢında durduğu 
zaman, sakalını ıslatıncaya kadar ağlardı. Bu sebeple kendisine; 

- Sen cenneti ve cehennemi anıyorsun, ağlamıyorsun da; 
bundan, yani kabir korkusundan dolayı ağlıyorsun, denildi. 

Osman cevap verdi: 



- Rasûlullâh'tan duydum ki. "Muhakkak mezar, âhiret 
konaklarının ilkidir!.. Eğer kiĢi ondan kurtulursa, ondan 
sonrakilerden de kolay kurtulur. ġayet kiĢi ondan kurtulamazsa, 
ondan sonrakiler ondan Ģiddetli olur!.." 

Sonra Osman (r.a.) Ģöyle devam etti; Rasûlullâh Ģöyle 
buyurdu. "Mezar kadar KORKUNÇ hiçbir feci manzara görmedim!.." 

Ġslâm'ın en önde gelen Ģehîdlerinden olup, Hz. Rasûlullâh 
(sallâllâhu aleyhi vesellem) tarafından cesedi toprağa verilen Sa'd bin 
Muâz'ın kabri baĢında ise Rasûlullâh Ģöyle buyuruyordu: 

"ġu seçkin kul ki, arĢ Onun için titremiĢ, gök kapıları açılmıĢ 
ve binlerce melek yeryüzüne inmiĢtir. O bile mezarında öylesine 
sıkıldı ki, az kaldı kemikleri çatırdıyacaktı!.. Eğer kabir azabından ve 
ölüm sonrası sıkıntılarından kurtuluĢ olsaydı, bu önce Sa'de nasip 
olurdu!.. O, ulaĢtığı mertebe itibarıyla bu sıkıntılardan hemen 
çıkartıldı; hepsi o kadar!.." 

ġimdi düĢünelim... KiĢi, mezarda "diri" yani "Ģuuru yerinde" 
olarak mevcut olmasa, böyle bir azap söz konusu olur mu hiç? 

Soruluyor Hz. Rasûlullâh'a. 

- Yâ Rasûlullâh, müminlerin hangisi daha akıllı, Ģuurludur? 

- Ölümle baĢına geleceği en çok hatırlayan ve ölüm ötesi 
hayatı için en güzel Ģekilde hazırlananı... ĠĢte onlar en akıllı-Ģuurlu 
olandır. 

Gene bir baĢka ifadesinde Ģöyle buyuruyor: 

"En Ģuurlu, ileri görüĢlü insan odur ki, nefsini ilâhî hükümlere 
tâbi kılar, ölümden sonra yararını göreceği fiilleri yapar... Âciz de 
nefsinin arzularına tâbi olur, sonra da bir Ģeyler umar, ALLÂH'tan!.." 

Gene Rasûlullâh'ın ashabından Ġbni Mes'ud, kabirde görülen 
azap hakkında: 

- Mutlaka günahkâr olanlar, kabirlerinde azap olunurlar. Hatta 
hayvanlar onların seslerini iĢitir... dediğini Rasûlullâh (sallâllâhu 
aleyhi vesellem)'den iĢittim. 

Ebu Said el Hudrî anlatıyor; Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) 
buyurdu: 



"Ġnkârcıya mezarında kendisini kıyamet gününe kadar sokup 
ısıran 99 ejderha musallat edilir. Eğer bunlardan bir tanesi 
yeryüzüne üflemiĢ olsa, hiçbir yeĢil ot yeĢermez!.." 

Ġbn-i Ömer (radıyallâhu anh) anlatıyor... Rasûlullâh buyurdu: 

"Sizden birisi ölünce, cennetlik olsun, cehennemlik olsun 
akĢam sabah kendisine makâmı gösterilir. Burası yerindir. 
Kıyametteki bâ'sına kadar buradasın." 

Burada bir de Ģu hususa dikkat çekelim. Âmentü'de okunan Ģu 
cümleye bir bakın... 

"Vel ba'sü ba'del MEVT"... Dikkat ediniz!.. "Vel ba'sü ba'del 
KIYAMET" denmiyor! 

Yani, "bâ's" kelimesiyle anlatılan olay, "KIYAMET"ten sonraki 
değil, ÖLÜMÜ TATTIKTAN sonrakidir! 

Dünya'da, bildiğimiz madde bedenle ve bu arada bu madde beynin 
ürettiği ruh bedenle yaĢarız. Nitekim büyük Ġslâm âlimi ve mutasavvıfı 
ĠMAM GAZÂLĠ, "Esmâ ül Hüsnâ Ģerhi" isimli eserinde "El BÂĠS" ismini 
açıklarken bakın ne diyor: 

"Ġnsanlardan birçokları bu hususta yanlıĢ vehimlere kapılırlar... 
Bunu da çeĢitli Ģekillerde izaha çalıĢırlar, derler ki; ölüm yokluktur. 
Bâ's; yok olduktan sonra yeniden dirilmektir, aynen birinci dirilme 
ve canlandırma gibi... 

Bir kere onların ölümün yokluk olduğunu zan etmeleri 
yanlıĢtır! Ġkinci diriltmenin de birinci gibi olduğunu sanmaları dahi 
yanlıĢtır. Ölümün yokluk olduğunu sanmak bâtıldır!.. Çünkü kabir; 
ya ateĢ çukurlarından bir çukurdur, ya da cennet bahçelerinden bir 
bahçe... 

ĠĢin içyüzüne vâkıf olan Erbab-ı Basîret, insan varlığının 
ebediyet için halkolduğunu bilir ve anlar... Ona yokluk arız olmaz... 

Evet, bazen cesedle ilgisi kesilir de kendisi hakkında öldü 
derler... Bazen cesede iade edilir de hakkında diriltildi derler... 

Dirilmenin ilk yaratılıĢ gibi, ikinci bir yaratılıĢ olduğunu 
sananlar da bu zanlarında yanılmıĢlardır!.. Çünkü diriltmek ilk 
canlandırılıĢlarına uymayan yepyeni bir yaratma fiilinden ibarettir. 



Aslında insanoğlunun birçok dirilmesi vardır; onun dirilmesi iki 
defadan ibaret değildir..." 

Ölümü tadınca, madde beden çözülür; ve RUH bedenle bâ's 
olmuĢ olarak kabirde kıyamete kadar yaĢamımız devam eder. Sonra 
"Kıyamet" denen, Dünya'nın GüneĢ ısısında bozunumu devresinde, 
bugünkü karakteristiği istikametinde yeniden bâ's olur!.. Ve nihayet son 
defa, bu bedenler de gittiği ortama göre yeniden bir bâ's ile oluĢurlar. 

Kabirde, Ģu andaki mevcut aklımızla, algılama-değerlendirme 
mekanizmamızla mı olacağız?.. 

Bu konuda Abdullah bin Ömer anlatıyor... 

Hz. Ömer, Münkir ve Nekir adlı iki meleğin kabirde gelip sual 
sorması hususunu Hz. Rasûlullâh ile konuĢurken sordu: 

- (Kabirde) aklımız baĢımızda olacak mı yâ Rasûlullâh?.. 

- Evet!.. Aynen bugünkü gibi!.. 

Evet, ölümü tatmıĢ, aklı Ģuuru yerinde, fakat bedeni kullanım dıĢı 
kalmıĢ diri kiĢi, mezara konulunca ne olur?.. 

Bunu da Enes radıyallâhu anh'ın ağzından dinleyelim: 

Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) Ģöyle buyurdu: 

"Kul kabre konulduğunda, kabirden uzaklaĢanların ayak 
seslerini iĢitir... Onlar uzaklaĢırken iki melek gelir ve onu oturtup 
Ģöyle sorarlar: 

- Muhammed denen adam hakkında ne dersin?.. 

Eğer müminse... 

- ġehâdet ederim Muhammed ALLÂH'ın kulu ve Rasûlüdür... 
Bunun üzerine; 

- ġu cehennemdeki yerine bak!.. ALLÂH onu cennettekine 
tebdil etti... 

O, artık hem cehennemdeki yerini, hem de cennette gideceği 
yeri görür... 



Ġnkârcı veya gösteriĢte Müslüman ise Ģöyle der: 

- Bu konuda kesin bir düĢüncem yok. Ġnsanların 
konuĢtuklarından baĢka!.. 

Ve ona Ģöyle denilir: 

- O'nu tanıyamadın ve bilemedin!.. 

Sonra ona öyle bir tokmakla vurulur ki, feryadını insanlar ve 
cinler dıĢındaki her Ģey iĢitir!.." 

Nihayet Ģu hadis ile konuya son verelim... 

"Ölümü tatmıĢ kiĢi, yakınlarının ağlaması sebebiyle azap 
görür." 

Bu konuda daha pek çok Rasûlullâh uyarısı vardır, ilgili hadis 
kitaplarında okunabilir. Netice Ģudur ki: KĠġĠ ÖLMEZ, "ÖLÜM"Ü 
TADAR!.. YaĢam boyutunu değiĢtirir! 

Ölümü tatmak, denilen olay, kiĢinin madde bedenin kumandasını 
yitirip, "ruh" adı verilen holografik dalga bedenle yaĢamına kaldığı 
yerden devam etmesidir. 

Bu hâl dolayısıyla, kabre konan her kiĢinin Ģuuru yerinde, aklı 
baĢındadır! Kıyamete kadar da Ģuurlu olarak yaĢamına devam eder. 
Kıyamette de o günün Ģartlarına göre, yeni bedene kavuĢur.. (A.Hulusi)   
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58-) Velleziyne amenû ve amilus salihati le nübevviennehüm 

minel cenneti ğurefen tecriy min tahtihel enharu halidiyne fiyha* 
nı'me ecrul amiliyn; 

 
(Hakikatlerine) iman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, 

kesinlikle onlara cennetten, altlarından nehirler akan yüksek odalar 
hazırlayacağız... Onlarda sonsuza dek yaĢarlar... ÇalıĢanların karĢılığı 
ne güzeldir! (A.Hulusi) 
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58 - Ve iman edip salih salih ameller yapmıĢ olanlar, elbette onları 
Cennetin altlarından ırmaklar akan ĢehniĢînlerine yerleĢtireceğiz, o halde 
ki orada ebedî kalacaklar, ne güzeldir ecri o iĢ görenlerin. (Elmalı) 

 
 
Velleziyne amenû ve amilus salihati le nübevviennehüm minel 

cenneti ğurefen tecriy min tahtihel enharu halidiyne fiyha Ġman eden 
güzel ve erdemli davranıĢlar sergileyen, davranıĢlarda bulunanları içinde 
sürekli kalmak üzere cennetin altından ırmaklar çağıldayan, akan yüce 
köĢklerine yerleĢtireceğiz, ğurefen. nı'me ecrul amiliyn iyi davranıĢta 
bulunanların ödülü ne güzeldir, ne hoĢtur.   

 
Ġman ve iyi, güzel, doğru davranıĢ. Ġkisi yan yana, bu ikisi 

ayrılmıyor. Kur‟an da tam 62 yerde doğrudan birlikte kullanılır. Evet, 55. 
ayetle de doğrudan alakalı, hicretle bağlantılı. Ġman uğruna bedel 
ödeyenler, bedelleri ödülle karĢılanacak. 

 
Bu surenin ilk ayetini hatırlayın, hiç sınanmadan, denenmeden 

iman ettik demekle kurtulacağınızı mı sanıyorsunuz diye baĢlamıĢtı ya, 
iĢte burada o sınanma ve denenme. Bunu söylüyor. 

 
 
59-) Elleziyne saberu ve alâ Rabbihim yetevekkelun; 
 
Onlar ki sabrediyorlar ve Rablerine tevekkül ediyorlar (nefslerinin 

hakikatindeki El Vekiyl isminin özelliğine iman edip iĢlevine güveniyorlar)! 
(A.Hulusi) 

 
59 - Ki sabretmiĢlerdir ve yalnız rablerine dayanırlar. (Elmalı) 
 
 
Elleziyne saberu ve alâ Rabbihim yetevekkelun onlar ki 

sıkıntılara karĢı göğüs gerdiler ve hep rablerine güvendiler. Sabır, 
direniĢ, hakta direniĢ yanive alâ Rabbihim yetevekkelun burada ki 
tevekkül Allah davasını dert edinenlerin kendi dertlerini Allah‟ın satın 
alacağına güvenmeleridir. Tevekkül budur. Allah davasını dert edinen 
birinin kendi özel dertlerini Allah‟ın satın alacağına güvenmektir. Budur. 
Tevekkülün en zirvesi de böyle tanımlanmalıdır. 

 
 
60-) Ve keeyyin min dabbetin lâ tahmilü rizkaha* Allâhu 

yerzükuha ve iyyaküm* ve HUves Semiy'ul Aliym; 
 



Nice canlı var ki, yaĢam gıdasını yüklenip taĢımıyor... Onların da 
sizin de yaĢam gıdanızı Allâh veriyor... "HÛ"; Semi'dir, Aliym'dir. 
(A.Hulusi) 

 
60 – Öyle ya nice hayvanlar var rızkını taĢıyamaz, Allah onlara da 

rızk veriyor size de, o öyle semi' öyle alîm. (Elmalı) 
 
 
Ve keeyyin min dabbetin lâ tahmilü rizkaha nice canlılar vardır ki 

rızkının sorumluluğunu yüklenmez, üstlenmez. Allâhu yerzükuha ve 
iyyaküm onların rızkını da sizinkine de veren Allah‟tır. ve HUves 
Semiy'ul Aliym zira her Ģeyi iĢiten ve her Ģeyi bilen yalnızca O dur. 55. 
ayetle yine bağlantılı. Siz demek istiyor, öyle diyelim. Eğer siz Aslan 
olursanız, avınız ayağınıza gelir. Siz Aslan olmaya bakın, avınız 
ayağınıza gelir. 

 
 
61-) Ve lein seeltehüm men halekas Semavati vel Arda ve 

sahhareĢ ġemse vel Kamere le yekulünnAllâh* feenna yü'fekûn; 
 
Yemin olsun ki eğer onlara: "Semâları ve arzı kim yarattı, GüneĢ'i 

ve Ay'ı kim iĢlevlendirdi?" diye sorsan, elbette: "Allâh" diyecekler... Nasıl 
(bu gerçeği göz ardı edip Ģirke) dönüyorlar peki? (A.Hulusi) 

 
61 - Celâlim hakkı için sorsan onlara: kim o Gökleri ve Yeri yaratıp 

ġems-ü Kameri teshir etmiĢ? Elbette Ģüphesiz Allah derler, o halde nasıl 
çevriliyorlar? (Elmalı) 

 
 
Ve lein seeltehüm men halekas Semavati vel Arda ve sahhareĢ 

ġemse vel Kamer ve eğer dönüp de onlara sorsan gökleri ve yeri 
yaratan kimdir ve güneĢi, ayı emre amade kılan kimdir diye, le 
yekulünnAllâh hiç kuĢkunuz olmasın ki elbette Allah diyecekler. Evet, 
Ġlginç değil mi. Kim onlar? Ġlk muhatap olan Mekke nin paganları. Elbette 
Allah diyecekler. Yani müĢrikler Allah‟a inanıyorlar, problemleri Allah‟a 
inanmamak değil. Problemleri uzak bir Allah‟a inanmak. Yani iĢimize 
karıĢmayan, dünyamıza bulaĢmayan bir Allah, onun için de aracılar 
tedarik edelim, o uzakta ki Allah‟a bizi yaklaĢtırsınlar. ..liyükarribûna 
ilAllâhi zülfâ. (Zümer/3) bizi Allah‟a yaklaĢtırsınlar diye diyorlardı ya, iĢte 
böyle. Yani niçin Ģirk koĢuyorsunuz? Bizi Allah a yaklaĢtırsınlar diye 
putlar ediniyoruz. Bu günün insanı da çok farklı değil. Devam edelim: 

 



feenna yü'fekûn o halde böyle nasıl ve neden savruluyorlar. Zihni 
savrulmaya bir atıf. Zihni savrulma; Hem iman etmiĢ gibi duracaksınız, 
hem de Allah‟ı hayatınıza karıĢtırmamak için uzak bir Allah inancı 
tasavvur edeceksiniz. 

 
 
62-) Allâhu yebsütur rizka limen yeĢau min ıbadiHĠ ve yakdiru 

leh* innAllâhe Bi külli Ģey'in 'Aliym; 
 
Allâh, kullarından dilediğine yaĢam gıdasını arttırır ve (dilediğine 

de) kısar! Muhakkak ki Allâh Bi-küllî Ģey'in (hakikatinde olarak) Aliym'dir. 
(A.Hulusi) 

 
62 - Allah, kullarından dilediğine rızkı sererde kısar da ona 

Ģüphesiz Allah her Ģey'e alîm. (Elmalı) 
 
 
Allâhu yebsütur rizka limen yeĢau min ıbadiHĠ ve yakdiru leh 

kullarından dilediğinin rızkını geniĢletip dilediğinin rızkını sınırlandıran 
yine sadece Allah‟tır. Allah kullarını hiç rızıksız bırakmaz. Kur‟an hiçbir 
yerinde rızıksız bırakan yoktur. Çünkü aldığınız nefes bile rızıktır. 
innAllâhe Bi külli Ģey'in 'Aliym çünkü Allah her bir Ģeyi bilendir. 

 
 
63-) Ve lein seeltehüm men nezzele mines Semai maen feahya 

Bihil Arda min ba'di mevtiha leyekulünnAllâh* kulil Hamdü lillâh* bel 
ekseruhüm lâ ya'kılun; 

 
Yemin olsun ki eğer onlara: "Semâdan suyu tenzîl edip de 

(Ģuurunda hakikat ilmi açığa çıkarıp), ölümünden sonra (hakikat 
Ģuurundan mahrum ölü gibi yaĢarken) onunla arzı (bedeni) kim diriltti?" 
diye sorsan, elbette: "Allâh" diyecekler... De ki: "El Hamdu lillâh = Hamd, 
Allâh'a aittir!" Hayır, onların çoğu aklını kullanıp bunları 
değerlendirmezler! (A.Hulusi) 

 
63 - Celâlim hakkı için yine sorsan onlara: kim o Semâdan 

peyderpey bir su indirip de Arza ölümünden sonra onunla hayat 
vermekte? Elbette Ģüphesiz Allah diyecekler, «elhamdülillah» de, fakat 
onların ekserisi aklı ermezlerdir. (Elmalı) 

 
 
Ve lein seeltehüm men nezzele mines Semai maen yine eğer 

dönüp de onlara sorsan gökten suyu kim indiriyor diye feahya Bihil Arda 



min ba'di mevtiha ve onunla ölü toprağa can veren kimdir diye sorsan 
leyekulünnAllâh hiç Ģüphen olmasın ki elbette Allah diyecekler 
cevapları bu olacak. kulil Hamdü lillâh de ki hele Ģükür bari Ģunu 
bileydiniz. Ben böyle tercüme ettim, aslında elhamdülillah diye de 
bitirebilirdi. Ama tam da Türkçede buna tekabül eder. Hele Ģükür bari 
bunu olsun bileydiniz. bel ekseruhüm lâ ya'kılun ama ne gezer, onların 
çoğu akletmezler, kafalarını kullanmazlar. 

 
Sorun tasavvur ve akıl sorunu, iĢte ayetin sonu buna dikkat çekiyor. 

Yamuk bakan nasıl doğru görür. Nereden baktığınız önemli, Allah‟ın gör 
dediği yerden bakıyorsanız Allah‟ın gösterdiğini görürsünüz. Yoksa..! 
MüĢrikler bakınız Kabe yi tavaf ederken getirdikleri telbiyeyi biliyor 
musunuz? Lebbeyke le Ģerike leke illa Ģeriken hu velek. Ne diyorlar 
bakınız? Allah‟ım emrine amadeyim, senin ortağım yok, yalnız bir ortağın 
var, hu velek o da sana ait Temlikûhu ve ma-melek sen onun sahibisin 
o senin sahibin değil. ĠĢe bakın iĢe. Zihin çarpılırsa iĢte böyle olur. 

 
Müslim naklediyor bu haberi hac kitabının 22. babında. Onun için 

müĢrik kafası da böyle çalıĢıyor. Ortağın yok diyeceksin ama bir tane var 
o da senindir diyeceksin. 

 
 
64-) Ve ma hazihil hayatüd dünya illâ lehvün ve le'ıb* ve inned 

darel ahırete lehiyel hayevan* lev kânu ya'lemun; 
 
ġu dünya hayatı (en sefil yaĢam - esfeli sâfîliyn) bir eğlence 

(kendini avutarak keyifle oyalanma) ve bir oyundan (kurallarına göre 
oynanan senaryo) baĢka bir Ģey değildir! Sonsuz gelecek vatana gelince; 
iĢte asıl bilinçlilik - yaĢam yurdu odur. Kavrayabilselerdi! (A.Hulusi) 

 
64 - Bu Dünya hayat bir eğlence ve oyundan ibaret ve hakikaten 

son yurt (dârı Âhiret) iĢte halîs hayat o amma bilselerdi. (Elmalı) 
 
 
Ve ma hazihil hayatüd dünya illâ lehvün ve le'ıb zaten 

akletselerdi bileceklerdi ki sondaki ayetle bağlantı kurmak için sözün 
geliĢinden böyle bir yan anlam çıkıyor. Akletselerdi bileceklerdi ki bu 
dünya hayatı geçici bir oyun ve oynaĢtan baĢka bir Ģey değildir.  

 
Evet, YaratılıĢın amacı bu dünya değildir diyor ayet. YaratılıĢın 

maksadı değildir. Sadece yolculukta bir duraktır. ġimdi tam zamanı değil 
mi o sorunun; Hayatımı ne yapayım? Ve bir soru daha öldükten sonra ne 
olmayı düĢünüyorsunuz? Bu günün insanının köĢe bucak kaçındığı 



sorular bunlar. Öldükten sonra ne olmayı düĢünüyorsun ve hayatınızı ne 
yapmayı düĢünüyorsunuz. 

 
Bu dünyanın geçiciliği üzerine kurulur varlık sorusu; Ben kimim, 

nereden geliyorum, nereye gidiyorum, niçin varım, bu kadar kompleks, 
karmaĢık bir varlık hiç için mi yaratıldı. Ġnsan solucanla nasıl eĢitlenir. 
Ġnsanın kendisine bu hakareti yapmaya hakkı var mı? ĠĢte bu sorular 
ancak hayatın bu dünya hayatının geçiciliğini anladıktan sonra sorulur. 
Bu bilinç onu ahirete imana götürür, hemen oraya götürür. 

 
ve inned darel ahırete lehiyel hayevan bir de öte dünya hayatı 

vardır ki, iĢte odur gerçek hayat. Bu bilince getirir iĢte deminki sorular. 
lev kânu ya'lemun keĢke, keĢke bunu olsun bilselerdi. Bunu bile 
bilemediler.  

 
 
65-) Feizâ rakibu fiyl fülki deavullahe muhlisıyne lehüd diyn* 

felemma neccahüm ilel berri izâ hüm yüĢrikûn; 
 
Gemiye bindikleri vakit, inançlarını sırf O'na yönlendirerek Allâh'a 

dua ederler... Onları karaya (çıkarıp) kurtarınca, bir de bakarsın onlar Ģirk 
koĢuyorlar! (A.Hulusi) 

 
65 - Baksan a gemiye bindiklerinde dini Allaha halîs kılarak ona 

muhlisâne duâ ederler de derken kendilerini karaya çıkardı mı derhal 
Ģirke koyulurlar. (Elmalı) 

 
 
Feizâ rakibu fiyl fülki deavullahe muhlisıyne lehüd diyn fakat 

gemiye binip te tehlike hissettikleri zaman inancı batıldan arındırıp dini 
yalnız O‟na has kılarak baĢlarlar Allah‟a yalvarıp yakarmaya. felemma 
neccahüm ilel berri izâ hüm yüĢrikûn fakat o kendilerini sağ salim 
karaya çıkar çıkarmaz aynı kimseler baĢlarlar O‟na ortak koĢmaya. 

 
Ġnsanoğlunun garip bir tabiatını veriyor. Ġkrime Bin Ebi Cehil‟in 

baĢından böyle bir Ģey geçmiĢ, Ebu Cehil‟in oğlunun. Bu olaydan sonra 
ibret almıĢ, öyle dört dörtlük bir insan oldu ki en sonunda canını imanına 
Ģahit kıldı ve Allah‟a yürüdü, Yemame‟de. Böyle, iĢte, Kur‟an ın gücü bu 
bir insanı nasıl dönüĢtürebiliyor. EĢkıyadan nasıl evliya çıkarıyor. Vahyin 
mucizesi bu. 

 
Bu ayetin söylediği Ģey açık, düĢen uçakta, batmakta olan gemide 

ateist kalmaz, olmaz zaten. Hepsi terk ederler o anda. Ne biliyorsa, ne 



kadar biliyorsa o kadar duaya baĢlar. Çünkü aslına yönelir. Çünkü küfür 
asli değildir. Ġman aslidir. Ġman insanın ana diline benzer. 4 dili ana dili 
gibi güzel konuĢsanız, ana dilinizin hangi dil olduğunu öğrenmek için 
basit bir yöntem vardır. Haberiniz olmadan çıplak ayağınıza demir bir 
ökçe ile Ģöyle bir gelip de tam etinizi sıyırırsa derinizi vah anam..! ı ana 
dilinizle söylersiniz. Ġman insanın ana dilidir aslında. Fıtratıdır, temelidir 
inkar etse de. Ötekiler onun üzerini örtmektir. Onun için küfür örtmektir. 
Kafir örtendir. 

 
 
66-) Li yekfüru Bima ateynahüm ve liyetemette'u* fesevfe 

ya'lemun; 
 
Kendilerine verdiklerimize (hakikatlerindeki kuvvelere) nankörlük 

yapsınlar ve (geçici Ģeylerden) faydalansınlar diye (Ģirke dönerler)! 
Yakında anlayacaklar! (A.Hulusi) 

 
66 - Ki kendilerine verdiğimiz ni'mete nankörlük etsinler ve hayattan 

zevk alsınlar diye, fakat ileride bilirler. (Elmalı) 
 
 
Li yekfüru Bima ateynahüm ve liyetemette'u sonuçta kendilerine 

verdiklerimize nankörlük etmiĢ ve kısa vadeli bir hazzı tüketmiĢ olurlar. 
Yukarıda ki ayetle birlikte anlayalım. fesevfe ya'lemun fakat zamanı 
gelince gerçeği anlayacaklar. 

 
Hemen iliĢki kuralım 64. ayetlev kânu ya'lemun diye bitiyordu. Bu 

ise fesevfe ya'lemun diye bitiyor. Yani yukarıdaki keĢke bilselerdi diye 
bitiyordu bu ise eğer burada bilmezlerse zamanı gelince bilecekler diyor. 

 
 
67-) Evelem yerav enna cealna Haramen Aminen ve 

yütehattafünNasu min havlihim* efebil bâtıli yu'minune ve Bi 
nı'metillâhi yekfürun; 

 
Görmediler mi ki, onların çevresinden insanlar çekilip alınırlarken 

güvenli bir Harem kıldık... Bâtıla (kendilerinin bedenden ibaret olup, vefat 
ederek yok olacaklarına) iman edip, Allâh nimetini (nefslerindeki El Esmâ 
kuvvelerini) inkâr ederek nankörlük yapmıyorlar mı? (A.Hulusi) 

 
67 - Ya görmediler de mi biz bir Harem yapmıĢız, emniyet içinde, 

halbuki etraflarında nas çarpılıp kapılıyor, artık bâtıla inanıyorlar da 
Allahın nimetine küfran mı ediyorlar? (Elmalı) 



 
 
Evelem yerav enna cealna Haramen Aminen ve 

yütehattafünNasu min havlihim peki diyor belgeden bir örnek veriyor. 
Görmezler mi ki kendilerinin etrafında ki insanlar her tür saldırıya açık 
olmanın tedirginliğini yaĢarken biz onlara güvenli bir dokunulmazlık 
bahĢettik. Mekke sayesinde, Kâbe sayesinde. Hz. Ġbrahim sayesinde. 
Yani Allah‟a Ģirk koĢtular imanın ekmeğini yediler. Böyle. Kâbe nin 
ekmeğini yediler, Kâbe nin rabbine ihanet ettiler. ĠĢte böyle. 

 
efebil bâtıli yu'minune ve Bi nı'metillâhi yekfürun halâ mı batıl 

inançlara saplanıp kalıp da Allah‟ın nimetlerine nankörlük edecekler. 
 
 
68-) Ve men azlemü minmeniftera alAllâhi keziben ev kezzebe 

Bil Hakkı lemma caeh* eleyse fiy cehenneme mesven lilkafiriyn; 
 
Allâh üzerine yalan uydurandan yahut kendisine Hak olarak (Rasûl) 

geldiğinde bunu yalanlayandan daha zâlim kimdir? Hakikat bilgisini inkâr 
edenlerin yaĢam ortamı, cehennemde değil midir? (A.Hulusi) 

 
68 - Allaha karĢı bir yalanı iftira eden yahut hak kendine gelince 

yalan diyen kimseden daha zalim kim olabilir? Cehennemde değil midir 
ancak kâfirlerin yeri? (Elmalı) 

 
 
Ve men azlemü minmeniftera alAllâhi keziben ev kezzebe Bil 

Hakkı lemma caeh kendi uydurduğu yalanları, düzme koĢma yalanları, 
inançlarını, batıllarını ise Allah‟a yakıĢtıran, ya da önüne gelen hakikati 
yalanlayandan daha zalim biri olabilir mi? Böyle biri düĢünülebilir mi?Ve 
men azlemü minmeniftera bundan daha zalim biri düĢünülebilir mi? 

 
Ġlginçtir ayetin sonunda ki lemma ceah ibaresi ilginç. Önüne gelen 

hakikati yalanlayan. Ama geldikten sonra yalanlayan. Ya gelmediyse? 
Evet, ya gelmediyse..! Getirmeyenler. O hakikati bilip de ulaĢtırmayanlar 
hesap vermeyecekler mi dersiniz? 

 
eleyse fiy cehenneme mesven lilkafiriyn hiç küfürde direnenler 

için cehennemde yer bulunmaz mı? Ġbareye bakın, ifadeye bakın. Hani 
böyle bazen Ģaka varide olsa yapıyorlar. Cehennemlik bu kadar çok ki 
bana yer kalmaz. Cevabını Kur‟an versin; Hiç yer bulunmaz mı? 

 
 



69-) Velleziyne cahedu fiyna lenehdiyennehüm sübüleNA* ve 
innAllâhe leme'al muhsiniyn; 

 
Biz'e (ermek için nefsine karĢı) savaĢ verenlere gelince, elbette 

onları yollarımıza ulaĢtıracağız... Kesinlikle Allâh, yakîn ehliyle (ihsan 
sahibi {Allâh'a görüyormuĢçasına yönelen}) elbette beraberdir! (Mâiyet 
sırrı.) (A.Hulusi) 

 
69 - Bizim uğurumuzda mücahede edenlere gelince elbette biz 

onlara yollarımızı gösteririz ve Ģüphesiz ki Allah her halde Muhsinlerle 
beraberdir. (Elmalı) 

 
 
Velleziyne cahedu fiyna lenehdiyennehüm sübüleNA ama 

davamız uğrunda var gücünü harcayanları kendi yollarımıza 
yönelteceğiz.  

 
Bu anahtar bir ayettir bir ayettir, anahtar bir ibare var. SübüleNA 

yollarımıza, bizim yollarımıza. Yani sonu bize ulaĢan yollara. Vahiy 
Hakka ulaĢma yöntemlerinde total bir dil kullanmaz, totaliter bir dil 
kullanmaz. Yollarımız, tek Allah‟a ulaĢan birden çok yollar olabilir. Onun 
için yollarımız diyor. Akıl, nakil, sezgi, kâinat kitabı, vahiy kitabı, insan 
kitabı, okumayı bilen hepsini okuyunca oraya varırsınız zaten.  

 
Yollarımız, usul çeĢitli asıl tektir. Tek asla farklı usullerle varılabilir. 

En totaliter söylemler ideolojilere aittir. Rabbimiz bakınız nasıl bir usul ve 
üslup öğretiyor bize. Evet, 

 
ve innAllâhe leme'al muhsiniyn ve Ģüphesiz Allah iyi, güzel ve 

erdemli davranan herkesin yanındadır. Onları yalnız bırakmayacaktır. 
Yani onlar yer yüzünde bir tek de kalsalar Allah gibi sonsuz bir imkana 
sahiptirler. Allah‟ın var neye muhtaçsın, Allah‟ın yok neyin var. 

 
Sadakallahül aziym. “Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil 

alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. RÛM SURESĠ (01-29) (127) 
 
 
"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; (Tâhâ 25-26-27-28) 
 
Rabbim, göğsüme geniĢlik ver, kolaylaĢtır iĢimi, düğümü çöz 

dilimden, ki anlasınlar beni. Amin! Amin..! 
 
Değerli Kur‟an dostları bugünkü dersimizle Kur‟an ın yepyeni bir 

sitesine daha seyahate çıkacağız. Vahyin bize tenezzül buyrulan gök 
sofrasından gıdalanacağız. Bu gıda mideyi dolduran ve doyuran ve hepi 
topu 1- 1.5 günlük ömrü olan bir gıda değil. Bu gıda ruhu dolduran ve 
doyuran ve ruh kadar ölümsüz olan, sadece bu dünyada kalmayıp öteyi 
de kuĢatan, insanın ruhunu büyüten, ona enerji veren, basiretini, 
ferasetini iz‟anını, irfanını, imanını, ihsanını artıran bir gıda.  

 
Onun içinde her sure yeni bir keĢiftir. Göklerin sofrası üzerinde 

yaptığımız derin bir keĢif. Bu keĢif insanın önüne ufuklar açar bu keĢif 
sayesinde insan eĢyayı daha iyi kavrar. Bu keĢif sayesinde insan varlığın 
kabuğunu geçer özüne bakar ve ulaĢır. Vahyin aslında muhatabı 
üzerinde ki en büyük etkisi de buradadır. Bu girizgahtan sonra suremizin 
mukaddimesine geçebiliriz. 

 
Rûm suresi Kur‟an ın tedvininde 30. sırada bulunan sure. Sure 

adını, ilk ayetinde ki Bizans anlamına gelen Rûm dan alır. Ya da 
Bizanslılar. Gelecekte vuku bulacak Bizans – Pers savaĢının akıbeti 
hakkında gayba iliĢkin mucizevi bir haber yer alır adını veren ayette. 
Kur‟an ın mucizelerinden biridir bu. Kur‟an baĢtan sona mucize olsa da 
içerisinde gerek insanın hiçbir kaynaktan öğrenemeyeceği geçmiĢi iliĢkin 
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verdiği bilgiler. Gerek insanın Ruhunun istikbaline dair, yani, ahirete dair 
verdiği bilgiler, gerekse dünya hayatında ileride gerçekleĢecek olaylar 
hakkında verdiği bilgiler ve dördüncü olarak da dıĢa açılmamıĢ, sadece 
içerde kalmıĢ, kendisinden baĢka o sırrı kimsenin bilmediği, insanın ta 
yüreğinde gizlediği bazı bilgileri faĢetmesi, iĢte Kur‟an ın maddi anlamda 
ki dört alanda gösterdiği mucizedir bunlar. 

 
Bu sureden önceki surede hatırlayacaksınız Ankebût suresinde 

Kur‟an ın muhatapları ona gökten bir mucize indirilmeli değimliydi dediler. 
Kur‟an olarak Ģöyle cevap verdi; Onlara “mucize olarak bu kitabı 
indirmemiz, bu vahyi indirmemiz yetmedi mi?”  

 
Sanki bu surenin mucizevi bir haber taĢıyan ilk ayeti oraya bir 

gönderme gibi. Yani bu vahyin içerisinde gözle görülür, elle tutulur 
mucizevi haberler yer alıyor. Bunu dahi göremeyen bir göz hangi 
mucizeyi görür dercesine. 

 
Tirmizi‟nin Ġbn Abbas‟tan naklettiği bir rivayetten anlıyoruz ki daha 

Hz. peygamber döneminde bu sure bu isimle anılıyor. Sahabe de bu ismi 
kullanıyor. Onun için sureye verilen Rûm adı daha sonra yerleĢmiĢ bir ad 
değil, daha Hz. peygamber döneminde iken kullanılan bir isim.  

 
Surenin zamanına gelince; Sure Mekki, hatta ünlü iki müfessir, ikisi 

de Endülüs‟ün göz bebeklerinden, biri doğu aleminde Ģöhret bulmuĢ, 
ikincisi batı Ġslam aleminde Ģöhret bulmuĢ iki Endülüs müfessirir olan 
Kurtubi ve Ġbn. Atıyye‟ye göre bu konuda ittifak var. Yani surenin 
bütünüyle Mekki olduğu konusunda ittifak var. 

 
ÇağdaĢımız Bazergân 1 ve 26. ayetler arasını nübüvvetin 6. yılına, 

peygamberlik döneminin 6. yılına yerleĢtirir. Namaz vakitleri ile ilgili olan 
17 -18. ayetleri dikkate aldığımızda, namaz vakitleri ile ilgili Kur‟an da ki 
diğer ayetlerle bakıĢımlı olarak okuduğumuzda Bazergân‟ın bu görüĢü 
isabetli geliyor. 

 
Sure Ġbn. Abbas kaynaklı rivayette, onu esas alırsak eğer nüzul 

sıralamasında 84. sırada yer alıyor. ĠnĢikak ve Ankebût sureleri arasına 
yerleĢtirilmiĢ Ġbn. Abbas kaynaklı bu rivayet. 

 
Surenin konusu; Medeniyetlerin kıyametine atıfla baĢlar sure. 

Özelde Bizans ve Pers medeniyetinin kıyametlerine atıfla baĢlar ve sure 
kozmik kıyamete atıfla son bulur. Yani yer yüzünde ki medeniyet 
kıyametiyle baĢlayan sure, kâinat, ya da kozmik, küresel kıyametle son 
bulur. 



 
Hayatın dıĢ yüzünün iç yüzüne, dünyadan ahirete, görünenden 

görünmeyene, kabuktan öze çevirir muhatabın bakıĢını 7. ayette. 
Surenin ana teması varlığın tabi olduğu temel bir yasadır. OluĢ ve 
bozuluĢ. Kevn ve fesat, varlık, yaratılmıĢların tümü buna tabidir. Hâlık ve 
mahlûk diye bunun için ayırırırz. Hâlık yasa koyar, mahlûk bu yasaya 
tabidir. Mahlûkatın tamamının tabi olduğu temel yasalardan biri kevn ve 
fesat yasası, oluĢ ve bozuluĢ. Doğum ve ölüm. GeliĢ ve gidiĢ bu yasaya 
tabidir. Ve sure her ayetinde adeta gerek açıktan gerek dolaylı olarak bu 
yasaya atıf yapar. Özellikle 19 ve 25. ayetleri bu atfın en doğrudan 
yapıldığı ayetler. Medeniyetler de ölür ve dirilir sonucuna getirir sure. 40 
ve 50. ayetleri arasında bunu iĢler. 

 
Ancak, mahlûkat içerisinde, yaratılmıĢlar dünyası içerisinde 

ayrıcalıklı yeri olan bir varlık vardır. Ġnsan. Ġnsan bu ayrıcalığı ne 
sayesinde elde ettiği sorusunu sormamız için bize sure yol gösterir ve 
fıtrat üzerinde odaklar bakıĢlarımızı. Çünkü insan yaratılmıĢlar içerisinde 
ki ayrıcalığını fıtrat sayesinde elde etmiĢtir. Allah‟ın insandan istediği, 
peygamberlerin ve onlar vasıtasıyla gönderilen vahiylerin amacı bu 
fıtratın Allah‟ın insan benliğine nakĢettiği bu fıtratın bozulmadan, ters 
döndürülmeden, tahrip edilmeden, tahrif edilmeden Allah‟a teslim 
edilmesidir. Yani emanetin ihanet görmeden teslimi. 

 
ĠĢte 30. ayet bu gerçeği dile getirir. Feekım vecheke liddiyni 

haniyfa* fıtratAllâhilletiy fetaren Nase aleyha* lâ tebdiyle li halkıllâh. 
(30) varlığını, vecheke, yüzünü değil, o külden cüzdür. Varlığını tüm 
yamuk ve batıl inançlardan arındırarak sadece Allah‟ın has dini olan 
hanif dine döndür, çevir. Yani saf inanca yönel. Arkasından; 
fıtratAllâhilletiy fetaren Nase aleyha o din ki Allah‟ın insan benliğine 
nakĢettiği fıtrattır. Devamı daha ilginç ve tamamlayıcı. lâ tebdiyle li 
halkıllâh. Yani varlığını Allah‟ın insan benliğine nakĢettiği, kazıdığı o 
temel değerlere döndür ki, Allah‟ın yaratıĢında bir bozulmaya, bir tahrife, 
bir tahribe meydan verilmesin. 

 
Bu insan hakkında ki adeta bütün bir bilginin usaresi, özü, öz suyu 

olan ve insanı tanımada muhteĢem bir anahtar iĢlevi gören bu ayet 
ancak bir vahyin ürünü olabilir. Ve bu ayeti göz önüne almadan ne din 
anlaĢılabilir, ne nübüvvet anlaĢılabilir, ne hayat anlaĢılabilir, ne insan 
anlaĢılabilir. Onun için bu sure adeta bu anahtar ayetle kendi ana 
temasını da ele vermiĢ olur. Bu kısa özetin ardından Ģimdi suremizi 
tefsire geçebiliriz. 

 
 



BismillahirRahmanirRahıym 
 
 
1-) Elif, Lâââm, Miiiym; 
 
Elif, Lâm, Mim. (A.Hulusi) 
 
01 - Elif, Lam, Mim. (Elmalı) 
 
 
Elif, Lâââm, Miiiym bunlar heca harfleri, Türkçesiyle söylersek 

hece harfleri. Bunlar üzerinde daha önce yeri geldikçe Huruf-u mukadda 
üzerinde çok ayrıntılı olarak durmuĢtuk. Hemen hatırlatayım ki Kur‟an da 
Huruf-u Mukadda‟nın baĢında geldiği bu ayrık harflerin, kesik kesik 
harflerin baĢında geldiği surelerin hemen tamamı vahye atıfla baĢladığı 
halde, bunun 3 istisnası vardır. Bu istisnalardan biri bir önceki sure olan 
Ankebût idi, orada değindik. Biri de bu sure. Yani vahye atıfla baĢlamaz. 
Fakat aslında doğrudan vahye atıfla baĢlamaz demek daha doğru olur, 
dolaylı atıfla baĢlar.  

 
Haddi zatında arkasından gelen ve bir gaybi haberi mucizevi olarak 

bize veren bu ayetler, vahyin kaynağına bir atıf değil midir. Hatta bunu 
bakıĢ açınıza göre değiĢir, doğrudan bir atıf bile sayabiliriz. Ama bu 
harfler hakkında 30. aĢkın görüĢ serdedilmiĢ, tefsir yapılmıĢ ve 
bunlardan biri de Hz. Ebu Bekir‟e ait olan; Her kitabın bir sırrı vardır, bu 
vahyin sırrı da bu harflerdir görüĢüdür ki, bu görüĢ  bize bu harfler 
hakkında yapacağımız tüm yorumların nihai yorum olmaktan uzak 
olduğunu, bu harflerin iĢlev ve anlamının nihai tespitini ancak bu kelamın 
sahibinin yapacağını düĢünmeye götürüyor. 

 
 
2-) ĞulibetirRum; 
 
Rum (Bizanslılar), mağlup oldu! (A.Hulusi) 
 
02 - Rum mağlup oldu. (Elmalı) 
 
 
ĞulibetirRum Bizanslılar yenilgiye uğradılar. 
 
Mekkidir dedik değil mi sureye ittifakla. Hakikaten bu ayetlerin 

Mekki olmadığına dair hiç kimseden bir görüĢ sadır olmamıĢtır. Peki, 
Bizanslılardan bahsediyor bu ayetler ve üstelik geçmiĢ zaman kipi 
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kullanıyor;ĞulibetirRum Yani Bizans‟lılar yenilgiye uğradılar. Demek ki o 
anda bir olay olmuĢ ve bu geçmiĢ zaman kipiyle bir haberi veriyor. Bir 
olguyu, bir olayı, o anda olmuĢ bir olayı.  

 
Bu olayın ne olduğunu öğrenmek için tarihe müracaat etmemiz 

lazım. Bizans tarihini yazan tüm kaynakların ortak noktası olarak bu 
tarihe müracaat ettiğimizde Ģöyle bir dünya görüyoruz. Peygamberliğin 
baĢında 2 süper güç var dünyada.  1- Bizans. 2 – Pers imparatorlukları. 
Bu iki imparatorluk birbirinin hasmı, adeta çift kutuplu bir dünya ve bu iki 
kutup arasında 100 yılı aĢkın bir zamandan beri yeniĢilemeyen bir savaĢ. 
Harbüs sical derler Arapça da. Yani birbirine galip gelemediği iki tarafın 
bir savaĢ sürüyor. 

 
Bizans; Herakliyus yönetiminde, Pers imparatorluğu 1. Hüsrev 

Perviz yönetiminde. Bu iki güç birbirinin nüfuz alanlarına göz dikmiĢ 
Bizans‟ın hakimiyet alanı pers imparatorluğunun sınırları olan bu günkü 
Mezopotamya, Irak‟ı ikiye bölen, Fırat ve Dicle arasında ki bir noktadan 
Azerbeycan‟a doğru bir çizgi çekin. ĠĢte pers Ġmparatorluğunun sınırı 
orada bitiyor, Bizans Irak‟ın büyük kısmı, Suriye‟nin tamamı, Filistin‟in 
tamamı, Mısır‟ın tamamı, hatta Tunus‟a kadar uzanan bölge ve daha 
aĢağı iniyoruz HabeĢistan‟a kadar Afrika‟nın çok büyük bir kısmı. Yine 
aĢağı iniyoruz; Yemen. Unutmayınız Ebrehe Bizans kralını temsilen 
Kâbe‟ye saldırmıĢtı. 

 
ĠĢte böylesine büyük bir imparatorluk Bizans o dönemde. Ve 

Persler Bizans‟ın iç kargaĢalığından da istifade ile çok güçlü bir orduyla 
saldırıya geçerler. 100 yıllık bu çekiĢme iĢte bu noktada Pers‟ler lehine 
tamamen Bizans‟ın büyük ve ağır bir yenilgisiyle son bulur. 613 te Suriye 
düĢer, ġam ele geçer. 614 de Filistin ele geçer Kudüs düĢer. 615 ve 616 
da Mısır teslim olur. Böyle ve Anadolu‟nun tamamı Pers‟lerin eline geçer.  

 
Unutmayınız Pers‟ler Ġstanbul‟a kadar gelir ve Ġstanbul‟u kuĢatırlar 

ve Üsküdar yakınlarında Karargâh kurar Pers ordusu. Böyledir yani 
Bizans‟ın kalbine kadar gelir. Hatta o kadar ki, Bizans imparatoru kaçıp 
Kartaca‟ya, Tunus‟a sığınmak gibi planlar yapar. Yani Bizans‟ın baĢkenti 
de düĢme tehlikesiyle karĢı karĢıya kalır. Böylesine çok ağır bir yenilgidir. 
Yani adeta Bizans iflas etmiĢ ve çözülme aĢamasına gelmiĢ, hatta belki 
yok olup var olma aĢamasındadır. Yani varlığı tartıĢılır haline gelmiĢtir. 

 
Tabii bu haber Mekke‟ye gelir. Mekke‟ye gelen bu haber üzerine 

Mekke‟de iki tür tavır takınılır. MüĢrikler bu habere çok sevinirler, çünkü 
öteden beri Hire ile yani pers Ġmparatorluğunun merkezi Hire ile çok 
yakın iliĢkilere sahiptirler. Sadece bu değil onların Bizans düĢmanlığının 



temelinde Hıristiyanlığın ehli kitap ve bir peygambere dayalı bir din 
olması da gelmektedir. Yani vahye dayalı bir inanç sistemine karĢı, 
putperest olan Pers imparatorluğunu tutarlar. ĠĢin inanç boyutu da vardır.  

 
Aslında iĢin inanç boyutu Bizans ile Pers savaĢlarında da ön 

plandadır. Çünkü Pers imparatoru Bizans‟ı yendiğinde bir anlaĢma 
yapar. Yani Bizans bir muahede ister, barıĢ ister, ama ne pahasına 1000 
yük altın, 1000 yük gümüĢ, 1000 yük ipek, 1000 erkek, 1000 kadın, 1000 
at, böyle 1000 lerle giden bir muahededir bu ve hepsini verir Bizans. Yani 
Pers sarayı ne istemiĢse Bizans hiç birine hayır diyemez. Fakat Pers 
Ġmparatoru ateĢperest ZerdüĢt dinine inanan Hüsrev Ģöyle bir Ģey daha 
dile getirir. 

 
- Bu yetmez, Ġmparatorunuz gelecek, bizim taptığımız ateĢin 

önünde yere kapanacak ve kendi haçını kıracak.  
 
Yani olayın bir inanç boyutu vardır. Hatta daha sonra Bizans bu 

yenilginin öcünü alıp da Azerbaycan‟da ki zerdüĢtün doğduğu kente girip 
orayı yerle bir edince ve en büyük ateĢ gedeyi, yani ateĢ perestĢerin, 
ateĢe tapanların taptığı en büyük mabedi yıkınca Ģöyle diyecektir.  

 
- Beni kendi dinine davet ediyordu Ģimdi ibadet edecek bir ateĢte 

bulamayacak. 
 
Onun için karĢılıklı bir inanç boyutu var. Tabii Pers Ġmparatoru 

Kudüs‟e girdiğinde Kudüs‟ü yerle bir etmiĢti. Kudüs‟te ki büyük mabedi 
yerle bir etmiĢ ve kutsal Haçı alıp götürmüĢtü. Yani Hıristiyanlık dünyası 
için bir numaralı kutsal eĢya sayılan haçı alıp götürmüĢtü. Onun için iki 
taraf arasında böylesine inanca müteallik bir çekiĢme de var ve bu 
çekiĢme Mekke‟de yansıyor. Mekke‟de müĢrikler kendi taraflarını yine 
Purperest olan, ateĢ perest olan pers sarayından yana yapıyor. Müminler 
de henüz o güne kadar kendilerine bir davet ulaĢtırmadıkları için inkar 
etmediklerine Ģahit olmadıkları ve bir peygamberin vahyine iman ettiğini 
bildikleri Hıristiyanlardan yana tavır koyuyorlar.  

 
Bu tavrın arkasında daha temelli bir baĢka sebep var. O da o anda 

HabeĢistan Muhacirlerinin bir Hıristiyan olan HabeĢ ülkesi kralı 
tarafından bağrına basılması ve bu muhacirlere orada el üstünde yer 
verilmesi ve HabeĢistan dan gelen birkaç Hıristiyan din adamı ekibinin 
göz yaĢları içerisinde Mekke de Kur‟an ı dinleyip onun mesajını kabul 
edip geri dönmüĢ olması.  

 



ĠĢte bütün bu hadiseler üst üste konulduğunda müminlerin neden 
Bizans‟ın yanında Pers sarayına karĢı tavır aldıkları anlaĢılıyor. Yani 
olayın arka boyutunda daha farklı nedenler var.  

 
Ve bunun üzerine bu üzüntü, bu kesin yenilgi ve tabii bu yenilgiden 

bir de Müslümanların büyük bir endiĢesi var. O ne? HabeĢistan‟da ki o 
yedek gücün dağılma, dağıtılma yok edilme endiĢesi. MüĢrikler bunun 
için Fırsat kolluyorlar. NecaĢi‟ye çok yalvardılar Amr Ġbn-ül As 
baĢkanlığında bunu yaptıramadılar. Bunları çıkar ülkenden diyorlardı. 
Tüm hediyelerine rağmen, rüĢvetlerine rağmen Müminleri 
kovduramadılar HabeĢistan‟dan. Fakat eğer Bizans‟ın nüfuzu tamamen 
Afrika da yok olursa onun yerini Pers imparatorluğu alacak ve müĢrikler 
çok büyük dostlukları olan Pers‟lilere HabeĢistan‟da ki Müslümanların 
kökünü kazıtmayı düĢüneceklerdi. 

 
Tabii bu Onlar için stratejik bir değer biçen Resulallah‟ı da 

üzüyordu. DüĢündürüyor ve kederlendiriyordu. Çünkü unutmayınız ki 
Hayber‟in fethine kadar HabeĢistan‟da ki bu muhacir grubunu Resulallah 
Medine‟ye getirtmedi, gelmelerine izin vermedi. Ta ki Medine Ġslam 
devleti artık kendisine yönelecek hiçbir ciddi güç kalmayıncaya kadar o 
gücü, HabeĢ Muhacirlerini orada bir alternatif olarak tuttu. 

 
ĠĢte bütün bunlar dikkate alındığında sevinenlerin niye sevindiği, 

üzülenlerin niye üzüldüğü ortaya çıkacaktır ve bu üzüntüyü teskin eden 
mucizevi bir haber geldi. Nedir o da, devamında göreceğiz onu. 

 
 
3-) Fiy ednel Ardı ve hüm min ba'di ğalebihim seyağlibun; 
 
Yakın bir bölgede... Onlar (Rum) bu yenilgiden sonra, galip 

geleceklerdir. (A.Hulusi) 
 
03 - Arzın yakınında, mamafih onlar bu mağlûbiyetlerinin 

arkasından bir kaç sene içinde muhakkak galebe edecekler. (Elmalı) 
 
 
Fiy ednel Ard üstelik en yakın yerde Bizans‟lılar yenilgiye 

uğradılar. En yakın yer. Birkaç anlama gelebilir. Yani bölgeye, bu 
ayetlerin indiği bölgeye en yakın yer. Ama en yakın yerin en makul 
anlamı Bizans‟ın kalbine en yakın yer de bile yenilgiye uğradılar. 
Bizans‟ın kalbine Yani Gibbon der ki Bizantolog, Bizans uzmanı, 
Bizans‟ın bu yenilgisi inanılmaz bir yenilgi idi. Kimse Bizans‟ın bu kadar 
kısa süre içinde böylesine paramparça olup dağılacağına inanamıyordu 



Ve bundan sonra bir Ģeye daha inanamazdı kimse artık Bizans belini 
ebediyen doğrultamaz görüĢünde herkes müttefikti. Onun için Gibbon bu 
ayetleri anlamakta baya zorlanmıĢ, tabii ayetlerin Allah‟a ait bir haber 
olduğuna da inanmıyor ve ĢaĢkınlığını Ģöyle dile getiriyor. 

 
- Hayret diyor, Hayal bile dahi kimsenin edemeyeceği bir Ģeyi 

Muhammed nasıl bildi. (Sallahu aleyhi ve selem) Yani Fiy ednel Ard en 
yakın yerde. Bizans kalbinde dahi yenildi. 

 
ve hüm min ba'di ğalebihim seyağlibun ama onlar bu yenilginin 

ardından yeniden galip gelecekler. 
 
ĠĢte mucize burada. Mucizevi haber bu. 3. ayetin son cümlesi. Ama 

onlar bu yenilmelerinin ardından yenecekler, galip gelecekler. Kimler? 
Bizans lılar. Yenilen onlardı çünkü. Seyağlibun. 

 
 
4-) Fiy bıd'ı siniyn* Lillâhil' Emru min kablü ve min ba'd* ve 

yevmeizin yefrahul mu'minun; 
 
Birkaç sene içinde... BaĢından sonuna hüküm Allâh'ındır! O zaman 

iman edenler sevinir (Allâh'ın bildirdiği gerçekleĢtiği için). (A.Hulusi) 
 
04 - Önünde de sonunda da emir Allahın, ve o gün mü'minler 

Allahın nusretiyle ferahlanacaklar. (Elmalı) 
 
 
Fiy bıd'ı siniyn bir de süre veriyor. Birkaç yıl içerisinde Mutlaka 

tekrar galip gelecekler. Birkaç yıl diye çevirdim bıd‟ı; aslında Arap dilinde 
3 ile 9 arasında ki süreye tekabül eder. 3 ten çok, 10 dan az bir süre 
içerisinde tekrar yenecekler. 

 
Evet, çok ilginç. Bu ayet indiğinde üzülen mü‟minler sevinmiĢlerdi. 

Bu ayetlerin nübüvvetin 6 ya da 7. yılına tarihlendiğini unutmayın. Yani 
Mekke döneminin 6 ya da 7. yılı. Zaten tam da o yıllara denk geliyor bu 
Bizans‟ın mağlubiyeti. Unutmayın 613 – 615 arası. Ki bu hemen hemen 
peygamberliğin 5. yılına tekabül ediyor. Peygamberlik 610 yılında 
geldiğini kabul edersek, 609 veya 610 yılında. Peygamberliğin 5. yılında 
pers galibiyeti, hatta 6. yılında, çünkü 616 da Mısır düĢtü ve kesin Pers 
galibiyeti tescillenmiĢ oldu. 616 yılı da peygamberliğin 6. yılıdır. Yani bu 
ayetlerin tarihlendiği yılın kendisi aynısı. 

 



Bu yılda bu müjde gelince Mü‟minler seviniyorlar. Ġlahi vahye o 
kadar güvenleri var ki Ġman etmiĢler ki Hz. Ebu Bekir daha hiç istiĢare 
etmeden Ubey Bin Halef‟le bu konuda çekiĢiyor. Diyor ki “Yenecekler. 
Siz boĢuna sevinmeyin, geri alacaklar.” Übey Bin Halef‟te; “O kadar 
eminsen gel diyor bahse girelim..” Hz. Ebu Bekir “olur” diyor, “girelim, 
nesine?” “10 devesine”. “Peki kaç yıl? 3 yıl.  

 
Heyecanla girilmiĢ bu bahis Resulallah‟a aktarıldığında Resulallah 

diyor ki “Ya Ebu Bekir bıd‟ı, 3 ile 10 arasıdır. 9 a kadardır sen süreyi 
uzat, deveyi de artır.” 

 
Geri dönüyor, “Var mısın diyor, madem o kadar eminsin 100 

devesine.” O adam çok emin çünkü hakikaten tüm rasyonel veriler 
Bizans‟ın böyle kısa sürede bir daha belini doğrultamayacağı yönünde. 
Hiç kimse inanmaz buna. Bunu ancak bir vahiy söyler. Gibbon‟un dediği 
gibi gerçekten de bu inanılası değil. Yani rasyonel bir izahı yok. 

 
“ Olur diyor. Hay hay..! 100 deve ve de 9 yıl, maksimum 9 yıla 100 

deve. Tamam. 9 yıl içerisinde eğer geri galip gelmezse Bizans, senden 
100 deveyi alırım, yoksa galip gelirse veririm.” 

 
Ve böyle anlaĢıyorlar. Aslında akıbet ne oldu hemen bu olay 

kaynamasın Ubey Bin Halef öldü daha sonra. Yani bu anlaĢma süresi 
dolmadan öldü ve Hz. Ebu Bekir ayetin verdiği haberin doğruluğunu 
gösterdi ve gördü. Kazandı yani bahsi. Ubey Bin Halef‟in mirasçılarından 
100 deveyi aldı. Resulallah onların tasadduk edilmesini istedi, alma 
demedi. Al ama onları sadaka ver dedi. Aldı ve onları dağıttı. Yani olay 
böyle kapanmıĢtı.  

 
Ama ilginç olan mü‟minlerin vahye bakıĢı. Vahyin söylediğini, vahye 

tabii ki iman edecek, iman etmese mü‟min olur mu. Fakat hık, mık 
etmemeleri, te‟vil etmemeleri, vahiy dedi mi tamam, sadakallahül aziym. 
Allah doğru söyledi, Büyük Allah doğru söyledi. Onun için, iĢte böyle bir 
manzara ve vahiy bir mucize gerçekleĢtiriyor, mucizevi bir haber veriyor. 
Yıllar öncesinden hiçbir ihtimalin olmadığı bir haberi veriyor. 

 
Bu haber gerçekleĢti dostlar, birkaç yıl 3 – 9 yıl arasıydı zaten. Hz. 

Ebu Bekir‟in bu bahse girdiği bu hadise de, zaman Hz. Ebu Bekir‟i haklı 
çıkardı ve Bizans 623 te karĢı saldırıya geçti. 624 te ateĢperest olan Pers 
Ġmparatorluğunun en kutsal kenti, çünkü dinlerinin kurucusu ZerdüĢt‟ün 
doğduğu kenti yerle bir etti. Azerbaycan‟a girdi. AteĢ tapınağını yıktı. 627 
de Ninova da Persler meydan savaĢında çok ağır bir yenilgiye uğradılar. 
628 de Pers baĢkentine ulaĢtı Bizans ordusu. Yani iĢ tamamen tersine 



döndü ve Hüsrev iç ihtilal ile devrildi 18 oğlu öldürüldü kendiside hapiste 
öldü. 

 
Peki bu ayetin geldiği zaman neye denk geliyordu? Tam da 

Bizans‟ın Azerbaycan zaferi, Perslerin Azerbaycan yenilgisine denk 
geliyordu. Ve devam edelim. 

 
Lillâhil' Emru min kablü ve min ba'd tabii ki mutlak karar eninde 

sonunda Allah‟a aittir. Yani Allah, yasasının mahkumu değil, hakimidir. 
Öyle anlamayın. Yani karar Allah‟a aittir. Fakat böyle olacak bu, bunu 
böyle bilin. ve yevmeizin yefrahul mu'minun (Devam ediyor) 

 
 
5-) Bi nasrillâh* yensuru men yeĢa'* ve "HU"vel 'Aziyzür 

Rahıym; 
 
Allâh yardımıyla... Dilediğine zafer verir! "HÛ"; Aziyz'dir, 

Rahıym'dir. (A.Hulusi) 
 
05 – O, kimi dilerse muzaffer kılar ve azîz odur, rahîm o. (Elmalı) 
 
 
ve yevmeizin yefrahul mu'minun Bi nasrillâh Allah‟ın yardımı 

sayesinde iĢte o gün mü‟minler de sevinecekler. ĠĢte 2. mucize. 1. 
Mucize yukarıdave hüm min ba'di ğalebihim seyağlibun (3) Burada 
ise 2. mucize. Mü‟minler de o gün sevinecekler. Yani bu 2. mucize neye 
tekabül ediyordu?  

 
Çok ilginç dostlar, tarih önümüze hakikatleri sıralamıĢ. Zaman bir 

gerçektir. Azerbaycan zaferini kazandığında Pers‟ler 624 yılının Ocak ayı 
idi. Ġlginçtir, Bedir zaferinin yapıldığı ay da güneĢ takvimi ile Ocak‟a, 
kameri takvimle ramazan ayına denk gelmiĢti. Yani hicretin 2. yılının 
kameri takvimde ki ramazan, o yılın güneĢ takviminde ocak ayına tekabül 
ediyordu. Bir tane günü bilmiyoruz. Yani sanırım onu da bilsek, eğer 
bilmemiz mümkün olsaydı aynı günlere tekabül ettiğini görecektik. Bu 
tesadüf olamaz.  

 
ĠĢte 2. mucize de buydu. Bedir zaferi müminleri sevindirirken, 

Azerbaycan zaferi Bizans‟ı sevindiriyordu. Yani o gün mü‟minler de 
sevinecekler müjdesini o günden kaç yıl evvel, yaklaĢık 8 – 9 yıl evvel 
Kur‟an muhataplarına veriyordu. Sadece inanan muhataplarına değil, 
inanmayan muhataplarına da. Ve ilginç olanda Ģudur eğer bu olay 
gerçekleĢmemiĢ olsaydı Kur‟an ın kaynağının sahte olduğuna dair 



propaganda ile ortalığı velveleye vereceklerdi. Çünkü bu ayetleri sadece 
müminler dinlemiyor, bilmiyor; müĢrikler de dahil tüm iman etmeyenler, 
inkar edenler de biliyor. Herkesin bilgisi dahilinde bu ayetler. Aksi oluyor, 
bu ayetler gerçekleĢtiğinde kitlesel ihtidalar oluyor, yani Kur‟an ın vahyin 
mucizeliği ortaya çıktığı için sırf bu ayetlerin verdiği mucizenin 
gerçekleĢmesi üzerine iman eden birçok insandan söz ediyor 
tefsirlerimiz. Evet, Tarihte böyle bir olay yaĢanıyor. 

 
yensuru men yeĢa' o dilediğine yardım eder. ve "HU"vel 'Aziyzür 

Rahıym zira o yüceler yücesidir, sonsuz merhamet sahibidir. 
 
 
6-) Va'dAllâh* lâ yuhlifullahu va'deHU ve lâkinne ekseranNasi 

lâ ya'lemun; 
 
Allâh'ın vaadi (bu)! Allâh, vaadinden dönmez! Ne var ki insanların 

ekseriyeti bilmezler. (A.Hulusi) 
 
06 - Allahın vaadi bu, Allah, vaadine hulf (Ahdinde durmazlık) 

etmez ve lâkin nasın ekserisi bilmezler. (Elmalı) 
 
 
Va'dAllâh bu Allah‟ın mutlak vaadidir. Mutlak diye çevirmem 

boĢuna değil. Çünkü yalın kat mutlak mef‟ul olarak gelmiĢ. Yani tümleç 
olarak gelmiĢ. Onun için yüklemini atlamıĢ. Yüklemini adeta iĢim acele 
dercesine eylemini fiilini atlamıĢ, mutlak meful olarak gelmiĢ. Onun için 
bu Allah‟ın mutlak vaadidir diye anlamak gerekiyor. 

 
lâ yuhlifullahu va'deH Allah vaadinden dönmez.  
 
Ve en leyse lil Ġnsani illâ ma se'a. (Necm/39) Hatırlayınız bu 

ayeti; insan için çalıĢtığının karĢılığı mutlaka vardır. Fakat asıl Allah‟ın 
vaadi bu surede tefsir edilmiĢ. Bir baĢka ayetle. Bu surenin 47. ayetini 
okuduğumuzda Allah‟ın vaadini görüyoruz; 

 
ve kâne hakkan aleyna nasrul mu'miniyn (47) Buyurun, bu da bir 

mucize. Bu da aslında biraz önce okuduğumuz ayetin devamı olan bir 
mucize. Ve unutmayınız bu haber geldiğinde müminler, doğdukları 
Mekke de duramayıp gidecek yer arıyorlar ve ne diyor 47. ayet; 
müminlere yardım etmek boynumuzun borcudur. ve kâne hakkan 
aleyna üzerimize bir haktır. ĠĢe bakınnasrul mu'miniyn ve bu ayetler 
indiğinde unutmayınız Mü‟minler henüz can emniyetine sahip değiller. 
Resulallah‟a suikast yapılacak kadar ortalıkta büyük bir tehlike var. 



Mekke de yaĢamakta zorlanıyorlar, ama bu ayet; müminlere yardım 
etmek boynumuza borç oldu diyor. Üstümüze vazifedir diyor.  

 
Oysa ki rabbimize borç falan yok. Yani Allah‟ın boynuna borç olur 

mu? Ama aleyna diyor, hakkan aleyna bizim üzerimize yazıldı. Böyle 
anlayacağız baĢka çaresi yok, baĢka yolu yok, baĢka Ģekli yok. Rabbimiz 
bize böylesine garanti veriyor. Ama bu garantiyi alan müminler yan gelip 
yattılar mı dersiniz. Madem Allah bizim için bu vaadi verdi, hem de 
boynuna yüklendi, (mecazen konuĢuyorum) o zaman bu nasıl olsa 
gerçekleĢecek mi dediler, yoksa var güçleriyle çaba mı gösterdiler. Evet, 
tarih ortada. 

 
ve lâkinne ekseranNasi lâ ya'lemun ne var ki insanların çoğu 

bunu bilmezler. Yani neyi bilmezler? Bu vaadin nasıl gerçekleĢeceğini, 
bu vaadin gerçekleĢmesinin hangi Ģartlara mebni olduğunu bilmezler. 
Onun içinde yanlıĢ anlarlar. Madem Allah‟ın vaadi var, yan gel yat 
Ģeklinde anlarlarsa, iĢte bilmezler. Bilmeyen onlar. Bilen ki? Allah‟ın 
vaadi, Allah‟ın yasaları çerçevesinde gerçekleĢir. Ve en leyse lil Ġnsani 
illâ ma se'a. (Necm/39) da bu yasaların baĢında gelir. Ġnsan için yalnızca 
çalıĢtığının karĢılığı vardır. 

 
 
7-) Ya'lemune zahiren minel hayatid dünya*ve hüm anil ahıreti 

hüm ğafilun; 
 
Onlar kozalarında yaĢamaları yüzünden sonsuz gelecek yaĢamdan 

habersizdirler; dünya hayatını madde yanı itibarıyla bilip kabul ederler! 
(A.Hulusi) 

 
07 - Bir zâhir bilirler Dünya hayattan, Âhiretten ise hep gafildirler. 

(Elmalı) 
 
 
Ya'lemune zahiren minel hayatid dünya onlar sadece hayatın en 

yakın ve aĢağı olan, yani yüzeyini, öyle diyelim zahiran minel hayatid 
dünya. En yakın ve aĢağı diye çevirmem ed dünya kelimesinin karĢılığı 
olduğu için. Edna‟dan gelir. Edna‟nın aslında diĢilidir. Ġsmi tafdilin diĢilidir. 
Yani en aĢağı ya da en yakın. 2 manaya birden gelir. Hayatın en aĢağı, 
en yakın görünen yüzünü tanırlar onlar. Görünen yüzü, zahiran. Çünkü 
hayatın bir de iç yüzü vardır ki gözle görünmez. Gönül gözü ile görülür, 
kalp gözü ile görülür. 

 



Demek ki bakınız bu ayet hayatın çift yüzü olduğunu söylüyor ve 
çift yüzünü görmek için baĢ gözünün yetmeyeceğini, gönül gözünün 
gerektiğini söylüyor. Hayatın dıĢ yüzünü görenlerin öbür yüzünü inkar 
etmeleri de bu yüzden. Onların inkarı körlükleri yüzünden Summun 
bukmun umyunfehüm la yerci'ûn. (Bakara/18) budur iĢte. Evet, 
sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler dönemezler. Neye kördürler, gözleri mi 
görmüyor? Hayır o değil, yüreklerinin gözleri görmüyor.  

 
ve hüm anil ahıreti hüm ğafilun ama onlar görülmeyen öteki 

hayattan gafildirler. Evet, öteki hayat, ya da öte dünya hayatı, ya da el 
hayatüd dünya‟nın bu anlamda ki zıddı; el hayatül „ulya yüce hayat. 
AĢağı hayat, yüksek hayat. Yakın hayat uzak hayat. Yani basit hayat, 
mükemmel hayat, ahiret. ĠĢte böyle zıtlar içerisinde anlayabiliriz ancak bu 
ayeti. Onun için el hayatül „ukba, baki hayat. 

 
Nebinin duasını hatırlayın bu ayet bağlamında. “Ġlahi, Allah‟ım 

elinel eĢyai, kemahi. Bana varlığın hakikatini öğret. Varlığın iç yüzünü 
öğret. Belki öğreneceğimiz Ģeylerin en baĢında hayatın iç yüzü gelir. 

 
Hayat mertebe mertebedir, tek mertebe değildir ve bu dünya 

hayatı, hayatın en basit mertebelerinden biridir. ĠĢte el hayatüd dünya 
en yakın mertebesi, en aĢağı mertebesi. Hayatın en aĢağı mertebesini, 
hayatın en yüksek mertebesiyle takas etmek hangi aklın kârıdır. ĠĢte 
onun için diyor ki ve hüm anil ahıreti hüm ğafilun onlar öteki hayattan 
gafildirler. Hayatın yüce mertebesinden gafildirler, niye? Hayatın 
kabuğuna mıhlamıĢlardır gözlerini, içini görememektedirler. 

 
 
8-) Evelem yetefekkeru fiy enfüsihim* ma halekAllâhus 

Semavati vel Arda ve ma beynehüma illâ Bil Hakkı ve ecelin 
müsemma* ve inne kesiyren minenNasi Bi Lıkai Rabbihim lekâfirun; 

 
Nefslerindekini (hakikatlerini) hiç tefekkür etmediler mi? Allâh, 

semâları, arzı ve ikisi arasında olan Ģeyleri sadece Hak olarak; belli bir 
ömür süreciyle yarattı! ġüphesiz ki insanlardan çoğu Rablerine 
ereceklerini inkâr edenlerdir. (A.Hulusi) 

 
08 - Nefislerînde bir düĢünmediler de mi? Allah o Gökleri ve Yeri ve 

ikisinin arasındakileri baĢka değil, ancak hak sebep ve müsemmâ bir 
ecel ile halk buyurmuĢtur, bununla beraber doğrusu insanlardan bir çoğu 
rablerinin likasına kâfirdirler. (Elmalı) 

 
 



Evelem yetefekkeru fiy enfüsihim Ģimdi onlar kendi iç 
dünyalarında hiç muhasebe yapmazlar mı. Nefis muhasebesi yapmazlar 
mı. ÜnlenmiĢ ifadesi ile söyleyelim, hiç onlar iç muhasebe yapmazlar mı? 
çünkü hayatın iç yüzü iç gözle görülür değil mi. Ġç muhasebe yapanlar iç 
gözlerini çalıĢtıranlardır. Kalp gözlerini. Onun için eğer iç gözleri olsa iç 
muhasebe yaparlar, iç muhasebe, nefis muhasebesi yapsalardı o zaman 
hayatın iç yüzünü de görürlerdi. Buradan buna varıyoruz. 

 
Evelem yetefekkeru fiy enfüsihim Ģimdi onlar kendi iç 

dünyalarında hiç muhasebe yapmazlar, hiç derin derin düĢünmezler mi, 
tefekkür etmezler mi. ma halekAllâhus Semavati vel Arda ve ma 
beynehüma illâ Bil Hakkı ve ecelin müsemma Allah gökleri yeri ve bu 
ikisi arasında kileri asla bir amaç ve anlamdan, dahası sınırlı bir ömürden 
yoksun olarak yaratmamıĢtır. 2 Ģey;  

 
1 - amaç ve anlamsız yaratmamıĢtır. Eğer hayatın iç yüzü 

görülseydi ne olurdu değerli Kur‟an dostları bu kainatın Hakk ile, yani bir 
amaç ve anlamdan yoksun yaratılmadığı anlaĢılırdı. Eğer hayatın iç yüzü 
görülseydi. Eğer gönül gözü ile baksaydı insan, eğer görünen vizyonuna 
değil de hayatın misyonuna baksaydı..! Evet, amaç ve anlamdan yoksun 
olmadığını anlardı. 

 
Hani Kur‟an ne diyor du? ve yetefekkerune fiy halkıs Semavati 

vel Ard.. (A.Ġmran/191)göklerin ve yerin yaratılıĢı üzerine derin derin 
düĢünürler ve derler ki Rabbenâ mâ halakte hazâ batılâ rabbimiz sen 
bunu amaçsız ve anlamsız yaratmadın. Ne demek amaçsızlık ve 
anlamsızlık dostlar? Kısaca mı, tek kelime ile mi söyleyeyim ağır olacak; 
“Allahsızlık” Allah anlam demektir. Onun için Allah‟a iman anlama 
imandır, hayatın anlamına, varlığın anlamına, ömrün anlamına, ölümün 
anlamına, sevincin ve hüznün anlamına, acının ve kederin anlamına, var 
oluĢun anlamına, insan olmanın anlamına, yaĢamanın anlamına imandır. 
Allah demek onun için anlam demektir. Allah demekten kaçınanlar, 
anlamdan kaçınıyorlar. Hayatlarını anlamlaĢtıranlardır. Onun için Allahsız 
bir hayat, anlamsız bir hayattır. 

 
2. Alem sonsuz değildir. Ayette yoksun olmadığı 2. Ģey bu göklerin 

ve yerlerin süreli bir ömürde, yani ömrü mahtut, alem sonsuz değil, Allah 
sonsuzdur. Eğer yerlerin göklerin bir amacı varsa buradan yola çıkarak 
ulaĢacağımız sonuç Ģu, önerme Ģu; insanın amacı hiç olmaz mı? Yerler 
ve göklerin kendisi uğruna yaratıldığı insan amaçsız ve anlamsız olur 
mu? DüĢünün aletinizin amacı olacak ama o aletim kendisi için 
yaratıldığı Ģeyin amacı olmayacak. Olur mu? Onun için bu soruyu bize 
sordurmak istiyor bu ayetler. 



 
ve ecelin müsemma dahası, sınırlı bir ömürden yoksun olarak 

yaratmamıĢtır. Yani sınırlı bir ömre sahiptir. Sonsuz değildir alem. 
Mahlukat sonsuz değildir. ve inne kesiyren minenNasi Bi Lıkai 
Rabbihim lekâfirun ne var ki insanların çoğu rablerine kavuĢacaklarını 
inatla inkar etmektedir. Ġnatla reddetmektedirler. Ahireti inkar bir yerde 
insanın anlam ve amacını inkardır. Yani burada sadece ahireti inkar 
etmiyor inkarcılar. Aslında ahireti inkar ederken kendi anlam ve 
amaçlarını da inkar ediyorlar. 

 
 
9-) Evelem yesiyru fiyl Ardı feyenzuru keyfe kâne 

akıbetülleziyne min kablihim* kânu eĢedde minhüm kuvveten ve 
esârul Arda ve ameruha eksere mimma ameruha ve caethüm 
Rusulühüm Bil beyyinat* fema kânAllâhu liyazlimehüm ve lâkin 
kânu enfüsehüm yazlimun; 

 
Yeryüzünde gezip dolaĢıp bakmazlar mı ki, onlardan öncekilerin 

sonu nasıl oldu? Onlar (öncekiler), kuvvet itibarıyla bunlardan 
(Ģimdikilerden) daha Ģiddetli idiler... Arzı sürüp alt-üst etmiĢler ve onu 
(yeryüzünü), bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmiĢlerdi... 
Onların Rasûlleri onlara açık deliller olarak gelmiĢti. (Demek ki) Allâh 
onlara zulmetmiyordu; ne var ki onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. 
(A.Hulusi) 

 
09 - Ya Yer yüzünde gezip bir bakmadılar da mı? Nasıl olmuĢ 

akıbeti kendilerinden evvelkilerin? Kuvvetçe kendilerinden daha Ģiddetli 
idiler, Arzı aktarmıĢlar ve onu kendilerinin imarından ziyade imar 
etmiĢlerdi, Peygamberleri de onlara beyyinat ile gelmiĢlerdi, demek Allah 
onlara zulmetmiyordu velâkin kendileri nefislerine zulmediyorlardı. 
(Elmalı) 

 
 
Evelem yesiyru fiyl Ardı feyenzuru keyfe kâne akıbetülleziyne 

min kablihim onlar yer yüzünde dolaĢmazlar mı, dolaĢmıyorlar mı? Artık 
kendilerinden öncekilerin nasıl bir akıbete uğradıklarını görebilselerdi ya. 
Eğer yer yüzünde dolaĢıyor da bunu görmüyorlarsa, yine onlar bakar 
körler. Yani bakıyorlar ama görmüyorlar. Eğer gören bir gönle sahip 
olsalardı gezdikleri dünyanın dıĢ cephesine değil, iç yüzünü de görürler 
ve oradan akıl yürüterek; Demek ki hiçbir uygarlık sonsuz değil derlerdi. 
Yani arkadan gelen ayetin devamı zaten o gerçeği veriyor. 

 



kânu eĢedde minhüm kuvveten ve esârul Ard onlar ki 
kendilerinden daha güçlü kuvvetliydiler ve yer yüzünde bunlardan daha 
derin izler bırakmıĢtılar. Yani bunlar nesine güveniyor. Onlardan daha 
derin izler  bırakanlar, daha güçlü kuvvetli olanların bile sonu geldi. ve 
ameruha eksere mimma ameruha dahası onlar orayı berikilerden daha 
mamur ve müreffeh bir hale getirmiĢlerdi. Yani onların kurduğu 
medeniyet bunlarınkinden çok daha ileri düzeydeydi. O bile yok oldu. ve 
caethüm Rusulühüm Bil beyyinat üstelik onlara da elçileri hakikatin 
apaçık delilleri ile gelmiĢlerdi. 

 
fema kânAllâhu liyazlimehüm neticede onlara zulmeden Allah 

değildi ve lâkin kânu enfüsehüm yazlimun fakat onlar kendi kendilerine 
zulmettiler. Yani Allah onlara zulmetmedi, onlar kendilerine zulmettiler. 
Emanete ihanet ettiler çünkü. Kendileri bir emanetti, kendilerini mülkiyet 
zannettiler. Yeryüzüne Ģahit olmak için gelmiĢlerdi, sahip olmak için 
geldiklerini zannettiler. Onun için de malik olmaya kalktılar, Ģahit olmaya 
değil ve emanete ihanet ettiler. 

 
 
10-) Sümme kâne akıbetelleziyne esaüs sûâ en kezzebu Bi 

âyâtillâhi ve kânu Biha yestehziun; 
 
Sonra kötülük (kendilerine zulüm) edenlerin sonu en kötü oldu! 

Çünkü Allâh'ın iĢaretlerini yalanlamıĢlardı; onlarla alay ederlerdi. 
(A.Hulusi) 

 
10 - Sonra o fenalık yapanların akıbeti en fenası oldu, çünkü 

Allahın âyetlerini tekzip ettiler ve onlarla eğleniyorlardı. (Elmalı) 
 
 
Sümme kâne akıbetelleziyne esaüs sûâ en kezzebu Bi 

âyâtillâhi ve kânu Biha yestehziun nihayet böylelerinin akıbeti, Allah‟ın 
ayetlerini yalanlamaları ve onları alaya almaları nedeniyle kötünün de 
kötüsüesaüs sûâ ; Burada ki sûâ; Esve‟ kelimesinin diĢili. Ġsmi tafdilin 
diĢili. Dünya gibi, „ukba gibi, edna nın diĢili dünyadır. Onun için kötünün 
kötüsü, en kötü akıbete uğradılar. En kötü akıbet nedir? Dünyada 
uğradığınız bela değil, ahirette uğrayacağınız cehennem belası. Yani 
dahası Allah‟ın rahmetinden mahrum kalma belası. 

 
 
11-) Allâhu yebdeül halka sümme yu'ıydühu sümme ileyHĠ 

turce'un; 
 



Allâh halkı yaratır, sonra onu iade eder; sonra da O'na 
döndürülürsünüz. (A.Hulusi) 

 
11 - Allah halkı ilkin yapar, sonra da çevirir onu yeniden yapar, 

sonra hep döndürülüp ona götürüleceksiniz. (Elmalı) 
 
 
Allâhu yebdeül halka sümme yu'ıydüh Allah varlığı yoktan var 

ettiği gibi sonra onu tekrar yenileyecektir. Evet, sümme yu‟ıdüh; sonra 
onu tekrar yenileyecektir. Varlığı, yaratıĢı. Burada ki el Hakk hem 
yaratılıĢ anlamına mastar, hem de varlıklar, insanlık anlamına isimdir. Ġki 
Ģekilde de çevrilebilir onun için. sümme ileyHĠ turce'un en sonunda 
hepiniz ona zorunlu olarak döndürüleceksiniz. 

 
[Ek bilgi; Ġlginç bir bakıĢ açısı; 
 
Allah û Tealâ, bütün kâinatı 3 asıl (zahirî âlem, gayb âlemi, emr 

âlemi), 3 de bunların karĢıtı olmak üzere, 6 yevmde yaratmıĢtır. Sonra 
yarattığı bu âlemlerin geçmiĢten geleceğe doğru uzanan bir zaman 
parçasıyla büyümelerini temin etmiĢtir. Allah'ın gezegenlere verdiği itiĢ 
enerjisi sebebiyle kâinat (âlemlerin hepsi) devamlı büyümektedir. Sonra 
itiĢ enerjisi bitecek, zaman duracak ve gravitasyon sebebiyle kâinat 
küçülmeye, zaman da geriye doğru gitmeye baĢlayacaktır. Her Ģey 
tersine çalıĢacaktır.  

 
Ġlk yaratma, ondan sonra insanların kıyâmet gününe ulaĢmasına 

kadar kâinatın büyümesi, kıyâmet gününden sonra kâinatın küçülmesi, 
büyümenin geri çevrilmesi, yani baĢlangıca dönüĢ söz konusudur. 
(Ġskender A.Mihr) 
http://www.kurantefsiri.com/kuran_tefsiri/rum/rum_suresi_tefsiri.aspx?ay
et=11] 

 
 
12-) Ve yevme tekumüs saatü yüblisül mücrimun; 
 
O zamanın gerçekleĢtiği süreçte, suçlular (Ģirk ehli) ümitlerini kesip 

susarlar. (A.Hulusi) 
 
12 ] O saat çattığı gün mücrimler her ümidi keserler. (Elmalı) 
 
 
Ve yevme tekumüs saatü yüblisül mücrimun ve son saatin gelip 

çattığı gün suçlular tüm umutlarını yitirirler. Burada ki Yublisul; dikkatinizi 

http://www.kurantefsiri.com/kuran_tefsiri/rum/rum_suresi_tefsiri.aspx?ayet=11
http://www.kurantefsiri.com/kuran_tefsiri/rum/rum_suresi_tefsiri.aspx?ayet=11
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çekmiĢtir belki de iblisle aynı kökten gelir. Etimolojik olarak en köküne 
sahiptir. Yani iblisleĢirler diyor. Son saat gelip çattığında umutsuz bir 
vakıa haline gelirler. Çünkü Ġblis umutsuz vakıa demektir. Umudunu 
kesen. Demek ki umut kesmek, iblisleĢmekle eĢdeğerdir. Allah‟tan umut 
kesenler sonuçta iblisleĢmiĢ olurlar. Onun için iblis Allah‟tan umut kestiği 
için iblisleĢti. Adem Allah‟tan umut kesmediği için adam oldu. Onun için 
tevbe etti. Çünkü umut kesmeyenler tevbe ederler, suçlarını itiraf eder ve 
geri dönerler. Umut kesenlerin tevbesi olmaz. O nedenle umut insanı 
tevbeye götürür, tevbe ise rahmete götürür. 

 
 
13-) Ve lem yekün lehüm min Ģürekâihim Ģüfe'aü ve kânu Bi 

Ģürekâihim kâfiriyn; 
 
ġirk koĢtuklarının Ģefaati olmadı; zira Ģirk koĢtuklarının 

geçersizliğini gördüler! (A.Hulusi) 
 
13 - Kendilerine Ģeriklerinden Ģefaat edenler de bulunmaz, 

Ģeriklerine hep kâfir olmuĢlardır. (Elmalı) 
 
 
Ve lem yekün lehüm min Ģürekâihim Ģüfe'aü zira Allah‟a ortak 

koĢtuklarının hiç birinden bir Ģefaat göremeyecekler. Evet, Yani Allah‟a 
ortak koĢuyorlar, bize bunlar yardımcı olur, bize bunlar destek çıkar ama 
o destek çıkacağını düĢündükleri hiçbiri destek veremeyecekler onlara. 

 
ve kânu Bi Ģürekâihim kâfiriyn oysa ki onlar ortak koĢtukları 

varlıklar yüzünden kafir olmuĢlardı. Ya da Ģöyle de anlaĢılabilir bu metin 
onlar ortak koĢtukları varlıkları inkar edip tanımazdan gelecekler. Yani 
biz sizi tanımıyoruz ki. Siz bize değer yüklediniz, bize bir Ģeyler atfettiniz, 
yani bunlar bizi kayıracak ötede. Ötede sahip çıkacak dediniz ama biz 
size böyle bir Ģey demedik. Yani kolunuzdan tutup ta biz sizi kurtaracağız 
demedik diye tanımazdan gelecekler, inkar edecekler. 

 
 
14-) Ve yevme tekumüs saatü yevmeizin yeteferrekun; 
 
O saatin (ölüm) yaĢandığı süreçte, (iman ve Ģirk ehli) ayrılırlar. 

(A.Hulusi) 
 
14 - Hem o saat çattığı gün o gün ayırt olurlar. (Elmalı) 
 
 



Ve yevme tekumüs saatü yevmeizin yeteferrekun ve son saatin 
gelip çattığı gün safların ayrılacağı gün olacaktır. Herkesin safı belli 
olacak o gün. 

 
 
15-) Feemmelleziyne amenû ve amilus salihati fehüm fiy 

ravdatin yuhberun; 
 
Ġman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, onlar bir huzur 

ortamında sevindirilirler. (A.Hulusi) 
 
15 - Ġmdi iman edip salih ameller yapmıĢ olanlar, o vakit onlar bir 

ravzada neĢe‟lenirler. (Elmalı) 
 
 
Feemmelleziyne amenû ve amilus salihati fehüm fiy ravdatin 

yuhberun artık iman eden ve salih amel iĢleyen kimseler tarifsiz bir 
mutluluk bahçesinde ruha safa veren bir müzikle mest olacaklar. 

 
Evet, yuhberun‟u bir müzikle mest olmak Ģeklinde çeviren ben 

değilim. Çünkü aslında daha tabiin döneminde bu böyle anlaĢılmıĢ. 
Mesela Veki (Bin. El Cerrah), cennet Ģarkıları dinleyecekler Ģeklinde 
anlamıĢ. Aslında El Hubur, Ģiddetli sevinç demektir, ZemahĢeri de bu 
ibareyi, -Zuhruf 70 te de geçer aynı ibare.- Cennette, cennet müziği ile 
mest olacaklar anlamına almıĢ ve buna da Resulallah‟ın bir Bedevinin; 

 
- Cennette Ģarkı, müzikte olacak mı ya Resullalah? çok severmiĢ 

demek ki bedevi Ģarkıyı müziği, 
 
- Evet olacak, hem de Ģöyle olacak diye ayrıntılı izahat verdiği 

hadisinde ZemahĢeri bu ayetin tefsiri sadedinde oraya yerleĢtirmiĢ. 
 
 
16-) Ve emmelleziyne keferu ve kezzebu Bi âyâtiNA ve Lıkail 

ahireti feülaike fiyl azâbi muhdarun; 
 
Hakikat bilgisini inkâr edenler ve varlıklarındaki iĢaretlerimizi ve 

sonsuz gelecek yaĢama kavuĢmayı yalanlayanlara gelince, iĢte onlar da 
(o malûm) azabın içinde zorunlu kalırlar! (A.Hulusi) 

 
16 - Âyetlerimize ve Âhiret likasına yalan deyip de küfredenlere 

gelince iĢte bunlar o vakit azâb içinde ihzar olunurlar. (Elmalı) 
 



 
Ve emmelleziyne keferu ve kezzebu Bi âyâtiNA ve Lıkail ahireh 

ama inkar eden, Ayetlerimizi ve ahiret buluĢmasını yalanlayan kimselere 
gelince feülaike fiyl azâbi muhdarun iĢte böylelerini de mükellef bir 
azabı boylayacak. Yani belki de bekliyor olacak dememiz daha doğru 
olur. 

 
 
17-) FesubhanAllâhi hıyne tümsune ve hıyne tusbihun; 
 
Subhan'dır Allâh, akĢamınızda da sabahınızda da! (A.Hulusi) 
 
17 - O halde tesbih Allaha, o zaman ki akĢam edersiniz ve o zaman 

ki sabah edersiniz. (Elmalı) 
 
 
FesubhanAllâhi hıyne tümsune ve hıyne tusbihun Ģu halde 

akĢama ulaĢtığınızda, ya da sabah kalktığınızda yüceler yücesi Allah‟ı 
anın. 

 
 
18-) Ve leHUl Hamdu fiys Semavati vel Ardı ve aĢiyyen ve 

hıyne tuzhirun; 
 
Ki, semâlarda ve arzda Hamd O'na aittir... GüneĢin tam tepede 

olduğu ya da kaybolmaya yüz tuttuğu süreçte! (A.Hulusi) 
 
18 - Hem hamd ona Göklerde ve Yerde ve ikindi leyin ve o zaman 

ki öğle edersiniz. (Elmalı) 
 
 
Ve leHUl Hamdu fiys Semavati vel Ardı ve aĢiyyen ve hıyne 

tuzhiru göklerde ve yerde her türlü sena ve övgüye layık tek varlık o 
olduğuna göre öğleyin ve akĢam öncesinde, akĢama girerken de onu 
anın. 

 
Bu 17 ve 18. ayetler namaz vakitleri ile ilgili. 17. ayette ki Tümsun; 

Ġbn. Abbas‟a göre hem akĢam hem yatsıyı yani akĢam ifadesi hem 
akĢam hem yatsıyı kapsar. Yine Ġbn. Abbas 18. ayette ki aĢiyyen‟i ikindi 
olarak yorumlar. Fakat Ģu bir gerçek ki namaz vakitleri konusunda Kur‟an 
ın talimatını öğrenmek için bu konuda ki tüm ayetleri alt alta dizip istikrai, 
tüme varım yöntemiyle bir okuma yapmak Ģarttır. Yani Hud/114. ayeti, 



Ġsra/78. ayeti, Taha/130. ayeti bu ayetle birlikte ele alınıp özellikle de orta 
namazına vurgu yapan Bakara/238. ayeti birlikte ele alınmalı.  

 
Ama zaten bu okumayı yapan sevgili peygamberimiz 5 vakit 

namazı ümmetine bir vecibe olarak miras bırakmıĢtır. O nedenle burada 
bu okumayı en güzel, en sağlıklı peygamberden daha iyi kim yapabilir. 
Eğer peygamberin ayetleri sağlıklı okuduğuna inanmayacaksanız vahyin 
ne anlamı kalır ki, vahye inanmamızın ne anlamı kalır. Bu manada vahiy 
zaten onu bir beyan yetkisi ile donatmıyor mu? li tubeyyine lin nâsi mâ 
nuzzile ileyhim.. (Nahl/44)  kendilerine indirileni insanlara açıklayasın 
diye. Açıklama, beyan yetkisi vahyin ona verdiği bir görev değil mi? 

 
 
19-) Yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel 

hayyi ve yuhyil Arda ba'de mevtiha* ve kezâlike tuhrecun; 
 
Diriyi ölüden çıkarır, ölüyü diriden çıkarır ve ölümünden sonra arzı 

diriltir... Siz de böylece çıkarılacaksınız. (A.Hulusi) 
 
19 - O ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır ve toprağa ölümünden 

sonra hayat verir, sizler de iĢte öyle çıkarılacaksınız. (Elmalı) 
 
 
Yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel hayy o 

ölüden diriyi meydana getirir, diriden de ölüyü meydana getirir. ve yuhyil 
Arda ba'de mevtiha ve ölü toprağa can verir. Neden böyle bir ayet? 
Açık, ölüden diri, diriden ölü çıkması demek hiç kimsenin hakikate 
referansının usül ve füru olmaması, yani babası hakikatte olanın 
evladının hakikatte olması garanti değil. Babası batılda olanın evladının 
batılda olması da Ģart değil zorunlu değil. Ġbrahim ölüden çıkmıĢ bir 
diridir. Kenan; diriden çıkmıĢ bir ölüdür.  

 
ĠĢte böyle. Onun için herkes bir umuttur aslında Hiç kimse için umut 

kesilmez bu manada. Onun soyu Ģöyle, onun ailesi böyle, onun geçmiĢi 
Ģöyle demenin hiçbir alemi yoktur onun için. Ġnsanın kendi ölüsünden 
onun dirisini çıkarır Allah. Kendi ölü geçmiĢinden dipdiri bir gelecekle 
yeniden doğar insan. 

 
Tersi de olabilir. Diri bir geçmiĢe sahip olduğu halde ömrünün bir 

noktasında bakarsınız Allah‟a yabancılaĢır ve diriden çıkmıĢ ölüye 
dönüĢür. Onun için Beyne‟l- havfi ve‟r reca daima korku ve umut 
arasında olmak, iĢte buna davettir bu. 

 



ve kezâlike tuhrecun iĢte siz de böyle çıkarılacaksınız. 
 
 
20-) Ve min âyâtihi en halekaküm min türabin sümme izâ 

entüm beĢerun tenteĢirun; 
 
O'nun mucizelerindendir - iĢaretlerindendir sizi topraktan 

yaratması... Sonra siz, beĢer (kendini beden olarak kabullenen) olarak 
yayıldınız (oysa halife olarak yaratılmıĢtınız)! (A.Hulusi) 

 
20 - Ve onun âyetlerindendir ki sizi bir topraktan yarattı, sonra da 

siz Ģimdi bir beĢersiniz intiĢar edip duruyorsunuz. (Elmalı) 
 
 
Ve min âyâtihi en halekaküm min türabin sizi toprak türünden 

yaratması O‟nun mucizevi iĢaretlerinden biridir. 
 
Toprak türü diye çevirmem boĢuna değil, çünkü belirsiz formun yan 

anlamlarından biri de tür anlamıdır. Ġlahi müdahale ile yaratması diye 
anlayacağız. Topraktan insanın yaratılıĢı, yaratılıĢ sürecinde ki bu 
mucize aslında Allah‟ın müdahalesi, yani toprak biliyorsunuz varlık 
içerisinde tanıdığımız en değersiz (olan zannettiğimiz varlıktır). Onun için 
bir avuç toprak deriz Ģeylere. Çünkü dağ taĢ her taraf toprak dolu. Fakat 
burada söylenen en değersiz gördüğünüz Ģeyden varlığın en değerli 
unsurunu yaratan Allah. ĠĢte nasıl bir süreçte, nasıl bir müdahale yaptı. 
Basit bir varlıktan karmaĢık ve muhteĢem bir eser, Ģah eser vücuda 
getirdi. Bu mucize değil mi? Aslında soru bu. Aslında bizim aklımıza 
çakan ĢimĢekte bu. 

 
sümme izâ entüm beĢerun tenteĢirun sonra siz bir süreç içinde 

beĢer olarak geliĢip kiĢilik kazandınız. ĠnkiĢar; sadece yer yüzünde 
toplumsal olarak insan türünün yayılması anlamını çağrıĢtırmıyor, aynı 
türe ait bireylerin kendi kendilerini gerçekleĢtirerek Ģahsiyet kazanıp 
orijinalleĢmesini de çağrıĢtırıyor. Yani aynı tür içinde bir birey olduğuz 
ama Ģahsiyetinizi gerçekleĢtirerek orijinalliğinizi kazandınız. 

 
 
21-) Ve min âyâtihi en haleka leküm min enfüsiküm ezvacen 

liteskünu ileyha ve ce'ale beyneküm meveddeten ve rahmeten, inne 
fiy zâlike leâyâtin li kavmin yetefekkerun; 

 
O'nun iĢaretlerindendir, kendi benliklerinizden (Esmâ terkibi olarak 

meydana gelen bilinçlerinizden) eĢler (beden) yaratması, onlara yerleĢip 



sükûn bulasınız ve aranızda sevgi ve rahmet oluĢtursun sizin için diye... 
Muhakkak ki bu olayda, tefekkür eden bir topluluk için elbette nice 
iĢaretler vardır. (A.Hulusi) 

 
21 - Yine onun âyetlerindendir ki: sizin için nefislerinizden zevceler 

yaratmıĢ kendilerine ısınırsınız diye ve aranızda bir sevgi ve bir esirgeme 
yapmıĢ, Ģüphesiz ki bunda düĢünecek bir kavim için âyetler var. (Elmalı) 

 
 
Ve min âyâtihi en haleka leküm min enfüsiküm ezvacen 

liteskünu ileyha ve ce'ale beyneküm meveddeten ve rahmeh yine 
sizin için kendileri ile huzur bulasınız diye kendi türünüzden eĢler 
yaratması. Kendileriyle huzur bulasınız diye. Bakınız bu çok önemli. 
Liteskünu ileyha kendileriyle huzur bulasınız diye. Kendi türünüzden 
eĢler yaratması, aranıza sevgi ve merhameti yerleĢtirmesi de O‟nun 
mucizevi iĢaretlerinden biridir. KarĢıt cinslerin yaratılıĢ amacının en 
harika beyanıdır bu ayet. Yani neden insanoğlu erkek ve diĢi olarak 
yaratılmıĢ sorusunun bulabileceği en güzel cevap bu ayette saklıdır. 

 
Bedende baĢlayıp bedeni aĢan ve ruhu kucaklayan bir sevgiye 

dikkat çekiliyor. Bu sevgi bedenin en mahrem yerlerinde korunan öz 
suyu, küçük bir kainatın çekirdeği olduğunun bilincine vardırır insanı. 
Yani ben ta özümün özünde küçük kainat olan insanın tohumunu taĢıyor. 
Yani ben hem Ģah eserim, bir ağaç gibi. Hem ağacım hem de içimde 
tohumumu taĢıyorum. Bu müthiĢ..! Bu sayede cinsellik süfli bir Ģehvet 
olmaktan çıkar ulvi bir cezbe halini alır. Sükûn iĢte budur. 

 
Sükûn; sadece insanoğlunun dünyevi nesil endiĢesi varlığım 

sürecek mi endiĢesi değil, aynı zamanda ben ne kadar değerliymiĢim 
meğerse endiĢesinin bulduğu cevaptır iĢte. Ben ne kadar değerliyim 
acaba. Allah katında benim acaba değerim nedir sorusunun cevabıdır. 
Bu cevabı bulunca, çok değerlisin ey insan cevabını bulunca sükûna 
erer. Eğer bu değeri vermemiĢ olsaydı seni böylesine tamamlayıcı 
unsurunla yaratmazdı. 

 
Allah bu cazibeyi vermeseydi insan soyu tükenirdi. Bu cinsel 

cazibeyi. Rahmet, sadece sevgi değil maveddet değil, bir de rahmet var 
arkasında. Nedir Rahmet cinsellik bitse de iliĢkiyi sürdüren çimentodur 
rahmet. Bu belli bir dönemde biter. KarĢıt cinsler arasında o muhabbeti 
sürdüren Ģey sadece cinsellik değildir, iĢte arkadan gelen rahmet bunu 
ifade eder. O çimento devam eder. Hatta evli çiftlerin ömrü ilerledikçe 
birbirlerine olan sevgileri de artar. ĠĢte o rahmetin sevgiye, sevginin 
rahmete dönüĢmesidir. Bunlar birbirini besleyen iki Ģeydir. Adeta oksijen 



ve Hidrojenin bir araya gelerek suyu oluĢturduğu, hayatın kaynağı suyu 
oluĢturduğu gibi sevgi ve rahmet bir araya gelerek hayatı oluĢturur. Ve 
sevginin bedenden ruha dönüĢünü temsil eder rahmet. 

 
inne fiy zâlike leâyâtin li kavmin yetefekkerun Ģüphesiz bütün 

bunlarda düĢünen bir topluluk için alınacak bir ders mutlaka vardır. 
 
 
22-) Ve min âyâtihi halkus Semavati vel Ardı vahtilafü 

elsinetiküm ve elvaniküm* inne fiy zâlike leâyâtin lil alemiyn; 
 
O'nun iĢaretlerindendir, semâlar (bilinç mertebeleri) ile arzın 

(beyinin - bedenin) yaratılması ve lisanlarınız ile renklerinizin farklı 
olması... Muhakkak ki bu olayda âlemler (insanlık) için elbette iĢaretler 
vardır. (A.Hulusi) 

 
22 - Yine onun âyetlerindendir: Göklerin ve Yerin yaradılıĢı ile 

dillerinizin ve benizlerinizin muhtelif oluĢu, Ģüphesiz ki bunda âlimler için 
âyetler var. (Elmalı) 

 
 
Ve min âyâtihi halkus Semavati vel Ardı vahtilafü elsinetiküm 

ve elvaniküm yine gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin 
farklı farklı olması onun mucizevi iĢaretlerinden, belgelerinden biridir. 

 
Diller ve renkler birer ayetmiĢ, duydunuz mu? Diller ayetmiĢ 

duydunuz mu. Ey bu ayeti görmezden gelip de resmi görüĢe takılıp 
kalanlar her ana dil bir ayetmiĢ duydunuz mu? Ve ana dillere, birinin 
konuĢtuğu dile düĢmanlık ayete düĢmanlıkmıĢ duydunuz mu? ĠĢte vahyin 
hukuk standardı, iĢte onu inkar edenlerin günümüzdeki gülünç durumu, 
siz kıyaslayın. Topuğuna dahi ulaĢamazlar. 1.400 küsur yıl önce inmiĢ 
olan vahyin getirdiği insan hukukuna dair bu yüksek standarda da onların 
havsalası ulaĢmıyor, kıyaslayın. 

 
inne fiy zâlike leâyâtin lil alemiyn Ģüphesiz bütün bunlarda 

bilenlerin çıkarına olan bir ders mutlaka vardır. Yani, bilenlerin çıkarı. 
Bilgi olacak ki o bilgiden bir öz su elde edebilesiniz. 

 
 
23-) Ve min âyâtiHĠ menamüküm Bil leyli ven nehari 

vebtiğaüküm min fadliHĠ, inne fiy zâlike leâyâtin li kavmin yesme'un; 
 



O'nun iĢaretlerindendir, gecede uyumanız ve gündüz O'nun 
fazlından talep etmeniz... Muhakkak ki bu olayda algılayan topluluk için 
elbette iĢaretler vardır. (A.Hulusi) 

 
23 - Yine âyetlerindendir: gecede gündüzde uyumanız ve fazlından 

nasip aramanız, Ģüphesiz ki bunda iĢitecek bir kavim için âyetler var. 
(Elmalı) 

 
 
Ve min âyâtiHĠ menamüküm Bil leyli ven nehari vebtiğaüküm 

min fadliH yine geceleyin ve gündüzün uyuyabilmeniz ve O‟nun 
lûtfundan payınıza düĢeni arayabilmeniz de O‟nun mucizevi 
iĢaretlerinden belgelerinden biridir. Bunun neyin iĢareti olduğunu 
anlamak için, uyumak için servetini veren insanlara bakmak lazım. Eğer 
uykunuza kesat girerse bir bakın uyumanın ne büyük bir nimetmiĢ ve 
Allah insana bu nimeti nasıl büyük bir lütuf eseri olarak vermiĢ.  

 
inne fiy zâlike leâyâtin li kavmin yesme'un Ģüphesiz bunda da 

varlığın sesine kulak veren herkesin alacağı bir ders mutlaka vardır. 
Varlığın sesi, li kavmin yesme‟un gönül kulağı olanlar, evrensel koroya 
katılmak için bu sesi duyarlar. 

 
 
24-) Ve min âyâtiHĠ yüriykümül berka havfen ve tame'an ve 

yünezzilu minesSemai maen feyuhyiy Bihil Arda ba'de mevtiha* 
inne fiy zâlike leâyâtin likavmin ya'kılun; 

 
O'nun iĢaretlerindendir ki, korku ve umutlanmanız için size ĢimĢeği 

(hakikat fikrini ĢimĢek çakması gibi bir an hissettirir) gösterir... Semâdan 
(beyninizin hakikati olan Esmâ boyutundan - datadan) bir su (ilim) inzâl 
eder de onun (ilim) ile ölümünden sonra (hakikati yaĢamazken) arzı 
(kendini beden kabullenmiĢ bilinci) diriltir... Muhakkak ki bunda aklını 
kullanabilen bir topluluk için elbette iĢaretler - dersler vardır. (A.Hulusi) 

 
24 - Yine onun âyetlerindendir: size hem korku ve hem tama' için 

ĢimĢek gösteriyor ve Semâdan bir su indiriyor da onunla Arza 
ölümünden sonra hayat veriyor, Ģüphesiz ki bunda akıl edecek bir kavim 
için âyetler var. (Elmalı) 

 
 
Ve min âyâtiHĠ yüriykümül berka havfen ve tame'an sizlere 

korku ile umudu bir arada yaĢatmak için çakan ĢimĢeği göstermesi de bir 
ayettir. ve yünezzilu minesSemai maen feyuhyiy Bihil Arda ba'de 



mevtiha gökten bir su indirip ölü toprağa hayat vermesi de O‟nun 
mucizevi iĢaretlerinden, ayetlerinden biridir. 

 
Evet, vahiy de öyle değil mi dostlar. Aslında nerede su ve toprak 

görmüĢseniz Kur‟an da orada vahyi hatırlayın. Çok önemli nokta bu. çöle 
dönmüĢ yürekleri vahiy yağmuru diriltmedi mi? EĢkıyadan evliya 
çıkarmadı mı bu vahiy? Yani kurumuĢ toprağı nasıl hayata 
kavuĢturuyorsa su, vahiy de kurumuĢ yürekleri hayata kavuĢturur. 

 
inne fiy zâlike leâyâtin likavmin ya'kılun Ģüphesiz bunda da 

Akleden bir topluluk için alınacak bir ders mutlaka vardır. Akleden yani 
bağ kuran bir akla sahip olman insan için. 

 
 
25-) Ve min âyâtiHĠ en tekumes Semaü vel Ardu Bi emriHĠ, 

sümme izâ de'aküm da'veten minel Ardı izâ entüm tahrucun; 
 
O'nun iĢaretlerindendir, semâ (bilinç) ve arzın (bedenin) O'nun 

hükmü olarak yaĢamına devam etmesi... Sonra arzdan (bedenden) bir 
davet ile (Azrailî kuvve) sizi çağırdığı vakit, hemen siz çıkarsınız! 
(A.Hulusi) 

 
25 - Yine onun âyetlerindendir: Göğün ve Yerin onun emriyle 

durması, sonra sizi bir çağırıĢ çağırdığı vakit Arzdan derhal siz 
çıkarsınız. (Elmalı) 

 
 
Ve min âyâtiHĠ en tekumes Semaü vel Ardu Bi emriH göğün ve 

yerin O‟nun yasası sayesinde ayakta durması da O‟nun mucizevi 
ayetlerinden biridir. 

 
Kâinat bir kitap dostlar, okumayı bilene. Eğer okuyabiliyorsanız 

kâinatı açık bir kitap olarak anlayabilirsiniz. Onun için burada da 
söylenen o. Ve min âyâtiHi diye baĢlıyor bu ayetler yukarıdan beri 
defeatle. Bakınız O‟nun ayetlerinden, O‟nun mucizelerinden biri. Ġnsan 
nedense sırtını bir mucizeye dayayıp, ufukta bir mucize bekler. Oysa ki 
sırtını dayadığı ağaç bir mucizedir. Hatta o ağaca dayanmıĢ sırt ondan 
daha büyük bir mucizedir. Eğer aynaya baksaydı mucizenin ufuktan 
gelecek olanda değil, kendinde olacağını görecekti. Aynaya baksaydı 
beklenenin ufuktan gelen beyaz atlı değil kendisi olduğunu görecekti. 

 



sümme izâ de'aküm da'veten minel Ardı izâ entüm tahrucun en 
sonunda O, size yerden kalkmanız için bir kez seslenecek, bunun 
üzerine siz de hemen ortaya çıkıvereceksiniz. 

 
Davet, Allah‟ın “Ol” emrinin tecellisi gibi anlaĢılabilir burada. Allah 

davet edecek ve siz de ortaya çıkacaksınız. Nasıl olacak? Olunca 
görülecek. 

 
 
26-) Ve leHU men fiys Semavati vel Ard* küllün leHU kanitun; 
 
Semâlarda (bilinçli) ve arzda (bedenli) kim varsa, O'nun içindir... 

Hepsi O'na itaat hâlindedir. (A.Hulusi) 
 
26 - Hem Göklerde ve Yerde kim varsa onun, hepsi ona divan 

durmaktadır. (Elmalı) 
 
 
Ve leHU men fiys Semavati vel Ard göklerde ve yerde bulunan 

her varlık O‟na aittir, yalnızca O‟na. küllün leHU kanitun  hepside O‟na 
itirazsız boyun eğmiĢlerdir. Burada belki bize söylenen de Ģu; Peki ya 
sen ey insanoğlu? Göklerde ve yerde olan her bir varlık o‟na itirazsız 
boyun eğerken sen ne yapıyorsun? Sen de boyun eğdin mi ey insan. 

 
 
27-) Ve "HU"velleziy yebdeül halka sümme yu'ıydühu ve huve 

ehvenü aleyHĠ, ve leHUl meselül a'lâ fiys Semavati vel' Ard* ve 
"HU"vel 'Aziyzül Hakiym; 

 
"HÛ" ki halkı ibda (izhar) eden, sonra onu iade eden! Ki o(nu 

yapmak), O'na kolaydır! Semâlarda ve arzda en âlâ misaller O'nundur! 
"HÛ"; Aziyz'dir, Hakiym'dir. (A.Hulusi) 

 
27 - Hem odur o halkı ilkin yaratan, sonra onu çevirip yeniden 

yapacak olan ki bu ona daha kolaydır, Göklerde ve Yerde destân en 
yüksek Ģan onun ve azîz o hakîm o. (Elmalı) 

 
 
Ve "HU"velleziy yebdeül halka sümme yu'ıydüh ve sadece 

O‟dur her Ģeyi toktan var eden, ve sonra onu tekrar yenileyecek olan ve 
huve ehvenü aleyH bu O‟nun için çok kolaydır. Nasıl olacak diye 
sormayın. Sizin için zor olabilir, hatta havsalanız almayabilir. Ama 
unutmayın Allah‟ı hakkıyla takdir edemediğiniz içindir bu. Ve ma 



kaderullahe hakka kadrihi.. (Zümer/67) Allah‟ı hakkıyla takdir 
edemediler. Allah‟ın yaratıĢını takdir edenler, yani en azından bunu 
imanlarıyla anlamaya çalıĢanlar, Allah için zor olan hiçbir Ģeyin 
olmadığını bilirler. 

 
ve leHUl meselül a'lâ fiys Semavati vel' Ard zira göklerde ve 

yerde ki en güzel örnekler O‟na aittir. Evet, gökte ve yerde en güzel 
örnekler O‟na aittir diyor ayet. Terlerde ve göklerde en muhteĢem eserler 
Allah‟ın yarattıkları değil mi, baksanıza. Yani aslında insanoğlu 
kıyaslayabilir mi kendi yaptıklarıyla Allah‟ın Ģah eserleri arasında. Bir 
kıyas yapabilir mi? Ve insan O‟nun yarattıklarının Ģaheseri değil mi. 
Ġnsanın kendisi O‟nun eseri değil mi? DüĢünün, O‟nun eseri olan insan 
bir kıytırık eser yapacak, onunla Allah‟la ayaklaĢacak. Bu nasıl bir ihanet, 
bu nasıl algılanır düĢünebiliyor musunuz. Ġnsan kendisine bu onuru 
vereni bırakıp kula ya da eĢyaya kul olması ne demektir. Buna Allah‟ın 
razı olmasını nasıl bekler insanoğlu. Ya bu neye benzer? Haydi arkadan 
söylensin; 

 
ve "HU"vel 'Aziyzül Hakiym mutlak üstünlük ve mutlak hikmet 

sahibi de yalnızca O‟dur. 
 
 
28-) Darabe leküm meselen min enfüsiküm* hel leküm min ma 

meleket eymanüküm min Ģürekâe fiy ma razaknâküm feentüm fiyhi 
sevaün tehafunehüm kehıyfetiküm enfüseküm* kezâlike nüfassılul 
âyâti likavmin ya'kılun; 

 
Size nefslerinizden bir misal verdi: Siz yaĢam gıdalarınızda 

(mallarınızda), kölelerinizin ortaklığını kabul eder misiniz? Ki siz mallarda 
onlarla eĢit olmayı kabullenip, kendi nefslerinizden korktuğunuz gibi 
onlardan korkuyor musunuz? Aklını kullanan bir toplum için dersleri 
böylece ayrıntılıyoruz. (A.Hulusi) 

 
28 - Size kendinizden bir temsil yaptı: hiç size kısmet ettiğimiz 

Ģeyde elleriniz altındaki milklerinizden (Mal cinsinden olan) ortaklarınız 
bulunur da onlarla siz müsavi olur kendilerinizi saydığınız gibi onları 
sayar mısınız? ĠĢte akıl edecek bir kavim için âyetleri böyle ayırt 
ediyoruz. (Elmalı) 

 
 
Darabe leküm meselen min enfüsiküm O size kendinizden bir 

örnek verir. Neye benzer diye bitirmiĢtik açıklamayı, Ģimdi bakın neye 
benziyor. hel leküm min ma meleket eymanüküm min Ģürekâe fiy ma 



razaknâküm feentüm fiyhi seva otoriteniz altında bulunan kimseleri 
size verdiğimiz servet üzerinde söz sahibi ortaklar olarak görüp onlarla 
otoritenizi eĢit olarak paylaĢır mısınız? Tutun ki otoriteniz altında size 
bağlı, sizin emrinizde çalıĢan biri. Onlarla malınızın mülkünüzün 
üzerindeki otoriteyi paylaĢır mısınız.ç Kaldı ki mal mülkte sizi değil 
aslında, emanet. 

 
tehafunehüm kehıyfetiküm enfüseküm size denk statüde 

olanlardan çekindiğiniz gibi onlardan da çekinir misiniz. Mesela 
ortağınızdan çekindiğiniz gibi. ĠĢçinizden de çekinir misiniz? Yani iĢçinizi 
de ortağınız gibi telakki eder misiniz? Siz size emanet edilen üzerinde ki 
tasarruf hakkını baĢkasıyla  paylaĢmaya bile yanaĢmazken Allah‟a nasıl 
ortak koĢarsınız. Nasıl kula kul olursunuz.ç ĠĢte söylenen bu. 

 
kezâlike nüfassılul âyâti likavmin ya'kılun iĢte biz Akleden bir 

topluma ayetlerimizi bu Ģekilde açıklarız. 
 
 
29-) Belit tebealleziyne zalemu ehvaehüm Bi ğayri 'ılm* femen 

yehdiy men edallAllâh* ve ma lehüm min nasıriyn; 
 
Hayır, zulmedenler bilgisizce kendi boĢ istek ve hayallerine tâbi 

oldular... Allâh'ın saptırdığına hidâyet edecek kimdir? Onlar için yardımcı 
da yoktur! (A.Hulusi) 

 
29 - Fakat zulmedenler hiç bir ilimsiz hevalarına uydular, artık 

Allahın ĢaĢırdığını kim yola getirebilir? onlara yardımcılardan eser de 
yoktur. (Elmalı) 

 
 
Belit tebealleziyne zalemu ehvaehüm Bi ğayri 'ılm hayır, yo..! 

Olar bilgisiz ve bilinçsizce kendi, arzu ve tutkularının peĢine takılmıĢlar, 
zulmeden kimseler. Onlar kendi hevalarının peĢine takılmıĢlar. femen 
yehdiy men edallAllâh artık Allah‟ın bu Ģekilde saptırdıklarını kim doğru 
yola yöneltebilir ki; Allah kimi saptırırmıĢ? Hemen bir üstteki cümlede de 
söylemiyor mu ayette; arzu ve tutkusunun peĢine bilgisizce takılıp 
hevasına kul olanlar. Ġç güdüsüne kul olanları. Yani zaten sapmıĢ olanları 
saptırır demek bu. 

 
ve ma lehüm min nasıriyn üstelik onlar herhangi bir yardıma 

mazhar da olamayacaklar. 
 



Rabbim heva, tutku, arzu ve isteklerimize bizi kul etmesin. Rabbim 
sadece kendine kul olanlardan, hem de layıkıyla kul olanlardan kılsın. 

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



Ġslamoğlu Tef. Ders. RÛM SURESĠ (30-60) (128) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Değerli Kur‟an dostları bugünkü dersimize kaldığımız Rûm 

suresinin 30. ayetiyle devam ediyoruz. 
 
 
30-) Feekım vecheke liddiyni haniyfa* fıtratAllâhilletiy fetaren 

Nase aleyha* lâ tebdiyle li halkıllâh* zâliked diynül kayyimü, ve 
lâkinne ekseranNasi lâ ya'lemun; 

 
Vechini (Ģuurunu) Hanîf olarak (tanrıya tapınmaksızın, Allâh'a Ģirk 

koĢmaksızın) o Tek Din'e yönelt! O Allâh Fıtratı'na (beynin ana çalıĢma 
sistem ve mekanizması) ki, insanları onun üzerine (o ana sistem ve 
mekanizmayla) yaratmıĢtır! Allâh yaratıĢında değiĢme olmaz! ĠĢte bu, 
Din-i Kayyim'dir (sonsuz geçerli Sistem, Sünnetullâh'tır)... Ne var ki 
insanların çoğunluğu (bu gerçeği) bilmezler. (A.Hulusi) 

 
30 - O halde yüzünü dine bir hanîf olarak tut: o Allah fıtratına ki 

insanları onun üzerine yaratmıĢtır, Allah yaratıĢına bedel bulunmaz, 
doğru sâbit din odur, velâkin nâsın ekserisi bilmezler. (Elmalı) 

 
 
Feekım vecheke liddiyni haniyfa artık sen varlığını her tür 

sapmadan uzaklaĢarak tümüyle doğru ve asıl dine çevir. 
 
Ekım vechek; harfiyen yüzünü çevir manasına gelmekle birlikte 

yüz zatın varlığın aynası olduğu için varlığını çevir anlamına ulaĢıyoruz. 
Ġstikametül vech ile ikametüs sâlâh arasında bir bağlantı olsa gerek. 
Varlığı doğrultmak, insanın varlığına istikamet vermek. Ġnsanın varlığının 
istikametini doğru yöne çevirmek. 

 
Burada insanın fıtratına doğru yönelmesini, yaratılıĢtan taĢıdığı 

güzel eğilimleri ortaya çıkarmasını, Allah‟ın kendisine nakĢettiği 
potansiyeli gün yüzüne çıkarmasını bir yöneliĢ, varlığı istikamete 
yöneltmek, varlığa istikamet vermek olarak niteleyebiliriz. Ki devamında 
bu daha da açıklanacak. 
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fıtratAllâhilletiy fetaren Nase aleyha Allah‟ın, insanlığın özüne 
yaratılıĢtan nakĢettiği fıtrattan yana çevir varlığını.  

 
Evet, asıl burada anahtar kavram fıtrat. Bu form ile Kur‟an da 

kullanıldığı yer burası. Yarmak ortaya çıkarmak, var etmek, yaratmak gibi 
anlamlara gelen “fatr” kökünden türetilmiĢ. FıtraAllah; Allah‟ın yarattığı 
öz, nakĢettiği temel. Bunu Kur‟an da ki bir baĢka ifade ile örtüĢtürebiliriz 
sıbğatAllah Allah‟ın boyası ve men ahsenu minallâhi sıbga, 
(Bakara/138) Allah‟tan daha güzel boyası olan kimdir. Yani Allah‟tan 
daha güzel kim güzel boya vurabilir, kim boyayabilir. 

 
Allah‟ın nakĢettiği fıtrat, Allah‟ın vurduğu boyadır. Ġnsan özünde bu 

boya ile doğar. Çünkü bir amaca mebni olarak yaratılmıĢtır, amaçsız 
değildir. Ġnsan yaratılıĢ amacını yer yüzünde gerçekleĢtirmek için, -ki bu 
amaç tevhid ve adalettir- kendini gerçekleĢtirmesi lazımdır. Amacını 
gerçekleĢtirmek için kendini gerçekleĢtirmek zorundadır. Kendini 
gerçekleĢtirmek öncelikle kendine yönelmek, kendini bulmak, kendini 
bilmekle olur. Çünkü insan halifedir. Yer yüzünde hayatın inĢasıyla 
görevlidir. Bu inĢanın 2 unsuru vardır. 

 
1 – Alt yapı, 
2 – Üst yapı. 
 
Bu inĢanın 1. unsuru olan alt yapı var olandır. Yani insanla birlikte 

yaratılmıĢ olandır. Ġnsanın özünde var olandır. Sonradan gelen bir Ģey 
değil, önceden verilmiĢ olan bir Ģeydir. ĠĢte ona Kur‟an “fıtrat” diyor. 
Vahiy ona fıtrat adını veriyor. 

 
Fıtrat; iyiye meyil diye çevirebiliriz. Ġnsanın yaratılıĢtan iyiye meyyal, 

güzel olana eğilimli. Doğru, Hakk ve yararlı olana eğilimli oluĢ özelliği 
diyebiliriz. Yani insan Pavlus Hıristiyanlığının dediği gibi doğuĢtan 
günahkar değil. Ġnsan doğuĢtan kötü değil, kusurlu değil. Aksine 
doğuĢtan iyi, iyiye meyyal, iyiye eğilimli, Allah‟ı tanımaya ve bilmeye 
yatkın. Bunun için gerekli olan donanımlarla donatılmıĢ. O nedenle biz 
fıtratı insanın iyiye, hakka, hayra, doğruya güzele yararlıya olan 
yaratılıĢtan getirdiği eğilim olarak anlayabiliriz. 

 
Fakat insan sonradan bozulabilir, sonradan yamulabilir, sonradan 

bu iyi özün üzerini örtebilir. Bu iyi temelin üzeri, -ki alt yapı demiĢtik- 
örtülürse buna vahit; Küfür diyor. Küfür örtmektir zaten. Küfür insanın 
fıtratının üzerini kapatmaktır. Ġnsanın fıtratı bir vicdan inĢasına elveriĢlidir. 
Bu inĢayı kim gerçekleĢtirir, kim gerçekleĢtirebilir? Elbette alt yapıyı kim 



kurmuĢsa insanın fıtratında en iyi vicdanı da o yaratır. O gerçekleĢtir. 
Yani O Allah‟tır.  

 
Dolayısıyla üst yapıda O‟na ait olmalıdır. Biz o üst yapıta din 

diyoruz. Din üst yapısı fıtrat alt yapısıyla uyumlu olursa insan kendi 
kendisiyle barıĢık, tanıĢık, biliĢik olur. Kendi kendisine yabancılaĢmaktan 
korunur. Kendi kendini gerçekleĢtirir, kendini bilir dolayısıyla rabbini bilir, 
sorumluluğunu idrak eder ve yerine getirmeye çalıĢır. Bu da insanın 
ebedi mutluluğunun garantisidir. Böyle bir baĢlangıç, iĢte böyle bir 
sonucu getirir.  

 
Ama böyle değil de alt yapıya uygun olmayan bir üst yapı, bir din, 

yani din insanın kendisini kalıbına soktuğu herhangi bir inanç sistemi 
olabilir. Hayat tarzı haline getirdiği her inanç ve düĢünce sistemi, insanda 
dinin fonksiyonunu üstlenmeye baĢlar. Dolayısıyla din Hakk olmazsa 
batıl olur. Batıl olursa üst yapı alt yapı ile çakıĢmaz, çatıĢır. Bu çatıĢma 
insanın iç dünyasına yansır. Üst yapıyı bir somun, alt yapıyı da bir 
cıvataya benzetirsek, somunun diĢlisiyle cıvatanın diĢlisi ters gelir. 
Bundan her ikisi de zarar görür. YanlıĢ somun doğru cıvatayı da yalama 
edecektir, ya da bozacaktır. ĠĢte ayetin devamında da zaten bu uyarıyı 
görüyoruz. Ama devamına geçmeden önce biz fıtratı, Allah‟ın; insanın 
özüne nakĢettiği o temel oluĢuma Resulallah‟ın getirdiği yaklaĢımı da 
zikrediverelim. 

 
- Küllu mevlûdin yu‟ledu alel fıtrat. Her doğan fıtrat üzere doğar 

diyor efendimiz. Fe ebehu o tertemiz doğan çocuğu baba ve annesi yu 
hevvidanihi ve yunassiranihi ve yumaccüsanihi ya YahudileĢtirir, ya 
HıristiyanlaĢtırır, ya MecusileĢtirir.  

 
Bu aslında tüm inançların özü olan tevhidin daha sonradan 

saptırılma biçiminin bir birey üzerinde gerçekleĢtirilmesidir. Yani bireysel 
bir tezahürüdür. Nasıl ki bir Ġslam peygamberi olan Hz. Musa‟ya gelen 
Ġslam vahyi saptırıldıktan sonra YahudileĢme oluĢmuĢ, bir Ġslam 
peygamberi olan Hz. Ġsa‟ya gelen Ġslam vahyi saptırıldıktan sonra 
HıristiyanlaĢma oluĢmuĢsa, iĢte bir Ġslam insanı olan ve özünde fıtrat 
olarak, Müslüman olarak yaratılan. Yani bu ne demektir; Tertemiz, pırıl 
pırıl, iĢlemeye elveriĢli, karalanmamıĢ bir fıtratla yaratılan insanın kötü 
ellerde bozdurulması, yamultulması, saptırılması sonucunda tıpkı temiz 
inançların daha sonradan tahrif edilmesi gibi temiz fıtratlar da daha 
sonradan tahrif edilebilmektedir. 

 
ĠĢte buna vahiy küfür, Ģirk ilha caht, fısk, nifak, fücur vs. gibi farklı 

katmanları olan farklı anlamlar verir. Devam edelim; 



 
lâ tebdiyle li halkıllâh bu ibareyi bir üsttekiyle birlikte anlamak 

lazım. Onun için ona bağlıyorum ta.. ki (ona bağlamamız gerekiyor) 
Taa..! ki Allah‟ın yarattığında olumsuz bir değiĢme olmasın. Yani Allah‟ın 
insanlığın özüne yaratılıĢtan nakĢettiği fıtrattan yana varlığını çevir, taa ki 
Allah‟ın yarattığında bir değiĢme, bir bozulma, bir çözülme, bir çürüme 
olmasın. 

 
Bu ibareyi birkaç Ģekilde de çevirebiliriz, ya da Allah‟ın yaratıĢı 

değiĢtirilemez Ģeklinde de anlayabiliriz. Bu tebdil kelimesinin 
etimolojisinden çıkan bir anlam. Tağyir; bir Ģeyin vasfını değiĢtirmek, 
tebdil; bir Ģeyi özü ile,bir baĢka Ģey yerine getirerek değiĢtirmektir. Yani 
Allah‟ın yaratıĢı değiĢtirilemez manasını anlarsak eğer, tebdil‟in kelime 
köküne vararak o zaman fıtrat bir baĢka Ģeyle değiĢtirilemez, ancak ne 
olur? Üzeri örtülür. Yani Allah‟ın boyasının üzerine sentetik boya çekilir.  

 
Ya da bu ibareyi 3. Ģekilde daha tercüme edebiliriz; Allah‟ın 

yarattığında bir değiĢikliğe gitmeyin. Bu da nehiydir. Yani bir Ģeyi yapma 
emri. ĠnĢai olarak ta, ihbari olarak ta bu ibareyi çevirebiliriz. Taberi ve 
ZemahĢeri bu son Ģekli ile anlamıĢlar bu ibareyi. Ama değerli dostlar biz 
tebdil‟in, tağyirden farkını göz önüne alarak, yani bir Ģeyin sıfatını 
değiĢtirmek değil, bir Ģeyin özünü değiĢtirmek manasını öne alarak ve 
değiĢtirilemez Ģeklinde tercüme ederek. Peki burada yasaklanan ne? 
Yasaklanan fıtratın üzerinin örtülmesi. ĠĢte buna dikkat çekiyor ayet. 
Allah‟ın insanın özüne nakĢettiği o temiz fıtratın üzerini örtmek. Onun 
üzerine sentetik herhangi bir boya sürmek.  

 
Allah‟ın nakĢettiği fıtrat, kanaryanın sarısına benzer. Öyle değil mi. 

Gülün kırmızısına benzer. Eğer gülün kırmızısını yok edeyim derseniz, 
gülü yok edersiniz. Kanaryanın sarısını siz kazıyarak, tiner dökerek 
çıkaramazsınız çünkü o onun doğal rengidir. YaratılıĢtan getirdiği renktir. 
Fakat sahte bir boya ile boyayabilirsiniz üzerini.  

 
Nitekim insan da böyle. elinize alabilirsiniz bir insanı, anne baba 

olarak yaratıldığı fıtratın aksi istikamette üzerine kalın bir astar 
çekersiniz. Çok kalın bir astar. Onun üzerine sizin devamınız olarak ilk 
öğretimde birileri eline alır bir kat yağlı boya çeker. Onun üzerine orta 
öğretimde 2 kat daha çekerler, Onun üzerine yüksek öğrenimde bir 
vernik sürerler. Onun üzerine daha baĢkaları bir koruyucu sürerler, 
bakarsınız bir güneĢ gördüğünde, hatta bazen bir sabah ezanıyla 30 
yılda saptırılan ana boyasının üzeri sürekli boyanıp asli boyasını 
kaybetsin diye çaba gösterilen bu insan bir sabah ezanında, 30 saniyede 
ana boyasını keĢfediverir. Çatlayıverir o sentetik boya. 



 
Bakarsınız Kur‟an ı eline alır, vahiyle yüz yüze gelir, o sentetik boya 

birden bire kavlayıp dökülüverir. O 30 yıllık saptırma giriĢimi boĢa çıkar, 
altından ana renk tüm canlılığıyla Allah‟ın yarattığı fıtrat o pırıl pırıl öz 
çıkıverir ve tanıyamazsınız. Onu, saptırdığı anne babası da tanıyamaz 
kendisini saptıran. Kendisini saptıran öğretmeni de tanıyamaz. Benim 
sürdüğüm boya nereye gitti der. Fakat Allah‟ın boyası çıkmıĢtır ortaya. 
Allah‟ın boyası, sıbğatallah, Allah‟ın boyası ve men ahsenu minallâhi 
sıbga. (Bakara/138) Allah‟tan daha güzel kim boyayabilir. Kimin boyası 
olur ki.  

 
ĠĢte dostlar Müslüman olmak, bir yere gitmek değildir. Müslüman 

olmak kendine gelmektir. Müslüman olan birine falancalara, 
feĢmekancılara, ya da bize hoĢ geldin demeyin. Kendine hoĢ geldin 
deyin. Müslüman olan herkes aslında unuttuğu, uzaklaĢtığı örttüğü 
vicdanına geri dönmüĢtür. Ve Müslüman olma süreci, kendinde olma 
sürecidir. Ve Ġslam‟dan uzaklaĢma süreci aslında otomatikman 
kendinden uzaklaĢma sürecidir. O nedenle bizi özümüzde, yamuk olarak 
değil, fıtrat üzere yaratan Allah‟a nasıl Ģükredelim, nasıl hamd edelim. En 
iyisi sonsuzca hamdolsun diyelim. 

 
Sapma arızidir dostlar. Fıtrat tabii dir. Hiçbir arızi, tabiinin yerini 

tutamaz. Fıtrat doğaldır, sapma sanaldır, ya da sentetiktir. Onun içindir ki 
sentetik sapmalar yıllar yılı ağırlaĢtırılarak sürdürülse de insan eğer 
hidayetin kapısını vurmayı bilirse, bakıyorsunuz bir anda sıkı sıkı 
kapatılan kapıların arasından sızan ıĢığı görüyor, o ıĢığın arkasına tüm 
varlığıyla düĢüyor. Çünkü o ıĢığın aslında içinden gelen ıĢıkla aynı 
olduğunu biliyor. O ıĢığa hasret olduğunu biliyor. Bu hasret aslında belli 
bir süre bastırılabiliyor. Saptırıcı etkilerle, farklı sinyallerle insanın 
fıtratının yayınladığı bu çığlık bastırılabiliyor. Küfür örtüsüyle örtülebiliyor, 
isyan örtüsüyle örtülebiliyor. Tuğyan örtüsüyle örtülebiliyor. Bu örtü 
bazen çok kalın olabiliyor. Fakat eğer insan kendine yönelme, kendine 
dönme, özüne dönme konusunda irade sergilerse, bu perde ne kadar 
kalın olursa olsun onu yırtabiliyor. Bu yırtmada elbette Allah‟ın yardımı, 
hidayet Ģeklinde tezahür eden Allah‟ın yardımı çok büyük bir fonksiyon 
icra ediyor. Ama bu yardımın ulaĢması içinde insanın böyle bir irade 
sergilemesi gerekiyor. Eğer bu iradeyi sergilerse insan kendisiyle 
biliĢiyor, buluĢuyor, tanıĢıyor, barıĢıyor, sarısıyor. 

 
Yemek yeme fıtrıdir mesela. Allah yaratılıĢtan insanın fıtratına 

yemek yemeyi koymuĢtur. Çünkü yaĢaması için bu gerekli. Fakat bunun 
saptırılması nasıl olur? ġöyle olur; insana verilen yemek yeme fıtri 
güdüsü saptırılırsa insan kendisini yaĢatacak Ģey yemek terine, kendisini 



öldürecek zehir içer. Yemek yeme fıtri güdüsünü tam aksi bir istikamette 
kullanır amacının tersine kullanır. Fıtratın üzerinin örtülmesi de budur 
iĢte. Ġnsanın özüne Allah‟ın nakĢettiği fıtrat, aslında doğru bire biçimde 
kullanıldığında insana doğru istikameti verir. Ve vahiyle buluĢtuğunda bu 
alt yapı üst yapı ile tamamlanır ve mutluluğun adresi bulunur.  

 
Ama saptırıldığında tıpkı yemek yeme fıtri güdüsünün 

saptırıldığında insanı yaĢatan bir sonuç vermekten çıkıp, insanı öldüren 
bir sonuç, ölüme sürükleyen bir sonuç verdiği gibi fıtratta eğer 
amacından saptırılırsa insanı mutlu eden bir sonuç yerine mutsuz eden, 
bahtsız eden, bedbaht eden bir sonuca götürür.  

 
zâliked diynül kayyim iĢte doğru dinin amacı budur.  
 
Evet değerli dostlar, fıtratı izah eden ayet devamında ki cümlede 

doğru din budur dedi. Demek ki doğru din aslında fıtri olandır. Peki yanlıĢ 
din nedir? Fıtri olmayan, insanın yaratılıĢtan getirdiği doğasına aykırı 
olan. Bu manada doğal olmayan yöneliĢler aynı zamanda doğru olmayan 
din çerçevesinde değerlendirilir. O nedenle Müslüman olmak aslında 
doğasına dönmektir. Müslüman olmak aslında özüne dönmektir. 
Müslüman olmak aslında yaratılıĢıyla buluĢmaktır, amacıyla buluĢmaktır. 
zâliked diynül kayyim doğru dinin amacı budur iĢte. 

 
Buradan Ģu da anlaĢılır, insana gönderilen vahiylerin amacı insanı 

bir yere götürmek değil, insanı kendine getirmek, insanı kendinde inĢa 
etmektir. Ġnsanı kendisi ile buluĢturmak ve biliĢtirmektir. Ġnsanı kendisiyle 
tanıĢtırmaktır. O nedenle vahiy üst yapısı fıtrat alt yapısıyla buluĢunca 
tohumla buluĢmuĢ toprak gibi sevinir. Dalla buluĢmuĢ yaprak gibi sevinir. 
Etle buluĢmuĢ tırnak gibi sevinir. Bunlar birbirlerinden ayrıldığında ikisi 
de fonksiyonunu kaybeder, üzülür. 

 
ve lâkinne ekseranNasi lâ ya'lemun ve fakat insanların çoğu 

bunu bilmezler. Neyi bilmezler? Elbette Ġslam‟ın fıtrat alt yapısının en 
uygun üst yapısı olduğunu bilmezler. 

 
Ġnsan kendine yabancılaĢmamak istiyorsa fıtratına dönmek 

zorundadır. Bunu bilmezler. Dahası her insanın asli boyası Allah‟ın 
boyasıdır. Çevresel faktörler onun üzerini kapatır. Fakat ne kadar 
kapatırsa kapatsın yine de asıl boya altında durmaktadır. Fakat  boyaya 
ulaĢmayı bilmezler. Bir türlü sıyıramazlar sentetik boyayı. Bilmezler 
kendilerine vurulan sahte boyaların kendilerine yakıĢmadığını bilmezler. 
Onların hiç birinin doğal boyalarıyla boy ölçüĢemeyeceğini bilmezler. 
Bilenlerse sahte boyaları tamamen atarlar ve asli boyasına dönerler. 



 
 
31-) Müniybiyne ileyHĠ vettekuHU ve ekıymus Salâte ve lâ 

tekûnu minel müĢrikiyn; 
 
O'na yönelmiĢler olarak, O'ndan (yaptıklarınızın sonucunu otomatik 

olarak yaĢatacağı sistem ve düzeni nedeniyle) korunun, salâtı ikame 
edin ve Ģirk koĢanlardan olmayın! (A.Hulusi) 

 
31 - BaĢkasından geçerek hep ona gönül verin ve ona korunun ve 

namaza devam edin de müĢriklerden olmayın. (Elmalı) 
 
 
Müniybiyne ileyHĠ vettekuH yalnız O‟na yönelin ve O‟na karĢı 

sorumluluğunuzun bilincinde olun. Demek ki bir üstteki “bilmezler” 
ifadesinden sonra, eğer bilmek istiyorsanız bileceğiniz kapı O‟nun 
kapısıdır, o halde yamuk yönlerden, yanlıĢ yönlerden vazgeçerek O‟na 
yönelin ve O‟na karĢı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Sırrı burada bu 
iĢin. Allah‟a karĢı sorumluluğunun bilincinde olan fıtratını yitirmez. Özü ile 
barıĢık, tanıĢık ve biliĢik olur. Özü ile barıĢık olan tabiatla barıĢık olur, 
Allah ile barıĢık olur, çevresiyle barıĢık olur, insanlarla barıĢık olur. Yani 
barıĢın iki ayaklı simgesi olur. ĠĢte bu da Ġslam‟dır. Sin dir barıĢ, 
selamettir kurtuluĢ, teslimiyettir adanıĢ. 

 
ve ekıymus Salâte ve lâ tekûnu minel müĢrikiyn ibadetle 

duanızın istikametini doğrultun namazı da bu istikametin bir simgesine 
dönüĢtürün. Yani namazı hayatınızın orta direğini doğru yere kurun, yatık 
tutmayın. Hayatınızın çadırının ortasına dikin onu. Doğru yere kurun ki 
hayatınız ibadete dönüĢsün. ve lâ tekûnu minel müĢrikiyn asla O‟ndan 
baĢkasına ilahlık atfedenlerden, yakıĢtıranlardan olmayın. O‟ndan 
baĢkasına ilahlık yakıĢtırmak fıtrattan seni uzaklaĢtırır. Yani 
fonksiyonunu unutan kimse O‟ndan baĢkasına ilahlık yakıĢtırır. Eğer 
sorumsuzsan bunu yaparsın. Sorumlu davranırsan bunu yapamazsın, 
çünkü haddini bilirsin. Haddini bilmek kendini bilmektir. Kendini bilmek 
fıtratını bulmaktır, fıtratını bulanlar kendini bilir, kendini bilen haddini bilir, 
haddini bilen Allah karĢısında ki acziyet ve yetersizliğini bilir, Allah‟ın 
sınırsızlığını bilir, mutlaklığını bilir. Bunu bilen de kendi tanrısını kendisi 
atamaya, ya da tanrısının yetkisini belirlemeye kalkmaz. Bilir ki tapılmaya 
layık senin kendi üzerinde tasarruf yaptığın değil, O‟nun senin üzerinde 
tasarruf yaptığı varlıktır. Onun içinde teslimiyet esastır. ĠĢte Ģirk bunun 
tam tersidir. 

 
 



32-) Minelleziyne ferraku diynehüm ve kânu Ģiye'a* küllü hızbin 
Bima ledeyhim ferihun; 

 
Din anlayıĢları parça parça olup ve cemaatlere bölünenlerden 

olmayın... Her cemaat kendindeki (din anlayıĢı) ile sevinip mutlu olmakta! 
(A.Hulusi) 

 
32 - Onlardan ki dinlerini ayırıp öbek öbek olmuĢlardır, her hizip 

kendilerindekine güvenmektedir. (Elmalı) 
 
 
Minelleziyne ferraku diynehüm ve kânu Ģiye'an bir de Ģunlardan 

olmayın ki onlar inanç birliğini bozdular da birbirine karĢı taraftarlar haline 
geldiler. küllü hızbin Bima ledeyhim ferihun artık her bir hizip kendi 
elinde ki parça ile övünüp duruyor. 

 
Nedir ayetin izah ettiği Ģey; Ġnanç birliğini bozanferraku diynehüm 

kendi inanç bütünlüklerini bozmuĢlar.ve kânu Ģiye'an taraftarlar haline 
gelmiĢler ve bunun devamı olarakta her grup, her hizip kendi elinde ki 
hakikatin parçasıyla övünmeye baĢlamıĢ. Yani olay Ģu; Önce hakikat bir 
bütün olarak verilmiĢ. Bütün olan hakikate mensup olmak yerine hakikati 
teslim almaya kalkmıĢlar. Hakikate teslim olmak biraz önceki ayetle çok 
bağlantılı.  

 
Teslim almaya kalkmak Ģirktir. Tanrısını atamak, ya da onun 

alanını tayin etmeye kalkmak. ĠĢte Allah‟tan baĢkasına ilahlık 
yakıĢtırmak. Ġlahi vasıflardan her hangi birini Allah‟tan baĢka birine 
yakıĢtırmak. Onun devamı olarak anlarsak hakikate teslim olmak yerine 
hakikati teslim almaya kalkmıĢtır. Hakikati teslim almaya kalkmanın en 
kaçınılmaz sonucu Ģudur, parçalamak. Çünkü kim teslim alacak. Hakikat 
teslim olduğunuzda hakikat görevini, fonksiyonunu ifa eder. Yani o sizin 
özneniz olduğunda siz hakikate karĢı doğru bir duruĢ sergilemiĢ 
olursunuz. Siz onun öznesi olduğunuzda hakikat, hakikat olmaktan çıkar. 
Benim gerçeğim, senin gerçeğin, onun gerçeği olmaya baĢlar. Hakikat, 
hakikat olmaktan çıkınca artık herkes kendi hakikatinin mucidi olur.  

 
Tabii bu da hakikat olmaz. Hakikat tektir çünkü. Doğru, doğrudur. 

Doğru; siz ondan kopsanız da doğrudur. Siz ona kendinizi nispet 
etmeseniz de doğrudur. Tükürseniz de doğrudur, küfretseniz de 
doğrudur. Sizin doğruya karĢı tavrınız doğrunun doğru oluĢu üzerinde 
hiçbir fonksiyon icra etmez. O doğrudur. Onun doğruluğu 
kendiliğindendir. Bizatihi o izzetini, Ģerefini kendi varlığından alır. Onun 
için hakikati teslim almaya kalktığınızda ne yaparsınız bölmek zorunda 



kalırsınız. Çünkü herkes bencillik yapar. O benim olsun ister. Ben onun 
olayım demek yerine o benim olsun dediğinizde parçalarsınız. 
Parçalanan hakikat hakikat, olmaktan çıkar. Hatta bütün iken doğruyu 
gösteren, parça iken yanlıĢı göstermeye baĢlar. Parçaladığınız hakikatin, 
hakikatin tümü olduğunu savunmaya kalkarsınız. Çünkü parçalama 
suçunu üstlenmek kötü bir Ģeydir. Bunu da itiraf edemezsiniz. Zaten 
bunu bilseniz parçalamazdınız, siz ona teslim olurdunuz onu teslim 
almak yerine ve sonuçta ne olur; 

 
küllü hızbin Bima ledeyhim ferihun her hizip, her grup elindeki 

parça ile övünmeye baĢlar. ĠĢte bu felakettir. Felaket asıl budur ve bu 
felaket maalesef daha önceki kendisine kitap verilen dinlerin salikleri 
tarafından yaĢanmıĢtır. Bu ümmette siz de öyle olmayın denilmekte, 
uyarılmaktadır. Yani öyle olursanız kendisine kitap verilen, vahiy verilen 
daha önceki kavimler, ümmetler nasıl hakikatten saptılarsa YahudileĢtiler 
ve HıristiyanlaĢtılarsa ey ümmeti Muhammed eğer siz de hakikate teslim 
olmak yerine onu teslim almaya kalkarsanız siz de saparsınız. 
YahudileĢmeyin, HıristiyanlaĢmayın ey Ümmeti Muhammed uyarısını 
görmemiz lazım burada. 

 
Taraftar ve yandaĢ. Evet, Ġslam bir takım değil ki Müslüman bir 

taraftar olsun. Ġslam bir takım değil ki birilerinin amigoluğuna ihtiyaç 
duysun. Ġslam fıtrattır. Dolayısıyla taraftarlığa ihtiyacı yoktur. Teslimiyet 
ister taraftarlık değil. Taraftar; taassup sahibidir. Gözü kapalı destekler. 
Ama teslimiyet imana dayanır. Ġman da fıtrata dayalı olduğu için aslında 
Müslüman olmak kendisinde olmaktır. O manada hakikati parçalamaya 
kalkan kendini parçalamaya kalkar.  

 
Kendini parçalamak; duygusu bir yerde, düĢüncesi bir yerde, 

eylemi bir yerde olmaktır. Duygusu ile düĢüncesi çatıĢan, fıtratıyla bilgisi 
çakıĢan, alt yapısıyla üst yapısı çatıĢan, doğasıyla terbiyesi çatıĢan, 
doğasıyla öğrenimi çatıĢan bir insanın iç dünyası çatıĢma alanıdır. Harp 
alanıdır, savaĢ alanıdır. O iç dünya nasıl huzur bulsun, nasıl huzura 
ersin, nasıl sükûna ersin. Çünkü harp onun içinde, savaĢ onun içinde, 
çatıĢma onun içinde. Kendisi savaĢ alanına dönmüĢ. Çünkü bilgisi ile 
fıtratı çatıĢıyor. Alt yapısı ile üst yapısı çatıĢıyor. Doğasıyla sonradan 
edindiği Ģeyler çatıĢıyor, terbiyesi çatıĢıyor. Kafasıyla kalbi çatıĢıyor ve 
bu çatıĢma onun için bir yok oluĢu hazırlıyor. Buradan mutluluk çıkar mı? 
Çıkmaz. Çıkmayacağını vahiy iĢte böyle dile getiriyor. 

 
 



33-) Ve izâ messenNase durrun de'av Rabbehüm müniybiyne 
ileyHĠ sümme izâ ezâkahüm minHU rahmeten izâ feriykun minhüm 
Bi Rabbihim yüĢrikûn; 

 
Ġnsanlara bir sıkıntı dokunduğunda, O'na yönelenlerden olarak 

Rablerine dua ederler... Sonra onlara kendinden bir rahmet tattırırsa, bir 
de bakarsın ki onlardan bir fırka Rablerine Ģirk koĢuyorlar. (A.Hulusi) 

 
33 - Bununla beraber insanlara bir keder dokunduğu vakit her 

Ģeyden geçerek rablerine yalvarır, duâ ederler, sonra tarafından bir 
rahmet tattırıverdiği vakit da bakarsın onlardan bir kısmı tutar o rablerine 
Ģirk koĢarlar. (Elmalı) 

 
 
Ve izâ messenNase durrun de'av Rabbehüm müniybiyne ileyH 

hem ne zaman insanlara bir zarar iliĢecek olsa hemen rablerine 
yönelerek O‟na yalvarıp yakarırlar. 

 
Ġnsanın yaratılıĢtan Allah‟a kulluğa meyilli olduğunun en güzel delili 

bu. Fıtrat ayetine bir atıftır asında bu ayet. 30. ayete 33. ayeti atıf 
yapmak lazım. Nasıl atıf, batmakta olan gemide ateist kalmaz. DüĢmekte 
olan uçakta dinsiz kalmaz. 3 – 5 yabancı dili ana dili gibi konuĢan birini 
tasavvur eder. Ana dili gibi konuĢuyor ve siz ayıramıyorsunuz, bunun 
ana dili hangisi. Aksansız konuĢuyor.  

 
Fakat nasıl ayırabilirsiniz ana dilinin hangisi olduğunu nasıl 

bulabilirsiniz bir yöntem var. En kolay Ģöyle tespit edilebilir. Ani bir 
Ģekilde onun ayağına ökçenizle güçlü bir biçimde vurun, nasırına basın, 
canını yakın, “vay anam..!” ı ana dilinde söyleyecektir. Yani o bilinç dıĢı 
geliĢeceği için ani tepki insiyaki olarak, iç güdüsel olarak, orada 
sonradan elde ettikleri hariç temelde ki ortaya çıkacaktır. Asıl o zaman 
ortaya çıkacaktır. Yani boya o zaman ortaya çıkacaktır. Bir felaket anı 
insanın içinde ki boyanın ortaya çıkmasıdır. Yani fıtrat boyası felaket 
anlarında ortaya çıkar. Onun için en inançsızını bile felaket anlarında dua 
ederken, gayri ihtiyari olarak dua ederken bulursunuz. O bilinç dıĢıdır. 
Yani doğasına dönmüĢtür, kendine dönmüĢtür. Onun için batan gemide 
ateist olmaz sözü meĢhurdur. Ya da düĢen uçakta dinsiz kalmaz sözü 
meĢhurdur. 

 
Burada, bu ayette onu söylüyor. Ne zaman insana bir zarar iliĢse 

hemen O‟na yönelir yalvarıp yakarır. Yani fıtratına döner, özüne döner. 
Zarar iliĢince ama..! Garip bir Ģey bu. Devamında; 

 



sümme izâ ezâkahüm minHU rahmeten izâ feriykun minhüm Bi 
Rabbihim yüĢrikûn fakat ardından O‟nun katından kendilerine bir 
rahmet tattırılınca hiç değilse bir kısmı baĢlarlar rablerine Ģirk koĢmaya. 
Durumlarında ki iyileĢmeyi Ģans, uğur, kısmet vs. gibi Ģeylere bağlamaya 
baĢlarlar. Veya Ģans, kısmet getirdiğine inandıkları Allah dıĢı varlıklara 
atfederek onlarda tanrısal güç vehmetmeye baĢlarlar iyileĢme olunca. 
Yani fıtratlarından baĢlarlar  uzaklaĢmaya o ani Ģokun geçmesiyle birlikte 
yine artık sonradan edindikleri üst yapının saptırıcı eğilimine, alanına 
girerler. Cazibesine kapılırlar yine sapmaya baĢlarlar. 

 
 
34-) Liyekfüru Bima ateynahüm* fetemetteû* fesevfe ta'lemun; 
 
Kendilerine verdiklerimize nankörlükleri açığa çıksın diye... Hadi 

(geçici Ģeylerden) zevklenin bakalım; yakında bileceksiniz. (A.Hulusi) 
 
34 - Ki kendilerine verdiğimiz nimete küfran etsinler, haydi zevk 

edin bakalım yarın bileceksiniz. (Elmalı) 
 
 
Liyekfüru Bima ateynahüm sonuçta kendilerine vermiĢ 

olduğumuz nimetlere nankörlük ederler. Bu bir nankörlüktür evet. Her 
nankörlük küfürdür ve her küfür hayatı ahiretten kopuk değerlendirmenin 
bir sonucudur. Her küfür bu hayatı öte hayattan, bu8 dünyayı öte 
dünyadan kopuk değerlendirmenin bir sonucudur. Nasıl, devam edelim 
göreceğiz; 

 
fesevfe ta'lemun haydi bakalım siz de bir miktar safa sürün nasıl 

olsa zamanı gelince gerçeği öğreneceksiniz. Parça ile bütün arasında  
irtibat kuramayan zihin mutluluğu yanlıĢ tarif etmeye mahkumdur. 
Burayla öte bir bütünün parçalarıdır. Hakikati parçalamak demiĢtik değil 
mi? Aslında hayatı parçalamakta hakikati parçalamaktır. Hayat bu ve 
ötesiyle birlikte bir bütündür. Dünya ve ahiretiyle bir bütündür. Zaten 
dünya sözcüğü el hayatüd dünyanın kısaltılmıĢıdır, dünya hayatı. El 
hayatül ahiran‟ın tersidir. Yakın hayat uzak hayat. Bura, öte. Bu iki hayatı 
parçalayan bir zihin mutluluğu yanlıĢ tanımlar. Parça ile bütün arasında 
irtibatı kuramaz. Kuramayınca mutluluğu da doğru tanımlayamaz. Doğru 
tanımlayamayınca zevki mutluluk zanneder, hazzı mutluluk zanneder, 
neĢeyi mutluluk zanneder ve bunun geçici olduğunu unutur.  

 
Geçici olduğunu unutana bir hatırlatma; Sürün bakalım siz de bu 

geçici sefayı diyor ayet, sürünür. Nasıl olsa zamanı gelince gerçeği 
öğreneceksiniz. 



 
 
35-) Em enzelna aleyhim sultanen fe huve yetekellemü Bima 

kânu Bihi yüĢrikûn; 
 
Yoksa onlara bir güçlü delil inzâl ettik de, Ģirk koĢmalarının sebebi 

o mu? (A.Hulusi) 
 
35 - Yoksa biz onlara bir ferman indirmiĢiz de ona Ģirk koĢmalarını 

o mu söylüyor? (Elmalı) 
 
 
Em enzelna aleyhim sultanen fe huve yetekellemü Bima kânu 

Bihi yüĢrikûn yoksa biz onlara bir buyruk indirdik te bu nedenle mi O‟na 
Ģirk koĢmakta ısrar ediyorlar. Yani hakikate teslim olmak yerine, hakikati 
teslim almaya kalkmakta. Hakikate nesne olmak yerine hakikate karĢı 
özne olmaya, hakikati nesneleĢtirmeye kalkıyorlar. Bundan dolayı mı, biz 
buyruk mu indirdik, emir mi verdik, vahiy mi yolladık ta böyle yapıyorlar. 
Ki bunu Allah‟tan baĢka kimse buna izin veremez, Allah‟ta izin vermedi. 

 
 
36-) Ve izâ ezâknenNase rahmeten ferihu Biha* ve in tusıbhüm 

seyyietün Bima kaddemet eydiyhim izâ hüm yaknetun; 
 
Ġnsanlara bir rahmet tattırdığımızda, onunla sevinirler... Kendi 

elleriyle yaptıkları sonucu olarak bir kötülük yaĢarlarsa, hemen onlar 
ümitsizliğe düĢerler! (A.Hulusi) 

 
36 - Bir de biz insanlara bir rahmet tattırdığımız vakit ona 

güveniyorlar da ellerinin takdim ettiği bir sebeple baĢlarına bir fenalık 
gelirse her ümidi kesiveriyorlar. (Elmalı) 

 
 
Ve izâ ezâknenNase rahmeten ferihu Biha Evet, ne zaman 

insanlara bir rahmet tattıracak olsak onunla sevince gark olurlar. Maddi 
baĢarıyı mutluluk sanırlar, yukarıda da söyledik. Allah‟sız ve ahiret siz 
kariyer planlaması yaparlar. Elde ettikleri baĢarıyı bu benim yiğitliğim 
zannedeler, ben elde ettim derler ve baĢarıyı Allah‟tan kopuk algılarlar. 
BaĢarının tesadüf olduğu gibi bir sonuca bile varabilirler böylece. Ya da 
nihai tahlilde baĢarının bütünsel olmayan, birbiriyle irtibatı olmayan Ģu 
hayat içerisinde insanın mutlak elinde olduğunu düĢünürler ve 
istediklerinde baĢarılı olabildiklerini, baĢarısız olanlarında aslında 



istemedikleri için baĢarısız oldukları gibi bir sonuca varırlar. Tabii ki 
saçma bir sonuç olduğunu söylemeye hacet yok. 

 
ve in tusıbhüm seyyietün Bima kaddemet eydiyhim izâ hüm 

yaknetun ama elleri ile iĢledikleri yüzünden baĢlarına bir kötülük gelse o 
zaman da hemen umutsuzluğa kapılıverirler. Allah‟tan bağımsız kariyer 
planlaması yapanların akıbeti bu. 

 
Evet, burada elleriyle yaptıkları yüzünden baĢlarına bir iĢ gelse 

hemen mutsuzluğa kapılırlar. Birincisinde bir Ģey elde ettiklerinde 
Ģımarırlar, ikincisinde ise umutsuzluğa kapılırlar. Bunlar birbirinin tam 
zıddı tavırlar, dengesiz tavırlar. ġımarmakta, umutsuzluğa kapılmakta. 
Onun için beynel havfi ver reca daima dikkatli ve uyanık olmak, korku 
ile umut arasında  olmak.  

 
Bu iki uç arasında olmak, yani bu iki duyguyu dengede tutmak 

insanın iç potansiyelini ortaya çıkarır. Sürekli diri kılar insanı. Bu adeta 
gerilmiĢ bir davul derisi gibi insanın iç duyargalarını olağan üstü 
hassaslaĢtırır. Bu hassaslık insana yol gösterir. Çünkü günaha 
gittiğinizde bu hassaslık size yanlıĢ yere gittiğinizi haber verir. 
Mutluluktan uzaklaĢtığınızı sevaba doğru yöneldiğinizde bu hassaslık 
size güzel yana doğru gittiğinizi haber verir. Yani içinizin titreĢimleri adeta 
size yön tayin etmeye baĢlar, yol göstermeye baĢlar. Vicdanınız ses 
vermeye baĢlar. Artık doğru göstermeye baĢlar. Onun için bu beynel 
havfi ver reca, Ģımarıklıktan ve umutsuzluktan uzak olmak.  

 
Parçada kötü olan bir Ģey bütünde iyi olabilir. Hayatı parçalayan bir 

mantık bunu göremez. Parça da kötüdür, mesela; Bir uçağa biletiniz var 
ve yetiĢmek için çıktınız. Fakat yolda yoğun trafikten dolayı 
yetiĢemediniz, varana dek dokuz doğurdunuz. Vardınız ki 5 dakika önce 
kapanmıĢ giĢe ve almıyorlar. Kahrettiniz, çünkü bu parça. Ama parça 
içinde çok kötü duruyor. Üzüldünüz, sitem ettiniz, bunu kötü olarak 
yorumladınız. Fakat bu parçayı bütün içine alalım. Biraz sonra duydunuz 
ki uçak düĢtü. Biraz önce kahrettiğiniz, üzüldüğünüz Ģeye, baĢlarsınız 
sevinmeye. Çünkü parçayı bütün içinde algılamaya baĢladınız. Parça 
olarak kötü görünen Ģey bütün içinde sizin için iyi olmaya baĢladı.  

 
Tabii ahirete vardınız, bunun daha makro bütünü var. Orada hesap 

vereceksiniz büyük mahkemede sizinle aynı uçağa bilet alan insanlar 
gördünüz ve düĢen uçakta ölmüĢler. Öldükleri için günah iĢlememiĢler, 
ya da az iĢlemiĢler, ya da çocukken öldüğü için kurtuluĢa ermiĢler ve 
hesap vermeye baĢladınız verilemeyecek bir hesap karĢınıza çıktı. Çok 
kötü bir hayat yaĢamıĢsınız ve orada keĢke dediniz, ben de o uçakta 



olsaydım. Makro bütünde geri değiĢti. Yani değerli dostlar parça ile bütün 
arasında irtibat kuramayan her zihin aldanmaya mahkumdur. Parçada 
kötü duran makro bütünde mükemmel durabilir. Bu da Allah‟ın gör dediği 
yerden bakmakla anlaĢılabilecek bir Ģey. O nedenle Parçayı görüp de 
bütünü sezemeyenler, fark edemeyenler parçaya göre hayatlarını 
ayarladıkları için sonuçta mutluluğa ulaĢamayacaklardır. Mutluluğa 
ulaĢacak olanlar bütünü görenler, en azından bütünü bilenler inananlar 
ve sezenler olacaktır. 

 
[Ek bilgi; KÖYLÜ VE ERKEN KARAR VERMEK 
 
Köyün birinde bir yaĢlı adam varmıĢ. Çok fakirmiĢ ama Kral bile 

onu kıskanırmıĢ. 
 
Öyle dillere destan bir beyaz atı varmıĢ ki, Kral bu at için ihtiyara 

nerdeyse hazinesinin tamamını teklif etmiĢ ama adam satmaya 
yanaĢmamıĢ.. "Bu at, bir at değil benim için; bir dost, insan dostunu satar 
mı" dermiĢ hep. Bir sabah kalkmıĢlar ki, at yok. 

 
Köylü ihtiyarın baĢına toplanmıĢ: "Seni ihtiyar bunak, bu atı sana 

bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Krala satsaydın, ömrünün sonuna 
kadar beyler gibi yaĢardın. ġimdi ne paran var, ne de atın" demiĢler. 

 
Ġhtiyar: "Karar vermek için acele etmeyin" demiĢ."Sadece at kayıp" 

deyin, "Çünkü gerçek bu. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz 
karar. Atımın kaybolması, bir talihsizlik mi, yoksa bir Ģans mı? Bunu 
henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir baĢlangıç. Arkasının nasıl 
geleceğini kimse bilemez."  

 
Köylüler ihtiyar bunağa kahkahalarla gülmüĢler. Aradan 15 gün 

geçmeden at, bir gece ansızın dönmüĢ...Meğer çalınmamıĢ, dağlara 
gitmiĢ kendi kendine. Dönerken de, vadideki 12 vahĢi atı peĢine takıp 
getirmiĢ.  

 
Bunu gören köylüler toplanıp ihtiyardan özür dilemiĢler. "Babalık" 

demiĢler, "Sen haklı çıktın. Atının kaybolması bir talihsizlik değil adeta bir 
devlet kuĢu oldu senin için, Ģimdi bir at sürün var.." 

 
"Karar vermek için gene acele ediyorsunuz" demiĢ ihtiyar. "Sadece 

atın geri döndüğünü söyleyin. Bilinen gerçek sadece bu. Ondan ötesinin 
ne getireceğini henüz bilmiyoruz. Bu daha baĢlangıç. Birinci cümlenin 
birinci kelimesini okur okumaz kitap hakkında nasıl fikir yürütebilirsiniz?"  
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Köylüler bu defa açıkça ihtiyarla dalga geçmemiĢler ama içlerinden 
"Bu herif sahiden gerzek" diye geçirmiĢler... Bir hafta geçmeden, vahĢi 
atları terbiye etmeye çalıĢan ihtiyarın tek oğlu attan düĢmüĢ ve ayağını 
kırmıĢ. Evin geçimini temin eden oğul Ģimdi uzun zaman yatakta 
kalacakmıĢ. 

 
Köylüler gene gelmiĢler ihtiyara."Bir kez daha haklı çıktın" demiĢler. 

"Bu atlar yüzünden tek oğlun, bacağını uzun süre kullanamayacak. Oysa 
sana bakacak baĢkası da yok. ġimdi eskisinden daha fakir, daha zavallı 
olacaksın" demiĢler.  
Ġhtiyar "Siz erken karar verme hastalığına tutulmuĢsunuz" diye cevap 
vermiĢ. "O kadar acele etmeyin. Oğlum bacağını kırdı. Gerçek bu. Ötesi 
sizin verdiğiniz karar. Ama acaba ne kadar doğru? Hayat böyle küçük 
parçalar halinde gelir ve ondan sonra neler olacağı size asla bildirilmez."  

 
Birkaç hafta sonra, düĢmanlar kat kat büyük bir ordu ile saldırmıĢ. 

Kral son bir ümitle eli silah tutan bütün gençleri askere çağırmıĢ. Köye 
gelen görevliler, ihtiyarın kırık bacaklı oğlu dıĢında bütün gençleri askere 
almıĢlar. Köyü matem sarmıĢ. Çünkü savaĢın kazanılmasına imkân 
yokmuĢ, giden gençlerin ya öleceğini ya da esir düĢeceğini herkes 
biliyormuĢ.  
Köylüler, gene ihtiyara gelmiĢler... "Gene haklı olduğun kanıtlandı" 
demiĢler. "Oğlunun bacağı kırık ama hiç değilse yanında. Oysa 
bizimkiler, belki asla köye dönemeyecekler. Oğlunun bacağının kırılması, 
talihsizlik değil, ĢansmıĢ meğer..."  
"Siz erken karar vermeye devam edin" demiĢ, ihtiyar. "Oysa ne olacağını 
kimseler bilemez. Bilinen bir tek gerçek var. Benim oğlum yanımda, 
sizinkiler askerde... Ama bunların hangisinin talih, hangisinin Ģanssızlık 
olduğunu sadece Allah biliyor." 

 
Lao Tzu, öyküsünü Ģu nasihatle tamamlamıĢ:  
 
"Acele karar vermeyin. Hayatın küçük bir dilimine bakıp 

tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar; aklın durması 
halidir. Karar verdiniz mi, akıl düĢünmeyi, dolayısı ile geliĢmeyi 
durdurur. Buna rağmen akıl, insanı daima karara zorlar. Çünkü 
geliĢme halinde olmak tehlikelidir ve insanı huzursuz yapar. Oysa 
gezi asla sona ermez. Bir yol biterken yenisi baĢlar. Bir kapı 
kapanırken, baĢkası açılır. Bir hedefe ulaĢırsınız ve daha yüksek bir 
hedefin hemen oracıkta olduğunu görürsünüz." (Lao Tzu 
öğretisinden) ] 

 
 



37-) Evelem yerav ennAllâhe yebsütur rizka limen yeĢau ve 
yakdir* inne fiy zâlike leâyâtin li kavmin yu'minun; 

 
Görmediler mi ki, Allâh, dilediğine yaĢam gıdasını geniĢletir veya 

kısar... Muhakkak ki bunda, iman eden bir toplum için elbette iĢaretler 
vardır. (A.Hulusi) 

 
37 - Görmediler de mi? Allah dilediğine rızkı serer hem de sıkar, 

Ģüphesiz bunda iman edecek bir kavim için âyetler vardır. (Elmalı) 
 
 
Evelem yerav ennAllâhe yebsütur rizka limen yeĢau ve yakdir 

Ģimdi onlar Allah‟ın dilediğine rızkı açtıkça açtığını, dilediğine de 
sınırlandırdığını görmüyorlar mı inne fiy zâlike leâyâtin li kavmin 
yu'minun kuĢkusuz bunda iman eden bir toplum için mutlaka alınacak 
bir ders vardır. 

 
 
38-) Feâti zelkurba hakkahu vel miskiyne vebnes sebiyl* zâlike 

hayrun lilleziyne yüriydune vechAllâhi ve ülaike hümül müflihun; 
 
Yakınlarınıza hakkını verin; yoksullara ve yolcuya da... Bu, 

Vechullâhı isteyenler için daha hayırlıdır! ĠĢte onlar Ģartları zorlayarak 
kurtuluĢa erenlerin ta kendileridir! (A.Hulusi) 

 
38 - O halde yakınlığı olana da hakkını ver, miskîne de yolcuya da, 

Allah yüzünü murad edenler için o daha hayırlıdır, felâh bulanlar da iĢte 
onlardır. (Elmalı) 

 
 
Feâti zelkurba hakkahu vel miskiyne vebnes sebiyl Ģu halde 

yakınlara yoksullara ve yolda kalmıĢlara haklarını verin. Burada ki 
vebnes sebiy yol oğlu demektir. Sadece yolcuya değil bizce 
mekansızlara, hatta çok çok daha öncelikle sokak çocuklarına da bir atıf 
olmalıdır, olsa gerektir. zâlike hayrun lilleziyne yüriydune vechAllâh 
bu Allah‟ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. ve ülaike hümül 
müflihun zira onlar mutluluğa erecek olanların ta kendileridir. 

 
Evet değerli dostlar, yoklukla, varlıkla sınayan Allah‟tır. Yukarıda 

rızkı bazılarına açtığını, bazılarına da kıstığını buyuruyor ayet ve 
varsılların, varlıktan haklarını vermeleri gerektiğini, yani Allah‟ın kimini 
yoklukla kimini varlıkla sınadığını, bu sınavdan geçmek için de doğru 



davranıĢın seçilmesi gerektiğini ifade buyuruyor ayet. Evet, varlıklarını 
paylaĢtıklarında sınavı vermiĢ olurlar varlık sahipleri. 

 
Burada bir üstteki ayetlerle iç içe aslında bu. yani parçayı bütün 

içinde değerlendirirlerse aslında yoklukta varlıkta bir olur. Var olan elde 
ettiği Ģeyi, eline geçirdiği Ģeyi benim sanmaz, mutlak mülkiyet iddiasının 
sahte olduğunu bilir. Onun emanet olduğunu bilir. Yok olan da dar olan 
da bunun bir sınav olduğunu bilir. Ve varlıklılarla yoksulların birbiriyle 
sınandığını bilir ve bunun bir parça olduğunu bilir. Bütün içinde bunun 
değerlendirmesini yapar ve o zaman Ģu sonuca ulaĢır ki makro planda 
Allah bunu benim hakkımda hayırlı kılsın, bu duayı yapar. Bu niyazı 
yapar ve böyle hayırlıymıĢ der. BaĢkalarının üzüldüğü Ģeyi kendisi hayra 
yorar. Onun içinde yukarıda ki ayetlerle bağlantılı olarak okunmalı. 

 
Tevhid ile ilgili ayetler geldi, Ģimdi adaletle ilgili ayetler geldi. Yani 

hayatın iki boyutuna iliĢkin iki temel düstur; Tevhid ve adalet. Ġnsandan 
Allah‟a yönelik olarak tevhid, insandan insana yönelik olarak adalet. 

 
 
39-) Ve ma ateytüm min riben li yerbüve fiy emvalinNasi fela 

yerbu indAllâh* ve ma ateytüm min zekâtin türiydune vechAllâhi 
feülaike hümül mud'ıfun; 

 
Ġnsanların, malları artsın amacıyla riba almak üzere verdiğiniz Ģey, 

Allâh indînde artmaz! Vechullâhı isteyerek zekât (tezkiye, saflaĢtırma) 
olarak verdiğinize gelince; iĢte onlar kat kat arttıranların ta kendileridir! 
(A.Hulusi) 

 
39 - Nâsın mallarında nemalansın diye verdiğiniz ribâ (fâiz) Allah 

yanında nemalanmaz, Allah yüzünü murad ederek verdiğiniz zekât ise 
katlayanlar iĢte onlardır. (Elmalı) 

 
 
Ve ma ateytüm min riben li yerbüve fiy emvalinNasi fela yerbu 

indAllâh yine iyi bilin ki; baĢka insanların mal varlığı sayesinde artsın 
diye faiz karĢılığı verdikleriniz asla Allah katında size artıĢ sağlamaz. 

 
Faiz yasağının Kur‟an da ki süreci Ģöyle kısaca; ilk bahseden ayet 

budur faizden. Burada bir yasak yok. Fakat açıkça yeriyor bu faizi, fakat 
bir yasak yok. Yani Rum/39. ayeti faizden bahseden ilk ayet. Sürecin 2. 
aĢaması Nisa/160-161. ayetleri. Faizci Yahudileri kınıyor. Sürecin 3. 
aĢaması A. Ġmran/130. ayeti, ilk yasak geliyor. Uhud dolayısıyla geliyor. 
Uhud‟da okçuların yerlerini terk etmelerinin altında yatan derin sebep 



faizdi. Aldıkları borçların faizleri kat kat olmuĢtu içlerinden bazılarının ve 
bundan kurtulmak için Resulallah‟ın emrini çiğnemek durumunda oldular, 
çiğnediler. Yani koca bir baĢarı böyle bir günah uğruna, yanlıĢ uğruna 
elden çıkmıĢtı. 

 
Faiz sadece ocakları yıkmıyor aynı zaman da ülkeleri de yıkıyor. 

SavaĢları da kaybettiriyor. ĠĢte A. Ġmran/130. ayetinde ilk yasak geldi, 4. 
ve son aĢaması Bakara/275-279. ayetleri kesin yasakla faiz kaldırıldı. 
Haksız kazanç çünkü. Emeğin sömürülmesine dayanıyor. Faiz haram 
para getiriyor. Yani haksız kazanç, haram para. Haram paranın sadece 
giriĢi problem değil, çıkıĢı da problem. Çünkü haram para günah 
sektörünü doğurur. Giren her haram para çıkacak haram delik arar. 
Onun içindir ki günah sektörünü besleyen haram paradır. Haram paranın 
giriĢ deliklerini tıkarsanız, günah sektörünü de baĢtan tıkamıĢ olursunuz. 
ĠĢte vahiy bunu yapıyor. 

 
ve ma ateytüm min zekâtin türiydune vechAllâh bir de Allah‟ın 

rızasını dileyerek verdiğiniz arındırıcı mali yükümlülükler var. Faizin zıddı 
zekat. Biri tek dünyalının, diğeri çift dünyalının kâr tasavvuru. Faizcinin 
tasavvuru tek dünyalı bir tasavvur. Kazanayım da ne olursa olsun. Ama 
zekât sahibinin, zekat verenin tasavvuru çift dünyalı bir tasavvur. 
Vereyim de alacağım olsun. Yani bu dünyaya sahip olmak için değil, 
Ģahit olmak için geldik diyenin tasavvurudur zekat. Ama faiz bu dünyaya 
sahip olmak için geldik diyenin tasavvurudur. Birbirinin zıddı olarak adeta 
yer alıyor ayette. Zekat verenin mantığı ile faiz alanın mantığı bir birine 
zıt mantıklar. 

 
feülaike hümül mud'ıfun iĢte böyle yapanlar ödüllerini kat kat 

artıranların ta kendileridir. Mud‟ıfun, ödüllerini kat kat artıracak olanlardır. 
 
Bu ayet paylaĢımcı Ġslam ekonomisiyle sömürücü kapitalist 

ekonominin arasındaki farkın aslında sadece ekonomi anlayıĢından 
değil, hayatı algılayıĢtan kaynaklanan çok temel bir fark olduğunu dile 
getiriyor. Hayatı algılayıĢ, yani parçaya mı bakıyorsunuz bütüne mi 
bakıyorsunuz. Hayatı bütün içinde mi algılıyorsunuz,yoksa ahiretten 
bağımsız sadece parça olarak mı. Mutluluğu nasıl tarif ediyorsunuz. 
Aslında onunla çok doğrudan ilgilidir. Bir faizcinin kafa yapısıyla zekat 
veren bir müminin bakıĢ açısı arasında ki fark, haddi zatında ta temelde 
hayata bakıĢta ki farktır. 

 
 



40-) Allâhulleziy halekaküm sümme razekaküm sümme 
yümiytüküm sümme yuhyiyküm* hel min Ģürekâiküm men yefalu 
min zâliküm min Ģey'* subhaneHU ve te'âlâ amma yüĢrikûn; 

 
Allâh ki, sizi yarattı, sonra yaĢam gıdasıyla besledi; sonra sizi 

öldürür (ölümü tattırır), sonra da sizi (yeni bir yaĢam boyutunda) diriltir! 
Sizin eĢ koĢtuklarınızdan, bunlardan birini yapan kimse var mı? 
Münezzeh'tir "HÛ" onların Ģirk koĢtuklarından; Âli'dir. (A.Hulusi) 

 
40 - Allah odur ki sizi yarattı, sonra da size rızık verdi, sonra sizi 

öldürür, sonra sizi diriltir, hiç sizin Ģeriklerinizden bunlardan birini 
yapacak var mı? Çok münezzeh ve çok yüksektir o sübhan onların 
Ģirkinden.(Elmalı) 

 
 
Allâhulleziy halekaküm sümme razekaküm sümme 

yümiytüküm sümme yuhyiyküm sizi yaratan, sonra size rızık veren, 
sonra sizi ölüme sürükleyecek olan ve en sonunda yeniden diriltecek 
olan Allah‟tır. hel min Ģürekâiküm men yefalu min zâliküm min Ģey 
Ģimdi ortak koĢtuklarınızın arasında bütün bunlardan herhangi birini 
yapacak kimse var mı? Bu yukarıda sayılanlardan birini yapacak 
herhangi biri var mı ki ona Allah‟a ait bir niteliği yakıĢtırıyorsunuz. 

 
subhaneHU ve te'âlâ amma yüĢrikûn O yüceler yücesi, onların 

Ģirk koĢtukları her Ģeyin ötesinde aĢkın bir varlıktır. Yani sizin Ondan bir 
niteliği almaya kalkıp bir baĢkasına yamamanızdan etkilenmez. Hiçbir 
Ģirkten Allah etkilenmez. Fakat Ģirkin asıl zararını Ģirk koĢan insan görür. 
Çünkü ,ç potansiyelini tüketir, Ģirk koĢtuğu Ģey kendi üzerinde otorite 
kurmaya baĢlar. Ġsterse cansız bir nesne olsun. Artık onun karĢısında 
kendisi nesneleĢir ve oyuncağı olur. Her Ģirkin zararı Ģirk koĢan 
kimseyedir. 

 
 
41-) Zaharel fesadü fiyl berri vel bahri Bima kesebet eydinNasi 

li yüziykahüm ba'dalleziy amilu leallehüm yerci'ûn; 
 
(Allâh'ın) onlara, insanların elleriyle yaptıklarının getirisinin 

bazısının (sonucunu) tattırması için karada ve denizde bozulma açığa 
çıktı! Belki geri dönerler. (A.Hulusi) 

 
41 - Ġnsanların ellerinin kesbi ile karada ve denizde fesat meydan 

aldı, yaptıklarının bazısını kendilerine tattırmak için ki rücu' etsinler. 
(Elmalı) 



 
 
Zaharel fesadü fiyl berri vel bahri Bima kesebet eydinNas 

insanların elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde bozulma ve 
dengesizlik meydana geldi. li yüziykahüm ba'dalleziy amilu leallehüm 
yerci'ûn neticede, sonuçta Allah, yaptıkları kötü sonuçtan bir kısmını 
belki vazgeçerler diye kendilerine tattıracaktır. 

 
Faizci bir dünya görüĢünün ürettiği insan tipi budur iĢte. Sonuç; 

karada ve denizde fesat çıkarmak, karaları ve denizleri kokutup 
kirletecek kadar muzır bir türe dönüĢebilir faizci bir kafa. Çünkü tek 
dünyalı düĢünüyor. Parçayı bütünden kopuk algılıyor. Onun içinde ne 
olacak ki der. Yani kendi kullandığı aerosolün ozonu delmede bir katkıda 
bulunacağını hiçe sayar. Bunun bir kul hakkı, bir tabiat hakkı bir eĢya 
hakkı, bir doğa hakkı olduğunu aynı zamanda hukukullaha girdiğini, Allah 
hakkı olduğunu unutur. 

 
Günümüzde olan budur maddi ve manevi alanlarda ki aç gözlülük 

ve bencillik Allah‟ın yer yüzünde ki misafiri olan insanın sorumsuzca 
misafir haneyi tahrip ve kirletmesine yol açıyor. DüĢünün, misafirsiniz, 
konuksunuz. Ama misafirhaneyi kirletiyorsunuz. Bu neden olur? Ġki 
Ģeyden dolayı olur. Ya ev sahibine karĢı baĢkaldırıyorsunuz ve gasp 
rolüne, burası benim değil mi diyorsunuz, ya da ev sahibini bilmekle 
birlikte saygısızlık ediyorsunuz. Ġkisi de suç, ikisi de günah. Onun için 
böyle bir kafa yapısı, böyle bir tasavvur iĢte sonuçta varacağı yer budur.  

 
Suların ve havanın kirlenmesi, canlı nesillerinin yok olması, küresel 

ısınma, zararlı gazlarla ozon tabakasının delinmesi, iklimlerin değiĢmesi 
bütün bunlar hep insanoğlunun yaptıkları yüzünden karada ve denizde 
çıkardığı fesat.  

 
Geri dönüĢten bahsediyorleallehüm yerci'ûn umulur ki tevbe 

edersiniz, geri dönerler diyor geri dönerler. ĠĢte geri dönüĢe davet ettiği 
içindir ki bir kısmını tattırıyor. Eğer hepsini tattırsa o zaman geri dönme 
imkansız olur. Faiz fesadı artırıyor, zekatsa ıslahı besliyor. Yukarıyla 
irtibatını da böyle kurabiliriz. 

 
 
42-) Kul siru fiyl Ardı fenzuru keyfe kâne akıbetülleziyne min 

kabl* kâne ekseruhüm müĢrikiyn; 
 
De ki: "Arzda gezip dolaĢın da (sizden) öncekilerin sonunun nasıl 

olduğuna bir bakın! Onların çoğunluğu Ģirk koĢanlardı!" (A.Hulusi) 



 
42 - De ki Arzda bir gezin de bakın: bundan evvelkilerin akıbeti 

nasıl olmuĢ? Onların ekserisi müĢrik idiler. (Elmalı) 
 
 
Kul siru fiyl Ardı fenzuru keyfe kâne akıbetülleziyne min kabl 

de ki dolaĢın yeryüzünü ve daha önce yaĢamıĢ günahkarların akıbeti 
basılmıĢ görün. Kur‟an da 7 – 8 yerde doğrudan emir kipiyle gelen bu tür 
ayetler gözlem ve geziyi bilgi elde etme yollarından biri olarak telakki 
eder. kâne ekseruhüm müĢrikiyn zaten onların çoğu Allah‟tan 
baĢkasına ilahi vasıflar yakıĢtırmıĢlardı. 

 
 
43-) Feekım vecheke liddiynil kayyimi min kabli en ye'tiye 

yevmün lâ meredde lehu minAllâhi yevmeizin yessadda'un; 
 
Allâh'tan, geri çevrilmesi mümkün olmayan süreç (ölüm) gelmeden 

önce, vechini (Ģuurunu), Din-i Kayyim'e doğrult (Ġslâm'a - her Ģeyin 
Allâh'a mutlak teslim olduğu gerçeğine) ki, o süreçte (insanlar) bölük 
bölük ayrılırlar. (A.Hulusi) 

 
43 - De de yüzünü o doğru ve sâbit dine tut, Allah dan reddine hiç 

çare olmayan bir gün gelmezden evvel ki o gün hep ayırt olurlar. (Elmalı) 
 
 
Feekım vecheke liddiynil kayyimi min kabli en ye'tiye yevmün 

lâ meredde lehu minAllâh haydi Allah tarafından takdir edilmiĢ geri 
çevrilmesi imkansız olan gün gelmezden önce yüzünü doğru ve asıl dine 
çevir. 

 
Yeniden 30. ayette ki konuya döndü. Yani bütün bu açıklamalardan 

sonra daha mı çevirmeyeceksin yüzünü, daha fıtratına dönmeyecek 
misin dercesine. Yüzünü doğru ve asıl dine çevir. Din sadece vicdana 
hapsedilemeyen, aksine ekolojik dengeden ekonomik hayata kadar 
sosyal ve kozmolojik her alanda yansıması olan kapsamlı bir kurum 
olduğunun da delilidir geçtiğimiz ayetler, daha önce tefsir ettiğimiz 
ayetler. 

 
yevmeizin yessadda'un iĢte o gün herkes hak ettiği yere 

yerleĢecek. 
 
 



44-) Men kefere fealeyhi küfruh* ve men amile salihan feli 
enfüsihim yemhedun; 

 
Kim küfür (inkâr) eder ise, onun inkârı kendi zararınadır... Kim de 

imanın gereğini uygularsa, kendi nefsi için hazırlamıĢ olur (yaptıklarının 
karĢılığını). (A.Hulusi) 

 
44 - Her kim küfrederse küfrü kendi aleyhinedir, her kim de salâh 

ile çalıĢırsa sırf kendileri için döĢemiĢ olurlar. (Elmalı) 
 
 
Men kefere fealeyhi küfruh küfreden kiĢi, küfrünün sorumluluğunu 

sırtlanacak ve men amile salihan feli enfüsihim yemhedun salih 
amelde bulunanlar ise kendi yararlarına iyi bir hazırlık yapmıĢ olacaklar. 

 
Dinin emir ve yasaklarından çıkar sağlayan Allah değil insandır 

dostlar. Zarar görende doğal olarak insandır. Bu ayet bu gerçeği dile 
getiriyor. 

 
 
45-) Liyecziyelleziyne amenû ve amilussalihati min fadliHĠ, 

inneHU lâ yuhıbbül kâfiriyn; 
 
(Allâh,) iman edip imanın gereğini uygulayanlara kendi fazlından 

karĢılık versin diye... Muhakkak ki O, hakikat bilgisini inkâr edenleri 
sevmez! (A.Hulusi) 

 
45 - Çünkü iman edip de salih salih iĢler yapanlara fazlından 

mükâfat verecek, çünkü o kâfirleri sevmez. (Elmalı) 
 
 
Liyecziyelleziyne amenû ve amilussalihati min fadliH sonuçta 

Allah iman eden ve salih amel iĢleyenleri kendi lûtfuyla ödüllendirmiĢ 
olacak. inneHU lâ yuhıbbül kâfiriyn kuĢku yok ki Allah inkar edenleri 
asla sevmez. Allah sevmezse dünya sevse neye yarar. Allah severse 
zaten sevdirir, sevindirir. Onun için bakınız rabbimiz; yakarım, Ģöyle 
yaparım, böyle yaparım demek yerine Allah sevmez diyor. Sevgi bir 
numara terbiye edici olarak kullanılıyor. 

 
 
46-) Ve min âyâtiHĠ en yursilerriyâha mübeĢĢiratin ve 

liyüziykaküm min rahmetiHĠ ve litecriyel fülkü Bi emriHĠ ve li tebteğu 
min fadliHĠ ve lealleküm teĢkürun; 



 
O'nun iĢaretlerindendir, rüzgârları müjdeciler olarak irsâl etmesi; 

size rahmetinden tattırması ve gemilerin O'nun hükmünce akıp gitmesi 
için... O'nun fazlından talep etmeniz ve değerlendirerek müteĢekkir 
olmanız için. (A.Hulusi) 

 
46 - Ve onun âyetlerindendir müjdeciler halinde rüzgârlar 

göndermesi ki hem rahmetinden size tattırmak için, hem emriyle gemiler 
akmak için, hem arayıp fazlından kazanmanız için, hem gerek ki 
Ģükredesiniz diye. (Elmalı) 

 
 
Ve min âyâtiHĠ en yursilerriyâha mübeĢĢiratin nitekim yağmurun 

müjdecisi olarak önden rüzgarları göndermesi onun kudretinin de bir 
delilidir. 

 
Evet, yağmur Kur‟an da nerede geçse vahiye bir atıf olarak 

kullanılır kinaye olarak kullanılır. Ġrsal; Resule bir atıf. MübeĢĢirat; 
müjdeci. ĠĢte peygamberin müjdeci ve uyarıcı olarak gönderilmesi. 
Telmih yoluyla vahiy ve nübüvvete birer atıftır bunlar. 

 
ve liyüziykaküm min rahmetiHĠ bu sayede size rahmetini 

tattırmakta ve litecriyel fülkü Bi emriH gemileri yasası sayesinde 
yüzdürmekte. Hayat okyanusunda yüzen bir gemisin ey insan. Haritan 
olmalı vahiyden. Pusulan olmalı akıldan, rotan olmalı istikametten, 
kaptanın olmalı peygamberden. Rüzgarın enerjin olmalı azık ve 
ibadetten. ĠĢte sen o zaman bu denizde batmadan yol alabilirsin. Adeta 
bunu hatırlatıyor. 

 
ve li tebteğu min fadliH yine bu sayede O‟nun lûtfundan pay 

almaktasınız. ve lealleküm teĢkürun umulur ki Ģükrünü eda edersiniz. 
 
 
47-) Ve lekad erselna min kablike Rusülen ila kavmihim 

fecauhüm Bil beyyinati fentekamna minelleziyne ecremu* ve kâne 
hakkan aleyna nasrul mu'miniyn; 

 
Andolsun ki, senden önce de kendi toplumlarına Rasûller irsâl ettik 

de onlara açık deliller olarak geldiler... Biz de suç iĢleyenlerden intikam 
aldık... Ġman edenlere yardım etmek hakkımızdır. (A.Hulusi) 

 
47 - Celâlim hakkı için senden evvel bir çok Resulleri kavimlerine 

gönderdik de onlara beyyinelerle vardılar, onun üzerine cürüm 



iĢleyenlerden intikam aldık, müminlere ise nusrat uhdemizde bir Hakk 
oldu. (Elmalı) 

 
 
Ve lekad erselna min kablike Rusülen ila kavmihim doğrusu 

senden önce de kendi kavimlerine elçiler gönderdik. fecauhüm Bil 
beyyinat ve onlara hakikatin apaçık delilleriyle gelmiĢtiler. fentekamna 
minelleziyne ecremu en sonuçta suç ve günahta direnen kimselere 
yaptıkları günahın acısını tattırdık. Evet, intikam budur. Yapana 
yaptığının acısını tattırmak. Yani yapanın yanına  kar bırakmadık. Siz de 
yaparsanız yanınıza kar kalacağını sanmayın. Allah suyu getirenle testiyi 
kıranı bir tutmayacaktır. Adalet bunu gerektirir. 

 
ve kâne hakkan aleyna nasrul mu'miniyn zaten inananlara 

yardım etmek üzerimize aldığımız bir görev idi. Bu da ilginç dostlar. 
Mü‟minler, Allah‟a güvenenler hayal kırıklığına uğramayacaklar özeti bu. 

 
 
48-) Allâhulleziy yursilurriyâha fetüsiyru sehaben feyebsütuhu 

fiys Semai keyfe yeĢau ve yec'alühu kisefen feteral vedka yahrucü 
min hılalih* feizâ esabe Bihi men yeĢau min ıbadiHĠ izâ hüm 
yestebĢirun; 

 
Allâh'tır ki, rüzgârları (ilham yollu fikirleri) irsâl eder de bulutları (veri 

tabanındaki düĢünceleri) sürer; onu (o düĢünceleri) nasıl isterse öylece 
semâda (bilinçte) yayar ve onu parça parça kılar (analizler yaptırır); 
böylece yağmurun (keĢfedilen ilmin) onun aralarından çıktığını 
görürsün... Onu kullarından dilediğine isâbet ettirince, bir de bakarsın ki 
onlar müjde edilen ile neĢelenip seviniyorlar. (A.Hulusi) 

 
48 - Allah odur ki rüzgârları gönderir de bir bulut savururlar, derken 

onu Semâda nasıl dilerse öyle serer, parça parça da eder, derken 
yağmuru görürsün aralarından çıkar, derken onu kullarından kimlere 
diliyorsa döküverdi mi derhal yüzleri gülüverir. (Elmalı) 

 
 
Allâhulleziy yursilurriyâha fetüsiyru sehaben rüzgarları elçi gibi 

göndererek bulutları tetikleyen O Allah‟tır. feyebsütuhu fiys Semai 
keyfe yeĢau ve yec'alühu kisefe artık onları semada nasıl isterse öyle 
yayacak, dahası parça parça edecektir. feteral vedka yahrucü min 
hılalih derken sen ey muhatap, ey bu ilahi hitabın muhatabı bulutların 
bağrından yağmurun boĢaldığını görürsün feizâ esabe Bihi men yeĢau 



min ıbadiH bir de onu kullarından dilediği kimselerin üzerine yağdırmaya 
görsün. izâ hüm yestebĢirun iĢte o an onlar sevince gark olurlar. 

 
Evet, açık değil mi. Aslında bu ayetlerde vahiy ve peygamberin 

geliĢiyle insanların ona karĢı tavırları arasında müthiĢ bir atıf var. Ve 
devam edelim; 

 
 
49-) Ve in kânu min kabli en yünezzele aleyhim min kablihi le 

müblisiyn; 
 
Hâlbuki bundan önce, kendilerine (yağmur - ilim) indirilmeden önce 

elbette mublisîndiler (hakikatle bâtılı birbirine karıĢtırıp, ayrımını 
yapamayan). (A.Hulusi) 

 
49 - Önce o kendilerine indirilmezden evvel ümidi kesmiĢ ye'se 

düĢmüĢ iseler de. (Elmalı) 
 
 
Ve in kânu min kabli en yünezzele aleyhim min kablihi le 

müblisiyn ama aynı kimseler az önce, yani yağmur indirilmezden önce 
umutlarını büsbütün yitirmemiĢler miydi? YitirmiĢlerdi. Evet, Ģimdi bu iki 
ayetle Mekke ve çevresinin Resulallah‟tan hemen öncesiyle Resulallah‟ın 
geliĢinden sonrasını göz önüne getirin ve karĢılaĢtırın. 46. ayette ki gibi 
bu son 2 ayette de vahye ve risalete telmih yapılıyor. Vahiy öncesi 
cahiliye karanlığında iyilerin umutsuzluğunun, bakın iyiler umutsuzdu. Bu 
karanlık nasıl yarılacak, nasıl bitecek bu zulümat, bu zulüm nasıl sona 
erecek, bu dünya nasıl değiĢecek, ipten kazıktan kopmuĢ dünyayı kim 
yerine yerleĢtirecek..! 

 
Vahiyle biz nasıl sevince dönüĢtüğünü gördük. Dünya Ģahit oldu. 

Demek ki aslında umutsuzluğa kapıldığı insanların bir dönemde bile hala 
bir ıĢık vardır, her gecenin en zifiri anı aydınlığa en yakın anıdır sözü 
bunu ispat etse gerek. Böylesi her durumda unutulmaması gereken Ģey 
Ģudur; 

 
ve kâne hakkan aleyna nasrul mu'miniyn (47). Ayetin son 

cümlesi mü‟minlere yardım etmek boynumuza borç oldu. Budur. 
 
 
50-) Fenzur ila asari rahmetillâhi keyfe yuhyil Arda ba'de 

mevtiha* inne zâlike le muhyil mevta* ve HUve alâ külli Ģey'in 
Kadiyr; 



 
Allâh'ın rahmetinin eserlerine bak, (ahseni takvim - halife olarak 

yaratılıp ölümsüz kılınan kendini, beden - madde kabul ederek) 
ölümünden sonra, arzı (ilimle) nasıl diriltiyor? Muhakkak ki iĢte O, ölüleri 
elbette hayata (ölümsüzlüğe) kavuĢturandır! "HÛ" her Ģeye Kaadir'dir. 
(A.Hulusi) 

 
50 - ġimdi bak Allahın rahmeti asârına, Arzı ölümünden sonra nasıl 

diriltiyor? ġüphe yok ki o her halde ölülerin diriltir, daha da her Ģey'e 
kadirdir o. (Elmalı) 

 
 
Fenzur ila asari rahmetillâhi keyfe yuhyil Arda ba'de mevtiha 

iĢte ey muhatap dön de Allah‟ın rahmetinin sonucuna bir bak, ölü toprağa 
nasıl can veriyor. inne zâlike le muhyil mevta iĢte bunu yapan, ölüleri 
diriltenin ta kendisidir. ve HUve alâ külli Ģey'in Kadiyr zira O‟nun güç ve 
kudreti her Ģeye yeter. 

 
Maddi hayatın sahibi, manevi hayatın da sahibidir. Ölüm kalbin 

ölümüdür, yani küfürdür. Hayat ise kalbin diriliĢidir, yani;  
 
Tûlicül leyle fiynnehari ve tûlicün nehara fiyl leyl.. (A.Ġmran/27) 

geceyi gündüzden gündüzü geceden çıkarır. ve tuhricül hayye minel 
meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy. Ölüden diriyi diriden ölüyü 
çıkarır. Unutmayın vahiy ölüden diri çıkaran muhteĢem bir yağmur 
gibidir, rahmet gibidir. Rüzgar ise o yağmuru haber veren Muhammed 
AS. gibidir. 

 
Evemen kâne meyten feahyeynahu ve ce'alna lehu nûren 

yemĢiy Bihi fiynNasi kemen meselühu fiyz zulümati leyse Bi hâricin 
minha. (En‟am/122) Hiç ölürken hayat verdiğimiz ve insanlar arasında 
yolunu bulması için kendisine ıĢık tuttuğumuz kimse, karanlıkta kalan 
kimseyle bir olur mu? Yani ölüyken hayat verdiğimiz kimse diyor. Burada 
ki ölü her halde ruhunu teslim etmiĢ olan değil, vahiyden uzaklaĢan, 
manevi hayatını öldürmüĢ olandır. Bunu böyle anlamak lazım. 

 
 
51-) Ve lein erselna riyhan feraevhü musferran lezallu min 

ba'dihi yekfürun; 
 
Andolsun ki eğer bir rüzgâr irsâl etsek de onu sararmıĢ görseler, 

ondan sonra elbette nankörlüklerine dönerler. (A.Hulusi) 
 



51 - Celâlim hakkı için bir rüzgâr göndersek de onu - o eseri - 
sararmıĢ görseler mutlak onun arkasından küfrana baĢlarlar. (Elmalı) 

 
 
Ve lein erselna riyhan feraevhü musferran lezallu min ba'dihi 

yekfürun ama eğer bir sam yeli göndersek ve bu yüzden ekinlerinin 
sararıp solduğunu görseler bunun ardından hemen inkarda ayak 
diremeye baĢlarlar. Musibetleri Allah‟a yaklaĢmak için değil uzaklaĢmak 
için bahane gören ters mantık. Aynı mantığın nasıl hazzı mutluluk olarak 
tanımladığını 36. ayetin tefsirinde görmüĢtük.  

 
Hedonist mantık, zevkçi mantık yani. Slogana ayarlıdır bunlar ve 

onların her Ģeyi Ģu slogan etrafında döner; kederden kaç, hazza koĢ. 
Yani uyuĢarak koĢ, sarhoĢ olarak koĢ, çalıp çırparak koĢ, zulmederek 
koĢ, nasıl olursa olsun ama hazzı bir Ģekilde yakala. ĠĢte bu tipler inkarda 
ayak diretirler. 

 
 
52-) Feinneke lâ tüsmiul mevta ve lâ tüsmi'us summed du'ae 

izâ vellev müdbiriyn; 
 
Muhakkak ki sen (bilgisizce kendini toprakta yok olup gidecek 

beden sanan) ölülere iĢittiremezsin; (Hakk'a) arkalarını dönüp 
gittiklerinde sağırlara da iĢittiremezsin! (A.Hulusi) 

 
52 - Çünkü sen ölülere iĢittiremezsin, o daveti sağırlara da 

iĢittiremezsin, arkalarını dünmüĢ giderlerken. (Elmalı) 
 
 
Feinneke lâ tüsmiul mevta Ģu da bir gerçek ki sen asla ölülere 

duyuramazsın ve lâ tüsmi'us summed du'ae izâ vellev müdbiriyn 
arkasını dönüp uzaklaĢırken her tür davete sağır kesilenlere de 
duyuramazsın. 

 
50. ayette ki ölüm ve hayatın fiziki değil manevi oluĢunun delilidir 

bu. Ölü yani kalp kulağı kapalı olanlar ölümü ve hayatı nefes alıp 
vermekten öte insanın hakikatle iliĢki kurup kuramamasıyla ilgili 
olduğunu bilmek zorundadırlar. ĠĢte kalbinin kulağı kapalı olanlar vahyi 
iĢitmezler, ölüdürler diyor. 

 
 
53-) Ve ma ente Bihadil 'umyi an dalaletihim* in tüsmi'u illâ 

men yu'minu Bi âyâtina fehüm müslimun; 



 
Sen basîretsizleri, sapık inançlarından çıkarıp, hakikati 

gösteremezsin! Sen ancak müslimler (teslim olmuĢlar) olmaları 
dolayısıyla, varlıklarındaki iĢaretlerimize iman eden kimselere iĢittirirsin! 
(A.Hulusi) 

 
53 - Körlerin de ĢaĢkınlıklarından yol göstericisi değilsin, ancak 

âyetlerimize iman edeceklere iĢittirirsin de onlar Ġslâm‟a gelir, selâmeti 
bulurlar. (Elmalı) 

 
 
Ve ma ente Bihadil 'umyi an dalaletihim yine sen kalbi kör 

olanları sapıklıktan çevirip de doğru yola yöneltemezsin in tüsmi'u illâ 
men yu'minu Bi âyâtina fehüm müslimunsen ancak ayetlerimize iman 
eden kimselere duyurabilirsin ve onlar da hemen duyarlar ve teslim 
olurlar. Allah‟a kafa tutan insana aczi hatırlatılıyor. Ey insan sınırlısın 
unutma. 

 
 
54-) Allâhulleziy halekaküm min da'fin sümme ce'ale min ba'di 

da'fin kuvveten sümme ce'ale min ba'di kuvvetin da'fen ve 
Ģeybeten, yahlüku ma yeĢa'* ve "HU"vel 'Aliymül Kadiyr; 

 
Allâh'tır ki, sizi zayıflıkla (hakikatinin farkında olmaksızın) yarattı! 

Sonra, zayıflığın ardından bir kuvvet (hakikatini - Rabbini bilmenin 
kuvveleriyle) oluĢturdu! Sonra, kuvvetin ardından zayıflık (ismi Allâh olan 
indînde acziyetini - abd-i âciz) ve ak saçlı (bilge) hâline getirdi... Dilediğini 
yaratır... "HÛ"; Aliym'dir, Kaadir'dir. (A.Hulusi) 

 
54 - Allah, o kadir ki sizi bir zaaftan yaratmakta, sonra zaafın 

arkasından bir kuvvet yapmakta, sonra da kuvvetin arkasından bir zaaf 
ve bir saç aklığı yapmakta, neyi dilerse halk ediyor, o öyle alîm, öyle 
kadîr. (Elmalı) 

 
 
Allâhulleziy halekaküm min da'fin Allah‟tır baĢlangıçta sizi 

güçten yoksun yaratan. sümme ce'ale min ba'di da'fin kuvveten bu 
yoksulluğun ardından sizi güçlü kuvvetli kılan sümme ce'ale min ba'di 
kuvvetin da'fen ve Ģeybeten bu gülcü kuvvetli dönemin ardından sizi 
tekrar zayıflığa ve ak saçlılığa mahkum eden. Ne güzel değil mi? 
yahlüku ma yeĢa'* ve "HU"vel 'Aliymül Kadiyr O dilediğini yaratır, zira 
O her Ģeyi bilen mutlak kudret sahibidir. Evet, Allah‟a kafa tutan insana 
aczi yetini hatırlatıyor demiĢtim ya iĢte devam ediyor. 



 
[Ek bilgi; Yani, "Çocukluk, gençlik ve yaĢlılık dönemlerinin tümü 

Allah tarafından yaratılmıĢtır. Dilediğini güçlü, dilediğini de zayıf 
yaratmak O'nun elindedir. Dilediğine olgunluğa eriĢmeden, dilediğine de 
gençliğinin baĢlangıcında ölümü tattırabilir. O dilediğine uzun bir ömür ve 
sağlık verir, dilediğini de dopdolu bir gençlik hayatından sonra zelil ve 
eziyetli bir yaĢlılık hayatına eriĢtirir. Ġnsan eğer isterse hayatını kendini 
beğenmiĢlik ve kibir içinde geçirebilir. Fakat Allah'ın yakalaması 
karĢısında o kadar acizdir ki O'nun kendisine takdir ettiğini hiçbir Ģekilde 
değiĢtiremez. (EBU'L AL'A MEVDUDĠ)] 

 
 
55-) Ve yevme tekumüs saatü yuksimül mücrimune, ma lebisû 

ğayre saatin, kezâlike kânu yü'fekûn; 
 
O saatin (ölüm) geldiği süreçte suçlular, (beden yaĢamında) bir 

saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler... Böylece çevriliyorlardı. 
(Rabbin indînde bir gün beden yaĢamına göre bin yıldır; bağlantısı.) 
(A.Hulusi) 

 
55 - O gün ki saat gelir Kıyamet kopar, mücrimler, bir saatten fazla 

durmadıklarına yemîn ederler evvel de böyle çevriliyorlardı. (Elmalı) 
 
 
Ve yevme tekumüs saatü yuksimül mücrimune, ma lebisû 

ğayre saatin ve son saat gelip çattığı gün suça batmıĢ, gömülmüĢ 
olanlar dünyada bir saatten fazla kalmadıklarına yemin edecekler. 
Sadece bir saat kaldık diyecekler yeminle. kezâlike kânu yü'fekûn 
böylece kendilerine dahi yalan söylemiĢ olacaklar. Kendi kendilerine 
yalan söyleyecekler diyor ayet. Özelde zaman genelde insanın hayat 
hakkında ki tüm algılarının nasıl görece ve yanıltıcı olduğunun ifadesi bu 
ayet. 

 
Ey insan diyor ayet özetle, Ey insan. Haline bakmadan Allah‟a kafa 

mı tutuyorsun daha benim dediğin hayat ve zaman konusunda bile 
çuvallıyorsun. Ahiret siz yapılacak her tanım insanın kendi kendini 
aldatmasıdır. Bununla mazeret ileri sürmüĢ oluyorlar güya. Bir saat 
kaldık baĢ bulamadık dünyada ki iman edelim vahyi duyalım, bir saatte 
ne olur ki, Ģuncacık zamanda. Onun için ya rabbi biraz daha uzat, ya da 
bir mühlet daha ver diye mazeret ileri sürüyorlar. Zaman kısaydı vakit 
yetmedi, bir gün gibi gelip geçti diyorlar. 

 



[Ek bilgi; Yani, "Öldükten sonra mahĢere (tekrar diriliĢe) kadar. 
Ölümlerinden sonra binlerce yıl geçmiĢ bile olsa suçlular birkaç saat 
önce uyuduklarını ve ani bir felaketin onları uyandırdığını sanırlar." 
(EBU'L AL'A MEVDUDĠ)] 

 
 
56-) Ve kalelleziyne utül ılme vel iymane lekad lebistüm fiy 

Kitabillâhi ila yevmil ba's* fehazâ yevmül ba'si ve lakinneküm 
küntüm lâ ta'lemun; 

 
Kendilerine ilim ve iman verilmiĢ olanlar ise dedi ki: "Andolsun ki, 

Allâh'ın Kitabında ("OKU"nası Kitap veya Kitab-ı Mubiyn olarak 
tanımlanan yaĢam boyutunda) bâ's sürecine (yeni bir yapıyla yaĢamınıza 
devam edeceğiniz sürece) kadar kaldınız... ĠĢte bu bâ's (yeni bir yapı ile 
yaĢamınıza devam edeceğiniz) süreçtir... Fakat siz (hakikati) 
anlamıyordunuz!" (A.Hulusi) 

 
56 - Kendilerine ilm-ü iman verilenler de demektedir ki alimallah, 

Allahın kitabınca bas gününe kadar durdunuz. ĠĢte bu, ba's günü velâkin 
siz bilmezler güruhu idiniz. (Elmalı) 

 
 
Ve kalelleziyne utül ılme vel iymane lekad lebistüm fiy 

Kitabillâhi ila yevmil ba's kendilerine hayatta ilen ilim ve iman 
bahĢedilenlerse doğrusu siz Allah‟ın kitabı hususunda diriliĢ gününe 
kadar yerinizde sayıp direttiniz diyecekler. 

 
Evet, bu tercümenin bir alternatifi daha var ya da Allah‟ın kitabında 

yer alan tehdit uyarınca veya Allah‟ın yasasında yer alan takdir  uyarınca 
diriliĢ gününe kadar beklediniz diyecekler. Devam edelim; 

 
yevmül ba's iĢte artık diriliĢ günü gelip çattı ve lakinneküm 

küntüm lâ ta'lemun ve fakat siz bunu bilmezden gelmiĢtiniz diyecekler. 
Bu cevap mazeretin geçersiz ve sahte olduğunu ortaya koymak için 
yeterli. Yani mazeretiniz kabul değil, bir saat kalmıĢtık falan gibi deseniz 
de değil aslında öyle. 

 
 
57-) Feyevmeizin lâ yenfeulleziyne zalemu ma'ziretühüm ve lâ 

hüm yüsta'tebun; 
 
O süreçte (nefsine) zulmedenlere mazeretleri fayda vermez ve 

onlardan (olumlu bir fiille) Ģartlarını düzeltmeleri de istenilmez. (A.Hulusi) 



 
57 - Artık o gün o zulmedenlere mazeretleri faide vermez ve 

dertlerinin çaresine bakılmaz. (Elmalı) 
 
 
Feyevmeizin lâ yenfeulleziyne zalemu ma'ziretühüm ve lâ hüm 

yüsta'tebun ne ki o gün zulme gömülüp gitmiĢlere ne getirecekleri 
mazeret fayda verecek ne de baĢvuru talepleri kabul edilecek. Ya da af 
dileyip, özür dilemeleri, mazeret ileri sürmeleri kabul edilecek. 

 
Evet, 55. ayette ki bir gün gibi geçmesinin zamanın değil, 

kendilerinin algılama kusuru olduğunu ifade ediyor bu ayet. 
 
 
58-) Ve lekad darebna linNasi fiy hazel Kur'âni min külli mesel* 

ve lein ci'tehüm Bi âyetin leyekulennelleziyne keferu in entüm illâ 
mubtılun; 

 
Andolsun ki Ģu Kurân'da insanlar için her çeĢit misalden vurguladık! 

Yemin olsun ki, onlara bir delil getirsen, o hakikat bilgisini inkâr edenler 
elbette Ģöyle diyeceklerdir: "Siz palavracısınız!" (A.Hulusi) 

 
58 - Celâlim hakkı için bu Kur'an da her türlü meselden temsil 

getirdik, yemîn ederim ki sen onlara baĢka bir âyet de getirsen o 
küfredenler yine diyecekler ki: siz her halde mubtılsiniz.(Ġptal eden) 
(Elmalı) 

 
 
Ve lekad darebna linNasi fiy hazel Kur'âni min külli mesel 

doğrusu biz bu Kur‟an da insanlara hakikati her türlü dolaylı anlatım 
tarzını kullanarak açıkladık. Yani bahaneleri yok, her türlü tarzı 
kullanarak açıkladık. ve lein ci'tehüm Bi âyetin leyekulennelleziyne 
keferu in entüm illâ mubtılun ama onlara bu türden mesel içeren bir 
ayetle gelsen inkarda direnenler yine siz sadece bir batılın peĢinden 
sürüklenenlerdensiniz derler. Yani bütün bir ömrü bir gün olarak algılayıp 
kendini aldatan bir tasavvurun vahit hakkında batıl demesi sürpriz değil. 
Bu Ģifa bulmaz bir anlama hastalığının sonucu. 

 
 
59-) Kezâlike yatba'ullahu alâ kulubilleziyne lâ ya'lemun; 
 
Böylece cahillerin Ģuurlarını Allâh kilitler! (A.Hulusi) 
 



59 - Ġlmin kadrini bilmeyenlerin kalplerini Allah, öyle tab'eder. 
(Elmalı) 

 
 
Kezâlike yatba'ullahu alâ kulubilleziyne lâ ya'lemun Allah 

hakikatin bilgisine sırt çevirenlerin kalplerini iĢte böyle mühürler. Algılama 
yeteneği tamamıyla felç olduğu için tedavisinden ümit kesilen her organ 
gibi Ahirette küfrüne belge olarak açılıncaya kadar mühür vurur diyor. 

 
 
60-) Fasbir inne va'dAllâhi Hakkun ve lâ 

yestehıffennekelleziyne lâ yukınun; 
 
O hâlde sabret! Muhakkak ki Allâh'ın vaadi Hak'tır! Ġkâna 

ulaĢmamıĢlar (vaadimizin gerçekleĢmesi sürecinde) seni hafife 
alamayacaklardır!(A.Hulusi) 

 
60 - ġimdi sen sabret, çünkü Allahın vaadi muhakkak haktır ve 

sakın iykanı  (iyi ve yakinen bilmek) olmayanlar seni hafifliğe sevk 
etmesinler. (Elmalı) 

 
 
Fasbir artık sabret inne va'dAllâhi Hakkun unutma ki Allah‟ın 

vaadi mutlaka gerçekleĢecektir. ve lâ yestehıffennekelleziyne lâ 
yukınun sakın ha imanı oturmamıĢların senin ağırlığını ortadan 
kaldırmalarına asla izin verme. Yani seni istedikleri yöne sürüklemelerine 
asla izin verme. Ya da senin üzerinde herhangi bir tasarrufta 
bulunmalarına asla izin verme. 

 
Ġlk muhatap ve tüm mümin muhataplara tavsiye; Allah‟ın vaadi 

gerçekleĢinceye kadar hakikat üzerinde direnip tüm olumsuzluklara 
göğüs gerin en sonunda Allah‟ın vaadi mutlaka gerçekleĢecektir. 

 
Sadakallahül aziym. “Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil 

alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 
 
 
 



Ġslamoğlu Tef. Ders. LOKMAN SURESĠ (01-34) (129) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
El Hamdu Lillahi Rabbil'Alemiyn Vesselatü Vesselâmü alâ 

Resulüna Muhammedin ve alâ alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaiyn. 
 
RabbiĢrah liy sadriy;  
 
Ve yessirliy emriy;  
 
Vahlül ukdeten min lisaniy; 
 
Yefkahu kavliy; (Tâhâ 25-26-27-28) 
 
Rabbim, göğsüme geniĢlik ver, kolaylaĢtır iĢimi, düğümü çöz 

dilimden, ki anlasınlar beni. Amin! 
 
Değerli Kur‟an dostları bugün Kur‟an ülkemizin yepyeni bir sitesine 

daha gireceğiz. Lokman suresi. Tedvinde 31. sırada yer alan Lokman 
suresi adını bu tarihteki efsanevi bilgenin oğullarına verdiği öğüt 
dolayısıyla sure içerisinde ki 12. ve 19. ayetler arasında yer alan bu 
nasihatler dolayısıyla sure bu adı alır. 

 
Sure Mekke de inmiĢtir. Ġçerisinde Mekke‟nin büyük bir bölümünü 

iĢgal eden müĢriklerin imana karĢı kullandığı Ģiddete hiçbir ima içermez. 
Ama baba ve annelerle çocukları arasında ki inanç çatıĢmasını, Hz. 
Lokman‟ın oğullarına verdiği öğütler dolayısıyla ele aldığını anlarız. Yani 
surenin indiği dönemde ciddi bir sosyal yaraya dönüĢen iman etmiĢ 
çocuklarla onlara karĢı çıkan anne babalar arasındaki iliĢkiyi düzenleyen 
ayetler bu surede yer alır. Bunları göz önüne aldığımızda surenin Mekke 
döneminin ortalarında indiğini kabul etmemiz gerekir. 

 
Surenin en göze çarpan özelliği “söz” üzerine olmasıdır. Yani 

surede 1. konu sözdür, sözün gücüdür. 6. ayetinde lehvel hadiys, yani 
boĢ söz, içeriksiz söz, amaçsız söz, boĢ boğazlık ifadesine gelen bu 
ibare, sözün kötü kullanımına, daha doğrusu doğru sözü engellemek için 
sözün istismarına yönelik bir uyarıdır. Arkasından Lokman‟ın 
nasihatlerine getirilir söz, yani iyi söze. Ġyi sözün insan ruhundaki 
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etkisine, iyi sözün terbiye için kullanılabilir özelliğine, iyi sözün nasıl 
muhatabını terbiye ettiğine ve ondan sonra yine sözlerin Ģahına getirilir 
söz.  

 
27. ayette dünyanın bütün denizleri mürekkep, bütün ağaçları 

kalem olsa ve bunun üzerine 7 deniz daha eklense yine de Allah‟ın 
kelamı sözleri tükenmez buyrularak sözlerin sultanı olan ilahi kelama 
getirilir söz. Biz anlarız ki Lokman suresi sözün gücünden bahsediyor, 
gücün sözünden değil. gücün sözünün içeriksiz olduğu, sözün 
gücününse zamanlara ve mekanlara medyan okuyarak direndiğini bu 
sure vasıtasıyla öğrenmiĢ oluruz. 

 
Surenin ele aldığı bir diğer konu taklit, yani ataları taklit. 21. 

ayetinde kendilerine referans olarak ataların yolunu alan müĢrikleri 
uyarır. Ama iyi olan ataların yolunu izlemeyi de ondan ayırır. ĠĢte Lokman 
iyi olan bir atadır, babadır. Onun içinde Kur‟an ataların yolunu izlemeyi 
mutlak manada dıĢlamak yerine seçmeyi ayırmayı, ayıklamayı, süpürüp 
almayı ya da süpürüp atmayı değil, taklidi bir yular gibi değil, bir 
gerdanlık gibi taĢımayı ve oradan tahkike ulaĢmayı söyler. 

 
Yine aynı konuya iliĢkin olarak 33. ayetinde ahiretten bir haber taĢır 

dünyamıza ve der ki; Hiçbir anne babanın evladına, hiçbir evladın anne 
babasına herhangi bir yarar sağlamadığı o günden korkun. Yani ebeveyn 
evlat iliĢkisini, anne baba evlat iliĢkisini öyle bir zemine oturtur ki bu 
zemin Allah‟a rağmen ayakta tutulamayan, Allah‟a rağmen 
korunamayan, Allah‟a rağmen kayan bir zemindir. Onun için eğer bu 
zemin Allah‟ın emirlerine karĢı korunmaya çalıĢılıyorsa bu zemine basan 
ayaklar kayacaktır bir gün mesajıdır. 

 
Sure; Saffat ve Sebe‟ arasında yer alır. Nüzulde 57. sıradadır. Bu 

genel bilgilerden sonra Lokman suresinin tefsirine geçebiliriz. 
 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
1-) Elif, Lâââm, Miiiym; 
 
Eliif, Lâââm, Miiim. (A.Hulusi) 
 
01 - Elif, Lam, Mim. (Elmalı) 
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Elif, Lâââm, Miiiym Mukaddaat harfleri. Bu harfler Kur‟an ın 
tamamında nerede gelirse gelsin 1 ila 5 harfli yapılar, formlar halinde 
gelir. Bir den beĢe kadar. Bunun verdiği mesaj Ģu; Arap dilinde bir kelime 
birden beĢe kadar harfli olabilir. Onun için daha fazla olamaz. Buradan 
yola çıkarak Ģunu söyleyebiliriz, surelerin baĢında gelen bu kesik harfler, 
bu heca harfleri Arap dilinde ki kelimeleri temsil etmektedir. Yani biri 
temsil etmektedir. Yine ikincisi; Geldiği tüm yerlerde dolaylı ya da 
dolaysız, 3 surede dolaylı, gerisinde dolaysız doğrudan vahye atıfla 
baĢlar. Bu harfler baĢında gelirse bir surenin, bu harflerin arkasından 
sure mutlaka vahye atıfla girer. ĠĢte burada olduğu gibi; 

Tilke ayatul Kitabil Hakiym (2) elif lâm mim geldi, Yani iĢte bunlar, 
iĢte Ģunlar hikmetle dolu olan ilahi kitabın ayetleridir der. Geldiği tüm 
surelerde bu harflerin arkasından mutlaka vahye atıf yapılır. Buradan, bu 
iki tespitten yola çıkarak Ģunu söyleyebiliriz. Ġlahi anlamlar insanın diline 
ve düĢünce dünyasına nüzul etmiĢtir, indirilmiĢtir. Yani bu vahiy baĢı 
gökte ayakları yerde bir kelamdır. BaĢı manayı temsil eder, ayakları lafzı. 
Lafız; vahyin kabıdır. Vahyin içine indiği bu dil, insanın konuĢtuğu bir 
dildir. BeĢeri bir dildir. Fakat insanın konuĢtuğu bir dili Allah almıĢ o dilin 
içine beĢeri olmayan bir mana yüklemiĢ ve bu vahiy insanın zihin 
dünyasına bu dil vasıtasıyla inmiĢtir.  

 
Buradan da yola çıkarak Ģu sonuca ulaĢırız; Ey insan Allah seninle 

beĢeri bir dili araç kılarak konuĢtu. Yani anlamanı istiyor kendisini. Senin 
zihin dünyana kelamı ilahiyi  indirdi, nüzul etti, bir gök sofrası indirdi 
sana. Bu sofraya muhtaçsın, yoksa ruhun açlıktan ölür. Bu sofraya 
oturabilmen, onu yiyebilmen, bu sofrayla ünsiyet kurabilmen, vahyin 
anlaĢılabilir olduğunu kabul etmenle mümkündür. Vahiy onun için bir 
beĢer dili ile indirilmiĢtir. Vahyin Arapça oluĢu da esasen buna yönelik 
anlaĢılmalıdır. Kur‟an da nerede vahyin Arapça oluĢuna bir atıf varsa bu 
kelamın anlaĢılabilirliğine bir atıftır bu. Yani ey insan anlamadığın diller 
üstü bir dille değil, diller üstü bir manayı dil içi bir manaya dönüĢtürdü 
Allah, ki anlayasın diye.  

 
Onun için bu harfleri gördüğümüzde biz insana meydan okuyan 

ilahi bir vahiyle karĢılaĢmıĢ oluruz. Ey insan bu harfler seninde elinde. 
Fakat bu harflerden böylesine zamanlar ve mekanlar üstü bir kelamı, bir 
hitabı kotarabilirsen haydi buyur manasında bir meydan okuma. 

 
 
2-) Tilke ayatul Kitabil Hakiym; 
 
ĠĢte bunlar Kitab-ı Hakiym'in (o hikmetli BĠLGĠ'nin) iĢaretleridir. 

(A.Hulusi) 



 
02 - Bunlar sana o hikmetli kitabın âyetleri. (Elmalı) 
 
 
Tilke ayatul Kitabil Hakiym iĢte Ģunlar hikmetle dolu olan ilahi 

kelamın ayetleridirler. 
 
El kitab; sadece iki kapağın arasındaki Mushaf değil, Mushaf‟ın 

içerisinde yer alan her bir sureye, hatta surelerin içeriğini oluĢturan her 
bir bölüme, pasaja da verilebilen bir isimdir. Çünkü sadece yazılı bir 
metne iĢaret etmez el kitab, aynı zamanda sözlü bir hitaba da delalet 
eder. Kitab kelimesinin aslı kökü, etimolojisi anlamsız harflerden anlamlı 
cümleler oluĢturmak için onları yerlerine koyarak dizmek manasına gelir. 

 
Hakiym bir kitab, hikmetli bir kitab. Hikmetli, yani insanoğluna 

varlığının illetini ve gayesini gösteren bir kitab, amacını gösteren bir 
kitab. Hikmet daha ilerde geleceği için orada ayrıntısıyla açıklayacağız 
ama burada hemen kısaca söyleyelim ki insan bütün içindeki yerini 
gösteren bir kitab. Ġnsanın parçaya dikilmiĢ olan bakıĢını bütüne çeviren 
bir kitab, ve insanı kainat içerisinde ki yerine döndüren, ait olduğu yere 
yerleĢtiren ve o yeri hatırlatan bir kitap. Hakiym olmasının anlamı bu. 

 
 
3-) Hüden ve rahmeten lil muhsiniyn; 
 
GörüyormuĢçasına Allâh'a yönelenler (ihsan sahipleri) için hakikate 

erdirici ve rahmet olarak. (A.Hulusi) 
 
03 - Hidayet ve rahmet için o (güzellik yapan) Muhsinlere. (Elmalı) 
 
 
Hüden ve rahmeten lil muhsiniyn güzel iĢ iĢleyenler için bir 

rehber ve bir rahmet olan ayetlerin yer aldığı kitap. 
 
Rehberdir, hüden. Ġnsan müebbet yolcu. Yol haritası lazım eğer 

yolcuysanız bu okyanusta elinizde bir yol haritası Ģart. Bu haritanın 
olmaması durumunda hangi rüzgarda, hangi fırtına da bakacağınız belli 
olmaz. ĠĢte o harita yolcuyu yaratan tarafından gönderilmiĢtir. Yolcuyu 
yolcu kılan, yolu yaratan, yolcuyu yaratan haritayı da göndermiĢtir. Bu 
insana olan ekstra bir rahmettir. Vahiy insana yolun koordinatlarını verir, 
yolu gösterir. Sadece yol haritasını vermemiĢ, aynı zamanda bu haritayı 
nasıl okuyacağımızı da göstermiĢtir. Harita doğru, fakat okuyan yanlıĢ 
okursa yine maksada ulaĢamaz. 



 
Ve rahmet, ikinci unsur, gök sofrası. Ġlahi merhametin tezahürüdür 

vahiy. Nüzul Arap dilinde, uzaktan gelmiĢ çok aç bir misafirin önüne 
açılan mükellef bir sofra manasına gelmez mi. Nüzula, Kur‟an da da bu 
manada geçer. Mükellef bir gök sofrası, maide. Onun için vahiy 
rahmettir. Allah insanla merhametinden dolayı konuĢtu. Yoksa 
ayetlerden baĢka bir Ģey yok ki Ģu kainatta. Her Ģey ayet. Ġnsan ayet, 
doğa ayet, yer ayet, gök ayet, her nefes bir ayet. Fakat bütün bu ayetlere 
rağmen yinede ilahi kelam ile insana konuĢan Allah rahmetinin, 
mağfiretinin insana nasıl büyük oranda tecelli ettiğinin birer ifadesini 
sunmuĢtur. 

 
 
4-) Elleziyne yukıymunes Salâte ve yü'tunez Zekâte ve hüm Bil 

âhireti hüm yukınun; 
 
Onlar ki, salâtı ikame ederler ve zekâtı verirler; onlar sonsuz 

geleceklerine ikân sahipleridir. (A.Hulusi) 
 
04 - Ki namazı kılarlar ve zekâtı verirler, Âhirete de onlar yakîn 

edinirler. (Elmalı) 
 
 
Elleziyne yukıymunes Salâh onlar ki salâtı ikame ederler. 

Ġbadetin ve vahyin nasıl istikamet açısı verdiğinin ifadesi bu. Ġstikamet 
açısı vermek ibadete, ibadete doğru bir açı vermekyukıymunes Salâh 
namazı kılarlar diye de çevirebilirdim. Fakat namaz aslında insan 
hayatına istikamet veren bir ayarlayıcıdır. Esas duruĢ yani. Ġnsanın Allah 
huzurunda ki klas duruĢ. Namaz insanın koordinatlarını ayarlamak için 
bahĢedilmiĢ bir ibadet. Bu manada efendimiz “dinin direği” diye ifade 
buyuruyor. Ġmadüd diyn, yani insan hayatı öyle bir bina ki bu binanın orta 
direği. Eğer bu direk doğru yerleĢtirilmezse bu çadır hayat binası yıkılır, 
devrilir. Onun içinde orta direk, yani istikametli duruĢ. 

 
ve yü'tunez Zekâte arınmak için ödenmesi gereken bedeli öderler. 

Zekatı verirler. Namaz kuldan Allah‟a uzanan bir iliĢki, zekat kuldan 
topluma uzanan bir iliĢki.  

 
Dahası mı dostlar, daha ötesini söyleyeyim namaz Allah‟a 

teslimiyet, zekat eĢyadan hürriyettir. Namaz Allah‟a yaklaĢmak, zekat 
eĢyadan bağımsızlaĢmak. Namaz Allah‟a bağlanmak, zekat eĢyaya ve 
dünyaya olan bağı, zinciri çözmektir. Allah için verilen her tür Ģey aslında 
bu. Ödenmesi gereken bedeli ödemek, saflaĢmak, arınmak, yaklaĢmak 



için ne bedel ödemek gerekiyorsa onu ödemek. Bunu söyleyince illa de 
bu anlamda özellikle Mekke‟nin orta döneminde indiğini düĢünürsek ve 
zekatın nisabının ve diğer ayrıntılarının çok uzun yıllar sonra Medine de 
belirlendiğini hatırlarsak bu ayetin içerisinde geçen zekatın bizim 
bildiğimiz manada formel bir ibadet olarak,nisabı belli zekat olmaktan 
öte, insanın Allah‟a yaklaĢmak için ödemesi gereken her tür bedeli 
ödemeyi ifade ettiğini söylemeliyim. 

 
Sadece malı, mülkü olanlara değil bu ayet. Bu hitap eğer elinde 

değer denilebilecek bir Ģey varsa o değer sahiplerinin hepsine yani, 
hayatı olanlara da hitap etmektedir. Hayat bir değerdir, zekatını ver. Ġlim 
bir değerdir, zekatını ver. Sıhhat bir değerdir zekatını ver. Servet bir 
değerdir zekatını ver. ġöhret bir değerdir zekatını ver. Makam bir 
değerdir zekatını ver. Devlet bir değerdir zekatını ver. Yani değer demeyi 
hak eden elinde ne varsa saflaĢmak, arınmak, yücelmek ve özgürlüğünü 
onun esiri olmadığını ifade etmek için zekatını ver. Yani onun nesnesi 
olma, o senin zincirin olmasın, sen onun sahibi ol. Sahibi isen 
verebilirsin. Sahibin ise veremezsin. 

 
ve hüm Bil âhireti hüm yukınun zira onlar ahirete inananların ta 

kendileridir. Bunu yapanlar yukarıdan beri ayetlerde ifade edilen Ģeyleri 
yapanlar ahirete gönülden inananların ta kendileridir. 

 
 
5-) Ülaike alâ hüden min Rabbihim ve ülaike hümül müflihun; 
 
ĠĢte onlar Rablerinden gelen hakikat bilgisi üzeredirler ve iĢte onlar 

kurtuluĢa erenlerdir. (A.Hulusi) 
 
05 - ĠĢte bunlar rablerinden bir hidayet üzeredir ve iĢte bunlardır o 

felâh bulanlar. (Elmalı) 
 
 
Ülaike alâ hüden min Rabbihim iĢte onlardır rablerinin gösterdiği 

yolda olanlar. BaĢkalarının yolunda olanlar da var. Onları baĢkalarının 
yolunda olanlardan ancak böyle ayırabilirsiniz. ve ülaike hümül 
müflihun ve onlar ebedi mutluluğa erecek olanların ta kendileridirler. 

 
Dikkat buyurdunuz mu bilmiyorum değerli dostlar. Ġlk beĢ ayet 

lokman suresinin, bakara suresinin ilk 5 ayeti ile oldukça yakın manalar 
arz etmekte. 

 
 



6-) Ve minen Nasi men yeĢteriy lehvel hadiysi liyudılle an 
sebiylillâhi Bi ğayri 'ılmin ve yettehızeha hüzüva* ülaike lehüm 
azâbün mühiyn; 

 
Ġnsanlardan kimi de vardır ki ilme dayanmayan bir Ģekilde, Allâh 

yolundan (insanları) saptırmak için iĢin laf yanını satın alır ve onu 
eğlence (keyif aracı) edinir. ĠĢte bunlar için hor-hakir edici bir azap vardır. 
(A.Hulusi) 

 
06 - Bayağı insanlardan kimi de vardır ki, Allah yolundan 

bilmeyerek sapıtmak ve onu eğlence yerine tutmak için lâf eğlencesi 
satın alır, iĢte bunlara mühîn bir azâb vardır. (Elmalı) 

 
 
Ve minen Nasi men yeĢteriy lehvel hadiysi liyudılle an 

sebiylillâhi Bi ğayri 'ılmin ve yettehızeha hüzüva Yeni bir pasaja girdi 
sure ve burada söze getirdi sözlerin Ģahı. Sözlerin sultanı sözü, sözün 
istismarına, sözün içeriğinden boĢaltılmıĢına getirdi ve ne diyor bakalım; 
Ġnsanlardan öyleleri de vardır ki bilgisizce baĢkalarını Allah yolundan 
saptırmak ve onu alay konusu yapmak için içeriksiz, muhtevasız, boĢ 
boğazca söylenmiĢ sözlere müĢteri olurlar. 

 
Ayette ifade edilen Ģey açık içeriksiz sözlere müĢteri olup Allah‟ın 

yolundan saptırmak ve Allah‟ın ayetleri ile adeta dalga geçmek. Zaten 
ilahi kelama kulak vermeyen biri bunu yapıyordu demektir. 

 
Burada lehvel hadiys, ibaresi; sözün akıl örtücü olarak kullanılması, 

keyif verici olarak kullanılması. Hatta bu manada anlayan bir çok tefsir 
otoritesi olmuĢ, eğlence diye anlamıĢ ilk tefsir otoritelerimiz mesela. Ben 
eğlenceden keyif vericiliği çıkarıyorum. Yani keyif verici söz. Söz keyif 
verici olarak nasıl kullanılır, kullanılırsa ne olur? UyuĢturucu olur. Oysa ki 
söz uyandırıcı olmalı. Adeta uyuĢturucu çekmiĢ gibi, adeta alkol almıĢ 
gibi sırf keyif verme amacıyla kullanılan söz muhatabı uyuĢturur. 
Muhatabı gerçek söze karĢı uyuĢturur. Onun için Allah‟ın kelamı 
karĢısında bu kelamın etkisini sıfırlamak için söylenmiĢ her söz iĢte bu 
cinse girer. Lehvel hadiys. Sözün uyuĢturucu olarak kullanılması. Oysa ki 
Allah‟ın sözü, kelamı uyandırıcı, uyarıcı sözdür. 

 
Burada sebebi nüzul olarak Nadr bin Haris‟in müĢriklerden ünlü bir 

edip bu. Pers imparatorluğunun baĢkenti Hire‟ye gidip orada bir takım 
mitolojik bir takım destanlar öğrenip gelip bunları Ģarkıcılar eĢliğinde, 
müzik eĢliğinde Kur‟an dan insanları çevirmek için gelin, benim baĢıma 
gelin. Ben size daha eğlencelisini söyleyeyim diyerek saptırmaya 



çalıĢması sebebi nüzul olarak gösterilir. Ama doğrusu burada ki ifade ve 
bu ayet herhangi bir olayla sınırlandırılamayacak kadar bir zihniyeti ifade 
etmektedir. Her zaman ve her çağda var olan, hakikate karĢı direnen ve 
hakikati duyurmamak için Ģamata yapanların hepsini içine alan bir 
ifadedir. 

 
ülaike lehüm azâbün mühiyn iĢte onlar onur kırıcı bir terk 

edilmiĢliğe „âzaba, „âzab‟ın kök anlamı olan „âzm, terk edilmiĢliğe 
mahkum olacaklar. 

 
 
7-) Ve izâ tütla aleyhi ayatuNA vella müstekbiren keen lem 

yesma'ha keenne fiy üzüneyhi vakrâ* febeĢĢirhu Bi azâbin eliym; 
 
Ona iĢaretlerimiz bildirildiğinde, sanki onları iĢitmemiĢ, sanki iki 

kulağında ağır iĢitme varmıĢ gibi (duymazlıktan gelerek), benlikle yüz 
çevirir... Onu feci bir azapla müjdele! (A.Hulusi) 

 
07 - KarĢısında âyetlerimiz okunduğu vakit de kibirlenerek ensesini 

döner, sanki onları iĢitmemiĢ, sanki kulaklarında bir ağırlık varmıĢ, sen 
de onu elîm bir azâb ile müjdele. (Elmalı) 

 
 
Ve izâ tütla aleyhi ayatuNA vella müstekbiren keen lem 

yesma'ha keenne fiy üzüneyhi vakrâ böyle birine ayetlerimiz okunduğu 
zaman sanki kulaklarında kurĢun varmıĢ gibi hiç aldırmadan serkeĢçe 
yüz çevirir. Hakikate karĢı tıkanan kulaklar dostlar, bunu söylüyor 
burada. Efsane ve yalana açık hakka ve doğruya kapalı bir kulak. Böyle 
bir kulak iĢte. KurĢun akıtılmıĢ bir kulak. febeĢĢirhu Bi azâbin eliym iĢte 
böylesini can yakıcı bir azab ile müjdele. 

 
 
8-) Ġnnelleziyne amenû ve amilus salihati lehüm cennatün 

na'ıym; 
 
Ġman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, onlara Naîm 

cennetleri (Esmâ kuvvelerinin Rahıymî özellikleriyle yaĢam) vardır. 
(A.Hulusi) 

 
08 - Fakat iman edip de iyi iĢler yapanlar, Ģüphesiz ki onlara Naîm 

Cennetleri var. (Elmalı) 
 
 



Ġnnelleziyne amenû ve amilus salihati lehüm cennatün na'ıym 
bir de iman eden ve imanını salih amelle, iyi, doğru ve yararlı, güzel 
iĢlerle taçlandıran kimseler var. ĠĢte onları her tür nimetle dolu olan 
cennetlerle müjdele. Cennetler onların olacak. 

 
 
9-) Halidiyne fiyha* va'dAllâhi hakka* ve "HU"vel 'Aziyzül 

Hakiym; 
 
Orada sonsuza dek yaĢarlar... Allâh'ın Hak vaadidir! "HÛ"; 

Aziyz'dir, Hakiym'dir. (A.Hulusi) 
 
09 - Ġçlerinde muhalled olmak üzere onlar, hakkâ Allahın vaadi bu, 

ve azîz odur hakîm O. (Elmalı) 
 
 
Halidiyne fiyha* va'dAllâhi hakka onlar orada Allah‟ın mutlaka 

gerçekleĢecek olan vaadi uyarınca ebedi kalacaklar. Yani bitimsiz bir 
güzellik onların olacak. Çünkü cennet güzelliğin üretildiği yerdir. Cennetü 
adn, güzelliğin madenidir. Güzelliğin üretildiği merkeze cennet denir. 
Mutlak güzellik. ve "HU"vel 'Aziyzül Hakiym zira O, yani ödül verecek 
olan, bu kadar büyük ödülü kim verebilir? ĠĢte onu söylüyor ayetin sonu. 
El „âziyz, el Hakiym olan verebilir. O yüceler yücesi, O hikmet sahibi 
olandır. Bu kadar büyük bu kadar yüce ödülü, bu kadar muhteĢem ödülü 
veren sadece yüceliğiyle değil, aynı zamanda hikmetiyle de muamele 
edendir. Yani cehennemi var etmesinin sebebini sorarsanız, bu kadar 
büyük biri, bu kadar yüceler yücesi olan Allah neden cehennemi var etti 
derseniz hakiymdir de ondan. Çünkü her Ģeyi layık olduğu yere koyar. 
Hikmetin sırrı budur. 

 
 
10-) Halekas Semavati Bi ğayri 'amedin teravneha ve elka fiyl 

Ardı revasiye en temiyde Biküm ve besse fiyha min külli dabbetin, 
ve enzelna mines Semai maen feenbetna fiyha min külli zevcin 
keriym; 

 
Semâları, dayanağı olmaksızın (Bi-gayrı amed) yarattı (direkt 

olarak Esmâ mânâları olarak vardır - varlığın ilim - Ģuur boyutu); sizin 
(benlik bilincinizin oluĢması ve) sarsılmamanız için arza (bedende) sâbit 
dağlar (organlar) ilka etti ve orada (bedende) her DABBEDEN (hayvani 
özellikler) oluĢturdu... Semâdan (Ģuurdan) bir su (ilim - kendi hakikatini 
kavrama bilinci) inzâl ettik de onda tümüyle kerîm eĢini (ölüm ötesi 
yaĢam kiĢiliğini - ruhunu) oluĢturduk. (A.Hulusi) 



 
10 - Gökleri direksiz yarattı onları görüyorsunuz Arza da sizi 

çalkalar diye ağır baskılar bıraktı ve onda her bir hayvandan öretti, hem 
Gökten bir su indirdik de her hoĢ çeĢitten yetiĢtirdik. (Elmalı) 

 
 
Halekas Semavati Bi ğayri 'amedin teravneha O gökleri 

gördüğünüz bir direk olmaksızın yarattı, görünen bir direk olmadan 
yarattı. ve elka fiyl Ardı revasiye en temiyde Biküm ve besse fiyha 
min külli dabbeh ve O sizi sarsmasın yani yer sizi sarsmasın diye yer 
yüzüne kalkmaz kımıldamaz dağlar yerleĢtirdi ve orada her çeĢit varlığın 
daha doğrusu her çeĢit canlı varlığın türemesini sağladı. ve enzelna 
mines Semai maen iĢte biz yağmuru böyle indiririz feenbetna fiyha min 
külli zevcin keriymakabinde orada her tür ve cinsten yararlı varlığı iĢte 
böyle yetiĢtiririz. 

 
Ġlginç değil mi dostlar dikkatinizi çekmiĢtir ayet 3. Ģahıs zamiriyle 

gidiyordu, halâga, O yarattı. Elga, O yerleĢtirdi. Be‟sse o yaydı. Ama 
hemen arkasından biz‟e geçiverdi ve enzelna biz indirdik ve devamında 
biz.. Aynı ayet devam ederken ondan bize geçiverdi. Zamirler adeta takla 
atıyor.  

 
Nedir? En birinci sebebi Ģudur; Allah, insan zihninde 

kiĢileĢtirilemez. Hiçbir kiĢi zamiri Allah‟ı göstermek için elveriĢli değildir. 
Ey insan ey muhatap bu zamirlerle iĢaret edilen Allah senin zihin 
dünyanın kavrayacağı varlıktır. O‟nun zatını kavramaya kalkma. El 
aczü‟l idrak, anil idraki, idrakun Onu idrak etmek nedir biliyor musunuz 
onu idrak edemeyeceğinizi idrak etmektir. Vel bahsü „an sırrı zatullahi 
iĢrakün Allah‟ın zatı ile ilgili soru sormak, Allah‟ın zatı ile ilgili bir kazı 
yapmaya, araĢtırmaya kalkmaksa Ģirktir. Bu beytin 1. dizesi Ebu bekir‟e, 
2. si Hz. Ali‟ye ait. 

 
Evet, O‟nu bilmek, O‟nu kavramak nedir, aklın O‟nu almayacağını 

bilmektir. Onun için bunu bilirse eğer insan o zaman Allah‟ın 
kiĢileĢtirilemeyeceğini de bilir. Hiçbir kiĢi zamiri O‟nu göstermek için 
yeterli değildir. Hiçbir insan dili O‟nu ifade etmek için yeterli değildir. 
Sadece O‟nu ima eder. 

 
Kur‟an da nerede Allah‟ın yağmur yağdırmasından söz edilirse 

orada vahye bir atıf vardır, ima vardır. Yani nasıl kurumuĢ toprağa can 
veriyorsa, ölü toprağa can veriyorsa, ölü ruhlara, ölü gönüllere ölü 
kalplere de Allah vahiyle can verir. 

 



 
11-) Hazâ halkullâhi feeruniy ma zâ halekalleziyne min dûniHĠ, 

belizzâlimune fiy dalalin mubiyn; 
 
ĠĢte bu, Allâh'ın YaratıĢıdır... Hadi, gösterin bana O'nun 

dûnundakilerin ne yarattığını? Hayır, zâlimler apaçık bir yanlıĢ inanca 
sapma hâlindedirler. (A.Hulusi) 

 
11 - ĠĢte bu Allahın yarattığı, haydi gösterin bana ondan berikiler ne 

yaratmıĢ? Fakat o zalimler apaçık dalâl içindeler. (Elmalı) 
 
 
Hazâ halkullâh Bu Allah‟ın yaratıĢıdır. feeruniy ma zâ 

halekalleziyne min dûniH haydi gösterin bakayım O‟nun dıĢındakiler 
neyi yaratmıĢlar, neyi yaratabilmiĢler göstersenize bir. belizzâlimune fiy 
dalalin mubiyn hayır, hayır..! Yo..! zulme gömülüp gitmiĢ olanlar apaçık 
bir sapıklık içindedirler. Zalimler belizzâlimun, yo..! böyle yapamazlar, 
bunu yapamazlar, yaratamazlar. Ama zalimlik yaparlar. Nedir? 
Yaratamadığını bile bile bazı eĢyaya, bazı Ģeylere Allah‟a ait vasıfları 
yakıĢtırırlar. Allah‟a ait nitelikleri yakıĢtırırlar. Allah‟ın olan bazı vasıfları, 
nitelikleri, sıfatları Allah dıĢındaki  varlıklara transfer etmeye kalkarlar. 
Hadleri olmadığı halde. 

 
Zulüm bir Ģeyi yerinde etmeye kalkmaktır. Bunu aslında 

yapamazlar. Allah‟a ait bir sıfatı Allah‟tan nasıl alacaklar, buna güçleri 
yetmez. Fakat buna teĢebbüs etmeleri zalim olmaları için yeterlidir. 

 
 
12-) Ve lekad ateyna LukmanelHıkmete eniĢkür Lillâhi* ve men 

yeĢkür feinnema yeĢküru linefsih* ve men kefere feinnAllâhe 
Ğayniyyün Hamiyd; 

 
Andolsun ki biz Lukman'a, Allâh'a Ģükretmesi için Hikmet (sistemli 

düĢünme aklı) verdik... Kim Ģükrederse, sadece kendi benliğine 
Ģükreder... Kim de inkâr ederse (hakikatindeki nimeti), Ģüphesiz ki Allâh 
Ğaniyy'dir, Hamiyd'dir. (A.Hulusi) 

 
12 - ġanım hakkı için Lokmana hikmet verdik ki Ģükret Allaha, diye, 

ve her kim Ģükrederse kendi lehine eder, her kim de nankörlük ederse 
her halde Allah ganiydir, hamîdir. (Elmalı) 

 
 



Ve lekad ateyna LukmanelHıkme sure adını aldığı konuya girdi 
12. ayetle Doğrusu biz Lokman‟a Ģu hikmeti bahĢetmiĢtik. Hikmet..! 

 
Müfessirlerin Lokman kim sorusu gerçekten de çetrefil bir soru. 

Müfessirlerin kimliğine dair birbirinden farklı bir çok rivayet naklettiği 
efsanevi bir bilge, Hakiym, Lokman Hakiym, Hikmet sahibi Lokman. 
Taberi‟nin naklettiği bir olayı esas alırsak eğer, ki Lokman‟ın kimliğine 
dair müfessirler bize bir çok birbiriyle uyuĢmayan bilgi verir. Hz. Musa‟ya 
yetiĢen biri, ya da Hz. Davud‟u gören çok uzun yaĢamıĢ, 1000 yıl 
yaĢamıĢ biri, hatta akrabası vs. gibi. Ama Taberi‟nin ve baĢka 
müfessirlerimizin naklettiği bir olayı esas alırsak, onun eski Yunan 
eserlerinde de hikmetine yer verilen Ezop olduğunu düĢünebiliriz. 

 
Ezop hikayeleri, hikmetli hikayeleri çok meĢhurdur. Bu adla 

ünlenmiĢ kiĢi eğer Lokman ise, bu varsayımımız doğru ise Ezob‟un 
tarihte muvahhit bir Ģahsiyet olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? 
Belfoillere elçi olarak gönderilen Ezop ilginç, dramatik bir Ģekilde Ģehid 
edildi. Sebebi de onların taptığı putları alaya alıp dil uzatması, iğnelemesi 
onları. Yani müĢrik bir toplumun putlarını iğnelediği için kayadan atılmak 
suretiyle idamına hükmedildi ve ceza infaz edildi. Ezob‟un böyle bir 
akıbetinin olduğunu bildikten sonra Ezob‟un Lokman olduğunu 
düĢünmek gayet mantıklı ve tabii gibi görünüyor. 

 
Burada hikmet verdik diyor MÖ. 6. yy. da yaĢadığı söyleniyor bu 

zatın. Verilen hikmet, çok ilginç. Bu hikmeti aslında uzun uzun 
bahsetmek hikmet üzerinde çok uzun durmak isterdim. Ayeti bitireyim de 
öyle durayım. 

 
eniĢkür Lillâhi* ve men yeĢkür feinnema yeĢküru linefsih 

Allah‟a Ģükret, Lokman‟a verilen hikmetin ilki. Çünkü O‟na Ģükreden 
kendi lehine ĢükretmiĢ olur. ve men kefere feinnAllâhe Ğayniyyün 
Hamiyd fakat kim de nankörlük ederse iyi bilsin ki Allah kendi kendine 
yetendir. Her türlü övgüye layık olan tek varlıktır.  

 
Ayet böyle bitti. Peki Lokman neye Ģükretsin, niçin? Çünkü hikmet 

verilmiĢtir. Kime ki hikmet verilmiĢtir, ona hayırdan çok Ģey verilmiĢtir 
diyor ya Kur‟an (Bakara/269) Çok hayır verilmiĢtir. Lokman‟a da hikmet 
verilmiĢtir, çok hayır verilmiĢtir. Peki hikmet nedir? Çok uzun durmak 
isterdim dedim ama maalesef vaktimiz çok sınırlı. Kısaca ana hatlarıyla 
duracağım.  

 
…lein Ģekertüm le eziydenneküm ve lein kefertüm inne azâbiy 

leĢediyd. (Ġbrahim/7) eğer Ģükrederseniz artırırım. Yok nankörlük 



ederseniz azabım Ģiddetli olur. Nankörlük ederseniz elinizdekini de 
alırım. Ya da elinizdekinin hayrını görmezsiniz. Demek ki hikmet verilen 
bazıları Ģükretmeyebilirde. Buradan zımnen bunu anlıyoruz. Bazıları 
hikmet verildiği halde Ģükretmiyor. ĠĢte bazı filozoflar, bazı bilginler, bazı 
ilim adamları, kendilerine hikmet verildiği halde, ilim verdiği halde 
Ģükretmiyorlarsa eğer o cinse girerler. 

 
Burada hikmetin Ģükründen söz ediliyor. Hikmet; varlıkların 

bilinenlerin illet ve gayelerini keĢfedip onu ait olduğu yerde kullanmak 
yeteneğidir. Yani herhangi bir  varlığın keĢfettiğiniz herhangi bir değeri ait 
olduğu yerde kullanmak ve bunu yapmak içinde illet ve amacını, sebep 
ve gayesini bilmek ve bulmaktır. Bu yetenektir. Yani özeti Ģu; parçayı, ait 
olduğu bütün içine yerleĢtirmek ve onu orada görmek, halkayı zincirde 
bilmek, zincirden halkayı koparmamak. Onun içindir ki Hikmet Allah‟a 
atfedildiğinde bir Ģeyi yerli yerince yaratmak, kula atfedildiğinde bir Ģeyi 
Allah‟ın koyduğu yerde tutmak manasına gelir. Bir Ģeyi Allah‟ın koyduğu 
yerde tutmak anlamına gelir. 

 
Hikmet; düĢüncede kopuĢ ve kırılıĢın zıddıdır. Kopuk ve kırık 

düĢüncelerde hikmet olmaz. Yani bütünü içinde değerlendiremiyorsa 
parçayı hikmetsiz diyor. Parçaya ayarlanmıĢ, düĢünün. Parça tek baĢına 
kötü görünüyor. Hatta anlamsız görünüyor. Ama bütün içine 
yerleĢtirdiğinizde mükemmel görünecek. Onun için parçaya ayarlı 
bakıĢlar üzülürler, o parçayı bütün içinde görenlerse üzülenlere acırlar, 
boĢuna üzüldüklerini bilirler. 

 
Dünya da yaĢadığınız her hangi bir musibet, keder acı, dert, ıstırap, 

hastalık, sıkıntı bir parçadır. Bu parça bütün içine yerleĢtirilmediği sürece 
insanı krize sokabileceğini unutmamak lazım. Ama bu parçayı ait olduğu 
bütün içinde düĢündüğünüzde o zaman bunda bir hayır vardır diyebilmek 
hikmetini göstereceğiz. O zaman bütünün olduğunu göreceksiniz. 
Bütünün tamamını görmek sadece Allah‟a aittir. Ama zaten iman da 
bunda geçerli. Bütünü göremediğiniz fakat bütünü gören birine teslim 
olduğunuzu beyandır iman. Onun için Ģükredersiniz.  

 
Bütünü gören biri var, benim göremediğimi gören biri var. Ya rabbi 

sen benim görmediğimi görüyorsun onun için sana sığınıyorum. Hayırlı 
olan neyse onu kıl. ĠĢte iman söyletir. Hikmet bu noktaya getirir insanı. 

 
Hikmet; veriyi, sıradan bilgiyi, datayı ilme çeviren çevrim 

istasyonudur. Ġlme, yani onu gösteren alamete, iĢarete El „ılmu yedıllü alâ 
eserin bi‟ Ģey‟i yetemeyyezü bihi an gayrih diyordu ya Ġbn. faris 
Mekayisinde tarif ederken ilim bir iĢarettir bir izdir bir eserdir. Onu 



izleyerek maksada gidersiniz. Yani ilim bir araçtır, amaç değil. Onun için 
bilgiyi amacına, amacı istikametinde kullanma yeteneğine hikmet denilir. 

 
Kısaca, çok çok uzun söz edilmesi gereken hikmeti böyle tarif 

edebilirim. ĠĢte bunun için Ģükret deniliyor Lokman‟a. Ve Lokman‟ın 
Ģahsında herkese, hepimize. 

 
 
13-) Ve iz kale Lukmanü libnihi ve huve ye'ızuhu ya büneyye lâ 

tüĢrik Billâh* inneĢ Ģirke le zulmün azıym; 
 
Hani Lukman oğluna, ona öğüt verirken dedi ki: "Ey oğulcuğum! 

Esmâ'sıyla hakikatin olan Allâh'a (benliğini - bedenini tanrı edinerek) Ģirk 
koĢma! Kesinlikle Ģirk çok büyük bir zulümdür!" (A.Hulusi) 

 
13 - Hani Lokman da oğluna demiĢti: ona vaaz ediyordu: yavrum, 

Allaha Ģirk koĢma, çünkü Ģirk çok büyük bir zulümdür. (Elmalı) 
 
 
Ve iz kale Lukmanü libnihi ve huve ye'ızuh evet, hani Lokman 

oğluna öğüt verirken Ve iz kale Lukmanü libnihi ve huve ye'ızuhöğüt 
verirken Ģöyle demiĢti. ya büneyye lâ tüĢrik Billâh yavrucuğum 
Allah‟tan baĢkasına Allah‟a ait olan herhangi bir vasfı, sıfatı verme. inneĢ 
Ģirke le zulmün azıym çünkü her tür ilahlık yakıĢtırma, Allah‟a ait bir 
vasfı baĢkasına verme denemesi, teĢebbüsü korkunç bir Ģirktir, 
zulümdür. Her Ģirk korkunç bir zulümdür. Neden? Çünkü Allah‟a karĢı 
iĢlenmiĢ bir zulümdür. Zulümlerin en büyüğü Allah‟a karĢı iĢlenmiĢtir.  

 
Allah bundan etkilenir mi? Hayır. Kim etkilenir? Ġnsan. Neden? Her 

Ģirk, Ģirk koĢtuğunuz Ģey karĢısında Ģirk koĢanı nesneleĢtirir. Onun 
oyuncağı eder. ġirk koĢanın iç potansiyelini tüketir, iradesini teslim alır, 
zincir vurur, onu kendine kul köle eder. Nesnenin nesnesi olur Ģirk koĢan 
kiĢi. Oysa ki kendisi onun öznesi idi. EĢyanın öznesi iken insan, eĢyanın 
nesnesi olur. Yani Ģirkin zararı Ģirk koĢan kiĢiyedir, o nedenle yasaktır, 
en büyük zulümdür. 

 
 
14-) Ve vassaynel insane Bi valideyh* hamelethü ümmühu 

vehnen alâ vehnin ve fisaluhu fiy ameyni eniĢkürliy ve livalideyk* 
ileyYEl masıyr; 

 



Biz insana, ana-babasını vasiyet ettik... Onun anası, onu zayıflık 
üstüne zayıflıkla yüklenip taĢımıĢtır... Onun sütten kesilmesi de iki yıl 
içindedir... "Bana ve ana-babana Ģükret; dönüĢ banadır!" (A.Hulusi) 

 
14 - Gerçi insana ebeveynini de tavsiye ettik - anası onu za'f, za'f 

üstüne taĢıdı, süt kesimi de iki sene içinde Ģükret diye bana ve anana 
babana, ki banadır geliĢ. (Elmalı) 

 
 
Ve vassaynel insane Bi valideyh nitekim Allah Ģöyle buyurur; Biz 

insana anne babasına iyi davranmasını emrettik. hamelethü ümmühu 
vehnen alâ vehnin annesi onu ağır acılara, kat kat acılara katlanarak 
karnında taĢımıĢtı. ve fisaluhu fiy ameyn ve onun sütten kesilmesi iki 
yılda gerçekleĢti. eniĢkürliy ve livalideyk o halde ey insan bana ve 
anne babana Ģükret ileyYEl masıyr sonunda dönüĢ yalnızca banadır. 
Nasıl olsa dönüĢ yalnızca banadır. 

 
Anne babayı evlattan ayırıyor suçlamasının müĢrikler tarafından 

yönlendirildiği peygamberimizin bu suçlamaya ayetle verdiği bir cevaptır 
iĢte. Anne babayı evlattan ayırıyor mu, yoksa kıymet bilmeye mi 
çağırıyor. Ayıran kim? Ayıran Kur‟an, ayıran Resul değil, ayıran vahiy 
değil, asıl ayıran Ģirktir. Anne babayı evlattan ayırıyor diye vahyi ve onu 
getiren, tebliğ eden Resulü suçlayan mantık, asıl siz insanı Allah‟tan 
ayırıyorsunuz, ya buna ne demeli. 

 
 
15-) Ve in cahedake alâ en tüĢrike Biy ma leyse leke Bihi ilmün 

fela tutı'hüma ve sahıbhüma fiyd dünya ma'rufa* vettebı' sebiyle 
men enabe ileyYE, sümme ileyYE merci'uküm feünebbiüküm Bima 
küntüm ta'melun; 

 
Ġlmine uymayan bir Ģeyi bana eĢ koĢman konusunda zorlarlarsa o 

ikisine itaat etme! Dünyalık konusunda o ikisiyle (iyi) geçin; bana 
yönelenin yoluna tâbi ol! Sonra geri dönüĢünüz banadır. Yaptıklarınızı 
size haber vereceğim. (A.Hulusi) 

 
15 - Bununla beraber o ikisi de sana sence hakkında bir ilim 

olmayan hiçi bana Ģerik koĢturmağa uğraĢırlarsa o vakit onlara itaat 
etme ve kendilerine Dünyada ma'ruf surette musahabet eyle de bana yüz 
tutanın yolunu tut, sonra dönüp bana geleceksiniz de ben size 
yaptıklarınızı haber vereceğim. (Elmalı) 

 
 



Ve in cahedake alâ en tüĢrike Biy ma leyse leke Bihi ilmün fela 
tutı'hüma yine Allah Ģöyle buyuruyor eğer hakkında bilgi sahibi 
olmadığın bir Ģeyi bana ortak koĢman için seni zorlarlarsa onlarafela 
tutı'hüma asla itaat etme. ve sahıbhüma fiyd dünya ma'rufen yine de 
onlara Ģu dünyada (Ģu yalan dünyada, Ģu geçici dünyada) iyi davran. 
Yani yine de iyi davran. 

 
Burada çok ilginç bir ifade var. Uyma, tabi olma fakat iyi davran. 

Sorun itaatle ilgili değil, sorun iyi davranıĢla ilgili. Ġyi davran. Ama kötüye 
uyma. Ġyi davranmak kötüye uymak değildir. Kötüye uymamak kötü 
davranmayı da mazur kılmaz. Onların seni kötüye çağırıyor olmaları, 
onlara kötü davranmanın gerekçesi olamaz. O nedenle Allah‟a isyanda 
kula itaat yoktur buyurur Resulallah. Kula itaatin sınırları bu. Onun için 
bizim geleneğimizde anne babaya iyi davranmak, ihsan ile muamele 
emri itaate dönüĢtürülmüĢ. BaĢlık değiĢtirilmiĢ. Oysa ki ihsan ile 
muamele iyi davranma baĢlığı Kur‟ani baĢlık. 

 
Aslında ilk inen uyarı bu konuda Ġsra/23-24. ayetleri. Anne babaya 

davranıĢ konusunda. Orada mücerret. Yani herhangi bir sınırlama, 
kayıtlama yok. Fakat demek ki oradaki hani Üff..!bile deme emri var ya 
onu istismar eden anne babalar olmuĢ ve ezmeye kalkan anne ve 
babalar olmuĢ ki burada sınır konuluyor. Yani ayetlerin geldiği süreç göz 
önüne alındığında bunu görüyoruz. 

 
ve sahıbhüma fiyd dünya ma'rufen ve onlara Ģu geçici dünyada 

iyi davran vettebı' sebiyle men enabe ileyY ve yönünü bana dönenlerin 
yönüne çevir. Yani bana dönenlerin yolunu izle. Bana dönmüĢ olan, 
yönünü bana çevirmiĢ olan kimseleri izle. Demek ki burada anne babayı 
izlemekle iyi davranmak ayrı Ģeyler olarak geçiyor. Anne babanı izleme, 
yönünü bana çevirmiĢ olanları izle. Peygamberi izle, sıddıykleri izle, 
velileri izle. Yani anne babalar kötü yoldan gidiyorlarsa evladın referansı 
olamazlar. Zaten biraz ilerde bu gelecek. Atalarımızın yoluna uyduk 
diyenler sapıtmalarına gerekçe bulmak için bu mazereti getirenlerin 
mazeretinin kabul edilmediğini ifade buyuracak Kur‟an. 

 
sümme ileyYE merci'uküm feünebbiüküm Bima küntüm 

ta'melun en sonunda elbet bana döneceksiniz ve yapıp ettiğiniz her 
Ģeyin gerçeğini size bir bir haber vereceğim, göstereceğim. 

 
 
16-) Ya büneyye inneha in tekü miskale habbetin min hardelin 

fetekün fiy sahretin ev fiys Semavati ev fiyl Ardı ye'ti BihAllâhu, 
innAllâhe Latıyfün Habiyr; 



 
"Ey evladım... Muhakkak ki o (yaptığın Ģey), bir hardal tanesi 

ağırlığınca olsa da, bir kayanın içinde yahut semâlarda yahut arzın içinde 
olsa, Allâh onu (hakikatinin sonucu olarak) getirir... Muhakkak ki Allâh 
Latiyf'tir, Habiyr'dir." (A.Hulusi) 

 
16 - Yavrum! haberin olsun ki yaptığın bir hardal danesi tartısı olsa 

da bir kaya içinde veya Göklerde veya Yerin dibinde gizlense Allah onu 
getirir mizanına kor, çünkü Allah lâtiftir, habîrdir. (Elmalı) 

 
 
Ya büneyye inneha in tekü miskale habbetin min hardelin 

Lokman konuĢuyor bu ayette. Yavrucuğum yapıp ettiğiniz o Ģeyler bir 
hardal tanesi kadar da olsa, fetekün fiy sahretin ister bir kayanın 
bağrında olsun, ev fiys Semavati ev fiyl Ard ister göklerin 
derinliklerinde, ister yerin ta dibinde olsun ye'ti BihAllâh Allah onu bulup 
ortaya çıkarır. Nerede olursa olsun innAllâhe Latıyfün Habiyr çünkü 
Allah ilmiyle her Ģeye nüfuz eder, her Ģeyden haberdardır. 

 
Latıyf; Lütuftan ismi failde olabilir, letafetten sıfatı müĢebbehe de. 

Burada letafetten sıfatı müĢebbehe, kesafetin zıddı, yani öyle nüfuz eder 
ki bilgisiyle, hiçbir Ģey ona karĢı engel oluĢturamaz anlamına gelir. 

 
 
17-) Ya büneyye ekımıs Salâte ve'mur Bil ma'rufi venhe anil 

münkeri vasbir alâ ma esabek* inne zâlike min azmil umûr; 
 
"Ey evladım... Salâtı ikame et... Ġmanına uygun olanla hükmet; kötü 

davranıĢlardan vazgeçir. Sana isâbet eden Ģeye de sabret! Muhakkak ki 
bunlar, azmetmeyi gerektiren iĢlerdendir." (A.Hulusi) 

 
17 - Yavrum! namazı kıl, ma'rufu emir ve münkirden nehiy ve 

baĢına gelene sabır et, çünkü bunlar azm olunacak iĢlerdendir. (Elmalı) 
 
 
Ya büneyye ekımıs Salât yavrucuğum salâtı ikame et. Namazı 

Allah‟a karĢı esas duruĢ bil. Ġbadetlerinin istikametini doğru tut. 
Kulluğunun istikametini rotasını doğrult, yamuk durma. ve'mur Bil 
ma'rufi venhe anil münker her zaman iyi ve doğru olanı önerip, kötü ve 
yanlıĢ olandan sakındır. 

 
Namaz kendine katma değer olmak emri bil ma‟ruf, nehyi anil 

münker, topluma katma değer olmak. Namaz insanın kendi istikametini 



düzeltmesi emri bil ma‟ruf iyiliği önermek, kötülükten sakındırmaksa 
toplumun istikametini düzeltme çabasıdır. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz 
adeta. Bireysel iyilik tek baĢına kalamaz. Mutlaka bu iyilik topluma da 
bulaĢmalı, sıçramalı. Onun için etrafına karĢıda borcun var ey insan. 

 
vasbir alâ ma esabek baĢına gelenlere göğüs ger inne zâlike min 

azmil umûr Ģüphesiz bütün bular kararlılık ve direnç isteyen iĢlerdendir. 
Ġyiler kötüleri mutlaka rahatsız eder. Ġyiler kötüleri rahatsız ederse eğer, 
kötüler iyilere iyiliğin bedelini ödetmeye kalkarlar ve onlarda bu bedeli 
ödemek durumunda kalırlar. Eğer böyle bir durumda kalırlarsa 
ödemekten çekinmesinler. ĠĢte göğüs germek, sabır budur. 

 
 
18-) Ve lâ tüsağğir haddeke linNasi ve lâ temĢi fiyl Ardı 

mereha* innAllâhe lâ yuhıbbu külle muhtalin fahur; 
 
"Kibirlenerek insanlardan yüzünü çevirme ve yeryüzünde kendini 

beğenerek yürüme! Muhakkak ki Allâh, elindekilerle gururlanan kibirli 
hiçbir kimseyi sevmez!" (A.Hulusi) 

 
18 - Hem nâsa avurdunu ĢiĢirme ve Yer yüzünde çalımla yürüme, 

çünkü Allah, öğüngen kurulganın hiç birini sevmez. (Elmalı) 
 
 
Ve lâ tüsağğir haddeke linNasi ve lâ temĢi fiyl Ardı mereha 

kasıntılık yapıp insanlara karĢı böbürlenme ve yer yüzünde çalım 
satarak, hava atarak yürüme, dolaĢma. innAllâhe lâ yuhıbbu külle 
muhtalin fahur zira unutma ki Allah her kendini beğenmiĢ küstahı, 
kibirliyi sevmez. 

 
Ġnsanları küçümseyen seçkinci akla ret bu ayet. Cennete giden yol 

kulların arasından geçmiyor muydu.  Fedhuliy fiy 'ıbadĠY, Vedhuliy 
cennetĠY. (Fecr/29-30)  gir kullarımın arasına gir cennetime. Kendilerini 
alemlere rahmet sananlar, sonunda alemlere zahmet olurlar. Alemlere 
rahmet olan efendimizdir. Ama kendi kendilerini alemlere rahmet ilan 
edenlere ne demeli. Kasıntı olanlara. Belki onları kendinize gelin diye 
kendine çağırıyor ayet. Nebinin insan sancısını düĢünsenize. Ġnsanlara 
karĢı baĢını dikme, insanlara karĢı hava atma derken biz bunu 
Resulallah‟ta ne güzel insanlara karĢı tevazünün örneklerini görüyoruz.  

 
Ve diyor; Ya Ali, Hayber‟in fethinde. Senin elinle yer yüzünün 

tamamının fethedilip bana verilmesinden, bir insanın hidayeti evladır. ĠĢte 
insana saygı, iĢte insana hürmet. Onun için galiba bizim bu manada bu 



ayetlerin verdiği öğüdü öğrenmek için Resulallah‟tan alacağımız çok ders 
var. 

 
 
19-) Vaksıd fiy meĢyike vağdud min savtik* inne enkerel'asvati 

lesavtülhamiyr; 
 
"YaĢamında dengeli olarak haddini bil ve sesini alçalt! Muhakkak ki 

seslerin en çirkini, eĢeklerin sesidir." (A.Hulusi) 
 
19 - GidiĢinde mutedil ol, sesini pes den al, çünkü seslerin en beti 

her halde eĢekler sesidir. (Elmalı) 
 
 
Vaksıd fiy meĢyik hayat yürüyüĢünde dengeli ol. Mıksıdal dengeli 

ol. Hayat bir sırattır. Bu sırattan düĢmemek istiyorsan dengeni bozma. 
Dengeni bozarsan düĢersin. Yani ne elini iyice saçıp savur, ne de sık 
suyunu iç. Dengeli ol. Verirken de dengeli ol. Kazanırken de dengeli ol, 
söylerken de dengeli ol, yürürken de dengeli ol, düĢünürken de dengeli 
ol. AĢırı duygusal olup insanlara kendini kayıtsız Ģartsız teslim etme. 
Ama aĢırı da güvensiz olma insanlara. Dünyayı hepten boĢ verme, fakat 
dünyayı kucaklama da. Elin kârda gönlün yarda olsun, dengeli ol. Her 
açıdan dengeli ol. 

 
vağdud min savtik ve sesini yükseltme. Evet, sesini yükseltme, 

yükselteceğin bir Ģey varsa o da sözündür. Sözünü yükselt. Sözünün 
kalitesini yükselt. Sözün etkisi yüksek sesten kaynaklanıyorsa otoritelik 
ve buyurganlığa delalet eder. Ġnsanların üzerinde hava atma, çalım 
satma, onlara buyurganlığa kalkıĢma. Ama sözün etkisi yüksekliğinden 
kaynaklanıyorsa hikmet ve ilme delalet eder. Onun için 6. ayeti tekrar 
hatırlayalım;lehvel hadiys boĢ boğazlık, içi boĢ sözler. Ġçi boĢsa bir 
sözün onu etkili kılmak için sahibi, buyurgan bir tavır takınıp sesini 
yükseltir doğrusu. Ama içi doluysa zaten o etkisini zaten kendisi gösterir. 

 
[Atlanan cümle: inne enkerel'asvati lesavtülhamiyr. 
Muhakkak ki seslerin en çirkini, eĢeklerin sesidir." (A.Hulusi) 
 
Çünkü seslerin en beti her halde eĢekler sesidir. (Elmalı) 
 
Bu bir kimsenin daima alçak sesle konuĢması ve asla sesini 

yükseltmemesi anlamına gelmez. EĢeğin anırması zikredilerek, 
konuĢurken hangi tür ses ve tondan kaçınılması gerektiğine açıkça iĢaret 
edilmektedir. Sesin ve tonun bir alçak ve yüksek, sert ve yumuĢak Ģekli 



vardır ki tabii ve gerçek ihtiyaç anlarında ihtiyaç hissedilir. Mesela yakın 
mesafeden veya küçük bir topluluğa konuĢan bir insan alçak sesle 
konuĢur; uzak mesafeden veya kalabalık bir topluluğa konuĢan insan ise 
yüksek sesle konuĢmak zorundadır. Aynı Ģekilde Ģart ve duruma bağlı 
olarak ses tonu da zorunlu olarak farklı olur. Dua ederken sesin tonu, bir 
Ģeyi tel'in ederken ki tondan; iyi dilekte bulunurken ki ses tonu, öfke 
anındakinden farklı olmak zorundadır.  

 
Bunda itiraz edilecek birĢey yoktur. Aynı Ģekilde Lokman'ın öğüdü 

de, bir insanın durum ve lüzumu gözetmeksizin sesi daima alçak, tonunu 
daima yumuĢak tutmak zorunda olduğuna dair bir anlamı ihtiva etmez. 
KarĢı çıkılması gereken ses bir insanın baĢkasının gözünü korkutmak, 
küçük düĢürmek ve kabadayıca sindirmek için eĢeğin anırması gibi bir 
ses çıkarması ve anırır gibi bağırmasıdır. (Ebu‟l Al‟â Mevdudi)] 
 
 

20-) Elem terav ennAllâhe sahhare leküm ma fiys Semavati ve 
ma fiyl Ardı ve esbeğa aleyküm niamehu zahireten ve batıneten, ve 
minen Nasi men yücadilü fiyllahi Bi ğayri 'ılmin ve lâ hüden ve lâ 
Kitabin müniyr; 

 
Görmediniz mi ki Allâh, semâlarda ve arzdakileri size hizmetli 

eyledi ve sizin üzerinize zâhirî ve bâtınî olarak nimetlerini yaydı... 
Ġnsanlardan kimi de Allâh hakkında ilme dayanmayan bir Ģekilde, 
hakikatten yoksun ve aydınlatıcı bir bilgisi olmaksızın tartıĢır durur. 
(A.Hulusi) 

 
20 - Görmediniz mi? Allah ı zülcelâl sizin için Göklerdekini ve 

Yerdekini müsahhar kılmıĢ, üzerinize zâhiren ve bâtın en nimetlerini ifaza 
buyurmakta, bununla beraber Nâs içinde kimisi de var ki ne bir ilme, ne 
bir mürĢide ne de tenvir eder bir kitaba istinat etmeksizin Allah hakkında 
mücadele ediyor. (Elmalı) 

 
 
Elem terav ennAllâhe sahhare leküm ma fiys Semavati ve ma 

fiyl Ard iĢte ey insanlar. ġu ana kadar söylediklerini toparlıyor ve bir 
noktaya getiriyor. ĠĢte ey insanlar görmez misiniz ki Allah göklerde ve 
yerde bulunan her Ģeyi emrinize amade kılmıĢtır. 

 
Hikmet, değerli dostlar esere bakıp müessiri görmektir. Araçtan 

amaca gitmektir. Tabiat kanunlarını keĢfetmek keĢif değildir. O kanunları 
koyanı keĢfetmek keĢiftir. Eğer buna ulaĢıyorsa bir amaca ulaĢmıĢ olur. 
Ekmeğe değil ekmeğin sahibine teĢekkür edilir. Ya ekmeğin sahibini 



göremiyorsa, düĢünün. Göğe yere değil onların sahibine teĢekkür edilir. 
ĠĢte burada Allah sizin emrinize amade kılmıĢtır derken göğe ve yere 
değil göğün ve yerin sahibine teĢekkür et mesajı var. 

 
ve esbeğa aleyküm niamehu zahireten ve batıneh açıktan ve 

gizli olarak size nimetlerini bol bol, çok çok ihsan etmiĢtir Allah. Esbağa, 
eksera demektir. Evet, Zahir ne demek istiyor zahirle, batınla? Zahir; 
beden, batın ruh. Zahir ; göz. batın görme yeteneği. Gözü olurda 
görmez. Görmek için yetmiyor ki. Zahir; kulak, batın; iĢitme kabiliyeti. 
Evet, Zahir nimet, batın tena‟um. Nimet verir, elmanız vardır, ayvanız 
vardır, muzunuz vardır, yemeğiniz vardır, etiniz vardır ama eğer onun 
isteyen can onu istemez olursa tena‟um u alırsa nimet, nimet olmaz size 
iĢte o da batınıdır. 

 
ve minen Nasi men yücadilü fiyllahi Bi ğayri 'ılmin ve lâ hüden 

ve lâ Kitabin müniyr  ne ki yine de insanlar içerisinden herhangi bir 
bilgiye, ya da yol gösterici bir kılavuza. Ya da aydınlatıcı bir kitaba 
dayanmaksızın Allah hakkında tartıĢan kimseler çıkabilmektedir. 

 
Evet, inkârın sebebi sayılıyor ayette.  
 
1. ne; Bilgi. Bilgiye dayanmaksızın tartıĢan. Bilgiye dayanmayıp 

neye dayanırlar onlar taklide. Atalara, taklide dayanırlar. 
 
2. si kılavuza dayanmazlar. Maden taklit edeceksiniz, birinin 

arkasından gideceksiniz, bilgiye dayanmayacaksınız tahkike, bari doğru 
kiĢinin arkasından gidin. Doğru kiĢiyi taklit edin. Onun için kılavuza 
dayanmayanlar. 

 
3. Bir kitaba bir belgeye dayanmayanlar. O da en son geliyor; 

Tevrat, Ġncil gibi muharrefte olsa, ellerinde bir belge olmadan konuĢanlar. 
Hepten atanlar, sıkanlar yani.  

 
Özellikle, öncelikle Mekke müĢriklerini kast ediyor ayet. ĠĢte bunlar. 
 
[Ek bilgi; FARKIN FARKINDA MISINIZ? "ALLÂH" BĠR TANRI 

DEĞĠLDĠR! 
Bu bölümde, Kur'ân-ı Kerîm'in bildirdiği "ALLÂH" kavramının 

bütün inançlardaki "TANRI" kavramından niçin son derece farklı 
olduğunu açık seçik göreceksiniz. 

En ilkelinden geliĢmiĢine kadar, hemen herkesin düĢüncesinde bir 
"Tanrı" kavramı vardır... O'na kızar, O'nu sever, O'nu yargılar, zaman 
zaman yaptığı yanlıĢ (!) iĢleri yüzünden O'nu itham eder; âdeta O'nu 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/farkinfarkindamisiniz.htm
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yukarıda bir yıldızda ya da galaksinin herhangi bir yerinde boĢlukta 
oturmakta olan tonton bir dede, ya da celâlli bir sultan gibi hayal ederiz! 

Biraz daha geniĢ düĢünenler ise, bu hayalimizde var kabul ettiğimiz 
"Tanrı"nın gerçekte var olmasının mümkün olmadığını belirterek; "Biz 
tanrıya inanmıyoruz" derler ve bu yüzden de "ateist-tanrı tanımaz" olarak 
adlandırılırlar. 

Oysa gerçekte, ne tanrı tanımazların (ateistlerin), ne de 
duyduklarına göre hiç düĢünmeden Ģartlanma yollu bir tanrı var 
sananların; Hz. Muhammed'in açıkladığı "ALLÂH"tan haberleri yoktur! Bu 
yüzden de "Tanrı" ile "ALLÂH" kavramlarını aynı zannedip, hatta sanki 
iyi bir iĢ yapıyor sanısı ile "ALLÂH" yerine dillerine "Tanrı" kavramını 
dolarlar... Aslında yaptıkları doğrudur; zira onlar gerçekten "Allâh"tan ve 
"Allâh" kavramından söz etmeyip, hayallerinde varsaydıkları 
"Tanrılarından" bahsetmektedirler. 

ġunu kesinlikle bilelim ki; Rasûlullâh Muhammed Mustafa 
(aleyhisselâm) ve Kur'ân-ı Kerîm Ģu çok önemli gerçeği 
vurgulamaktadır: 

ÖTEDE ya da ÖTENDE bir TANRI yoktur; SADECE "ALLÂH" 
vardır!.. 

“ALLÂH'ı (adıyla iĢaret edileni) hakkıyla değerlendiremediler!.." 
(Hac/ 74) Âyeti bizim bu konudaki ihmâlimize iĢaret eder… (A. Hulusi) 
(http://www.ahmedhulusi.org/yazi/farkinfarkindamisiniz.htm )] 

 
 
 
21-) Ve izâ kıyle lehümüt tebiu ma enzellAllâhu kalu bel 

nettebi'u ma vecedna aleyhi abaena* evelev kâneĢĢeytanu 
yed'uhüm ila azâbis sa'ıyr; 

 
Onlara: "Allâh'ın inzâl ettiğine tâbi olun" denildiğinde: "Hayır, 

babalarımız ne yaptıysa biz de ona tâbiyiz" dediler... ġeytan (bedensel 
istekleri) kendilerini alevli ateĢin azabına çağırırsa da mı? (A.Hulusi) 

 
21 - Ve Allahın indirdiğine tabi' olun denildiği vakit kendilerine 

«hayır, biz atalarımızı neyin üzerinde bulduksa onun ardınca gideriz» 
diyorlar, ya ġeytan onları Saîr azâbına davet ediyor idiyse de mi? 
(Elmalı) 

 
 
Ve izâ kıyle lehümüt tebiu ma enzellAllâhu kalu bel nettebi'u 

ma vecedna aleyhi abaena ĠĢte bunlar dedik, devam ediyoruz. Böyleleri 
Allah‟ın indirdiği hükümlere uyun denildiğinde, asla derler. Biz sadece 
babalarımızın hayat tarzına uyarız. 

http://www.ahmedhulusi.org/kitap/allah.htm
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http://www.ahmedhulusi.org/kuran/022_hac.htm
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/farkinfarkindamisiniz.htm


 
evelev kâneĢĢeytanu yed'uhüm ila azâbis sa'ıyr ne yani Ģeytan 

onları çılgın bir ateĢin azabına çağırmıĢ olsa da mı bunda ısrar edecek 
babalarının yoluna uyacaklar. 

 
Çok ilginçtir burada Ģeytanla babalar yoluna uyma örtüĢtürülüyor. 

Adeta ben Allah‟a, ben hakikate, ben vahye uymam diyenler uydukları 
neyse Ģeytana uymuĢ oluyorlar. Babaları taklit, Hakikatin referansı 
babalar değildir diyor. Hakikat değerini kıdeminden almaz diyor. Yani 
sabık olanın değil, sadık olanındır Ġslam diyor.  

 
Evet, Ġlâ de hem yular manasına gelir taklidin üretildiği, hem de 

gerdanlık. Yani bir izleme olayı ya yular gibidir, ya gerdanlık gibidir. Eğer 
doğruyu izliyorsanız gerdanlık olur, yanlıĢı izliyorsanız yular. 

 
Lokman gibi iyi atalar takip edilir, zımnen var zaten burada. Fakat  

e ve lev kane abaühüm la ya‟kılune Ģey‟ev ve la 
yehtedun.(Bakara/170) öyle diyordu ya Kur‟an; Onlar babaları hiçbir Ģey 
akletmeyen, hidayet üzere olmasalar da mı babalarını izleyecekler. Bu 
ibareye benzer bir ibare. 

 
 
22-) Ve men yüslim vechehu ilAllâhi ve huve muhsinün 

fekadistemseke Bil 'urvetil vüska* ve ilAllâhi akıbetül' umûr; 
 
Kim muhsin olarak vechini (Ģuurunu) Allâh'a teslim ederse, 

gerçekten en sağlam kulpa tutunmuĢ olur... ĠĢlerin sonu Allâh'adır! 
(A.Hulusi) 

 
22 - Halbuki her kim özü Muhsin olarak yüzünü tertemiz Allaha 

tutarsa o hakikaten en sağlam kulpa yapıĢmıĢtır, öyle ya bütün iĢlerin 
akıbeti Allaha dayanır. (Elmalı) 

 
 
Ve men yüslim vechehu ilAllâhi ve huve muhsinün 

fekadistemseke Bil 'urvetil vüska ama kim de bütün varlığı ile 
görürcesine inandığı, evet, ve huve muhsinün Resulallah‟ın ihsanı 
tarifinden yola çıkarak böyle çevirirsek sanırım daha doğru bir çeviri olur. 
Bütün varlığıyla görürcesine inandığı Allah‟a teslim olursa iĢte o kopmaz 
bir halkaya sımsıkı yapıĢmıĢ olur. ve ilAllâhi akıbetül' umûr en nihayet 
her iĢ döner dolaĢır, sonucunu takdir etmesi için Allah‟a varır. 

 



Allah‟ın yok neyin var? Allah‟ın var, neyin yok diyor adeta ayet. Lâ 
havle ve lâ Kuvvete illâ Billâh. Evet, eğer insan herhangi bir güç ve 
kuvvet taĢıyorsa, bunu Allah sayesinde elde ediyor. Onun için eğer 
gücün olsun istiyorsan Allah‟a yaslan. Ayetin söylediği kısaca bu. 

 
 
23-) Ve men kefere fela yahzünke küfruh* ileyNA merci'uhüm 

fenünebbiühüm Bima amilu* innAllâhe 'Aliymün Bizatissudur; 
 
Kim de inkâr ederse, onun inkârı seni mahzun etmesin! Onların 

dönüĢleri bizedir, yaptıkları Ģeyleri kendilerinden haber vereceğiz... 
Muhakkak ki Allâh, içinizdekilerin, Esmâ'sıyla Zâtı olarak Aliym'dir. 
(A.Hulusi) 

 
23 - Kim de küfrederse artık onun küfrü seni mahzun etmesin, onlar 

dönüp bize gelecekler o vakit biz onlara bütün yaptıklarını haber 
vereceğiz, her halde Allah, bütün sînelerin künhünü bilir. (Elmalı) 

 
 
Ve men kefere fela yahzünke küfruh kimde inkâra saparsa artık 

onun inkârına üzülmen gerekmiyor bundan sonra. UlaĢtırdın hakikati, 
fakat hala inkârda direniyorsa üzülmeye değmez. ileyNA merci'uhüm 
fenünebbiühüm Bima amilu nasıl olsa sonunda bize dönecekler ve biz 
yaptıklarının iç yüzünü kendilerine bir bir haber vereceğiz. innAllâhe 
'Aliymün Bizatissudur çünkü Allah göğüslerde ki en mahrem sırları 
bilendir. 

 
 
24-) Nümetti'uhüm kaliylen sümme nadtarruhüm 

(nazdarruhum) ila azâbin ğaliyz; 
 
Kısa süre dünya zevkini yaĢarlar... Sonra onları, ağır - Ģiddetli bir 

azabı yaĢamaya mecbur ederiz. (A.Hulusi) 
 
24 - Biz onlara biraz zevk ettiririz de sonra kendilerini galîz bir 

azâba muztar (zorlanmıĢ, cebr olunmuĢ) kılarız. (Elmalı) 
 
 
Nümetti'uhüm kaliylen sümme nadtarruhüm (nazdarruhum) ila 

azâbin ğaliyz tadımlık bir hazzı kısa vadede tüketmelerini 
sağlarız.Nümetti'uhüm kaliylen tadımlık bir haz. Meta‟. Zaten tadımlık, 
zaten az, ama onu kısa vadede tüketmelerini sağlarız. Hovardaca 
harcarlar. O hazzın peĢine giderler mutluluğun değil. Mutluluk dünyevi bir 



Ģey değil çünkü. Hazzın peĢine gidenler mutluluğu unuturlar. Haz bir tür 
mutluluk için alkol hükmündedir. Nasıl alkol aklın üzerini örterse, haz da 
mutluluğun üzerini örter. Onun için haz ve zevk mutluluk değildir. Sahte 
mutluluktur. Dahası; 

 
nadtarruhüm ila azâbin ğaliyz. Ve en sonunda onları altından 

kalkamayacakları ağır bir azaba mahkum ederiz. 
 
 
25-) Ve lein seeltehüm men halekas Semavati vel Arda 

leyekulünnAllâh* kulilHamdü Lillâh* bel ekseruhüm lâ ya'lemun; 
 
Yemin olsun ki eğer onlara: "Semâları ve arzı kim yarattı?" diye 

sorsan, elbette: "Allâh" diyecekler... De ki: "El Hamdu Lillâh = Hamd, 
Allâh'a aittir!"... Hayır, onların çoğunluğu anlayabilmezler! (A.Hulusi) 

 
25 - Celâlim hakkı için sorsan onlara: o Gökleri ve Yeri kim yarattı? 

Her halde elbet Allah diyecekler, «elhamdülillah» de, fakat pek çokları 
bilmezler. (Elmalı) 

 
 
Ve lein seeltehüm men halekas Semavati vel Arda 

leyekulünnAllâh Ģimdi eğer onlara kalkıp da sorsan gökleri ve yeri 
yaratan kimdir diye, hiç tereddüt etmeden Allah‟tır derler. 

 
Açık, Allah‟tır demek yetmez diyor. MüĢriklerden bahsediyor. 

Allah‟a iman ediyorlar, inkar etmiyorlar. Ama bu yetmez. Gökleri ve yeri 
yaratanın onlara bir amaç tayin ettiğine de iman etmek lazım. Eğer 
göklere ve yere amaç tayin ediyorsa, yaratıkların Ģah eseri olan insanı 
amaçsız mı bıraktı, sahipsiz mi bıraktı. ĠĢte amaçsız kılmadığına da iman 
etmek lazım. 

 
kulilHamdü Lillâh sen de övgüler bütünüyle yalnızca Allah‟a 

mahsustur de. bel ekseruhüm lâ ya'lemun ne ki onların çoğu bunu dahi 
kavramaktan, bunu dahi anlamaktan, akletmekten acizdirler. Neyi? 
Övgülerin çoğunun Allah‟a has olduğu gerçeğini dahi, yani eğer siz 
Allah‟a aracılar koĢmaya çalıĢıyorsanız, övgülerinizin bazılarını da 
onlara, Allah‟a ait övgülerin bir kısmını da onlara aktarıyorsunuz 
demektir. Aracılara aktarıyorsunuz. Hani hamd‟inize de Ģirk 
koĢuyorsunuz demektir. 

 
 



26-) Lillâhi ma fiys Semavati vel Ard* innAllâhe "HU"vel 
Ğaniyyül Hamiyd; (A.Hulusi) 

 
Semâlarda ve arzda ne varsa Allâh içindir (O'nun Esmâ'sının iĢaret 

ettiği özelliklerin seyrinin oluĢması için)... Muhakkak ki Allâh, "HÛ"; 
Ğaniyy'dir, Hamiyd'dir. 

 
26 - Göklerde ve Yerde ne varsa Allah‟ındır, hakikat Allah, öyle 

ganî öyle Hamîdir. (Elmalı) 
 
 
Lillâhi ma fiys Semavati vel Ard göklerde ve yerde olan her Ģey 

Allah‟a aittir. innAllâhe "HU"vel Ğaniyyül Hamiyd Ģüphesiz Allah var 
ya iĢte O‟dur kendi kendine yeterli olan, O‟dur her tür övgüye layık olan. 

 
Ġnsan kendi kendine yetmez. Allah kendi kendine yeter. Yani Ģirk 

insanın kendi kendine yetme iddiasıdır. Eğer bir Ğaniy varsa El Ğaniy, O 
da Allah‟tır. 

 
 
27-) Velev enne ma fiyl Ardı min Ģeceretin aklamün vel bahru 

yemüddühu min ba'dihi seb'atü ebhurin ma nefidet kelimatullah* 
innAllâhe Aziyzün Hakiym; 

 
Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa ve deniz de (mürekkep 

olsa), ondan sonra yedi deniz de ona eklense, Allâh'ın kelimeleri 
tükenmez... Muhakkak ki Allâh Aziyz'dir, Hakiym'dir. (A.Hulusi) 

 
27 - Eğer yerdeki ağaçlar hep kalem olsa deniz de mürekkep, 

arkasından yedi deniz, Allahın kelimatı tükenmez, hakikat Allah, azîz 
hakîmdir. (Elmalı) 

 
 
Velev enne ma fiyl Ardı min Ģeceretin aklamün vel bahru 

yemüddühu min ba'dihi seb'atü ebhurin ma nefidet kelimatullah ve 
eğer dünyanın tüm ağaçları kalem olsaydı, tüm denizleri de mürekkep 
olsaydı, buna yedi deniz daha eklenseydi Allah‟ın kelimeleri yine de 
tükenmezdi. innAllâhe Aziyzün Hakiym çünkü Allah‟tır üstün ve yüce 
olan, Allah‟tır her Ģeyi hikmetle yaratan. 

 
Allah‟ın ayetleri, surenin ana konusu olan söze dikkat çekerim. 

Surenin ekseni söz, sözün gücü. YaratılmıĢlar evreninin tümü bir ayettir 
aslında. Ġnsan bir ayettir. 



 
Ve fiyl Ardı ayatun lilmukıniyn, Ve fiy enfüsiküm* efela 

tubsırun. (Zariyat/20-21) yani her Ģey bir ayettir. Varlıkların tamamını 
bilme iddiamızın gülünçlüğünü ifade ediyor öncelikle ayet. Yani Allah‟ın 
ayetleri bitmez. Allah‟ın ayetlerini tüketemezsiniz. Varlıkların tamamını 
insanın bilme iddiası gülünç kaçıyor. Eğer bu varlıkların tamamını alt alta 
sıralamak için denizler mürekkep olsa ağaçlar kalem, yine de yetmezdi. 

 
Ama burada bir baĢka Ģeye daha dikkat çekiliyor. Yani bu Kur‟an ın 

söz imkanına. Bu vahyin elinizde tuttuğunuz bu vahyin söz imkanını 
tüketmeye kalksanız tüketemezsiniz. 1.400 yıldır tüketilebildi mi? Bakınız 
her çağa hitap etmesi iĢte bu mucizesinden kaynaklanıyor bu Kur‟an 
vahyinin. Onun için Allah‟ın kelamı bir kez indi, ama mana her an iniyor. 
Onun için vahyin, Kur‟an vahyinin söz imkanını kimse tüketemez.  O 
nedenle hiçbir müfessir ben son tefsiri yazdım, hiçbir meal sahibi ben 
son meali yazdım, hiçbir mütercim ben son tercümeyi yaptım 
diyemeyecektir. Çünkü vahyin mucizesi gereği imkanı tüketilemeyecektir. 

 
 
28-) Ma halkuküm ve lâ ba'süküm illâ kenefsin vahıdetin, 

innAllâhe Semiy'un Basıyr;  
 
Sizin yaratılmanız da, daha sonra yeni bir yapıyla yeni bir boyutta 

oluĢumunuz da (bâ's) bir tek nefsinki gibidir... Muhakkak ki Allâh, 
Semi'dir, Basıyr'dir. (A.Hulusi) 

 
28 - Sizin yaratılmanız da, ba's olunmanız da ancak tek bir nefis 

gibidir. Hakikat Allah, semîdir basîrdir. (Elmalı) 
 
 
Ma halkuküm ve lâ ba'süküm illâ kenefsin vahıdeh tümünüzün 

yaratılması ve tekrar diriltilmesi onun için bir tek canın yaratılması ve 
diriltilmesi gibidir. Tek bir canın. innAllâhe Semiy'un Basıyr kuĢkusuz 
Allah her Ģeyi iĢitir, her Ģeyi bilir. 

 
Ma kaderullahe hakka kadriHĠ.. (Hac/74) Allah‟ı hakkıyla takdir 

edemediler her Ģeyi iĢitir ve bilir ama, sanki bazı Ģeyleri iĢitmezmiĢ gibi 
davranıyor insanoğlu. 

 
 
29-) Elem tera ennAllâhe yulicülleyle fiynnehari ve 

yulicünnehare fiylleyli ve sahhareĢ ġemse vel Kamere küllün yecriy 
ila ecelin müssemmen ve ennAllâhe Bima ta'melune Habiyr; 



 
Görmedin mi ki Allâh, geceyi gündüze dönüĢtürüyor, gündüzü de 

geceye dönüĢtürüyor! GüneĢ'i ve Ay'ı iĢlevlendirmiĢtir! Her biri belli bir 
ömre kadar iĢlevine devam eder... Allâh yaptıklarınızdan (yaratanı 
olarak) Habiyr'dir. (A.Hulusi) 

 
29 - Görmedin mi? Allah geceyi gündüze sokuyor, gündüzü geceye 

sokuyor ve ġems-ü Kameri teshir etmiĢ hepsi müsemmâ bir ecele doğru 
cereyan ediyor ve filvaki' Allah, bütün yaptıklarınıza habîrdir. (Elmalı) 

 
 
Elem tera ennAllâhe yulicülleyle fiynnehari ve yulicünnehare 

fiylleyl fark etmez misin ki ey insan Allah geceyi uzatıp gündüzü 
kısaltıyor ve gündüzü uzatıp geceyi kısaltıyor. Kâinatta ki çift kutupluluk 
yasasına bir atıf aslında. Eğer anlamaya çalıĢıyorsanız varlığı, mahlukatı 
bu yasayı öncelikle anlamalısınız dercesine.  

 
ve sahhareĢ ġemse vel Kamere küllün yecriy ila ecelin 

müssemme o güneĢi ve ayı bir yasaya tabi kıldı da her biri sonu yasa ile 
belirlenenmiĢ bir süre doluncaya kadar hareketini, deveranını sürdürüyor. 

 
GüneĢin ve ayın bir yörüngesi var ey insan, ya senin yörüngen var 

mı? senin cazibe, çekim merkezin neresi. ġeytanın cazibesine kapılıp 
onun çevresinde mi dönüyorsun, imanın cazibesine kapılıp onun 
çevresinde mi. Neyin etrafında pervanesin ey insan. Allah bilmiyor mu 
sanırsın, buyurun o zaman; 

 
ve ennAllâhe Bima ta'melune Habiyr yine bilmez misin ki ey 

insan Allah yaptığınız her Ģeyden haberdardır. Yani neyin etrafında 
döndüğünü, hangi Ģeyin cazibesine kapıldığını çok iyi bilir. 

 
 
30-) Zâlike Bi ennAllâhe "HU"vel Hakku ve enne ma yed'une 

min dûnihil bâtılu ve ennAllâhe "HU"vel 'Aliyyül Kebiyr; 
 
Bu böyledir çünkü Allâh, "HÛ"dur; Hak'tır (Mutlak Hakikattir)... 

Muhakkak ki, O'nun dûnunda isimlendirdikleri Ģeyler, asılsız - boĢ 
Ģeylerdir! Muhakkak ki Allâh "HÛ"dur; Alîy'dir, Kebiyr'dir. (A.Hulusi) 

 
30 - Bu Ģundan: çünkü Allah hakikat hak o, ondan baĢka 

çağırdıklarınız hep bâtıl ve hakikat Allah, yegâne yüksek büyük o. 
(Elmalı) 

 



 
Zâlike Bi ennAllâhe "HU"vel Hakk iĢte bu yüzdendir ki Allah 

mutlak hakikatin ta kendisidir. Mutlak hakikat eĢyaya amaç verendir. 
EĢyanın O‟ndan bağımsız bir hakikati olduğunu kabul etmek O‟nu inkar 
etmek anlamına gelir. ġirk tir iĢte bu. ve enne ma yed'une min dûnihil 
bâtıl ve O‟nun dıĢında yalvarıp yakardığı her Ģey boĢtur, batıldır, hiçbir 
maksada ulaĢtırmaz. 

 
ve ennAllâhe "HU"vel 'Aliyyül Kebiyr Evet, O Allah ki yüce olan 

O‟dur, ulu olan sadece O‟dur. 
 
 
31-) Elem tera ennel fülke tecriy fiyl bahri Bi nı'metillâhi li 

yüriyeküm min âyâtiHĠ, inne fiy zâlike leâyâtin li külli sabbarin 
Ģekûr; 

 
ĠĢaretlerinden size göstermek için, Allâh nimeti olarak gemilerin 

denizde akıp gittiğini görmedin mi? Muhakkak ki bunda pek sabırlı ve çok 
Ģükreden herkes için elbette dersler vardır. (A.Hulusi) 

 
31 - Baksan a size âyetlerinden göstermek için nimetiyle gemilerin 

denizde akıĢına! ġüphe yok ki bunda pek sabırlı ve çok Ģükürlü olanlar 
için bir çok âyetler vardır. (Elmalı) 

 
 
Elem tera ennel fülke tecriy fiyl bahri Bi nı'metillâhi li 

yüriyeküm min âyâtiH görmez misin ki ey insan O‟nun kudret delillerini 
size göstermek için gemiler denizde Allah‟ın nimeti sayesinde yol 
alıyorlar. Ya da; “nasıl yol alıyorlar.” Bunu görmez misin. 

 
20. ayette kullanılan ispat yönteminin aynısı burada da kullanılıyor. 

Kainata bakıĢ açımız çevriliyor eĢyaya. EĢyanın yasalarına dikkat 
çekiliyor. O yasaları koyan sana da bir yasa koymuĢ değil midir deniliyor 
adeta. 

 
inne fiy zâlike leâyâtin li külli sabbarin Ģekûr çünkü bütün 

bunlarda derin bir Ģükran duygusuyla ona kullukta sabredenler için 
ayetler, mesajlar ibretler, hikmetler vardır. 

 
 
32-) Ve izâ ğaĢiyehüm mevcün kezzuleli de'avullahe 

muhlisıyne lehüd diyn* felemma neccahüm ilel berri feminhüm 
muktesıd* ve ma yechadü Bi âyâtiNA illâ küllü hattarin kefur; 



 
Onları kara bulutlar gibi bir dalga kapladığında, inançlarını sadece 

O'na hâlis kılarak Allâh'a dua ederler... Onları karaya (çıkarıp) 
kurtardığımızda, onlardan bazısı orta yolu tutar. ĠĢaretlerimizi çok gaddar 
ve çok nankör olandan baĢkası bile bile inkâr etmez. (A.Hulusi) 

 
32 - Ve kara bulutlar gibi dalga sardığı vakit onları dini Allaha hâlis 

kılarak yalvarırlar, sonra karaya çıkarıldığı vakit içlerinden doğru giden 
de bulunur ve bizim âyetlerimize ancak gaddar, nankör olanlar çıfıtlık 
eder. (Elmalı) 

 
 
Ve izâ ğaĢiyehüm mevcün kezzuleli de'avullahe muhlisıyne 

lehüd diyn derken dalgalar onları kara ölüm gölgeleri gibi kuĢattığında 
yalnız O‟na yönelerek baĢlarlar yalvarıp yakarmaya. Neden? Çünkü 
nasırlarına basılmıĢtır ana dilde off..! çekerler. Çünkü üzerlerine sürülen 
sentetik küfür boyaları dökülmüĢtür, altından Hakkın boyası fıtrat 
çıkmıĢtır. Onun için düĢen uçakta, batan gemide ateist kalmaz. Hepsi 
aslına dönmüĢtür. Yani öz boya ortaya çıkmıĢtır ve onun içinde ana dilini 
söyler gibi baĢlar Allah‟a dua etmeye. Off..! anam..! ı ana dilinde söyler 
isterse beĢ dili ana dili gibi bilsin. Çünkü canı yanmıĢtır. 

 
felemma neccahüm ilel berri feminhüm muktesıd fakat onları 

sağ salim karaya çıkarır çıkarmaz onlardan kimileri ortada kalıp 
bocalamaya baĢlar, ya da dengeyi tutturur. Ama tercihimiz benzerlik 
arzeden Ankebût/65 ve Ġsra/67 ye dayanıyor. YanlıĢ üst yapı ile örtüyü 
sıyıran fıtrat arasında sıkıĢıp kalmak. Yani yanlıĢ üst yapı var, küfür, Ģirk, 
ilhad, sapma, batıl üst yapı olarak insan terbiyesini öyle görmüĢ. Ama 
fıtratta doğru alt yapı. Bunun arasında ki örtü yırtılıvermiĢ. Kalın küfür 
örtüsü o hadise ile o musibetle, bela ile ölüm korkusu ile yırtılıvermiĢ 
insan ikisinin arasında bocalamaya baĢlar. BaĢlar yalpa yapmaya. ĠĢte 
burada ki ifade de o. Muhtasıp. 

 
ve ma yechadü Bi âyâtiNA illâ küllü hattarin kefur zaten 

ayetlerimizi sahtekar kafirlerden baĢkası, belki burada ki hattar‟ı dönek 
diye çevirmek daha doğru olur. Dönek kafirlerden baĢkası bile bile inkar 
etmez. Hattar ve kefur 31. ayette ki sabbar ve Ģekur‟un zıddı. 

 
 
33-) Ya eyyühenNasütteku Rabbeküm vahĢev yevmen lâ 

yecziy validün an veledih* ve lâ mevludün huve cazin an validihi 
Ģey'a* inne va'dAllâhi hakkun fela teğurrenekümül hayatüd dünya, 
ve lâ yeğurrenneküm Billâhil ğarur; 



 
Ey insanlar! Rabbinizden (size yaptıklarınızın karĢılığını - sonucunu 

kesinlikle yaĢatacağı için) korunun; babanın evladından, evladın da 
babasından hiçbir yararı olmayacağı süreçten dehĢet duyun! Muhakkak 
ki Allâh'ın vaadi haktır! Dünya yaĢamı sakın sizi aldatmasın... O çok 
aldatıcı da (vehme tabi bilinciniz) Allâh'la (O sizin hakikatinizdir, size bir 
Ģey olmaz diye) sizi aldatmasın (Sünnetullâh'ı görmekten perdelemesin)! 
(A.Hulusi) 

 
33 - Ey insanlar rabbinizden korkun ve bir günü sayın ki ata 

evlâdından bir Ģey ödeyemez, evlat o da atasından bir Ģey ödeyecek 
değildir, Muhakkak Allahın vaadi hak, o halde sakının Dünya hayat sizi 
aldatmasın ve sakının o mağrur sizi Allaha güvendirmesin. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühenNasütteku Rabbeküm ey insanlık ailesi rabbinize 

karĢı sorumluluğunuzun bilincine varın. vahĢev yevmen lâ yecziy 
validün an veledih* ve lâ mevludün huve cazin an validihi Ģey'a 
dahası ne anne babanın çocuğuna, ne de çocuğun anne babasına hiçbir 
fayda sağlamayacağı o bir günün dehĢetinden sakının, çekinin, korkun. 
inne va'dAllâhi hakkun unutmayın ki Allah‟ın vaadi mutlaka 
gerçekleĢecek. Bir gün gelecek bunun doğru olduğunu gözlerinizle 
göreceksiniz.  

 
fela teğurrenekümül hayatüd dünya, ve lâ yeğurrenneküm 

Billâhil ğarur Ģu halde bu dünya hayatı sizi asla aldatmasın, dahası 
hiçbir aldatıcının hiçbir türü sizi Allah ile aldatmasın. Yani Ģeytani 
düĢünceler sizi Allah ile aldatmasın. O‟nun bağıĢlayıcılığını ve rahmetini 
istismar ettirmeye kalkmasın. ĠĢte günahı nasıl olsa affeder demesin, 
dedirtmesin. O‟nun kesesinden he önüne gelene yerli yersiz rahmet 
dağıtanlar siz aldatmasın. Onları günaha teĢvik eden günah makineleri 
olarak görün. Onun içinde onlar sizin Ģeytanınız olmasın, sizi Allah ile 
aldatmakta, baĢka Ģeyle aldatmakta aynıdır, kimse aldatmasın. 

 
 
34-) ĠnnAllâhe 'ındeHU ılmüs saati, ve yünezzilül ğays* ve 

ya'lemu ma fiyl' erham* ve ma tedriy nefsün ma zâ teksibü ğadâ* ve 
ma tedriy nefsün Bi eyyi Ardın temut* innAllâhe 'Aliymun Habiyr; 

 
Muhakkak ki o saatin (ölümün) ilmi Allâh indîndedir; yağmuru 

indirir; rahimlerde olanı bilir; hiçbir benlik yarının ne getireceğini bilmez; 
hiçbir nefs nerede öleceğini de bilmez! Muhakkak ki Allâh, Aliym'dir, 
Habiyr'dir.(A.Hulusi) 



 
34 - Her halde Allah, saate ilim onun yanındadır, ve yağmuru o 

yağdırır, rahimlerde ne var o bilir, ve hiç bir nefis yarın ne kazanacağımı 
bilmez, bir nefis hangi Yerde öleceğini de bilmez, Ģüphesiz ki Allah 
alîmdir, habîrdir.(Elmalı) 

 
 
ĠnnAllâhe 'ındeHU ılmüs saah Ģu bir gerçek ki son saatin bilgisi 

sadece Allah katındadır. ve yünezzilül ğays yağmuru yağdıran O‟dur. 
ve ya'lemu ma fiyl' erham rahimlerde yer tutanı, beklenen geleceği 
bilen O‟dur. ve ma tedriy nefsün ma zâ teksibü ğadân oysa ki hiç 
kimse yarın ne kazanacağını bilemez. ve ma tedriy nefsün Bi eyyi 
Ardın temut yine hiç kimse nerede öleceğini, nerede yıkılıp kalacağını, 
son nefesini nerede vereceğini bilemez. Teknolojisi ne kadar geliĢmiĢ 
olursa olsun, bilim ne kadar ilerlemiĢ olursa olsun bilemez. innAllâhe 
'Aliymun Habiyr peki kim bilir? Sadece aliym ve habiyr olan Allah bilir. 
Çünkü Allah her Ģeyi bilendir, her Ģeyden haberdar olandır. 

 
Ey parçayı yaĢayan, ey yaĢadığı parçanın etkisinde kalan, ey 

bütünü parça zanneden, ey gözünü parçaya dikip de bütünü görmeyen 
insan, bütünü göremiyorsan bari bütünü gören bir Allah olduğunu bil, 
bütünü görene teslim ol. Bütünü görenin senin için hayrı dileyeceğine 
inan ve o bütünün sahibine olan imanını tevhid üzere kıl. Zaten tevhid 
budur. Her Ģeyin her Ģeyle bağlantısını, her Ģeyin bir Ģeyle, yani Allah ile 
bağlantısı. Ve unutma Allah‟tan kaçıracağın herhangi bir Ģeyin olamaz. 
Çünkü Allah‟ın haberdar olmadığı hiçbir Ģeyin yok. O nedenle de madem 
kaçıramayacaksın, madem O‟ndan habersiz hiçbir Ģey yapamayacaksın, 
bari O‟nun razı olduğu bir hayat yaĢa da O‟nun cennetine nail ol. 

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



Ġslamoğlu Tef. Ders. SECDE SURESĠ (01-30) (130) 
 
 
"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; (Tâhâ 25-26-27-28) 
 
Rabbim, göğsüme geniĢlik ver, kolaylaĢtır iĢimi, düğümü çöz 

dilimden, ki anlasınlar beni. Amin! 
 
Değerli Kur‟an dostları bugün Secde suresine baĢlayacağız. Kur‟an 

da secde ismi ile yer alan bu sure i celile, aslında Kur‟an ın tamamının bir 
dip akıntısı gibi kaplayan, Allah‟a tazim ve itaatin de simgesi olan secdeyi 
isim olarak almıĢ. 

 
Secde Allah‟a teslimiyeti ifade eder. Bana; Ġnsanın Allah karĢısında 

ki esas duruĢu, dahası klas duruĢun ne olabilir diye sorsa biri, secde 
derdim. Secde kulun rabbi karĢısında ki klas duruĢudur. Secde bir aĢk 
hareketidir. Kulun acziyetini bilmesi, Allah‟ın sınırsızlığını bilmesi. Kulun 
yetersizliğini, Allah‟ın yettiğini bilmesi ve bu bilme hareketinin, bu bilme 
iĢinin insanda iç dünya inĢa etmesi. Bu bilginin inĢa ettiği iç dünyanın 
doğal olarak insanın kaslarına yansıması ve Allah‟ın sınırsızlığını bilen 
yüreğin bedene doğal bir emir vererek onu secdeye kapanması. ĠĢte 
onun için secde bir aĢk hareketidir. Evrensel besteyi insanca söylemektir 
secde. 

 
Secde Allah‟ın insanı koyduğu yere, insanın razı olduğunu ifade 

etmesidir. Secde Allah‟ın insana verdiği rolü, insanın pazarlıksız 
oynayacağına dair bir imzadır. Beden dili ile atılmıĢ muhteĢem bir imza. 
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Evet sure adını 15. ayetinden alır. Tirmizi camiin de bu sureyi bu 
adla anar. Yine Tirmizi nin Cabir Bin Abdullah‟tan naklettiği; Resulallah 
elif, lâm, mim; tenzil ve Tebârekelleziy BiyediHĠlMülkü, ve HUve 'alâ 
külli Ģey'in Kadiyr. (Mülk/1) surelerini uyumadan önce her gün okurdu. 
Rivayetinden anlıyoruz ki Resulallah döneminde bu sure baĢka isimlerle 
de anılmıĢ. Ki bu hadiste anıldığı ad ilk ayetleri. 

 
Mekkidir suremiz ve kendi içerisinde bir bütünlüğe sahiptir. Onun 

içinde sure içerisinde bazı rivayetlerin söylediği gibi Medine‟de indiği 
rivayet edilen ayetleri, bu rivayeti göz ardı edebiliriz çünkü bu bütünlüğü 
surede görüyoruz. Bu bütünlüğü göz ardı edecek bir sahih delile de sahip 
değiliz. 

 
Müslümanlara karĢı Ģiddete imaen de olsa sure atıf yapmaz. 

Buradan neyi çıkarıyoruz? Buradan surenin iniĢ yılını yaklaĢık 
çıkarıyoruz. Çünkü surede Ģiddete imaen de olsa atıf yoksa eğer, henüz 
daha Mekke de Müslümanlara yönelik Ģiddetin baĢlamadığı bir dönemde 
indiğini, bu dönemin de yaklaĢık Mekke döneminin en geç 8. yılından 
önce inmiĢ olması gerektiğini düĢünebiliriz. Hatta sure 14. ayetinde bir 
atıfta bulunur. Bu atıf HaĢr suresinin 19. ayetine atıftır. Biz bu atfı dikkate 
alırsak demek ki mutlaka bu surenin haĢr suresinden sonra inmiĢ olması 
lazım, ona bir atıf var çünkü haĢr/19 a bir atıf olduğuna göre surede, bu 
sure haĢr dan sonra inmiĢ olması lazım. HaĢr suresinin de Mekke de 4 
ya da 5. yılda indiğini biliyoruz. O halde bu sure en ilk 4 ya da 5. En geç 
7 – 8. yılda inmiĢ olmalıdır.  

 
Vahye atıfla baĢlar sure, ona iftira diye getirilir 1 ve 3. ayetlerde. 

Ahiret hayatını ele alır tüm surelerde olduğu gibi. Çünkü Kur‟an ın 
tamamı her surenin içinde yansır. Yani her sure Kur‟an ın tamamına 
tutunmuĢ bir aynadır aslında. Onun içinde 4 ve 14. ayetler arasında 
ahiret iĢlenir. 

 
Mü‟minleri ahirette kimsenin hayal bile edemeyeceği muhteĢem 

sürprizlerin beklediğini vurgular 17. ayet. GeçmiĢten ibretler ve örnekler 
verir. Mesela Hz. Musa ve Ġsrail oğullarından verdiği gibi. Ve sure bu 
örneklerin ardından ilk ve son tüm çağlardaki muhataplarına hitap ederek 
son bulur. 

 
Nüzulde 73. sırada yer alır, Nahl ve Nuh sureleri arasında yer alır. 

Çoğunluğun taksimatına göre 30 ayettir. Ġstisnası Basralıların 
taksimatıdır ki, onlara göre de 27 ayettir. Yani surenin mahiyetinde 
metninde hiçbir eksiklik ya da fazlalık söz konusu değildir, fakat bunların 
bölümlenmesi, taksim edilmesi, ayet olarak rakamlandırılması hususu 



ekollere göre değiĢebilir. Bu kısa giriĢ bilgilerinden sonra sureye 
geçebiliriz.  

 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
1-) Elif, Lâââm, Miiiym; 
 
Elif, Lâm, Mim. (A. Hulusi) 
 
01 - Elif, Lâm, mim. (Elmalı) 
 
 
Elif, Lâââm, Miiiym bunlar hurufu mukadda adı verilen heca 

harfleri. 29 surenin baĢında gelir Kur‟an da. Ġlginçtir bir tevafuktur, Arapça 
alfabesi de 29 harftir. Lâm elifi de sayarsak. Yine ilginç bir tevafuktur bu 
harflerin baĢında geldiği 29 surenin hurufu mukaddasını alt alta 
yazdığımızda ya birli ya ikili, ya üçlü, ya dörtlü, ya da beĢli 
kombinezonlara ulaĢırız. Yani birden beĢe kadardır harf sayısı. Arap 
dilinde de bir kelime ya bir, ya 2, ya 3, ya 4, ya da 5 harflidir. Buradan 
yola çıkarak Ģunu da söyleyince bu hurufu mukaddanın baĢında geldiği 
surelerin 3 ü dolaylı olarak, geri kalanın tamamı dolaysız olarak vahye 
atıfla baĢlar. Bu 3 unsuru da birleĢtirdiğimizde bu harflerin manası 
değilse de iĢlevi ortaya çıkmıĢ olur. O da bu harfler insanların konuĢtuğu 
bir dilin Allah‟ın vahyine aracı seçildiğini gösterir. Kap olduğunu gösterir. 

 
ĠĢte göklerin dili, ulvi manaları, yerlerin kelimelerinin içine böylece 

doldurup insan havsalasına ve zihnine nüzul etmiĢtir. Ġnzal etmiĢtir. 
Tenzil etmiĢtir. ĠĢte bu nüzul insanlığın önüne çıkarılmıĢ bir gök sofrası 
bir maidei ilahiyedir. Ey insan Allah gök sofrasını açtı buyurmaz mısın. 
Budur, onun için elif, lâm mim bize ilahi manaların insanın konuĢtuğu 
beĢeri harfleri kanat takarak uçurulduğunu göstermektedir ki Buradan 
yola çıkarak Ģöyle bir cümle kurabiliriz. Vahiy; ayakları yerde, baĢı gökte 
bir hitaptır. BaĢını mana temsil eder, ayaklarını da lafız, yani harflerden 
oluĢan kelimeler. 

 
 
2-) Tenziylül Kitabi lâ raybe fiyhi min Rabbil alemiyn; 
 
Kendisinde kuĢku olmayan Hakikat ve Sünnetullâh BĠLGĠsi (Kitap), 

Rabb-ül âlemîn'den ("Ġnsan"ların Rabbinden) inzâl olmuĢtur! (Kurân'da 
pek çok yerde âlemler kelimesi ile "insan"lara iĢaret edilmiĢtir. Bu iyi 
incelenmeli ve dikkatle düĢünülmeli.) (A. Hulusi) 

javascript:void(0);


 
02 - ĠndiriliĢi bu kitabın, Ģüphe yok bunda, rabbül'âlemîndendir. 

(Elmalı) 
 
 
Tenziylül Kitabi lâ raybe fiyhi min Rabbil alemiyn bu ilahi 

kelamın indiriliĢi hiç Ģüphe yok ki Lâ raybe fiyh, hiç kuĢku yok ki min 
Rabbil alemiyn alemlerin rabbindendir.  

 
ĠĢte demiĢtik ya baĢında bu harflerin geldiği 29 surenin 3 ü dolaylı 

gerisi dolaysız olarak vahye atıfla baĢlar, bu da vahye atıfla baĢladı. 
Alemlerin Rabbine, mürebbisine inanmak, vahye inanmayı zorunlu kılar. 
Bir zat ki O‟nun alemleri terbiye ettiğini düĢüneceksiniz, inanacaksınız, 
bileceksiniz, ama vahyi inkâr edeceksiniz, yani insanı terbiye 
etmeyecek..! Olur mu? Ġnsanı baĢıboĢ bırakacak..! Olur mu?  

 
Evlâ leke feevlâ (Kıyamet/34) yazıklar olsun sana ey insan. 

Sümme evlâ leke feevlâ (Kyamet/35) sonra yine yazıklar olsun sana. 
Eyahsebul'Ġnsanu en yutreke süda. (Kıyamet/36) yoksa insan baĢıboĢ 
bırakılacağını mı sanıyor. Ġpini boynuna dolayıp da çayıra salacağımızı 
mı sanıyor. Yani insanı Ģah eser olarak yaratıp ta ondan sonra ondan 
vazgeçmemizi düĢünebiliyor. Yani Allah olarak benim nazarım insan 
üzerindedir. Ġnsandan nazarımı ayıracağımızı mı zannediyor insan. Yani 
bu aslında insanın kendisine hakareti değil mi? Allah nazarını insandan 
çekerse insanın insanlığı kalır mı? Geriye ne kalır. Et ve kemik mi bir 
insanı insan yapan. Allah‟ı aldığınızda anlamı kalır mı hayatın ve insanın. 
Onun için alemlerin rabbine inanmak vahye inanmayı zorunlu kılar. Vahiy 
rahimiyet ve rububiyetin eseridir çünkü. Dedim ya, göklerden inmiĢ bir 
maidedir, gök sofrasıdır. 

 
 
3-) Em yekulunefterah* bel "HU"vel hakku min Rabbike 

litünzira kavmen ma etahüm min neziyrin min kablike leallehüm 
yehtedun; 

 
Yoksa "Onu uydurdu" mu diyorlar! Asla! O, senden önce 

kendilerine bir uyarıcı gelmemiĢ toplumu uyarman için Rabbinden (olan) 
Hak'tır... Umulur ki (değerlendirip) hakikate ererler. (A. Hulusi) 

 
03 - Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır, haktır o, rabbindendir: 

kendilerine senden önce gocundurucu Peygamber gelmemiĢ olan bir 
kavmi gocundurasın diye gerek ki hidayeti kabul edeler. (Elmalı) 

 



 
Em yekulunefterah onlar, onu , o uydurdu mu diyorlar? Böyle mi 

diyorlar. Veyahut ta; soru tarzında da alabiliriz; Yoksa onlar onu o 
uydurdu diyorlar öyle mi? ġeklinde de alabiliriz, soru tarzında da. 

 
bel "HU"vel hakku min Rabbik hayır o senin rabbinden bir 

hakikattir. litünzira kavmen ma etahüm min neziyrin min kablike 
leallehüm yehtedun senden önce kendilerine uyarıcı gelmeyen bir 
toplumu belki doğru yola gelirler diye uyarman için gönderilmiĢ, 
indirilmiĢtir. 

 
Hemen burada Fatır/24. ayet aklıma geliyor; …ve in min ümmetin 

illâ halâ fiyha neziyr. (Fatır/24) hiçbir ümmet yoktur ki ona bir uyarıcı 
gönderilmemiĢ olsun. Tahriyf edilmiĢ mesajı yok hükmünde sayıyor. 
Çünkü burada kendilerine bir uyarıcı gönderilmemiĢ derken, mutlak 
manada hiçbir zaman gönderilmemiĢ anlamına gelmiyor. Çünkü uzun bir 
fetrete delalet eden ayette yine Kur‟an da. Onun için uzun bir fetret 
zamanından sonra, araya zaman girmiĢ, zaman girince de gönderilmiĢ 
olan uyarıcı, gönderilmemiĢ gibi olur. Yani önceden gönderilmiĢ 
uyarıcıların uyarısı tahriyf edilmiĢ. Tahriyf edilmiĢ uyarı yok hükmünde 
oluyor, sayılıyor. Onunla te‟lif edebiliriz. Yani burada uyarıya en çok 
muhtaç olan topluma gönderildiğini anlıyoruz. Neden o bölge? Neden 
KureyĢ, neden Necip, neden hicaz dersek, sorarsak en çok uyarıya 
oranın ihtiyacı var. Demek ki en büyük ihtiyaç sahibine öncelik tanımıĢ. 

 
 
4-) Allâhulleziy halekas Semavati vel Arda ve ma beynehüma 

fiy sitteti eyyamin sümmesteva alel 'ArĢ* ma leküm min dûniHĠ min 
veliyyin ve lâ Ģefiy'* efela tetezekkerun; 

 
Allâh, O ki, semâlar (gökler veya nefs mertebeleri olan bilinç 

düzeyleri) ve arzı (yeryüzü veya beden - beyin) ve ikisi arasında olanları 
altı aĢamada - süreçte (insan itibarıyla 6 aĢama: 1.sperm/yumurta, 
2.döllenme (zigot), 3.geometrik hücre çoğalması, 4.hücre farklılaĢması, 
5.organların oluĢması, 6.farklılaĢan organların iĢlevlenmesi - Ģuur ve 
duyuların oluĢması. A.H.) yarattı, sonra ArĢ'a istiva etti (Esmâ 
özellikleriyle fiiller âleminde tedbirata baĢladı)... Sizin O'ndan baĢka ne 
bir Veliyy'niz ve ne de bir Ģefaat ediciniz vardır... Hâlâ bunu düĢünüp, 
değerlendirmiyor musunuz? (Bu âyeti iki yönlü düĢünmek gerek 
kanaatimce. Ġnsanın dıĢ dünyası ve Ġnsanın varlığı olarak. A.H.) (A. 
Hulusi) 

 



04 - Allah, o ki Gökleri ve Yeri altı günde yaratmıĢ, sonra ArĢ 
üzerine istivâ buyurmuĢtur, sizin için ondan baĢka ne bir veliy vardır, ne 
bir Ģefi', artık düĢünmez misiniz? (Elmalı) 

 
 
Allâhulleziy halekas Semavati vel Arda ve ma beynehüma fiy 

sitteti eyyamin sümmesteva alel 'ArĢ gökleri, yeri ve bu ikisi 
arasındakileri 6 aĢamadafiy sitteti eyyamin 6 aĢamada yaratan, sonra 
da hükümranlık makamına kurulan Allah‟tır. 

 
OluĢumu tamamlanmamıĢ bir gök ve yerlerde günden 24 saat 

olarak söz edilemez. Dolayısıyla burada eyyam geçiyor günler, yevm 
gün. Fakat bu günün bizim bildiğimiz manada bir 24 saat olmadığı açık. 
Çünkü gökler ve yerin yaratılıĢından bahseden bir ayet okuyoruz. Oysa 
bizim bildiğimiz gün zaten yer yüzünün kendi kozmik hareketiyle oluĢan 
bir zaman parçası. Kur‟an da kaldı ki yevm ve eyyam; an, hatta uzun 
zaman. Veya zamanın en kısa parçası, dönem, aĢamalılık, kademelilik, 
barem baremlik Ģeklinde de manalar taĢır. Burada da aĢamalılığa bir atıf 
var. 

 
Bilinçli bir düzen ve nizama iĢaret ediyor aslında fiy siddeti eyyam. 

Neden? Ol deyince olduran bir Allah. Eğer aĢama aĢama yarattığını 
ısrarla söylüyorsa, burada verilen mesaj Ģu; nizam ve intizamı öğrenin. 
Bakın istediğini istediği anda, istediği sürede, ya da süresiz yapan bir 
Allah bile kendi yaratıĢını bir nizam ve intizam içinde yapıyor. Kendisi için 
böyle bir aĢamalılık, nizam intizam koyan Allah, sizin için koymaz mı? 
Onun için ey insanoğlu bu noktada da “Tahalleku bi ahlâkıllah” (Hadis) 
Allah‟ın ahlakıyla ahlaklan, ki gerçekten de alacağımız en iyi mesaj bu 
olsa gerek bu ibareden. AĢamalılığın bize verdiği öğüt bu. 

 
Esteva alel 'ArĢ Hükümranlık makamına kurulmak. Aslında bu, 

Yahudiler baĢta, hani onlar bu ibareyi böyle değil, literal manasıyla, lafzi 
manasıyla anlayıp, 7. günde dinlendi. Diyerek Allah‟a tatil isnat ederler. 
Tatil isnadı aynı zamanda rehavet, tembellik isnadı. Allah yorulmaz ki. 
ĠĢte bu manada her tür Allah‟ı hayat dıĢına alıcı tasavvuru ret 
içindir.esteva alel 'ArĢ ifadeleri. Yani bu ifadeyi nerede gördükse Kur‟an 
da Külle yevmin hüve fiy Ģe‟n. (Rahman/29) O her an iĢ baĢındadır 
ayeti ile birlikte düĢüneceğiz ve Allah‟a yamanmak istenen tatil 
düĢüncesini reddettiğini bileceğiz. Bu baĢta Yahudiler olmak üzere. 
Sapık her tür ilah inancının içindeki atalet tasavvurunu ret içindir bu 
ibare. 

 



ma leküm min dûniHĠ min veliyyin ve lâ Ģefiy' hesap günü sizi 
O‟ndan koruyacak ne bir dost, ne de bir kayırıcı asla bulamazsınız. efela 
tetezekkerun peki halamı ders almayacaksınız? Yani hayatı bir sistem 
ve nizam üzere yaratan, onun için amaç koymamıĢ mıdır sizce. Hayatı 
böyle ince ince dokuyarak, çok ince hesaplarla yaratsın da hayatın 
amacını koymasın, ona bir amaç yerleĢtirmesin. Buna aklınız yatıyor 
mu? Ve bu hayatı sizin için yaratsın da size bir amaç koymasın. Siz 
yaratılmıĢların Ģah eseri olunda amaçsız olun, buna kafanız yatıyor mu? 
ĠĢte bu buradan çıkaracağımız Ģey. 

 
ĠnĢa sorumluluğu, insanın hayatının amacı. Yeryüzünde ki amacı 

hayatın inĢası. Neye göre, yaratılıĢ gayesini gerçekleĢtirmek için hayatın 
inĢası. Halifelik budur iĢte. Hilafet budur iĢte. Yer yüzünde insanın halife 
seçilmesi. Yer yüzünde hayatın gayesine uygun bir inĢası. Bu inĢayı 
insan yapacak. 

 
Peki inĢa edecek insana usta derler değil mi, ama her ustalık bir 

çıraklıktan geçer, öğrenme sürecinden geçer. Peki insana bu öğrenme 
sürecini kim verecek, kimin öğrencisi? ĠĢte vahyin öğrencisi olacak. Vahiy 
peygamberler aracılığı ile çırak yapar insanı, muhatabı ve hayatın ustası 
haline getirir. Hayatı inĢa etsin diye. Vahyin eli ile ustalaĢmamıĢ insanlar 
hayatı imha ederler görüldüğü gibi. 

 
 
5-) Yüdebbirul'emre mines Semai ilel'Ardı sümme ya'rucü 

ileyhi fiy yevmin kâne mikdaruhu elfe senetin mimma te'uddun; 
 
Emri (hükmü) semâdan (dıĢsal olarak; burçlar diye tanımlanan 

Esmâ özelliklerinin açığa çıkmasıyla oluĢan yapılardan yayılan kozmik 
elektromanyetik dalgalarla ağırlıklı olarak karındaki ikinci beyni ve 
dolayısıyla bilinci etkileyerek; ya da, içsel olarak, holografik gerçeklik 
gereği beyindeki datadan açığa çıkan Esmâ mertebesinden. A.Hulûsi) 
arzı (yeryüzü veya beyni) tedbir eder... Sonra miktarı, bin sene olan 
süreç içinde O'na urûc eder (ruh beden yaĢam boyutuna yükseliĢ veya 
boyutsal aslına dönüĢ. A.H.). (A. Hulusi) 

 
05 - Semâdan Zemine (yukarıdan aĢağıya) emri tebdir (bir Ģeyi 

baĢka bir hale veya Ģeye değiĢtirmek) eder, sonra da o ona urûc eyler: 
bir günde ki miktarı sizin sayınızdan bin sene eder. (Elmalı) 

 
 
Yüdebbirul'emre mines Semai ilel'Ard gökten tere kadar bütün 

oluĢumu, bütün var oluĢu O düzenler. Biraz önce de hatırlatmıĢtım 



esteva alel 'ArĢ bunu hatırlayın; arĢ üzerine kurulmak, yani hükümranlık 
makamına, hükmetme makamına kurulmak. Hükmümü ele almak. Onun 
bir devamı aslında. Gökten yere kadar bütün bir oluĢu O düzenler. 
Yaratır ve geri çekilmez. Yani boĢluk bırakmaz. Allahsız bir alan 
tasavvuru küfürdür. Hayatın herhangi bir alanına ilahi müdahalenin 
olmadığını düĢünmek, o alanda bir tanrı var etmeyi gerektirir. ĠĢte o da 
doğal olarak Ģirki getirecektir. Çünkü eğer o alana Allah‟ın müdahil 
olmadığını düĢünüyorsanız, o alana birinin müdahale etmesi lazım. O 
müdahale edeceğini tasavvur ettiğiniz kimse o; o oranın tanrısı hükmüne 
geçecek. Onun için Allah‟ın müdahil olmadığı bir alan fikri Ģirktir.  

 
sümme ya'rucü ileyhi fiy yevmin kâne mikdaruhu elfe senetin 

mimma te'uddun en sonunda bütün bir oluĢ sizin hesabınıza göre 1.000 
yıl kadar süren bir günde ona yükselir. 

 
Elf; 1.000 demektir Arap dilinde. Yani sizin hesabınıza göre 1.000 

diyor burada, 1.000 yıl kadar süren bir gün. Günün biraz önce kinai 
tabiatına değindik, görece tabiatına yukarıda değindik. Burada da yıla 
değinelim, Elf. 

 
Elf Arap dilinde sayı sıfatlarının zirvesidir. Arapça da binden 

yukarıda bir sayı yoktur. Binden yukarıda sayı saymak zorunda kalırsa 
Arapça konuĢan biri, yine 1.000 le ifade etmek zorundadır. Milyon 
diyecek, yoktur milyon. Elfe elf. Milyon böyle der. Yani elfi tekrarlamak 
zorundadır. Milyar diyecek evet bin bin diyecek. Onun için elf Arap 
dilinde zirvedir. Sayı sıfatlarının zirvesi. Bu neyi ifade eder? Binden 
sonrasını ille binle ifade eder. Sayı tasavvurunun zirvesi bu olduğuna 
göre burada da söylenen aklınıza gelen zaman tasavvurunun en sonu 
nedir onu düĢünün. Biz bunu böyle anlayacağız zımnen. 

 
Hac/47. ayetindekeelfi senetin diye geçer, buna benzer ibare. 

Devamı da aynıdır. Evet,keelfi senetinmimma te'uddun. (hac/47) diye 
biter. Oradaki kâf, teĢbih edatı yani 1.000 sene gibi, tut ki 1.000 sene. 
Zaten Kur‟an da 1.000 rakamı baĢka alanlarda da görece olarak 
kullanılır. Mesela; lev yu'ammeru elfe seneh. (Bakara 96) YahudileĢmiĢ 
bir Ġsrail oğulları mensubu ister ki 1.000 yıl yaĢasın. 1.000 yaĢamak 
kinayedir. Yani sonsuzca yaĢasın. Ölmek istemez. Onun için 1.000 
rakamının kullanıldığı Kur‟an da çok yerde kullanılıĢı böyle kinai bir 
anlam içerir. Aritmetik olmayan bir anlam bu. Yani yaratılıĢ peryotlara 
tabidir. Fakat bunlar insanın aklının alacağı aritmetik hesaplarla 
sınırlandırılamaz. Yukarıdan itibaren ayetlerin tümünü göz önüne alırsak 
söyleneni, böyle tefsir edebiliriz. Yani yaratılıĢın peryotları insan aklının 



alacağı rakamlarla sınırlandırılamaz. Aritmetik bir hesap yapmaya 
kalkma ey insan. 

 
Peki son olarak nihai olarak nedir? Zımnen Ģunu söylüyor gibidir. 

Ey insan bütünü görmüyorsun bari bütünü gören birine iman et de kurtul. 
Bütünü görmüyorsun, parçayı bile görmekte zorlanıyorsun, bari bütünü 
görene teslim olda Ģu iĢi yerine teslim et. Doğru yap. Yoksa parçayı 
bütüne galip kılarsın, parçada gördüğünü bütün zannedersin ve 
mahvedersin. Parça çirkin görünebilir ama bütün içine koyduğunda 
mükemmel duracaktır. Bunu yapamıyorsun bari bütünü bilen biri 
olduğunu bil ve iman et, teslim ol. 

 
[Ek bilgi; BEYĠN-RUH ĠLĠġKĠSĠ 
Beyin-ruh iliĢkisinde, daha önceki açıklamalarımda; beynin, 120. 

günden itibaren kiĢinin kendi dalgasal bedenini meydana getirdiğini; bu 
dalgasal yapının, beyindeki tüm özellikler ve kuvvetlerle yüklenmiĢ 
olduğunu; ve bu ruhun bedenden ayrılacağını, anlatmıĢtım. Ancak, 
açıklamadığım bir husus vardı, o da Ģu. 

Beyin ile ruh arasındaki karĢılıklı iliĢki! 
Beyin, enerjiyi üretiyor, dalgasal bedene yüklüyor. Fakat, öte 

yandan, ruh da kendisindeki bu güçle, beyni takviye ederek kiĢinin 
hayatiyetini devam ettiriyor! 

ġayet ruh, bedenden ayrıldığında, herhangi bir sebeple geri 
dönmezse, beyin bu enerjiden yoksun kaldığı için, hayatiyeti de son 
buluyor; ve ölüm dediğimiz olay gerçekleĢiyor. Ruhun, bedenle 
bağlantısının kopması denen olay meydana geliyor. 

Yani, beyin bir taraftan kendi ruhunu üretip, meydana getirip, ona 
belli enerjiyi, kendisindeki özellikleri yüklerken; bu enerji, "feed back"le 
geri dönmek suretiyle, aynı zamanda da beynin ve vücudun enerjisini 
takviye ediyor. 

Burada Ģu noktaya da dikkat ediniz. 
Beynin biliyorsunuz ki, yüzde üç-beĢ gibi çok sınırlı bir bölümünü 

kullanabiliyoruz. ġimdi buraya dikkat! 
RUHA, yani dalgasal beyne, biyolojik beynin sadece çalıĢan 

bölümü yüklenir! Yani, çalıĢan kadarı, kendi kopyası veya ikizi olan 
dalgasal beyni üretir! Dolayısıyla da kiĢinin ruh gücü ve ilmi, sadece 
beyninin çalıĢan bölümü kadar gerçekleĢir. 
Zira dalgasal beden ve dolayısıyla ıĢınsal beyin, biyolojik beyinden 
ayrıldıktan sonra, bir daha geliĢme Ģansına sahip değildir! Bu yüzden de 
ruh kuvvetin, kapasiten, ölmeden önceki son ulaĢtığın beyin kapasiten 
olarak sâbitlenir! Eğer beynini geliĢtirebildiysen, ruhunu güçlendirdin 
demektir. 

BEY?N-RUH%20?L??K?S?
http://www.ahmedhulusi.org/video/beynin-sirlari.htm


ĠĢte, "kuvvetli ruh" ya da "ruhu kuvvetli" tasarruf sahibi kiĢiler, 
dediklerimizin oluĢturdukları olayın sebebi de budur! (Devam ediyor) (A. 
Hulusi- BEYĠN-RUH ĠLĠġKĠSĠ)] 

 
 
6-) Zâlike 'Alimul ğaybi veĢĢehadetil 'Aziyzur Rahıym; 
 
ĠĢte (Allâh) gaybı (algılanamayan) da Ģehâdeti (algılanan) de 

Bilen'dir; Aziyz'dir, Rahıym'dir. (A. Hulusi) 
 
06 - Odur iĢte gaybı de Ģahadeti de bilen, azîz rahîm. (Elmalı) 
 
 
Zâlike 'Alimul ğaybi veĢĢehadetil 'Aziyzur Rahıym iĢte geldi. Bu 

ayette onu diyor zaten. ĠĢte idraki aĢan hakikatleri de, idrak ve tecrübe 
edilebilen gerçekleri de bilen hem yüceler yücesi olup, hem de merhamet 
kaynağı olan zat, yalnızca O‟dur. Yalnızca O‟dur gerçekten de. 

 
[Ek bilgi; Gayb nedir, nasıl anlamalıyız. 
http://ekabirweb.blogspot.com/2012/09/gayb-nedir-nasil-

anlamaliyiz_26.html] 
 
[Ek bilgi 2 ; M.Ġslamoğlu GAYBLA ĠLGĠLĠ PROGRAMIN VĠDEO 

ÇEVĠRĠSĠ.http://ekabirwep.blogspot.com/2010/08/gaybla-ilgili-programin-
video-cevirisi.html] 

 
 
7-) Elleziy ahsene külle Ģey'in halekahu ve bedee halkal Ġnsani 

min tıyn; 
 
O ki, yarattığı her Ģeyi mükemmel yapmıĢtır! Ġnsanı oluĢturmaya 

balçıktan (yumurta) baĢlamıĢtır. (A. Hulusi) 
 
07 - O ki yarattığı her Ģey'i güzel yarattı ve insanı yaratmağa bir 

çamurdan baĢladı. (Elmalı) 
 
 
Elleziy ahsene külle Ģey'in halekah O her Ģeye, yaratılıĢtan en 

güzel olma, kemalini bulma yeteneğini her Ģeyin bünyesine 
yerleĢtirmiĢtir. Fıtrat bu. Bir Ģeyin fıtratı o Ģeyin kemaline ulaĢacak 
süreçleri içinde taĢıması. Yani potansiyel olarak her Ģey kemaline 
ulaĢabilecek Ģekilde yaratılmıĢtır. Hilkati budur. 

 

http://ekabirweb.blogspot.com.tr/2012/09/gayb-nedir-nasil-anlamaliyiz_26.html
http://ekabirweb.blogspot.com/2012/09/gayb-nedir-nasil-anlamaliyiz_26.html
http://ekabirweb.blogspot.com/2012/09/gayb-nedir-nasil-anlamaliyiz_26.html
http://ekabirwep.blogspot.com.tr/2010/08/gaybla-ilgili-programin-video-cevirisi.html
http://ekabirwep.blogspot.com.tr/2010/08/gaybla-ilgili-programin-video-cevirisi.html
http://ekabirwep.blogspot.com.tr/2010/08/gaybla-ilgili-programin-video-cevirisi.html


Bu nokta da söylenecek gerçekten çok Ģey var. Ġradesiz varlıklar bu 
kemali bağlı olduğu yasalarla gerçekleĢtirir. Statik varlıklar; yer, gök, 
güneĢ, ay, yıldızlar, dağ, taĢ, su kemale doğru ilerleyen yaratıkların her 
bir yerinde bir görev üstlenirler. Su bu manada görevini yapar, güneĢ bu 
manada görevini yapar. Onun için bu görevi yapıĢa secde diyor Kur‟an.  

 
(EĢ ġemsu veĢġeceru yescudan = Hatalı) 
 
EĢ ġemsu velKameru Bi husban, (Rahman/5) 
 
VenNecmu veĢġeceru yescudan. (Rahman/6)  
 
GüneĢte, ağaçta secde etmektedir. Nedir bu secde? Surenin adını 

izah ederken söylemiĢtim. Allah‟ın koyduğu yerde durmakta, Allah‟ın 
koyduğu yörüngede dönmektedir. Yani görevini yapmaktadır. Buradan 
zımnen Ģu; ey insanoğlu sen niye yörüngenden ayrılıyorsun, Allah sana 
da bir yörünge tayin etti ama sen onlar gibi değilsin, sen statik değil 
dinamik kadere tabisin. Onun içinde iradeni kullanmalısın. Onun içinde 
itaatin cennetle, isyanın cehennemle karĢılanacak. ĠĢte burada aslında 
insanın diğer iradesiz varlıklardan farklı oluĢuna da bir atıf var. 

 
Tabii biyolojik ve psikolojik yaratılıĢı da böyle aslında. Tıpkı güneĢ 

gibi, ay gibi, yer gibi, gök gibi. Ġnsanın biyolojik yaratılıĢı. Fakat insanın 
psikolojik yaratılıĢına geldiğimizde iĢ değiĢiverdi. Orada irade devreye 
giriyor. ġimdi insanın yaratılıĢından örnek vererek devam edecek sure. 
Bakalım ne diyecek; 

 
ve bedee halkal Ġnsani min tıyn öyle ki insan türünü yaratmaya 

balçıktan baĢlamıĢtır. Bu bir. Nedir bu? Ġnsanın element er kökenine atıf. 
Bu da tıpkı yerler ve gökler gibi statik kadere tabi. Bilinç dıĢı 
gerçekleĢiyor o iĢlem. Balçıktan. Aynı zamanda ima ettiği hakikat zımnen 
Ģu: Çok basit bir Ģeyden baĢladı. Devam edelim; 

 
 
8-) Sümme ce'ale neslehu min sülaletin min main mehiyn; 
 
Sonra onun neslini basit bir sudan (meni) meydana getirdi. (A. 

Hulusi) 
 
08 - Sonra da bir sülâleden, bir hakıyr sudan neslini yaptı. (Elmalı) 
 
 



Sümme ce'ale neslehu min sülaletin min main mehiyn sonra 
onun neslini (en az o kadar) basit bir sıvı özünden sürdürmüĢtür. En az o 
kadarı böyle algılayalım, yani yukarıya nispetle en az o kadar basit, 
Mehiyn, pek ifadeye gelmez Ģekilde bir özden, sıvı özünden yaratıĢı 
sürdürdü. Bu ikincisi. Bu da neye delalet eder? 1. si element er kökene, 
bu da biyolojik kökene. Embriyolojik, anne karnında ki sürece. Daha 
devam edelim; Yine bilinç girmedi iĢin içine, ne zaman girecek bilinç? 
ġimdi girecek. 

 
 
9-) Sümme sevvahu ve nefeha fiyhi min ruhıHĠ ve ceale 

lekümüssem'a vel ebsare vel ef'idete, kaliylen ma teĢkürun; 
 
Sonra onu (beyni, Esmâ mânâlarını açığa çıkaracak Ģekilde) 

tesviye etti (nöronların Esmâ özelliklerini açığa çıkartacak dalga boylarını 
değerlendirecek Ģekilde oluĢturulması) ve onda kendi ruhundan nefhetti 
(nefh = üfleme içten dıĢadır; nefholan yani içten dıĢa yani beynin data 
boyutundan açığa çıkarılan Esmâ mânâlarının özellikleridir ki, varlık 
âlemindeki "Allâh'ın ruhu" diye iĢaret edilen de budur Allâhu âlem)... 
Sizin için sem' (algılama), basarlar (gözler - görme) ve FUADLAR (Esmâ 
mânâ özelliklerini beyne yansıtıcılar - kalp nöronları) oluĢturdu... Ne az 
Ģükrediyorsunuz (değerlendiriyorsunuz)! (A. Hulusi) 

 
09  Sonra onu tesviye edip içine ruhundan nefh buyurdu ve sizin 

için o iĢitmeyi, o görmeleri ve gönülleri yaptı, siz pek az Ģükrediyorsunuz. 
(Elmalı) 

 
 
Sümme sevvahu sonra onu, yaratılıĢ amacını gerçekleĢtirecek bir 

donanıma sahip kılarak ve nefeha fiyhi min ruhıHĠ kendi ruhundan 
üflemiĢtir.  

 
Evet, Ģimdi geldi. Sürecin 3. ve mükemmel aĢaması. O kendi 

ruhundan üfleme, 3. süreç bu. 2. süreç, biyolojik süreç. 1. süreç element 
er süreç, 3. süreç psikolojik süreç. Ġnsanın iç dünyasının, manevi 
dünyasının tohumunun atılması, ruh tohumunun. Ve devam ediyor; 

 
ve ceale lekümüssem'a vel ebsare vel ef'ideh iĢte o tohum 

atıldığında gerçekleĢecek Ģeyler bunlar. Derken sizi hem iĢitme ve 
görme, hem de duyup düĢünme melekeleriyle donatmıĢtır.  

 
Ef‟ideh; Üstad M. Tahir bin AĢur‟un çok güzel ifade ettiği gibi, ki 

diğer lügatlarda bulamadım bunu; Hem duyma, hem düĢünme de dahil 



olmak üzere insanın iç dünyasında ki tüm fakülteleri temsil ettiği için 
çoğul gelir. Fuad‟ın çoğulu, Ef‟ideh. Duyup düĢünme, iĢitip görme 
melekeleri, demek ki ruhun insana verdiği melekeler. Yani ruhu candan 
ayıran Ģeyde budur iĢte. Duyup düĢünme, hissetme. Onun için insan 
candan daha üstün olan ve duyup düĢünme, akletme, fikretme, fıkhetme 
melekesini de içinde barındıran ruha sahip bir varlık. 

 
Dikkat buyurdunuz mu bilmiyorum, burada ince bir nükte var. Ruha 

gelinceye kadar hep o zamiri kullanıldı. 3. tekil Ģahıs zamiri. Bakınız 
Sümme ce'ale neslehu min sülaletin (8) Neslehu, onun soyunu. Yine 
yukarıda; ve bedee halkal Ġnsani min tıyn (9) yani ondan bahsediyor.  

 
Geldi geldi, ruh üflendikten sonra zamir değiĢiverdi. Nasıl?ve ceale 

lekümüssem'a siz. O, o, o geldi, biyolojik süreç, element er köken, 
biyolojik köken o olarak geldi. Ama ruh üflenip de akıl sahibi olunca siz. 
Allah muhataba değer buldu insanı. Yani hitaba değer buldu ve muhatap 
aldı. Siz dedi artık muhatabım oldunuz. Ey insan aklınla muhatabım 
sana, biyolojinle değil. Ey insan element er kökeninle muhatabım 
değilsin. Yani toprak olacak tarafınla değil, olmayacak tarafınla 
muhatabımsın. 

 
kaliylen ma teĢkürun ne kadar da az Ģükrediyorsunuz. Her 

nimetin Ģükrü kendi cinsindendir. Aklın Ģükrü aklederek, fehmin Ģükrü 
fehmederek, muhayyilenin Ģükrü hayal ederek, hafızanın Ģükrü hıfz 
ederek, hatırlayarak korunur, eda edilir. 

 
[Ek bilgi:  ĠNSANIN OLUġUMU 
Ġnsanı bu yönleriyle tanıdıktan sonra bedenin özellikleri ve insanın 

özellikleri diye ikiye ayırabileceğimiz özelliklerin devamına bakalım. 
Dünya'da insan, tabiatının gerektirdiği bir biçimde mutlaka 

yiyecektir, içecektir, seks yapacaktır, uyuyacaktır. Normal sıhhatli bir 
beden için bunlar zaruri gereksinimlerdir... Bazı beyin rahatsızlıkları uyku 
olayını kısmen kaldırabilir, ama bu kiĢi çabuk yıpranır.  

Ayrıca bir de beyindeki uyku olayı dıĢarıda normal bildiğimiz uyku 
Ģeklinde gözükmez, fakat o kiĢideki yine bir uyuma hâli söz konusudur. 
BaĢka türlü mümkün değil... 

Seks mutlaka olacaktır. Bu kiĢi hiç evlenmesin, onda yine seks fiili 
vardır! O kiĢide, ama uykuda ama uykusuz, ama idrar arasında, mutlaka 
belli hormonların meydana getirdiği üretim olacak ve bu salgı dıĢarı 
atılacaktır. Ġçmek, yemek, zaruri olarak olacaktır... Çünkü bedenin 
hammaddesini oluĢturan materyal bir yandan alınır, enerji iĢlenir, ham 
posası dıĢarı atılır. Ve beden bu Ģekilde ayakta durur. Tabii olarak 
bedende böyle bir olayın olması zaruridir. ĠĢlev bittiği zaman, yani 

http://ahmedhulusi.org/kitap/insanvesirlari1/insan-ve-sirlari-1-sayfa-071.htm


dıĢarıdan ham enerjiyi alıp iĢleyip, posayı dıĢarı atmak denen olay bittiği 
zaman, zaten bedenin yaĢamı ve fonksiyonu biter!.. 

Yalnız burada, bu beden düzeyinde tabiatı ne Ģekilde kullanmak ve 
yönlendirmek gerekir. ĠĢin birinci yönü, bu husus!.. Ġkinci yönü bu akıl, 
fikir, idrak, vehim, Ģekillendirme, hayal dediğimiz özellikleri ne yönde 
kullanmak lazım? Genelde bu özellikler, Ģartlanma ve tabiat 
istikametinde vehim hükmü altında kullanılır!.. 

Normal olarak bütün insanlardaki bu özellikleri kullanım, "vehim" 
hükmü altında ve Ģartlanmalar istikametindedir. Çevre neyi "değerli" diye 
empoze etmiĢse, o değerli dediği Ģeyi elde etmek için çaba sarf eder ve 
bunu elde etmediği takdirde büyük zarar göreceğini düĢünür insan!.. 
Vehmin birinci fonksiyonu, o kiĢiye kendisini "kiĢi" olarak kabul 
ettirmesidir!.. Kendini bir kiĢi, bir beden olarak kabul etmesi ve bu 
bedeninin ötesinde de baĢka bir varlığı olmadığını kabul etmesidir! 

Psikiyatrik olarak, kiĢinin kendini beden kabul etmemesi bir "ruh 
hastalığı"olarak nitelendirilir!.. Yalnız bu konunun iyi bir incelemeye tâbi 
tutulması zaruridir!.. Kendini bir beden, bir insan olarak kabul etmeyip, bir 
tavuk, bir horoz kabul eden vardır! Bu bir hastalıktır! YanlıĢ algılama 
hastalığıdır!  

Ama bir kiĢi, eğer temelde maddenin varlığını ve oluĢumunu 
biliyorsa, beden denilen varlığın hücrelerden yapıldığını, hücrelerin 
asitlerden meydana geldiğini, asitlerin atomlardan meydana geldiğini, 
atomların elektromanyetik dalgalardan meydana geldiğini... Tabii 
atomların değiĢik parçalanma Ģekilleri var... Elektronlar, nötronlar, 
nötrünolar, pozitronlar, mezonlar gibi daha bölünmüĢ parçalar!  

Bugün henüz Dünya üzerinde atomları görebilecek kapasitede, 
büyüklükte bir mikroskop daha tam gerçekleĢtirilemedi. Yapılmasına 
çalıĢıyor! Baktığın zaman bu mikroskopla atomları görebileceksin... 
Böyle bir mikroskop Ģu anda gerçekleĢiyor, ama bunun daha ötesine 
henüz geçilmedi! 
Eğer ki yapılırsa, o zaman varlık zaten tümüyle manyetik dalgalar âlemi 
olarak müĢahede edilecek! 

ġimdi bu müĢahede içinde, "kiĢinin", bir noktada, "Ģuur" dediğimiz 
nesne olmasının ötesinde bir fonksiyonu, bir varlığı olmadığı görülecek... 

ġuur nerede mevcut?.. Bu Ģuur, akseden bir Ģuur, yani mutlak Akl-ı 
Evvel'den beyne yansıyıp ruhta oluĢan bir Ģuur! "Ruh"un olmasa, Ziya 
diye bir Ģey olmayacak ve Ziya'nın Ģuuru da var olmayacak! 

ġimdi bu silsile içinde, bu ruh oluĢmuĢ ve bu ruhta ya bilinçli olarak, 
Ģuur oluĢu yolundaki bir bilinç neticesinde, bir varlığı, benliği oluĢmuĢ; 
veyahut Ģartlanmalar istikametinde kendini falanca bir kiĢi olarak 
kabullenmiĢ! Ama neticede, ortada bir kiĢilik söz konusu!.. Yalnız 
birincisindeki kiĢilik, "Ģuursal" bir kiĢilik; ötekindeki kiĢilik, "bedensel" bir 



kiĢilik!.. ġuursal kiĢiliğin ortadan kalkması mümkün müdür?.. Veya 
bedensel kiĢiliğin ortadan kalkması mümkün müdür? 

Tabiatını kontrol altına alma ve terkibini aĢma dediğimiz Ģeyler ne 
oluyor? Tabiatını kontrol altına alma demek, senin yeme, içme, seks ve 
uyku fonksiyonlarını kontrol altına almandır! 

Namaz, oruç, zikir gibi ibadetler dahi bir yönden bunlarla 
alâkalıdır!.. Mesela senin tabiatın!.. Sabahın o saatinde kalkıp abdest 
alıp, namaz kılmak istemez: veya gece yatacaksın, uykun gelmiĢ, yatsıyı 
kılmamıĢsın, o saatte kalkıp abdest alıp o uykulu hâlinle, uykudan 
vazgeçip namaz kılmak bedeninin tabiatına ters düĢer... 

Bunu yapmak suretiyle önce bedenin tabiatıyla karĢı karĢıya gelip, 
tabiatına hükmetmek gerekir! Bedeninin tabiatına hükmedemediğin 
zaman, zaten sen kendini bedeninin tabiatına kaptırmıĢ, kaybetmiĢ 
durumdasın!.. Kısacası, tabiat bataklığında, tabiat zindanında 
boğulmuĢsun!.. 

Tabii yönden mücadele verilecek olan hususlar bunlardır... Ayrıca 
süslü giyim, seks, yiyip içme zevki, veyahut da bunlar ayarında olan 
baĢka bedenî zevkler! Mesela bunları, bedeninin tabiatı istediği tarzda 
kullanmamak veya o Ģeylerden vazgeçmek!.. Tâ ki alıĢkanlığı, bağlılığı 
terk edesin!  

Bu; iĢin birinci, fiil düzeyindeki mücadelesi; bir de bunun terkip 
yönündeki yani seni meydana getiren isimlerin mânâlarının, terkibinin 
seni ittiği düzeydeki mücadelesi var... 
Sana kolaylaĢtırılanlar var! Sana kolaylaĢtırılan Ģeyler, senin tabii 
terkibinin, yani senin varlığını meydana getiren mânâların terkibinin seni 
ittiği Ģeylerdir... Sen, bu seni oluĢturan mânâların terkibinin ittiği Ģeyleri 
değil; onların aksini yaĢamaya çalıĢacaksın! Bir süre için, kendini kontrol 
altına alana kadar bunu yapmak zorundasın! 

Senin terkibin, seni çevrendekilerin herhangi bir konuda yardımına 
koĢmakla zorluyor. Ne kadar ulvî bir duygu!.. Aman onun yardımına koĢ, 
ona Ģunu öğret, ona bunu öğret diyor! Ve sen bunu, bu tabii hâlinle zaten 
yapıyorsun!.. Bunu bir süre için yapmaman gerekir!.. Bu seni itekleyen 
Ģeye hâkim olabilene kadar bunu yapmaman gerekir!.. (A. Hulusi – Ġnsan 
ve sırları/1)] 

 
 
10-) Ve kalu eizâ dalelna fiyl Ardı einna lefiy halkın cediyd* bel 

hüm Bi Lıkai Rabbihim kafirun; 
 
Dediler ki: "Yerde yok olduktan sonra, biz mi yeni bir yapı ile 

yaĢama devam edeceğiz?" Hayır, onlar, Rablerinin (Esmâ'sıyla) 
varlıklarında açığa çıkıĢı farkındalığını yaĢamayı (likâsını) inkâr 
edenlerdir. (A. Hulusi) 
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10 - Bir de: â! Arzda gaip olduğumuzda mı? Cidden biz mi 

muhakkak yeni bir hilkatte olacağız? dediler, fakat onlar rablerinin likasını 
(huzuruna varacaklarını) inkâr eden kâfirlerdir. (Elmalı) 

 
 
Ve kalu eizâ dalelna fiyl Ardı einna lefiy halkın cediyd bir de 

kalkıp derler ki; Yani biz toprağın içinde kayıplara karıĢtığımızda sahiden 
de yeniden yaratılacak mıyız? bel hüm Bi Lıkai Rabbihim kafirun 
aslında bu tavırlarıyla onlar rablerinin huzurunda hesap vermeyi inkar 
etmektedirler. 

 
Bu çok mühim. Yani ahireti inkar eden bir inkarcının zihninin 

derinliklerinde ki rahatsızlığı aslında ahiretin kendisi değil. Hesap 
verecek bir hayatı yaĢama endiĢesi. Yani kendisinden hesap soracak biri 
olsun istemiyor. Adaleti inkar ediyor aslında. Ahireti her inkar, adaleti ve 
hukuku inkardır. Çünkü ahiret büyük hukuktur. Büyük adalettir. Onun 
içinde hesaptan, yargıdan, sorumluluktan kaçmaktan baĢka bir Ģey 
değildir ahireti inkar. Kur‟an ın dilinde budur. 

 
 
11-) Kul yeteveffaküm melekül mevtilleziy vükkile Biküm 

sümme ila Rabbiküm turceun; 
 
De ki: "Sizde (yapınızda mevcut) vekîl kılınmıĢ (iĢlevlendirilmiĢ) 

Melek'ül Mevt (ölüm kuvvesi - biyolojik bedensiz olarak ruh bedenle 
yaĢama çekiĢ kuvvesi) sizi vefat ettirir (bedeninizden ayırır)! Sonra 
Rabbinize rücu ettirilirsiniz (Hakikatinizin ne olduğu fark edersiniz)." (A. 
Hulusi) 

 
11 - De ki size müvekkil kılınmıĢ olan melekül'mevt canınızı alacak, 

sonra döndürülüp rabbinize götürüleceksiniz. (Elmalı) 
 
 
Kul yeteveffaküm melekül mevtilleziy vükkile Biküm De ki; sizin 

için görevlendirilmiĢ ölüm meleği nasıl olsa sizin canlarınızı alacak 
sümme ila Rabbiküm turceun en sonunda rabbinize döndürüleceksiniz.  

 
Bir soru geliyor bu ayeti okuyunca, öldükten sonra ne olmayı 

düĢünüyorsunuz. Bu ayet bunu sormamız için indirilmiĢ gibi adeta. Ey 
insan öldükten sonra ne olmayı düĢünüyorsun. Hani çocuklara sorarlar; 
Büyüyünce ne olmayı düĢünüyorsun. Aslında büyüklere de sormak Ģart. 
Ölünce ne olmayı düĢünüyorsun. Bu ayette onu zımnen soruyor. Mutlaka 



bir gün Allah‟ın görevlileri canınızı alacak ve zorunlu olarak O‟na 
döneceksiniz. Ne olmayı düĢünüyorsunuz. O‟nun huzuruna ne olarak 
dönmeyi düĢünüyorsunuz, kendiniz karar verin. 

 
 
12-) Velev tera izil mücrimune nakisu ruusihim 'ınde Rabbihim* 

Rabbena ebsarnâ ve semi'na fercı'na na'mel salihan inna mukınun; 
 
Suçlular (hakikat bilgisini inkâr edenler), Rablerinin indînde 

baĢlarını eğmiĢler: "Rabbimiz... Gördük gerçeği ve algıladık! Geri döndür 
bizi (dünya - beden yaĢamına da), gerekli çalıĢmaları uygulayalım! 
Doğrusu biz ikân sahibiyiz (artık)" (derler) iken (onları) bir görsen! (A. 
Hulusi) 

 
12 - Görsen o vakit ki mücrimler rablerinin huzurunda baĢlarını 

eğmiĢler: Rabbenâ! Gördük, dinledik Ģimdi bizi geri çevir salih bir amel 
iĢleyelim, zira yakîn hasıl ettik derlerken. (Elmalı) 

 
 
Velev tera izil mücrimune nakisu ruusihim 'ınde Rabbihim 

günahı hayat tarzı haline getirenleri, el mücrimun‟u böyle çevirmek çok 
daha uygun gibi görünüyor. Yani bir tek suç iĢleyene mücrim denmez. El 
mücrim; suçu içselleĢtiriĢ olmalı, yani suç onun tabiatı haline gelmiĢ 
olmalı. Suçu adı gibi taĢımalı. Onun için suçu, günahı hayat tarzı haline 
getirenleri rablerinin huzurunda baĢları eğik vaziyette Ģöyle derken bir 
görmeliydin. Ne diyorlar? 

 
Rabbena ebsarnâ ve semi'na fercı'na na'mel salihan inna 

mukınun  Ey rabbimiz diyorlar, iĢte artık gördük ve iĢittik. ġu halde bizi 
dünyaya geri döndür de iyi bir Ģeyler yapalım. ġimdiye kadar yapmadım, 
bari Ģimdi yapalım. Bir fırsat daha ver. Çünkü yeniden diriliĢe ikna olmuĢ 
bulunuyoruz. Ġnna mukınun, artık ikna olduk. 

 
Evet dostlar, ne diyoruz..! Ahiretten bir enstantane, bir manzara. 

Görünce ikna olmak, görünce kani olmak. Tersi mümkün mü? Bari ikna 
olmayaydın. Bu iman değildir biliyorsunuz. Ġman bu değil. Ġman 
görmeden ikna olmak; 

 
Elleziyne yu'minûne Bil ğaybi.. (Bakara/3) onlar ki görmeden 

inanırlar. Gayba inanırlar. Hem de görmüĢ gibi. Her ne kadar sen onu 
görmüyorsan da O seni görüyor. Ġhsan ile inanırlar. Muhsiniynden olurlar. 

 



Allah gibi bir bilgi kaynağına kuĢku ile yaklaĢmak o günde utançtan 
insanın yüzünün etleri dökülüp, boynunu bükecek davranıĢ olacak. Ayet 
bunu söylüyor. Neden..!  

 
nakisu ruusihim 'ınde Rabbihim.boyunları iki büklüm olacak 

yerde sürünecek yüzleri rableri katında. Çünkü Allah gibi bir bilgi 
kaynağına kuĢku ile yaklaĢtılar. Herkese acaba doğru söylüyor mu diye 
düĢünülür de Allah için düĢünülür mü. Böyle düĢünenin sonu bu olacak 
diyor. 

 
 
13-) Velev Ģi'na leateyna külle nefsin hüdaha ve lâkin hakkal 

kavlü minniy leemleenne cehenneme minel cinneti venNasi 
ecma'ıyn; 

 
Eğer dileseydik, her benliğe kendi hakikatini elbette fark ettirirdik! 

Ne var ki benden: "Cinlerden ve insanlardan oluĢan toplulukla 
cehennemi elbette dolduracağım" sözü hak olmuĢtur. (A. Hulusi) 

 
13 - Eğer dilemiĢ olsa idik her nefse hidayetini verirdik ve lâkin 

benden Ģu kavil Hakk oldu: elbette ve elbette Cehennemi dolduracağım 
bütün Cinlerle Ġnsanlardan. (Elmalı) 

 
 
Velev Ģi'na leateyna külle nefsin hüdaha eğer biz isteseydik 

herkesi doğru yola zorla sokardık. Zorla da aslında fahvel hitab dan, 
sözün geliĢinden anlaĢılıyor. Eğer biz isteseydik doğru yola, hidayete 
insanları zorla sokardık. Fahvel hitabdan devamını da söyle getirmek 
zorundayız değil mi, ama istemedi. Metinde bu yok ama sözün 
geliĢinden bunu biz rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Ama istemedi. 

 
Evet, neden istemedi? Çünkü irade verdi. Eğer zorla soksaydı irade 

boĢa çıkmıĢ olacaktı değil mi. O zaman iradenin bir anlamı kalmayacak, 
sorumluluk boĢa çıkacak, sorumluluk olmayınca ödül ve cezanın bir 
anlamı olmayacak, bu olmayınca cennet ve cehennemin bir anlamı 
olmayacak, yargılamanın bir anlamı olmayacak. Yani zımnen Anadolu 
lisanıyla söylersek; suyu getirenle testiyi kıran bir olacak. Bunun bir 
olmaması için böyle gerekiyor. 

 
ve lâkin hakkal kavlü minniy leemleenne cehenneme minel 

cinneti venNasi ecma'ıyn Daha önceki bir sureye, Sâd/84 – 85. 
ayetlerine atıf yapan bir ayet.. Manalandıralım. ve lâkin hakkal kavlü 
miniy (fakat bunu istemedik) Ki, iyiler kötülerden seçilsin de katından 



verilmiĢ olan mutlaka cehennemin görünmeyen carlıkların ve insanların 
kötüleriyle dolduracağım sözü gerçekleĢsin diye böyle yaptık. Mutlaka 
cehennemi cinlerin ve insanların, görünmeyen varlıkların ve insanların 
kötüleriyle dolduracağım sözü gerçekleĢsin diye böyle yaptık.  

 
Evet, Sâd suresine atıf bu iĢte değerli dostlar.ilahi adaletin 

tecellisine delalet ediyor bu. Yani, adalet gerçekleĢsin, suyu getirenle 
testiyi kıran ayrılsın diye böyle yaptık. 

 
 
14-) Fezûku Bi ma nesiytüm Lıkae yevmiküm hazâ* inna 

nesiynaküm ve zûku azâbel huldi Bi ma küntüm ta'melun; 
 
Bu gününüze kavuĢmayı unuttuğunuzdan dolayı, tadın! Gerçek ki, 

biz de sizi unuttuk! Yaptıklarınızdan ötürü, sonsuz azabını tadın! (A. 
Hulusi) 

 
14 - O halde tadın unuttuğunuz için bu gününüzün çatmasını, iĢte 

biz de sizi unuttuk ve tadın huld azâbını yapıp durduğumuz iĢler 
yüzünden. (Elmalı) 

 
 
Fezûku Bi ma nesiytüm Lıkae yevmiküm hazâ haydi bu buluĢma 

gününü hatırlanmaya değer bulmadığınız için azabı tadın bakalım. Evet, 
Bu azabı, bu buluĢma gününü unuttuğunuz, hatırlanmaya değer 
bulmadığınız için tadın. inna nesiynaküm ve zûku azâbel huldi Bi ma 
küntüm ta'melun çünkü biz de sizi hatırlanmaya değer bulmuyoruz. 
Evet, bugün bizde sizi hatırlanmaya değer bulmuyoruz ve yapmakta ısrar 
ettiklerinizden dolayı ebedi azabı tadın. 

 
Tevbe/67 ayeti olacak nesullahe fenesiyehüm. Tevbe/67) Evet, 

Allah onları hatırlanmaya değer bulmadı, unuttu. Çünkü onlar Allah‟ı 
unutmuĢtular.  

 
Dahası; HaĢr/19 ayeti; Ve lâ tekûnu kelleziyne nesullahe 

feensahüm enfusehüm. (HaĢr/19) Allah‟ın kendisini unuttuğu, kendisi 
Allah‟ı unutan, Allah‟ın da kendisini kendisine unutturduğu. Kimse gibi 
olmayın. Çok ilginç, feensahüm enfusehüm kendi nefsini kendisine 
unutturduğu. Çok ilginç değil mi? Allah‟ın da onlara kendilerini 
unutturduğu kimseler. Allah‟ı ve ahireti unutmanın Allah‟a bir ziyanı yok 
diyor ayet zımnen. Asıl ziyan insanadır. Çünkü insan Allah‟ı unutmakla 
aslında kendini unutmuĢ olur. Yoksa Allah.ı hatırlasanız da unutsanız da 



bir Ģey değiĢmez. Allah açısından bunun hiçbir ziyanı yok ama, Allah‟ı 
unutmak insanın kendisini unutmasıdır, asıl felaket bu. 

 
 
15-) Ġnnema yu'minu Bi âyâtiNElleziyne izâ zükkiru Biha harru 

sücceden ve sebbehu Bi Hamdi Rabbihim ve hüm lâ yestekbirun; 
 
Bizim iĢaretlerimize sadece Ģunlar iman ederler ki, onlarla 

hatırlatma yapıldığında, secde ile yere kapandılar; benliksiz, Rablerinin 
Hamdi olarak tespih (iĢlevlerini yerine getirdiler) ettiler. (15. âyet secde 
âyetidir.) (A. Hulusi) 

 
15 - Bizim âyetlerimize öyle kimseler iman ederler ki onlarla 

kendilerine nasihat verildiği vakit secdelere kapanırlar ve rablerine hamd 
ile tesbih ederler de kibirlenmezler. (Elmalı) 

 
 
Ġnnema yu'minu Bi âyâtiNElleziyne izâ zükkiru Biha harru 

sücceden ve sebbehu Bi Hamdi Rabbihim Evet, bizim ayetlerimize 
iman edenler ancak kendilerine iletildiğinde saygıyla yere kapanıp teslim 
olanlar ve rablerinin aĢkın yüceliğini hamd ile ananlardır. ve hüm lâ 
yestekbirun zira onlar asla kibre kapılmaz, asla küstahlaĢmaz, asla 
Allah‟a karĢı kafa kaldırmazlar. Allah‟ın mesajına aldırmazlık etmezler. 
Hadlerini bilirler yani. Öyle değil mi.  

 
Allah‟a karĢı kiĢinin haddini bilmesinin insana kazandırdığı ne var? 

Haddini bilmek biraz ceza gibi görünüyor, sanki insanı biraz küçültüyor. 
Hayır, hayır aksine Allah‟a karĢı haddini bilen eĢyaya karĢı kul olmaz. 
Çünkü Allah karĢısındaki küçüklüğünü bilen eĢya karĢısında 
büyüklüğünü bilir. Kula kul edemezsiniz o adamı. Zaten insana kattığı 
değer de budur bu bilincin. 

 
 
16-) Tetecafa cünubühüm 'anilmedaci'ı yed'une Rabbehüm 

havfen ve tame'a* ve mimma razaknahüm yünfikun; 
 
(Gece) yataklarından kalkıp; korkarak ve umarak Rablerine dua 

ederler... Kendilerini beslediğimiz yaĢam gıdalarından Allâh için 
karĢılıksız bağıĢta bulunurlar! (A. Hulusi) 

 
16 - Yanları yataklardan aralaĢır korku ve Ümit içinde rablerine duâ 

ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan onlar hayra masraf yaparlar. 
(Elmalı) 



 
 
Tetecafa cünubühüm 'anilmedaci'ı yed'une Rabbehüm havfen 

ve tame'an onlar yataklarından kalkarak korku ve ümit arasında, ümit 
içinde rablerine yalvarıp yakarırlar. 

 
Evet, gece namazına bir atıf var burada dostlar gece namazına. 

Nedir bu gece namazının sırrı, gece kalkıĢının sırrı? Dayanıklılık testi. 
Evet, aslında çeliğe su verme iĢlemi gibi. Niçin? Çünkü bu bir avuç insan, 
yarın yer yüzünün en büyük iman inkılabını gerçekleĢtirecekler de onun 
için. Yer yüzünün en büyük iman hamlesi, bu bir avuç insanın 
omuzlarında yapılacak, buna hazırlanıyorlar. Çok zorlu bir yol. 
Kendilerinden sonraki bin yılları belirleyecek bir çıkıĢ bu. onun için çok 
sağlam olmalılar. Temelleri sağlam olmalı, çünkü ruhlarının bebeklik 
dönemi ve bu bebeklikte yedikleri içtikleri çok önemli. Temeli sağlam 
atılırsa ilerde gelecek tüm saldırı, mikrop, hastalıklara karĢı sağlam 
vücutlu olurlar. Dirençli olurlar. Onun içindir ki; 

 
Ya eyyühel müzzemmil. (Müzemmil/1) Ġlk inen surelerden biri bu. 

Ey içine kıvrılan, ey örtünüp bürünen, ey içine kapanan, Kumilleyle illâ 
kaliyla (2) kalk. Ne yap kalk ta? Ayaklan değil. geceye ayaklan. 
Toplumdan önce, toplumsal yanlıĢlardan önce, yanlıĢ siyasete 
ayaklanmadan önce, yanlıĢ duruĢlara ayaklanmadan önce, toplumsal 
haksızlıklara ayaklanmadan önce geceye ayaklan. Kumilleyle illâ 
kaliyla gecenin bir kısmında kalk. Nısfehû evinkus minhu kaliyla (3) 
Ev zid 'aleyhi ve rattililKur'âne tertiyla. (4) Kur‟an ı tertil ile, yani yedire 
yedire, sindire sindire, ruhuna içire içire, üzerinde dura dura, varlığına 
giydirerek oku. 

 
ĠĢte bu, bakınız gece kalkıĢı ve gece okuyuĢu. Gayba imanın 

aslında bilince ve iradeye kattığı enerji ile, ruhun bedenin kapısını 
vurması halidir gece kalkıĢı. Öyle değil mi. Gayba imanın bilince ve 
iradeye kattığı enerji ile ruhun bedenin kapısını gece yarısı tıklatmasıdır. 

 
[Ek bilgi; Dua zamanı, gece namazı. 
Allâh'ın güzel isimlerinin mânâlarından doğan istek, bazen de 

sizden "dua" Ģeklinde açığa çıkar. 
"Dua" yönlendirilmiĢ beyin dalgalarıdır! 
Ġnsanlar arası iliĢkiler her ne kadar, maddeci bakıĢın tesiriyle 

dudaktan kulağa diye kabul edilirse de; gerçekte beyinden beyine 
Ģeklindedir! Ve çoğu zaman bunu hisseder, fark edersiniz de, 
adlandıramazsınız; yeterli bilgi sahibi olmamanız dolayısıyla! Sezgi, 
beynin gelen dalgaları önceden algılamasıdır! 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/dua-yonlendirilmis-beyin-dalgalari.htm
http://www.ahmedhulusi.org/video/beyin-dua-mekanizmasi.htm


"Dua" beyninizden, o amaca yönlendirilmiĢ dalga olarak açığa çıkar 
ve hedefe ulaĢır! 

Gece, nasıl GüneĢ'in parazit oluĢturan ıĢınımı Dünya'nın arka 
yüzünde kaldığı için kesiliyor ve kısa dalga yayın çok net alınabiliyorsa; 
insan beyni de, özellikle gece yarısı ve sonrasında çok hassas hâle gelir 
ve kuvveti artar... Bu hem alıcılık (ilham) yönünden böyledir; hem de 
vericilik yani "dua" yönünden böyledir... "Ġslâm Dini"nde gecenin önemi 
buradan ileri gelir. (Gece namazının önemi de bundan dolayıdır.) 
(A.Hulusi) http://www.ahmedhulusi.org/yazi/dua-yonlendirilmis-beyin-
dalgalari.htm] 

 
havfen ve tame'an korku ile umut arasında, öyle ki ruhun gerilsin, 

bir ucu korku da, bir ucu umutta. Bu ikisi de gerilsin ki tın tın örtsün. Ruh 
tellerin ses versin. Ses versin ki uzaktan gelen en ince sesleri bile haber 
versin. Rahmetin geliĢini daha gelmeden duyasın, günahın geliĢini daha 
gelmeden duyasın. Sevabın geliĢini daha gelmeden duyasın. 

 
ve mimma razaknahüm yünfikun ve verdiğimiz rızıklardan infak 

ederler. 
 
 
17-) Fela ta'lemü nefsün ma uhfiye lehüm min kurreti a'yün* 

cezaen Bi ma kânu ya'melun; 
 
Hiçbir nefs, yaptıklarına ceza (karĢılık) olarak, gözünü sevinçle 

parıldatacak nimetler içine gizlenmiĢ olanları bilemez! (A. Hulusi) 
 
17 - ġimdi kimse bilemez onlar için gizlenmiĢ olan gözler sürurunu 

yaptıkları amellere mükâfat için. (Elmalı)  
 
 
Fela ta'lemü nefsün ma uhfiye lehüm min kurreti a'yün* cezaen 

Bi ma kânu ya'melun iĢte onları yaptıklarından dolayı bir mükafat, bir 
ödül olarak, ne türden göz kamaĢtırıcı sürprizlerin beklediğini kimse 
hayal bile edemez. Gerçekten bu ayet beni de çarptı. Hayal bile edemez 
diyor. MüthiĢ bir Ģey bu. Cennette ki ödülleri, ahiretteki ödülleri hayal bile 
edemez. sürpriz bekliyor. Sürpriz diye çevirdim. Gerçekten tuttum bu 
çeviriyi çünkü sürpriz, verilecek kimse için saklanan bir Ģeydir. ma uhfiye 
lehüm gizlenmiĢ saklanmıĢtır. Onun içinde bu sürprizin ne olduğunu 
hayal bile edemez.  

 
Demek ki cennet için cennetü adn den yola çıkarak güzelliğin 

üretildiği merkez demiĢtim. Güzelliğin madeni. Mutlak güzelliğin üretildiği 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/dua-yonlendirilmis-beyin-dalgalari.htm
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/dua-yonlendirilmis-beyin-dalgalari.htm


merkez. Onu havsalamız almaz. Bu akıl gördüğü güzelliklerden yola 
çıkarak güzelliği tanımlıyor. Oysa ki o güzelliği görmedi, gördüğü 
güzellikler, güzelliğin kopyası, imitacıon, aslı değil, aslını görmedi. Onun 
için hayal bile etmekten aciz. kurreti a'yün göz aydınlığı, göz kamaĢtırıcı 
diye çevirdim ben. 

 
Bir önceki ayette ki gece namazıyla birlikte hatırlayınca bir hadis 

aklıma geldi. Gerçekten Nesei ve A. Bin Hambel‟in naklettiği bir hadis. 
Hubbibe ileyyen min dünyaküm. Sizin dünyanızdan bana Ģunlar 
sevdirildi. En nisa‟e, kadın. Hıttıyn, güzel koku. Ve cu‟ile kurretu a‟yni 
fiys salâh ve namaz gözümün nuru kılındı. Bu cümleden adeta ayrılıyor. 
Hem ayrı, hem aynı gibi duruyor, yan yana gibi duruyor ama formuyla da 
bir miktar ayrılıyor. 

 
Hadislerin formu üzerine yorum yapmak insanı mahcup edebilir 

çünkü hadisler manen nakledilmiĢtir. Fakat eğer caizse lafızları üzerine 
yorum yapmak, buradan yola çıkarak 3 Ģey, ne ilgi var? Kadın, güzel 
koku, namaz.  

 
Kadın bizim geleneğimizde cinsi latiyf diye ifadesini bulur. Güzel 

cins. Yani estetik değer, özel bir yer. Aslında o geleneğimizde ki ifade 
sanki bu hadisten alınmıĢ gibi. Güzel koku, kadın ve namaz. Eğer namaz 
insanın gözünün nuru olmaya baĢlarsa yük olmaktan çıkar. Namazdan 
insan, cinsi latıyften aldığı haz gibi, ondan aldığı gönül süruru gibi sevinç 
almaya baĢlar. Yani namaz sahibine bir can yoldaĢı gibi yar olur, sevgili 
olur. Namazla öyle bütünleĢir ki, namaz onun için bir sevgiliye dönüĢür. 
Tıpkı onunla beraber olmaktan duyduğu neĢ‟eyi, iç huzurunu namaz 
kılarken de duyar. Bu hadisi hatırladım bu iki ayetten yola çıkarak. 

 
 
18-) Efemen kâne mu'minen kemen kâne fasika* lâ yestevun; 
 
Ġman sahibi ile inancı bozuk olan bir midir? EĢit olmazlar! (A. 

Hulusi) 
 
18 - Öyle ya, mü'min olan fasık olan gibi olur mu? Onlar müsavi 

olmazlar. (Elmalı) 
 
 
Efemen kâne mu'minen kemen kâne fasika* lâ yestevun öyle ya 

hiç imanda sebat eden, Hakk yoldan sapan gibi muamele görür mü? 
Bunlar asla aynı olamazlar. Zımnen yukarıda söylemiĢtim ya suyu 
getirenle testiyi kıran hiçbir olur mu? Ahireti inkar; Adaleti inkar, 



sorumluluğu inkardır. Onun içinde Ahireti inkar eden sadece Ahireti inkar 
etmiĢ olmaz. Yani akidevi bir suç iĢlemez. Aynı zamanda adalet 
duygusunu kaybeder. Hakk duygusunu kaybeder. Hakk duygusunu bir 
insan kaybettiği zaman o insandan daha tehlikeli bir varlık yoktur. 
Yapamayacağı Ģey yoktur çünkü. Vicdanını kaybetmiĢ olur çünkü. 

 
 
19-) Emmelleziyne amenû ve amilussalihati felehüm cennatül 

me'va* nüzülen Bi ma kânu ya'melun; 
 
Ġman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, onlar için 

yaptıkları çalıĢmaların sonucu olarak, nüzûl yollu (hakikatlerinden açığa 
çıkarak yaĢanılan) Me'va Cennetleri vardır. (A. Hulusi) 

 
19 - Evet, iman edip o salih amelleri iĢleyen kimselerin amellerine 

mukabil konukluk olarak kendilerine me'vâ cennetleri vardır. (Elmalı) 
 
 
Emmelleziyne amenû ve amilussalihat iman eden ve salih amel 

iĢleyenlere gelince, felehüm cennatül me'va* nüzülen Bi ma kânu 
ya'melun yapa geldiklerinden dolayı mükellef bir ikram olarak, evet, 
nüzülen; mükellef bir ikram olarak, mükemmel bir ikram olarak diye de 
çevirebiliriz. Ağırlandıkları cennetler onların olacaktır. Yapa 
geldiklerinden dolayı. 

 
Nüzül Arap dilinde uzun yoldan aç susuz ve yorgun gelmiĢ misafire 

sunulan mükemmel bir ağırlama hizmetine denilir. Nüzûl kökünden türer. 
Ġlginçtir ayetler de nüzûl olur değil mi? Nazil olur, nüzûl edilir. Yani 
Allah‟ın uzun yola çıkmıĢ olan insanın önüne sunduğu mükellef bir 
ziyafettir. Bunu böyle bilirsek eğer Ģükrünü de öyle eda ederiz. 

 
 
20-) Ve emmelleziyne feseku feme'vahümünnar* küllema eradü 

en yahrucu minha u'ıydu fiyha ve kıyle lehüm zûku azâben narilleziy 
küntüm Bihi tükezzibun; 

 
Ġnancı bozuk olanlara gelince, onların yaĢam boyutu - ortamı 

ateĢtir! Oradan her çıkmak istediklerinde, oraya iade olunurlar ve 
kendilerine: "Yalanladığınız o ateĢin azabını tadın!" denilir. (A. Hulusi) 

 
20 - Amma fasıklık etmiĢ olanların me'vâları ateĢtir. Ondan her 

çıkmak istedikçe onlar içine iade olunurlar da kendilerine haydi tadın o 
ateĢin tekzip edip durduğunuz azâbını denilir. (Elmalı) 



 
 
Ve emmelleziyne feseku Hakk yoldan sapanlara gelince 

feme'vahümünnar artık onların da konuk edilecekleri yer tabii ki ateĢ 
olacaktır. küllema eradü en yahrucu minha u'ıydu fiyha ve kıyle 
lehüm zûku azâben narilleziy küntüm Bihi tükezzibun oradan ne 
zaman çıkmak isteseler kendilerine oldum olası yalanlayıp durduğunuz 
ateĢin azabını tadın denilerek oraya iade edilecekler, tekrar geri 
sokulacaklar. Yani çıkmalarına izin verilmeyecek. 

 
 
21-) Ve lenüziykannehüm minel azâbil' edna dunel azâbil 

ekberi leallehüm yerci'un; 
 
Belki dönerler diye onlara, en büyük (sonsuz) azaptan önce en 

yakın (dünyalarından) bir azaptan mutlaka tattıracağız. (A. Hulusi) 
 
21 - ġu da muhakkak ki onlara o en büyük azâb dan beride o yakın 

azab dan da tattıracağız, gerek ki rücu' edeler. (Elmalı) 
 
 
Ve lenüziykannehüm minel azâbil' edna dunel azâbil ekber ama 

onlara daha büyük azabı tattırmadan önce daha yakın azabı, yani dünya 
hayatında o azabın adeta kopyasını, kısmen elbette tattıracağız. Neden 
leallehüm yerci'un belki dönerler, vazgeçerler, yola girerler, akıllanırlar 
diye. 

 
Öyle anlaĢılıyor ki dünyada gelen bela ve musibetler de ilahi bir 

mesaj veriyor. Buna göre bazen deprem gibi yer altından, bazen sel gibi 
yer üstünden, bazen kasırga ve hortum gibi gökten, parçada kötü 
görünen, fakat bütün içine koyduğunuzda gerçekten de güzel görünecek 
olan bela ve musibetler gelebilir. Bu kiĢisel olarak baĢınıza da gelebilir. 
Ekonomik olarak gelebilir, sıhhi olarak gelir, hastalık olarak gelir, Ģu, bu 
olarak gelir, fakat bu gelen bela ve musibetler aslında makro plan içinde 
değerlendirdiğinizde sizin gözünüze üzücü bir Ģey olarak görünürse de, 
makro plan içinde size gönderilmiĢ bir mesaj olan birer ayet olabilir.  

 
Onun için Rabbim bunun içinde bana ne demek istiyorsun diye sor 

önce ey insan. BaĢına gelen bir Ģeyi, gönderilmiĢ bir mesaj olarak oku. 
Okursan eğer Allah‟ın seninle irtibata geçme delili olarak alırsın onu. O 
zaman derdini de seversin. Derdini seversen eğer; felâ havfün aleyhim 
ve lâ hum yahzenûn. (Bakara/38) e dahil olursun. Yani  hüzün ve 



gelecek kaygısı duymayanlar arasına girersin. Derdini seversen aĢık 
olduğunu ispat etmiĢ olursun.  

 
Ey tabib elden gelirse yaremi gel elleme,  
Yar eklinden gelmedir bu yareyi melhemleme. 
 
(AĢık Seyrani) dersin.  
 
Hatta daha beter bir Ģeyde söylersin. Beter dedim aslında daha 

muhteĢem, o da rabbine; “Yani ki çok belalara kıl müptela beni” diyen 
Fuzuli gibi. Dersin. Evet inayetini esirgeme ehli dertten, ehli dertten 
yardımını esirgeme ya rabbi. Ne yap peki? Yani kim çok belalara kıl 
müptela beni.” Evet, böyle dua mı olur derseniz, akıl bu duayı anlamakta 
acze düĢer. Bu duayı anlamak için akıl modundan aĢk moduna geçmek 
lazım. O zaman bu duayı anlarsınız. 

 
AĢık odur ki; kılar cânın fedâ canânına, 
Meyli canân etmesin her kim ki kıymaz canânına, 
Cânını, canâna vermektir kemâli aĢıkın, 
Vermeden can îtiraf etmek gerek noksanına.  
 
[AĢk derdinin devası kabil-i derman değil,] 
Terk-i can derler bu derdin muteber dermanına. (Fuzuli) 
 
O zaman Yahya ve Zekeriya‟yı anlarsın, o zaman..! 
 
 
22-) Ve men azlemü mimmen zükkire Bi âyâti Rabbihi sümme 

a'rada anhâ* inna minel mücrimiyne müntekımun; 
 
Rabbinin kendisindeki iĢaretleri hatırlatıldıktan sonra, onlardan yüz 

çevirenden daha zâlim kimdir? Muhakkak ki biz suçlulara yaptıklarının 
sonucunu yaĢatırız! (A. Hulusi) 

 
22 - Rabbinin âyetleriyle nasihat edilip de sonra onlardan yüz 

çeviren kimseden daha zalim de kim olabilir, muhakkak ki mücrimlerden 
biz intikam alırız. (Elmalı) 

 
 
Ve men azlemü mimmen zükkire Bi âyâti Rabbihi sümme 

a'rada anhâ rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da, ardından onlara 
sırt çeviren kimseden daha zalim biri olabilir mi? inna minel mücrimiyne 
müntekımun elbet biz suçluları, günahkarları, -demin öyle çevirmiĢtik 



Ģimdi de öyle çevirelim- günahı hayat tarzı haline getirenlerden öç 
alacağız. Müntekıyn. Yani yaptıklarının acısını tattıracağız. Ġntikam Allah 
için kullanıldığında bu manaya gelir. Yaptıklarının acısını tattıracağız, 
tadacaklar, yaptıklarını yanlarına koymayacağız. 

 
 
23-) Ve lekad ateyna Musel Kitabe fela tekün fiy miryetin min 

Lıkaihi ve ce'alnahu hüden li beniy israiyl; 
 
Andolsun ki Musa'ya Bilgi (Kitap) verdik... (ġimdi sen de) Ona 

(Bilgiye) ermiĢ olmaktan kuĢku duyma! Onu Ġsrailoğulları için bir hakikat 
kılavuzu kıldık. (A. Hulusi) 

 
23 - ġanım hakkı için muhakkak ki vaktiyle Musâ ya kitab vermiĢtik, 

Ģimdi de sen onun likasından Ģüpheye düĢme, ve onu Beni Ġsraîl için bir 
hidayet rehberi kılmıĢtık. (Elmalı) 

 
 
Ve lekad ateyna Musel Kitab doğrusu biz Musa‟ya da vahyi 

iletmiĢtik, ona da vahiy vermiĢtik. Öncekilerden örnek ve ibretler sunuyor 
Ģimdi. fela tekün fiy miryetin min Lıkaih Ģu halde onunla 
buluĢacağından asla kuĢku duyma. -ġimdi tereddüt ettim, duraksadım 
çünkü burada Likaihi de ki He zamiri nereye gitse acaba-, iki yere de 
gidebilir. Musa‟ya gider okursak onunla aynı zeminde, aynı süreçte 
buluĢacağından tereddüt etme. Ġlk muhatap olan Resulallah Ģahsında 
anlayalım bunu. Kaldı ki bunu 2. Ģekilde hepimize hitaben de 
anlayabiliriz. Ama biz birinci Ģekilde anlayalım ilk muhatap olan 
Resulallah‟a; Onunla aynı zeminde aynı süreci yaĢayacağından tereddüt 
etme.  

 
Nedir bu süreç?Önce karĢı çıkacaklar, iftira edecekler, sihirbaz 

diyecekler,, diyecekler iĢte. Ondan sonra unutulmaya terk edecekler. 
Onu da beceremezlerse alay edecekler. Onu da beceremezlerse canına 
kast edecekler. Ama en sonunda boğulan sen değil onlar olacaktır. Yani 
Musa Firavununa galip gelecek. Ama orada da bitmeyecek, ki buradaki 
sürecin içine Ġsrail oğullarının YahudileĢme sürecini de katmak lazım ki, 
Resulallah‟ın bunu ifade ettiğini biz biliyoruz.  

 
Sizden öncekilerin adetlerini, yöntemlerini, sünnetini adım 

adım takip edeceksiniz. Evet, karıĢ karıĢ takip edeceksiniz, eğer 
onlar bir sürüngen deliğine girseler siz de gireceksiniz. 

 



Çok ilginç, onun için bu süreci de belki bunun içinde düĢünmek 
lazım ama evleviyetle ayetin bağlamı Hz. Musa‟nın firavunla mücadelesi 
çerçevesinde anlaĢılmalı, Resulallah‟a da sen de çağının Musa‟sı sın. 
Musa‟sı olmaya razısın da, her Musa‟nın bir firavunu olduğunu nasıl 
unutursun. Tabii her muhatap Ģahsında da böyle. Ey bu ilahi hitabın 
Muhatabı, çağının Musa‟sı olmak istiyorsan mutlaka bir firavunun da olur. 
Ama her firavunun bir Musa‟sı olacaktır. Bunu kimse aklından 
çıkarmasın. Ama bu zamiri kitaba gönderirsek o zaman Ģöyle anlamak 
belki doğru olur; vahyin tamamına kavuĢacağından kuĢku duyma. 

 
ve ce'alnahu hüden li beniy israiyl ve unutma ki vahyi Ġsrail 

oğulları için bir hidayet, bir yol haritası kılmıĢtık. 
 
 
24-) Ve ce'alna minhüm eimmeten yehdune Bi emriNA lemma 

saberu* ve kânu Bi âyâtiNA yukınun; 
 
Onlardan, sabrettiklerinde, emrimizle hakikate erdiren önderler 

oluĢturduk! Onlar iĢaretlerimize ikân sahibi oldular! (A. Hulusi) 
 
24 - Ve içlerinden öncül imamlar yetiĢtirmiĢtik ki sabrettiklerinde 

emrimizle hidayet ediyorlardı ve âyetlerimize yakîn ile sarılmıĢlardı. 
(Elmalı) 

 
 
Ve ce'alna minhüm eimmeten yehdune Bi emriNA lemma 

saberu* ve kânu Bi âyâtiNA yukınun yine unutma ki zorluklara göğüs 
gerip ayetlerimize gönülden inandıkları zamanlarda, yani bu zamanlara 
hasredilmiĢ, gönülden inandıklarında göğüs gerdikleri zamanlarda 
emrimizle içlerinden hidayete ulaĢtıran önderler çıkarmıĢtık. Evet, 
eimme, imamlar, önderler çıkarmıĢtık. 

 
Ġsrail oğullarının aldığı tavra göre muamele gördüklerini ifade ediyor 

ayet. Aslında müspeti söylemiĢ ama menfi de zımnen söylenmiĢ oluyor. 
Göğüs germedikleri zaman da çıkarmadık manası, önder çıkarmadık. 
Önder çıkarmamız için öncelikle dedim ya çelikleĢmesi lazım. Göğüs 
germesi, koruduğu bir siperin olması lazım, savunduğu bir yerin olması 
lazım. Bir değer savunmalı ki önder olsun. Yani imam olmak ümm..! 
olmaktır, anne olmaktır, toplumun anası olmaktır. Ana gibi topluma yar 
olmaktır. Anne yüreği gibi bir yüreğe sahip olmaktır. Onun için imam 
olmanın temel Ģartı toplumun anası olacak bir yüreğe sahip olmaktır. 

 
 



25-) Ġnne Rabbeke HUve yefsılu beynehüm yevmel kıyameti 
fiyma kânu fiyhi yahtelifun; 

 
Muhakkak ki senin Rabbin O, hakkında karĢı çıktıkları konularda 

kıyamet sürecinde onların aralarında hüküm verecektir. (A. Hulusi) 
 
25 - ġimdi ihtilâf edip durdukları Ģeylerde hiç Ģüphesiz ki rabbin 

Kıyamet günü beyinlerini fasledecektir. (Elmalı) 
 
 
Ġnne Rabbeke HUve yefsılu beynehüm yevmel kıyameti fiyma 

kânu fiyhi yahtelifun Ģüphesiz kıyamet günü anlaĢmazlığa düĢtükleri 
konularda aralarında hüküm verecek olan elbette senin rabbindir. 

 
 
26-) Evelem yehdi lehüm kem ehlekna min kablihim minel 

kuruni yemĢune fiy mesakinihim* inne fiy zâlike leayat* efela 
yesme'un; 

 
Meskenleri üzerinde yürüdükleri hâlde, kendilerinden önceki 

nesillerden nicelerini helâk etmiĢ olmamız onlara gerçeği göstermedi mi? 
Muhakkak ki bu olayda dersler vardır... Hâlâ mı algılamıyorlar? (A. 
Hulusi) 

 
26 - Daha irĢat etmedi mi onları ki kendilerinden evvel nice karınlar 

helâk etmiĢiz, meskenlerinde geziyorlar, elbette bunda Ģüphesiz âyetler 
var, halâ kulak vermeyecekler mi? (Elmalı) 

 
 
Evelem yehdi lehüm kem ehlekna min kablihim minel kuruni 

yemĢune fiy mesakinihim Ģimdi o eski eserlerin kalıntılarında 
dolaĢtıkları, kendilerinden önce yaĢamıĢ uygarlıkların nicelerini helak 
etmiĢ olmamız onlar için yol gösterici olmadı mı. Hidayet vesilesi olmadı 
mı. Yani o kalıntılar üzerinde dolaĢıp duruyorlar. 

 
Çok ilginç değil mi? Ġlginç olan ne? Evelem yehdi lehüm; onlar için 

hidayet vesilesi. Demek ki Allah hidayetini akledenlere vereceğini ifade 
buyuruyor. Kalıntılarında dolaĢtıkları geçmiĢ, helak edilmiĢ 
medeniyetlerin üzerinde düĢünüp de aklederler ve ibret alırlarsa bu 
hidayet olmuĢ oluyor. Onun için hidayet bir gece bir mechul Ģahıs 
tarafından siz uyurken yastığınızın altına bırakılan bir Ģey değil. Hidayet; 
sizin yola çıkıp uzun yolculuğu kabul edip ısrarla vurduğunuz kapının 
açılmasıdır. 



 
inne fiy zâlike leayah kuĢkusuz bunda da alınacak bir ders 

mutlaka vardır. efela yesme'un peki, halâ mı iĢitmeyecekler, halâ mı 
duymayacaklar. 

 
Ahlakın gücü yerine gücün ahlakını egemen kılan her küstah 

uygarlık mutlaka bir gün gelir değer krizine girer. Değer krizine giren her 
uygarlık ta mutlaka yıkılır. Onun için bu ayetleri bir de böyle okumak 
lazım. Yani günümüzde ki ahlakın gücüne değil de gücün ahlakına. 
Sözün gücüne değil de gücün sözüne dayanan insanı yok etmiĢ, insanın 
insani değerlerini mahvetmiĢ sahte uygarlıkların da akıbetini haber 
veriyor. Aslında ondan daha öte Ģeyleri, devam edelim de devamında ki 
ayette bu bağlamda çünkü; 

 
 
27-) Evelem yerav enna nesukul mae ilel Ardıl cüruzi fenuhricü 

Bihi zer'an te'külü minhü en'amuhüm ve enfüsühüm* efela 
yubsırun;) 

 
Görmediler mi ki biz suyu çorak - kupkuru arza sevk ederiz de, o 

suyla, onların hayvanlarının ve kendi nefslerinin yediği ekini çıkarırız? 
Hâlâ mı görmüyorlar? (A. Hulusi) 

 
27 - Ya hiç görmediler de mi? Biz kır yere suyu salıveriyoruz de 

onunla bir ekin çıkarıyoruz, ondan hayvanları da yiyor, kendileri de, hâlâ 
gözlerini açmayacaklar mı? (Elmalı) 

 
 
Evelem yerav enna nesukul mae ilel Ardıl cüruzi fenuhricü Bihi 

zer'an te'külü minhü en'amuhüm ve enfüsühüm kıraç toprağa suyu 
sevk edipte onunla kendilerinin ve hayvanlarının beslendiği bitkiler 
çıkardığımızı nasıl görmezler. 

 
Ġlginç..! Arz insanın kalbi, öyle sayılır. Bu ayette geçen arzın yerine 

insanın kalbini koyun, yüreğini. Su; o yüreğe inen vahiy. Eğer arz kalbine 
vahiy duyu  inerse çorak olan o yüreği ne yapmaz ki bir düĢünsenize. 
ĠĢte bu sembolize değerlerden yola çıkarsak Kur‟an da sudan 
bahsedilen, Allah‟ın rahmetinden bahsedilen her sembolik ifade aslında 
gelir vahye dayanır. Vahyi sembolize eder. Allah‟ın suyu göndermesi, 
çorak toprağı sulaması, susuz toprağı yeĢertmesi, onunla ölü toprağa 
can vermesinden bahseden her ayetlerde siz ölü yüreklere vahyin verdiği 
can suyu olarak anlayın. Böyle olursa ne mi olur? Ne olmaz ki eĢkıyadan 
evliya çıkarır. Evet, Ebu Zer‟den Ebu zer..! çıkarır.  



 
efela yubsırun peki daha da mı göremeyecekler. ĠĢte bu soru 

mühim. Daha da mı göremeyecekler, kim? Yukarıda ki o ĢımarmıĢ iktidar 
sahipleri, güç sahipleri, devlet sahipleri, uygarlık sahipleri. 1.000 yıl 
yaĢama iddiasındadır hepsi de. Hepsi de ağızlarını açınca 1.000 yıldan 
söz eder. Ama her tür güç gösterilerine ve tarihin sonu teziyle 
küstahlıklarına rağmen Allah‟ın koyduğu yasadan kurtulamazlar. Yine de 
gelir dayanırlar. GeçmiĢ, geleceğe diyor Ġbn. Haldun, suyun suya 
benzediği gibi benzer ve Allah‟ın elinden yakalarını kurtaramazlar. 
Ağızlarını açtıklarında 1.000 yıl yaĢamaktan söz etseler de. Allah‟a 
rağmen yine de yaĢayamazlar. 

 
 
28-) Ve yekulune meta hazel Fethu in küntüm sadikıyn; 
 
Derler ki: "Eğer doğru söyleyenler iseniz: ġu El Feth (mutlak feth - 

ölümün tadılarak hakikatin apaçık algılanması) ne zaman?" (A. Hulusi) 
 
28 - Bir de ne vakit o fetih eğer doğru iseniz? Diyorlar. 
 
 
Ve yekulune meta hazel Fethu in küntüm sadikıyn bir de 

diyorlar ki eğer doğru söylüyorsanız bu yani haze, bu ismi iĢaret, 
yukarıda bahsi geçen kesin hüküm ne zaman verilecek. Fethi kesin 
hüküm diye anlayacağız burada. Zaten fethin anlamları arasında bu var. 
Açmak, sözü kesip takırtıyı tüketmek, iki Ģeyin arasını kesip ayırmak. Bir 
konuda son hükmü koymak ve hüküm vermek manası zaten kelimenin 
kendisinde var. Onun için burada ki en doğru manası o. Çünkü bir 
sonraki ayet bu manayı pekiĢtiriyor, ne diyor? 

 
 
29-) Kul yevmel fethı lâ yenfeulleziyne keferu iymanuhüm ve lâ 

hüm yünzarun; 
 
De ki: "O FETH'in yaĢandığı süreçte, (ölümü tatmadan önce) 

hakikat bilgisini inkâr edenlere artık iman etmeleri bir fayda sağlamaz ve 
mühlet verilmez." (A. Hulusi) 

 
29 - De ki küfredenlere o fetih günü imanları fayda vermez ve 

onlara göz açtırılmaz. (Elmalı) 
 
 



Kul yevmel fethı lâ yenfeulleziyne keferu iymanuhüm ve lâ 
hüm yünzarun de ki kesin hükmün verileceği gün inkarda ısrar edenlere 
ne imanları fayda verecek, ne de onlara göz açtırılacak. Demek ki 
burada ki feth, ahirette ki kesin hüküm. O gün geldiğinde onlara hiçbir 
Ģeyin yararı olmayacak. ĠĢte asıl fetih o olacak. Bu fetih zorunlu fetih, 
yani gönüllü olarak, vermediler gönüllerini hakikate, ahirette zorunlu 
olarak yürekleri açılacak.  

 
Hani yukarıda diyordu ya artık ikna olduk..! Ġsterseniz olmayın. 

Zorunlu olarak açılacak. Çünkü ilahi, anahtar takıldı fakat hiçbir iĢe 
yaramayacak. Neden ilahi anahtar takıldı dedim? Çünkü mühürlenmiĢti. 
Amelleri tubia alâ kulubihim.. (Tevbe/87)   Allah kalplerinin üstüne 
mühür vurmuĢtur. Ne mührü bu? Artık adam olmayacaklarını beyan 
ettiklerinde, adam olmaz mührü. Bu mühür orada açılacak. Çünkü mührü 
vuran, mührü açanın kendisidir ve o zaman da hiçbir iĢe yaramayacak. 

 
 
30-) Fea'rıd anhüm ventazır innehüm müntezırun; 
 
Artık onlardan yüz çevir ve bekle! Muhakkak ki onlar da bekliyorlar! 

(A. Hulusi) 
 
30 - ġimdi onlardan yüz çevir de gözet, çünkü onlar gözetiyorlar. 

(Elmalı) 
 
 
Fea'rıd anhümventazır innehüm müntezırun Ģu halde onları 

kendi hallerine bırak. 
 
Burada onları kendi hallerine bırak derken, yani; ventazır diyor 

arkasından ve bekle, Ġnnehüm müntezırun, hiç Ģüphe yok ki onlar da 
bekliyorlar. Yani bırak ta bir kenara otur deniyor gibi anlaĢılmasın 
fezerhum diye bir ibare de gelir baĢka ayetlerde. BununlaFea'rıd anhüm 
arasında bir nüans var. zerhum; tamam onları kendi haline bırak. Ama 
Fea'rıd anhüm onları bırak ta iĢine bak, kendi iĢine bak, iĢin var tabii. Bu 
iĢi olana söylenen bir Ģey, senin iĢin var kervanın var kervan yürüsün 
kervana karĢı birileri eğer ses çıkarıyorsa, saldırıyorsa kervandakilerin 
paçasına, bırak onları, yoldan ayrılma, devam et iĢine bak. Eğer onlar 
beklemeyi kabul ediyorlarsa sen dünden bekle, ventezur innehüm 
müntezırun, sen dünden bekle. Niye çünkü beklemek onların aleyhine ve 
senin lehine. 

 



Umarım bu ayetleri biz de üstümüze alırız. Umarım zımnen iĢine 
bak diyen secde suresinin son ayeti bize de bunu söyler ve bizimde 
esaslı bir iĢimiz olur. Öyle bir iĢ ki sonucunda ebedi maaĢı alacağımız, 
Allah‟ın ödüllendireceği bir iĢ olsun. Bu iĢte sınıfta kalanlardan, yola 
yatanlardan, yolu satanlardan,yolda yorulanlardan kılmasın rabbim. 

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



 
 
 
 
 
 
Ġslamoğlu Tef. Ders. AHZAB SURESĠ (01-21) (131) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
El Hamdu Lillahi Rabbil'Alemiyn Vesselatü Vesselâmü alâ 

Resulüna Muhammedin ve alâ alihi ve ashabihi ve etba‟ıhi ecmaiyn. 
 
RabbiĢrah liy sadriy;  
 
Ve yessirliy emriy;  
 
Vahlül ukdeten min lisaniy; 
 
Yefkahu kavliy; (Tâhâ 25-26-27-28) 
 
Rabbim, göğsüme geniĢlik ver, kolaylaĢtır iĢimi, düğümü çöz 

dilimden, ki anlasınlar beni. Amin! 
 
Değerli Kur‟an dostları bugün Ahzab suresinin tefsirine geçeceğiz. 

Ahzab suresi adını 9 ve 27. ayetler arasında geçen, Müslüman olmayan 
güçlerin oluĢturduğu ittifakla Medine‟de ki Ġslam cemaati üzerine onları 
ebediyen yok etmek üzere yürüyüĢünü anlatan pasajdan alır. 

 
Ahzab; müttefikler manasına gelir. Medine‟de nazil olmuĢtur. Ahzab 

suresi gerçek bir çok konulu suredir. 37. ve 40. ayetleri arasında Hz. 
Zeyd ve Hz. Zeynep olayından bahsedilir. Bu olay aynı yılın zilkade 
ayında, hicri 5. yılın zilkade ayında vuku bulmuĢ. Hendek savaĢı ise Hicri 
5. yılın Ģevval ayında. 

 
Yine surede Resulallah‟ın evliliğine sınırlama getiren 52. ayet yer 

alır. Bu ayeti, ki bu ayetin bağlamına surenin baĢında ve ortasında yer 
alan baĢka ayetleri de dahil etmek mümkün. Ama özellikle Resulallah‟ın 
evliliğine sınırlama getiren 52. ayet Hayber den önce inmiĢ olamaz. 
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Çünkü Resulallah Hayber de müminlerin annesi Safiyye ile evlendi. Yani 
Resulallah‟ın yaptığı son evlilik Hayber‟in hemen akabinde vuku buldu. 
Buna göre bu surenin iniĢ zamanını aĢağı yukarı hicretten sonra 5. yıl ile 
7. yıl olarak tarihleyebiliriz. 

 
Sure Kur‟an ın en yoğunluklu surelerinden iri. Ġnsan iliĢkileri 

iĢleniyor. Özellikle Resulallah‟ın yakın çevresi bağlamında bir takım 
ahlaki ve hukuki ilkeler ve düsturlar getiriliyor. 37. ve 40. ayetler arasında 
ele alınan Hz. Zeynep ve Hz. Zeyd olayı Resulallah‟ın vahiyden hiçbir 
Ģey saklayamayacağına en büyük delil olarak gözümüzün önünde 
duruyor. Ki Hz. AiĢe öyle demiĢti; “Eğer Resulallah bir tek ayeti 
gizleyecek olsaydı bu ayeti gizlerdi.” DemiĢtir.  

 
Bu ayetler aynı zamanda Kur‟an vahyinin nebinin Ģahsından 

bağımsız bir kaynaktan indiğinin en büyük delilidir. Eğer nebi vahyin 
iniĢinde söz sahibi olsaydı, gizlemek arzu ettiği böyle bir Ģeyin 
açıklanmasına asla gönlü elvermezdi. Ama Allah, yani vahyin indiği 
zattan bağımsız olan kaynağı ne dilerse o oldu. Onun için vahyin 
kaynağının insani olmayıp, beĢeri olmayıp ilahi olduğuna, baĢka hiçbir 
delil olmasa bu sure içinde ki Zeyd ve Zeynep olayı yeterlidir. 

 
Sure bu olaylar bağlamında aslında toplumsal baskıyı, bir takım 

toplumsal uydaĢım yoluyla gelen geleneklerin hukuki norma temel ve 
delil oluĢturamayacağı gerçeğini iĢler. Yani fiili durumlar defakto 
durumlardan, hukuki ilkeler çıkarma uyanıklığı ve kurnazlığına son verir. 
Çünkü Hukuk toplumun alıĢkanlıklarına değil, mahza adalete dayanmak 
zorundadır. ĠĢte bu sure makro planda muhatabına bunu verir. 

 
Peygamber ve eĢlerinin örneklik misyonuna dikkat çeker sure. 

Resulallah‟a en çok nida edilen surelerden biri, belki 1. si budur. Yine 
Resulallah‟ın eĢleri bağlamındaYa nisaen Nebiy (30) diye doğrudan 
Resulallah‟ın yakın çevresine en çok hitap edilen sure de budur. Surede 
ayrıca bu ümmetin YahudileĢme tehlikesine dikkat çekilir. Ve önceki 
vahyin mensupları olan Ġsrail oğullarının nasıl YahudileĢtiğinden yola 
çıkarak bu ümmet uyarılır.  

 
Bu surenin ana eksenini teĢkil eden bütün bu konular, ama özellikle 

de Hendek savaĢının hemen arkasına tekabül eden bir takım hukuki 
ilkeler ve insan iliĢkileri konusunda ki düsturlar neden bu sureyle geldi 
sorusu aslında bu surenin tarihi bağlamını iyi bilmekle cevaplanır. Ki biz 
bu sureye gelinen, yani Hendek savaĢına kadar ki o kritik süreci kısaca 
bir özetleyelim. 

 



Malum Hicretin 3. yılında Uhud savaĢı gerçekleĢti. Uhud 
müminlerin ağır bir imtihanı idi. Komutanı peygamber, ordusu askeri 
sahabe olan bir ordu yenilir mi idi. Yenmek ve yenilmek neydi. Eğer 
yenilmezlik sadece Komutanı peygamber olmaya endekslenmiĢse o 
zaman Uhud‟u nereye koymalıydık. ĠĢte aslında bu soruların cevabını 
vermek için adeta ilahi senaryo gereği Uhud yaĢanmıĢtı ve Uhud 
kayıpları verildikten sonra Ebu Süfyan kendi ordusunu toplayıp 
götürmüĢ, bu onlara yeter demiĢti. Hatta giderken de gelecek sene tekrar 
karĢılaĢacağız diye tehdit etmiĢ, Resulallah‟ta yanındakilere ona cevap 
verin, tamam tekrar karĢılaĢacağız demiĢti. Fakat gelecek seneye 
kalmadı. MüĢrik ordusu geriye dönüp Bedr‟e kadar vardığında Resulallah 
savaĢtan arta kalan müminleri topladı, ki sayıları 630 u buluyordu. MüĢrik 
ordusunun ardından Hamra ül Esed denilen yere kadar vardı.  

 
Ebu Süfyan Bedr‟e yakın bir yerde konakladığında eyvah, ne yaptık 

biz, ayağımıza kadar gelmiĢ olan fırsatı geri teptik diye geri dönmek 
istedi. Yani bu yenilgiyi kalıcı hale getirelim ve ebediyen Medine‟den 
Müslümanları sökelim diye niyetlenmiĢti ki, arkasından Resulallah‟ın 
geldiğini öğrendi. 

 
ĠĢte Resulallah‟ın gösterdiği bu kararlılık Ebu Süfyan‟ı bu fikrinden 

caydırdı. Ġki ay sonra Necip‟ten, çöl kabilelerinden Ben-i Esed savaĢa 
hazırlandığı haberi geldi. Bu Haber üzerine Resulallah Ebu Seleme 
komutasında bir müfreze yolladı ve tehdit ortadan kaldırıldı. 

 
Hicri 4. yılın sefer ayında Adel ve Kare kabileleri Resulallah‟tan 

öğretmen talep ettiler. Fakat bu bir tuzaktı. Bu talebe Resulallah 4 kiĢiyi 
göndererek cevap verdi. Yolda bu 4 öğretmenden ikisini Ģehit ettiler, 
geriye kalan Zeyd bin Desinne ve Hubeyd (Bin Adiy) (r.a.) ı esir ederek 
Mekkelilere sattılar. Bildiğiniz gibi Hubeyb r.a. Ġslam döneminde ilk defa 
asılarak Ģehit edilen sahabi genç, yiğit bir sahabidir. 

 
Hicri 4. yılın yine sefer ayında Ben i Amir kabilesinin talebi üzerine 

70 kiĢilik, ya da bir rivayete göre 40 kiĢilik bir öğretmen kafilesi yollandı. 
Fakat bu da bir tuzaktı. Bu öğretmenleri talep eden insanlar bir gece 
yarısı bu kafile üzerine hücum ettiler, kafileyi kılıçtan geçirdiler. 

 
Resulallah‟ı çok çok üzmüĢtü. 1. hadise zaten yaralamıĢtı. 2. 

hadise ise, yani Bi‟r i Mâune faciası ise gerçek bir facia, bir katliamdı. 
Resulallah‟ın kanatlarını kırmıĢtılar adeta. O gerçekten de zor Ģartlar 
altında ashab-ı sûffeyi, Ġslam‟ı öğreten öğretmenler olarak yetiĢtirmiĢ ve 
onlarla yüreklere iman taĢımayı hesap etmiĢti. Ama hemen hemen 



ashab-ı sûffenin en iyi yetiĢmiĢ öğrencileri bir tek olayda baĢtan sona 
Ģehit edilmiĢti. ĠĢte bu Resulallah‟ın yüreğinde bir yara oldu. 

 
Yine hicri 4. yılın Rebiül evvel ayında Beni Nadir, yani Medine de 

yerleĢik 3 Yahudi kabilesinden biri olan Nadir oğulları Resulallah‟a 
suikast tertiplediler. Onun üzerine damdan bir değirmen taĢı atarak 
Resulallah‟ı öldürmeyi kuruyorlardı. Resulallah bunu özel kaynağı ile 
haber alınca bu kabile üzerine yürüdü kuĢattı ve onları Medine‟den 
çıkmaya mecbur etti. 

 
Ġne hicri 4. yılın sonlarında Ben i Gatafa‟nın savaĢa hazırlandığı 

haberi geldi. Resulallah 400 kiĢi ile Zatürrika adı verilen sefer idi bu, 400 
kiĢi ile bu kabile üzerine baskın yaptı ve bu tehdidi de ortadan kaldırdı.  

 
Hicri 4. yılın ġaban ayında, yani Uhud‟un yıldönümünde Hz. 

Peygamber 1. 500 kiĢi ile, daha önceden Ebu Süfyan la ahitleĢtikleri gibi 
Bedir‟de hazır bulundu. Ebu Süfyan 2.000 kiĢi ile Merruz zehran dan 
öteye gidemedi. Yani Bedr‟e gelemedi, gözü yemedi. Müminlerle 
karĢılaĢmaya yürekleri yetmedi. A. Ġmran/124 ve devamındaki ayetlerde 
bu olay ele alınır. 

 
Hicri 5. yılın Rebiülevvel ayında Dû‟met ül Cendel, -ki ġam 

sınırında bir yer- 1.000 kiĢilik bir ordu gönderildi, ama orada 
Müslümanlara karĢı hazırlık yapan grup savaĢtan kaçtı. 

 
ĠĢte Hendek savaĢının öncesinde vuku bulan olaylar bunlar. Yani 

gördüğünüz gibi Uhud la Hendek arası çok yoğun, çok kesif bir 
hareketliliğe sahip. Müminlerin üzerine her taraftan saldırı hazırlıkları var 
ve gerçekten de güvenlik tehdit altında. ĠĢte bu çerçeve de bu surenin 
iĢlediği ana konu olan Hendek savaĢı bu çerçeve içinde düĢünülmeli. 

 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
1-) Ya eyyühen Nebiyüttekıllahe ve lâ tutı'îl kafiriyne vel 

münafikıyn* innAllâhe kâne 'Aliymen Hakiyma; 
 
Ey Nebi! Allâh'tan (açığa çıkarttıklarının sonuçlarını yaĢatacağı 

için) korunanlardan ol! Hakikat bilgisini inkâr edenlere ve münafıklara 
(ikiyüzlülere) uyma! Muhakkak ki Allâh Aliym'dir, Hakiym'dir. (A.Hulusi) 

 
01 - Ey o Peygamber! Allah dan kork ve kâfirlere, münafıklara itaat 

etme, muhakkak ki Allah bir alîm hakîm bulunuyor. (Elmalı) 
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Ya eyyühen Nebiy sen ey peygamberler ailesinin ferdi. Eyyühe; 

ibaresi nida edatına bitiĢtirildiğinde bir ailenin ferdine hitap edildiği 
anlaĢılır. Yani ey peygamber sen, senden önceki peygamberler ailesinin 
bir üyesisin. Ey peygamberler ailesinin ferdi, üttekıllahe ve lâ tutı'îl 
kafiriyne vel münafikıyn Allah‟a karĢı sorumlu davran. Küfürde 
direnenlere ve iki yüzlülere uyma. Ġki yüzlülere, münafıklara, tek 
dünyalılara. Tek dünyası olanın iki yüzü olur. Ġki dünyası olanın iki yüzü 
olmaz. Çünkü ahirete iman eden maskeyle yaĢamaz. 

 
innAllâhe kâne 'Aliymen Hakiyma Unutma ki Allah zaten her Ģeyi 

bilendir, hikmetle edip eyleyendir. 
 
“Ey peygamber” hitabının en çok geçtiği sure olduğuna değinmiĢtim 

giriĢte. Burada doğrudan bir uyarı var. Cahiliye toplumunun evlatlıkla ilgili 
bir geleneği bu surede ortadan kaldırılıyor. Benzer bir mesaja sahip olan 
Tahrim suresi de böyle baĢlar. Onda da Resulallah‟a doğrudan uyarı 
vardır bu uyarı ile girilir. Çünkü Resulallah; peygamber dahi olsa Allah‟ın 
kendisi için biçtiği rolden baĢkasını oynayamaz. Zaten her peygamber 
Allah‟a mutlak teslim olmuĢ insan demektir. Onun içinYa eyyühen Nebiy 
diye baĢlıyor. Yani Allah‟ın iradesi karĢısında alternatif bir irade koyma. 
Bu isterse sana gelen mesajı savunmak bahanesiyle olsun. Ki 
Resulallah‟ın burada gösterdiği tavır kendisinin Ģahsına yönelecek 
herhangi bir iftira, bühtan ve ayıplamadan daha çok misyonuna 
yönelecek bir ayıplama, kınama ve iftiradan çekiniyordu. Çünkü 
Misyonuna yönelik her tür saldırı mesajının alanını daraltıyordu. Ama 
buna rağmen rabbi onu teskin ediyor, tatmin ediyor ve uyarıyordu.  

 
Sıcak savaĢ müĢrikler tarafından kaybedildi. Artık 

kazanamayacaklarını anlamıĢlardı Hendekle birlikte. Zaten Hendek bir 
dönüm noktasıydı, onun için Hendek‟ten bir sabah Mü‟minler 
kalktıklarında düĢman müttefik güçlerin çekip gittiğini gördüğünde 
Resulallah Ģöyle demiĢti; “Artık sıra sizde.” Gerçekten de bir dönüm 
noktasıydı. 

 
Peki duracaklar mıydı? BoĢ mu duracaklardı düĢman güçler. Hayır, 

boĢ durmadılar. SavaĢı yiğit olmayan yöntemlerle yapmaya baĢladılar. 
Yani psikolojik savaĢa baĢladılar, çamur savaĢına baĢladılar. Ġftira, 
bühtan, dedikodu ve her tür hile bu savaĢta kullanılıyordu. ĠĢte Hz. 
AiĢe‟ye yönelik iftira da bu savaĢın bir parçasıydı aslında. 

 



Hz. Peygamber iĢte onların kural tanımayan bu savaĢından çok 
çekiniyordu. Çekinmekte de haklıydı, çünkü silahlarıyla geldiklerinde 
silahlarınızla karĢı çıkardınız. Fakat iftiraları ile geldiklerinde sizin 
silahınız yok. Yani karĢı iftirayla çıkamazsınız. Çünkü sizin ilkeleriniz var. 
Ama sizinde rabbiniz var. Onların ilkeleri yoktu, iftiraları vardı, 
karalamaları vardı, çamurları vardı ama sizin de Allah‟ınız var. ĠĢte 
Resulallah‟ın endiĢesi buydu.  

 
Ve vahiy bütün bu süreçte muhataplarını sadece Ģahsiyet 

kazandırmakla kalmıyor, toplumun öznesi yapıyordu. Yani toplumsal bir 
takım alıĢkanlıklar var, öteden beri kullanılan, öteden beri uygulanan bir 
takım alıĢkanlıklar gelenekler, adetler var. Peki vahiy geldikten sonra 
hala bu geleneğe dokunulmayacak mı, gelenekler olduğu gibi mi 
kalacak. Yani vahiy bireyleri inĢa ettiği gibi toplumu da inĢa etmemeli mi. 
Vahyin inĢa ettiği bireyler toplumun geleneklerini de süzmeli değil mi. ĠĢte 
burada vahyin muhataplarının sadece bireysel bir özne değil; toplumsal, 
sosyal bir özne olmaları iĢleniyor. Onun içinde o toplumda ki evlatlık 
müessesesinin çarpık boyutu, yani fiili bir durumdan hukuki sonuçlar 
çıkarmak isteyiĢ, fırsatçılık. Bu fırsatçılıktan da birilerinin belki istismarını 
önlemeye çalıĢıyordu vahiy. ĠĢte bu çerçeve de anlayacağız bu ayetleri. 

 
 
2-) Vettebı' ma yuha ileyke min Rabbik* innAllâhe kâne Bima 

ta'melune Habiyra; 
 
Rabbinden sana vahyolunana tâbi ol... Muhakkak ki Allâh, 

yaptıklarınızı (yaratan olarak) Habiyr'dir. (A.Hulusi) 
 
02 - Ve rabbinden sana ne vahyolunuyorsa onun ardınca git, 

muhakkak ki Allah ne yaparsanız habîr bulunuyor. (Elmalı) 
 
 
Vettebı' ma yuha ileyke min Rabbik sadece rabbinden sana 

indirilene uy innAllâhe kâne Bima ta'melune Habiyra çünkü Allah 
yaptığınız her bir Ģeyden haberdardır. 

 
 
3-) Ve tevekkel alAllâh* ve kefa Billâhi Vekiyla; 
 
Allâh'a tevekkül et! Esmâ'sıyla hakikatin olan Allâh, Vekiyl olarak 

yeterlidir! (A.Hulusi) 
 
03 - Ve Allaha tevekkül (itimat) kıl ki vekîl Allah yeter. (Elmalı) 



 
 
Ve tevekkel alAllâh ve yalnızca Allah‟a dayan. Ġlk muhatabı 

Resulallah‟a böylesine kesin ve keskin emirler.  
 
üttekullah;(1) Allah‟a karĢı sorumluluğunun bilincinde ol.  
 
ve lâ tutı'îl kafiriyne vel münafikıyn (1) Kafirlere ve münafıklara 

uyma.  
 
Vettebı' ma yuha ileyke min Rabbik (2) rabbinden sana indirilene 

uy. Hep nehiy ve emir. Hep; Ģunu yap, bunu yapma. Kesin net, sınırları 
belli. 

 
Ve tevekkel alAllâh (3) ve Allaha yaslan, Allah‟a güven, Allah‟a 

dayan. 
 
Buradan yola çıkarak Allah‟a dayanmadığını mı düĢünebiliriz? 

Hayır, haĢa. Bunu asla düĢünemeyiz. Din unutmayalım ki ısrar ve 
tekrardır. Vahyin üslubudur bu. ısrar ve tekrar. Yani böyle devam et ve 
sadece bu emirler ilk muhatabı olan nebiye değil, o nebinin Ģahsında 
kıyamete kadar gelecek tüm müminleredir aynı zamanda. Sadece Allah‟a 
dayan.  

 
Neden? Çünkü toplumsal olana karĢı bir özne olacaksın. Toplumun 

ırmağında akan bir çöp olamazsın. Bu ırmağın yatağını sen 
belirleyeceksin. Böyle bir ırmağın yatağını belirlemek küçük Ģeylere 
dayanarak mümkün mü? Sırtını öyle bir yere dayamalısın ki toplum 
ırmağı seni sürükleyip götürememeli. Debisi ne kadar güçlü olursa olsun 
bu ırmakta akan bir çöp olmamalısın. Ama bunun içinde destek noktan 
olmalı. Çünkü toplumu yerinden oynatmak, dünyayı yerinden oynatmak 
kadar zor. Eğer böyle bir zora talipsen manivelanı koyacağın bir destek 
noktan olmalı. Bu destek noktası nere olabilir? Allah. 

 
ve kefa Billâhi Vekiyla zira dayanak olarak Allah yeter. 
 
 
4-) Ma ce'alAllâhu li racülin min kalbeyni fiy cevfih* ve ma 

ce'ale ezvacekümüllaiy tuzahirune minhünne ümmehatiküm* ve ma 
ce'ale ed'ıyaeküm ebnaeküm* zâliküm kavlüküm Bi efvahiküm* 
vAllâhu yekulül Hakka ve HUve yehdis sebiyl; 

 



Allâh hiçbir erkeğin göğüs boĢluğunda iki kalp oluĢturmamıĢtır! 
Kendilerinden zihar (eĢini anası gibi kabullenerek kendine haram kılma) 
yaptığınız eĢlerinizi, analarınız kılmamıĢtır. Evlatlık kabullendiklerinizi de 
oğullarınız kılmamıĢtır. Bunlar boĢ laflarınızdır! Allâh Hakk'ı bildirir; doğru 
yola O hidâyet eder! (A.Hulusi) 

 
04 - Allah adam için içinde iki kalp yapmamıĢtır, ve kendilerinden 

zıhar yaptığınız zevcelerinizi analarınız kılmamıĢtır, Evlâtlıklarınızı da 
oğullarınız kılmamıĢtır, O sizin ağzınızda lâfınızdır, Allah ise hakkı 
söylüyor ve doğru yola hidayet eyliyor. (Elmalı) 

 
 
Ma ce'alAllâhu li racülin min kalbeyni fiy cevfih Ġlginç, Allah hiç 

kimse için bir bedende, bir göğüste iki kâlp yaratmamıĢtır. Ġki akıl, ya da 
iki vicdan da diyebiliriz biz buna. 

 
Ne demek bu? bu bağlamda ne manaya geliyor? EĢyanın hakikati 

sabittir manasına geliyor. EĢyanın hakikati sabittir. Öyle değil mi. Nesefi 
akaidi Ģöyle baĢlıyordu; Haka‟ikul eĢya fe‟bitetü. Vel ilmü biha 
mütehakkıkun „hılâfen lissufis tayie ila ahir.. EĢyanın hakikati sabittir. 
Onun hakkındaki ilmimiz, bilgimiz gerçektir. Kimlerin aksine? Sofistlerin, 
yani hakikat yoktur, sana göre öyledir, bana göre böyledir, ona göre 
öyledir diyen, göreceliliği öne çıkaran, nispiyeti esas alan ve dolayısıyla 
ahlaki davranıĢın temelini dinamitleyen ve mutlak hakikatleri reddeden 
sofistlerin aksine eĢyanın hakikati sabittir. ĠĢte Nesefi akaidi böyle baĢlar. 
Aslında Kur‟an bu akaidi bize iman olarak telkin eder. 

 
Neden? Eğer eĢyanın hakikati yoksa hiçbir Ģeyin hakkında 

konuĢmak gerekmez. Eğer eĢyanın hakikati yoksa, Ģeylerin hakikati 
yoksa mutlak hakikatte yok. Eğer o yoksa doğru ve yanlıĢ yok. Hakk ve 
batıl yok, iyi ve kötü yok. Ġyi ve kötü mutlaka hakikatin olması durumunda 
geçerlidir. Eğer hakikat nispi ise, görece ise, röletiv ise bana göre doğru, 
sana göre doğru ve 6.5 milyar doğru olmak durumundadır. Böyle bir 
dünyada kim doğrusunu savunabilir ki. Hangi doğru savunulabilir ki. 
Böyle bir dünyada ahlaki davranıĢ zemini kalır mı? Ne anlamı olur?  

 
Onun için eĢyanın hakikatine bir atıf. Allah hiçbir bedende iki kâlp 

yaratmamıĢtır. Yani birini doğruya, birini yanlıĢa. Bir Ģey hem sıcak hem 
soğuk olamaz. Hem ak hem kara olamaz. Hem burada hem orada 
olamaz. Yani 3. Ģıkkın yokluğu. ĠĢte bu çerçevede düĢündüğümüzde 3. 
halin yokluğu muhalli, ya doğrudur, ya yanlıĢtır. Ya soğuktur, ya sıcaktır.  

 



Buradan nereye getirecek sözü? Ya annedir ya değildir. Ya oğuldur 
ya değildir. Hem o dur hem o dur olmaz. Hem oğludur, hem değildir, hem 
annedir hem anne değildir olmaz. EĢyanın hakikati vardır. Bir anne eğer 
doğurmuĢsa o evlattır. Değilse değildir. Bu kadar açık. Bu kadar yalın ve 
iĢte Ģimdi o noktaya getirdi sözü; 

 
ve ma ce'ale ezvacekümüllaiy tuzahirune minhünne 

ümmehatiküm aynen böyle, vücudunuzu annenizin vücudu gibi haram 
saydığınız, tuzahirune, zıhar yaptığınız yani. “Sen bana annemin sırtı 
gibisin” derlerdi cahiliye de eĢlerine. Eğer eĢlerinden hoĢlanmıyorlarsa, 
ona ıstırap çektirmek istiyorlarsa, ona kafaları bozulmuĢ kızmıĢlarsa, 
ondan intikam almak istiyorlarsa, onu miraslarından istifade ettirmemek, 
ya da herhangi bir Ģekilde sofralarından uzak tutmak istiyorlarsa; “senin 
sırtın annemin sırtı gibidir” derler ve artık o anne kadar haram olurdu.  

 
Fakat anne olur muydu? Nerde..! Tabii ki olmazdı. Bırakınız anne 

olmayı bir köpeğe yapılamayacak muameleyi ona yapar, bir ömür boyu 
ıstırap çektirirler bu hanımlara. Ne boĢarlar, çünkü o, onun eĢi sayılıyor 
dıĢa göre. 3. Ģahısların hepsi onu, onun eĢi sayıyorlar. Fakat kendisi onu 
eĢi saymıyor. Annesi kadar kendisine yabancı, yani cinsel olarak yabancı 
sayıyor. Böyle bir ıstıraba mahkum ederler manevi iĢkence ederlerdi. ĠĢte 
buydu zıhar. Onun için burada onun açılımı olarak vücudunuzun 
annenizin vücudu gibi haram saydığınız eĢlerinizi de hiçbir zaman sizin 
gerçek anneleriniz kılmamıĢtır. 

 
Bu ayet kadına yapılan tarihi bir zulmü ortadan kaldırmak için 

inmiĢti. Örf , anane, gelenek, toplumsal gelenek eğer zulmün kaynağını 
oluĢturuyorsa hiçbir gelenek hiçbir zulmü meĢrulaĢtıramaz diyor ayet. 
Evet, yani geleneğe dayandığı için bir zulmü meĢru göstermeye kimse 
kalkmasın. Allah zulmü haram kılmıĢtır. Kendi nefsine bile haram 
kılmıĢtır. Kaldı ki insana. Dolayısıyla insanoğlu yaptığı ya da yapacağı 
zulümleri toplumsal geleneğe yaslayınca kendini mazur mu göstereceğini 
sanıyor. ĠĢte burada, aslında sadece gelenek sorgulandırmıyor. 
Ġnsanoğlunun hakikatten uzaklaĢınca kendisine nasıl mazeretler, nasıl 
tumturaklı mazeretler üretebileceği de gösteriliyor. 

 
Diri diri mezara gömmek gibiydi bu zıhar. Daha öne nazil olan 

mücadele suresini 1 – 4. ayetleri bu konuda ki geleneği geçersiz kılmıĢtı 
ve bu konuda yapılan yeminlerinde  kefaretini, kefaret yolunu göstermiĢti 
Mücadele suresinin ilk ayetleri ve tabii ki sonuçlarını bu kefaretle ortadan 
kaldırıyordu. 

 



ve ma ce'ale ed'ıyaeküm ebnaeküm yine evlatlıklarınızı da sizin 
gerçek çocuklarınız kılmamıĢtır. Birini evlat edinmek, onun gerçek 
nesebini değiĢtirmez. Gerçek örtülürse eğer, yani birini evlat edinmek 
güzel bir Ģey. Ona bakmak, onu büyütmek güzel bir Ģey. Fakat bunu, 
gerçeği örtmek suretiyle yaparsanız birçok sakınca ortaya çıkar. 

 
1 - si ruhsal travmaya yol açar. O kendi gerçek anne ve babasını 

yıllar sonra öğrendiğinde her taraf, her kes korkunç bir travma yaĢar ve 
bugün bu, bugün dahi görülmekte. Hatta ġhov dünyasına giren, sanat 
dünyasına giren, hatta siyaset dünyasına giren insanların sonradan ben 
falanın annesiyim, ben falanın babasıyım diye çıkan insanların hem 
muhataplarına yaĢattıkları, hem onu besleyip büyüten aileye yaĢattıkları, 
hem de kendileri yaĢadıkları travmayı düĢününüz. Bu korkunç bir 
güvensizlik ve ruhlarda uçurum meydana getirir. 

 
2. Evlilik yolu ile kurulacak bağların adresi ĢaĢar. Öyle ki böyle bir 

durumda eğer gerçek anne babalara nispet edilmezse, gerçek anne 
babaların adresi kaybettirilirse gerçek kardeĢi ile evlilik, kardeĢ kardeĢle 
evlilik bile olabilir. Yani bunun önüne kimse geçemez. Onun için nesep 
problemi çıkar. 

 
3. Miras baĢta olmak üzere hukuki sorunlar doğurur. 
 
ĠĢte bütün bu saydığımız ve sayamadığımız sorunları ortadan 

kaldırmak için eĢyanın hakikatine saygı göstermek lazım. Alsa, büyütse, 
beslese, evlat edinse dahi onun gerçek nesebinin adresini ortadan 
kaybetmek, onu ebediyen üzerini silmek biçiminde yapmaması burada 
emr olunmaktadır. 

 
zâliküm kavlüküm Bi efvahiküm bütün bunlar düĢünmeden 

ağzınızdan koy verdiğiniz, saldığınız boĢ laflardır. vAllâhu yekulül 
Hakka ve HUve yehdis sebiyl ne ki Allah hep yalın gerçeği söyler. Hep 
doğru yolu gösterir. 

 
Allah‟ın eĢya için taktir ettiği yere saygılı olun diyor ayet. Sosyal ve 

insani gerekçeler hakikatle oynamamızın gerekçesi olmamalı. Evet, Yani 
sosyal bir takım gerçekler var. Bunlar gerekçe teĢkil edebilir. Yoksuldur, 
ya da öksüzdür, ya da yetimdir veda olarak kalmıĢtır. Kimsesi yoktur. 
Alırız evlat ediniriz, bağrımıza basarız, anne oluruz,baba oluruz. Bunda 
bir sakınca var mı? Yok. Fakat onun ait olduğu gerçek nesebin üzerini 
çizemeyiz. EĢyanın hakikatidir bu. Bu doğrudur, onu rahminde taĢıyan 
anne bir baĢka annedir. Onun üstünü çizemeyiz, çizemezsiniz diyor yani. 
Çizmemelisiniz.  



 
Bu da dönüp dolaĢıp hep Ģu noktaya geliyor, eĢyanın hakikatine 

saygı duyun. Allah‟ın koyduğu yere saygı duyun. Allah birini bir yere 
koymuĢsa onu o yerden kesip koparmayın. Onun için Ġslam‟da tebenni 
müessesesi hadâna, „hıdane müessesesine dönmüĢtür. 

 
 „Hıdane; onu göz kulak olup besleyip büyütmek, onu terbiye edip 

yetiĢtirmek. Evlatlık müessesesi Ġslam da böyle bir çerçeve içine 
alınmıĢtır. Gerçi Ġmam ġafi‟ bu ayete dayanarak evlatlık müessesesi bu 
ayet tarafından hükümsüz kılınmıĢtır dese de, Ġmam Ebu Hanife gibi 
daha baĢka büyük fakihler; Hayır, bu ayet sadece evlatlık müessesesinin 
sınırlarını çiziyor ve bir takım hükümler getiriyor. Yani düsturlar ve ilkeler 
koyuyor demekle aslında isabetli yaklaĢmıĢtır olaya. Ki zaten sahabe 
döneminden beri de hep kimsesiz kalan insanları, çocukları sahabe 
üstlenmiĢ, onlara bakmıĢ onları büyütmüĢ ve topluma kazandırmıĢtır. 
Hatta öyle ki Çin‟de Ġslam bu yolla yayılmıĢtır. Kimsesiz çocukları 
Müslüman tüccarlar almıĢlar, Huyiçinleri, böylelikle Müslüman 
olmuĢlardır. 

 
Yine bu yolla Ġslam büyük fatihler kazanmıĢtır. Endülüs‟ün büyük 

fatihi Tarık Bin Ziyad bir yetimdir. Bir savaĢ esirinin yetimidir daha 
doğrusu. 

 
Yine Afrika‟nın büyük fatihi Musa Bin Nusayr berberidir. Tarık gibi o 

da bir yetimdir. 
 
Yine Anadolu‟nun efsanevi fatihi Abdullah e Battal namı diğer 

Battal Gazi aslen Antakyalı olan bir yetimdir. Yani Ġslam yetimleri almıĢ, 
onlara ana olmuĢ, baba olmuĢ, onları Ġslam‟ın oğlu etmiĢ ve onlardan 
fatihler çıkarmıĢtır. DüĢmanlarının yetiminden dostlar çıkarmıĢtır Ġslam 
iĢte bu sayede. 

 
 
5-) Üd'uhüm liabaihim huve aksetu indAllâh* fein lem ta'lemu 

abaehüm feıhvanüküm fiyd diyni ve mevaliyküm* ve leyse aleyküm 
cünahun fiyma ahta'tüm Bihi ve lâkin ma te'ammedet kulubüküm* 
ve kânAllâhu Ğafûran Rahıyma; 

 
Onlara (evlatlık aldıklarınıza), babalarına nispetle hitap edin... Bu, 

Allâh indînde daha adaletlidir. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, bu 
durumda onlar, sizin dinde kardeĢleriniz ve dostlarınızdır... Hata 
yaptığınız Ģeyde üzerinize bir suç yoktur... Fakat kasıtlı düĢünerek 
yaptıklarınız hariç... Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir. (A.Hulusi) 



 
05 - Onları babaları namına çağırınız, Allah yanında o daha 

doğrudur, eğer babalarını bilmiyorsanız dinde kardeĢleriniz ve yaranınız, 
(mevalîniz) dirler, bununla beraber hatâ ettiklerinizde üzerinize bir günah 
yoktur ve lâkin kalplerinizin teammüd ettiğinde vardır, Hem Allah gafur, 
rahîm bulunuyor. (Elmalı) 

 
 
Üd'uhüm liabaihim huve aksetu indAllâh Ģu halde evlatlıkları 

babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha adaletli bir 
davranıĢtır. Bu ilahi tavsiye lafzen anlaĢılmamıĢ mesela. Sahabe Zeyd‟e 
Zeyd Ġbn. Muhammed derdi önceleri. Muhammed‟in oğlu Zeyd. Bundan 
vaz geçmiĢlerdi. Salim‟e, Ebu Huzeyfe‟nin Mevlası demiĢlerdi. Salim de 
Ebu Huzeyfe‟nin evlatlığı idi. Bu ayet indikten sonra ona da öyle 
çağırmamıĢlar fakat Mikdad Bin Amr. Babası Amr idi, fakat esved bin 
Abdiyegus onu evlatlık almıĢtı. Sonuna kadar Mikdad Bin Esved diye 
anıldı. Yani sahabe bu ayeti lafzi olarak almamıĢ demek ki. Biz buradan 
bunu anlıyoruz. 

 
fein lem ta'lemu abaehüm feıhvanüküm fiyd diyni ve 

mevaliyküm eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız zaten 
unutmayın ki onlar sizin din kardeĢleriniz ve dostlarınızdır.Yani evlatlık 
müessesesinin toplumsal bir kurum olarak koruyor bu ayet. Ama 
mahzurunu izale ediyor, biraz önce de söylemiĢtim Hıdane yani koruyucu 
ailem müessesesine dönüĢtürülüyor. 

 
ve leyse aleyküm cünahun fiyma ahta'tüm Bih Ama bu konuda 

ki yanılgılarınızdan dolayı size bir vebal yoktur. ve lâkin ma te'ammedet 
kulubüküm Fakat asıl kalbinizde ki kasıt, kalbinizde ki niyet belirleyicidir. 
ve kânAllâhu Ğafûran Rahıyma zaten Allah hep bağıĢlar, hep 
merhamet eder. Yani bu noktada eğer iyi niyetle almıĢsanız, onu 
büyütmüĢseniz, yetiĢtirmiĢseniz, hatta iyi niyetle üzmemek için haber 
vermemiĢseniz bu gibi durumlarda eğer kasıt eĢyanın hakikatine yönelik 
bir değiĢtirme, kasti bir değiĢtirme, ya da ona anasını babasını kasti 
olarak unutturma değilse Allah bunu bağıĢlamıĢtır diyor. 

 
 
6-) EnNebiyü evla Bil mu'miniyne min enfüsihim ve ezvacühu 

ümmehatühüm* ve ülül' erhami ba'duhüm evla Bi ba'dın fiy 
Kitabillâhi minel mu'miniyne vel mühaciriyne illâ en tef'alu ila 
evliyaiküm ma'rufa* kâne zâlike fiyl Kitabi mestura; 

 



En Nebi, iman edenlere, kendi benliklerinden daha önceliklidir! 
Onun eĢleri onların (iman edenlerin) analarıdır! Akrabalar da Allâh'ın 
Kitabında (diğer) iman edenlerden ve muhacirlerden, (mirasça) 
birbirlerine daha önceliklidirler... Dostlarınıza dinen iyilik iĢlemeniz hariç... 
Bu, Bilgi'den bir hükümdür. (A.Hulusi) 

 
06 - Peygamber, müminlere nefislerinden daha evlâdır, zevceleri 

de analarınızdır, ülülerham (akraba) da Allahın kitabında birbirlerine 
diğer müminlerden ve muhacirlerden daha evlâdırlar. Ancak dostlarınıza 
bir ma'ruf (bir vasiyet) yapmanız müstesnâ, kitab da o yazılı bulunuyor. 
(Elmalı) 

 
 
EnNebiyü evla Bil mu'miniyne min enfüsihim peygamber 

inananlara öz varlıklarından, kendi öz canlarından daha önceliklidir, daha 
evladır. Evet, öyle diyordu ya efendimiz Buhari ve Müslim‟in naklettiği bir 
hadiste.  

 
- Ben size analarınızdan, babalarınızdan, evlatlarınızdan, 

yakınlarınızdan daha sevgili olmadıkça kamil manada iman etmiĢ 
olmazsınız. 

 
Bir gün Hz. Ömer Resulallah‟a dönmüĢ; Ġçimdeki tüm sevgiyi 

sözüne ve yüzüne yansıtarak, gözüne ve özüne yansıtarak;  
 
- Ya Resulallah nefsim hariç seni herkesten çok seviyorum.” 

DemiĢti. Aslında bu Ömeri bir dürüstlüğü gösteriyordu. Resulallah 
buyurdu ki; 

 
- Hayır ya Ömer, beni nefsinden de fazla sevmedikçe kamil 

iman etmiĢ olmazsın. 
 
- Ya Resulallah vallahi seni nefsimden de çok seviyorum. 
 
- El Eem..! ya Ömer. ġimdi oldu ey Ömer. DemiĢti.  
 
Onun için sahabe Resulallah‟a; 
 
- Fedake ebu ve ümmiy ya Resulallah. Anam babam sana feda 

olsun ya Resulallah diye hitap ederdi. Sadece sözde değil idi bu özden 
gelen bir Ģeydi. Bu sevgi sahabenin hayatı olmuĢtu ve varlıklarıyla da 
bunu ispat etmiĢlerdi, hem de kaç kez.  

 



Onun için bu ayet aslında böylesine çok geniĢ bir manayı içeriyor. 
Neden peygamber bize kendi öz canımızdan daha önceliklidir? 
Önceliklidir, çünkü canımızın kıymetini peygamberden öğrendik. Çünkü 
biz kendimizi Allah‟tan peygamberin getirdiği mesaj vasıtasıyla satın 
aldık. Neden babalarımızdan, evlatlarımızdan daha önemli, 
analarımızdan daha önemli? Çünkü analarımız bizi sütleriyle beslediler. 
Babalarımız kazançlarıyla beslediler. Sütle, kazançla beslenen tarafımız 
ölünce toprak oluyordu, peygamberse bizim ruhumuzu besledi. Yani 
ölünce toprak olmayacak yerimizi besledi. Yani ebedi yaĢayacak yerimizi 
besledi. Anamızın verdiği besin bizim bedenimizi büyütüyordu. 
Babamızın kazandığı rızık bizim bedenimizi büyütüyordu. Fakat 
peygamberin verdiği rızık ruhumuzu büyüttü, aklımızı büyüttü. Onun için 
daha öncelikli idi, daha evla idi. 

 
ve ezvacühu ümmehatühüm o, onlara baba gibi olduğundan 

eĢleri onların anneleridir. 
 
Evet, Ġbn. Mes‟ud, Ubey Bin Kaab, Ġbn. Abbas, Ġkrime, Katade ve 

daha baĢkaları Ve hüve Ebun lehüm tefsiri açıklamasıyla birlikte 
okurlarmıĢ bu ayeti okurken. Yani o onlara, o mü‟minlerin babası gibi 
olduğu için eĢleri de mü‟minlerin anneleridir. Babası gibi, manevi babası. 
Hatta manevi babadan da öte bir Ģey. Öyle ki insanın öldükten sonra 
ölmez tarafını besleyen, yaĢatan bir baba. 

 
ve ülül' erhami ba'duhüm evla Bi ba'dın fiy Kitabillâhi minel 

mu'miniyne vel mühaciriyn böyle olduğu halde Allah‟ın yasasında yer 
aldığına göre akraba olanların birbirleri üzerinde ki hakları mü‟minlerden 
ve muhacirlerden daha önceliklidir. 

 
Burada ki mini beyaniye olarak alırsak eğer bu ibareyi Ģöyle de 

anlayabiliriz. Birbirlerine akraba olan mü‟minler, birbirlerine akraba 
olmayan mü‟minlerden hakları daha önceliklidir. Yani hukuki açıdan, 
birbirlerine mirasçı oldukları için halkları daha öncelikli gelir. Ya da 
Mü‟minler kafir olanlardan daha önceliklidir Ģeklinde de anlaĢılabilir. 

 
illâ en tef'alu ila evliyaiküm ma'rufen ancak geri kalan 

dostlarınıza da iyi davranmak durumundasınız. kâne zâlike fiyl Kitabi 
mestura zaten bu da yasada kayıtlıdır. Yani miras ve vasiyet 
bağlamında almıĢ bazı müfessirler bu ayeti. Eğer miras ve vasiyet 
bağlamında alırsak Nisa/7 – 13. ayetlerin arasında ki iĢlenen vasiyet ve 
miras ayetleri ile irtibatlandıra biliriz. Ki 33. ayette yer miras ve vasiyetle 
ilgili ayetler grubuna bir atıf olabilir. O zaman da bu son cümle Ģöyle 
anlaĢılabilir; Kendisine miras düĢmeyen, fakat size yakın olan insanlar 



eğer orada bulunur, onların ihtiyacı da varsa, onlara da bir pay ayırın, 
onları da koruyup gözetin, onların da gönlünü görün manasına alınabilir. 

 
 
7-) Ve iz ehaznâ minen Nebiyiyne miysâkahüm ve minke ve 

min Nuhın ve Ġbrahiyme ve Musa ve 'Iysebni Meryem* ve ehaznâ 
minhüm miysâkan ğaliyza; 

 
Hani biz Nebilerden taahhüt almıĢtık; senden, Nuh, Ġbrahim, Musa 

ve Meryemoğlu Ġsa'dan da... Onlardan (bu âyette bahsedilen Nebilerden) 
ağır bir taahhüt aldık. (A.Hulusi) 

 
07 - Ve unutma o Peygamberlerden mîsaklarını aldığımız vakti: 

hele senden ve Nûh ve Ġbrahim ve Musâ ve Isâ ibni. Meryem den ki 
onlardan ağır bir mîsak aldık. (Elmalı) 

 
 
Ve iz ehaznâ minen Nebiyiyne miysâkahüm hani bir zaman da 

tüm peygamberlerden söz almıĢtık. Ya eyyühen nebiy‟i (1) sen ey 
peygamberler ailesinin ferdi diye çevirmiĢtik hatırlayacak olursanız. ĠĢte 
burada o ailenin tamamına iliĢkin bir kayıt var. Peygamberler ailesinin 
tamamına iliĢkin. Toplumun nesnesi değil öznesi olup onu inĢa etme, 
Allah‟ın peygamberlere yüklediği bir sorumluluktu. Bu konuda ahd 
almıĢtı, o ima ediliyor olsa gerek. 

 
ve minke ve min Nuhın ve Ġbrahiyme ve Musa ve 'Iysebni 

Meryem senden, Nuh‟tan, Ġbrahim‟den, Musa‟dan ve Meryem oğlu 
Ġsa‟dan ahit almıĢtık. 

 
Zıhar türü cahili uygulamalar kadını aĢağılayan her mantığa dolaylı 

bir cevap bu ayet aslında. Tokat gibi bir cevap. Hangisi? Ve ‟ıysebni 
Meryem. Meryem‟in oğlu Ġsa. Diğer hiçbir peygamber ne babasına ne 
anasına atfedilmiyor. Fakat Ġsa‟ya gelince iĢ Meryem‟in oğlu Ġsa. Oysa ki 
ve Musa diyor. Ama ve Ġsa deyip geçmiyor. 2. bir Ġsa yok, deyip geçse 
anlayacağız. Ama anasını mutlaka zikrediyor. Bu kadını aĢağılayan 
mevcut kültüre tokat gibi bir cevaptı iĢte. Erkeksi kültüre bir ret. 

 
ve ehaznâ minhüm miysâkan ğaliyza iĢte bütün bunlardan sapa 

sağlam bir söz aldık, yani peygamberlerden. 
 
 
8-) Liyes'eles sadikıyne 'an sıdkıhim* ve eadde lil kafiriyne 

azâben eliyma; 



 
Sadıklara sıdklarının gereği sorulsun (denensinler bu konuda) 

diye... Hakikat bilgisini inkâr edenler için ise feci bir azap hazırlamıĢtır. 
(A.Hulusi) 

 
08 - Sadıklara sadakatlerinden soracağı için, kâfirler için ise elîm 

bir azâb hazırladık. (Elmalı) 
 
 
Liyes'eles sadikıyne 'an sıdkıhim ta ki o sözlerine sadık 

kalanların sadakatlerine buldukları karĢılığın hesabını sorabilsin. Nebiler 
sadıktılar. Ya muhatapları? Onlar da sadık mı?  

 
Fe le nes‟elennellezîne ursile ileyhim ve le nes‟elennel 

murselîn. (A‟raf/6) And olsun, kendilerine peygamber gönderilenlerden 
hesap soracağız. Tıpkı gönderdiğimiz peygamberlerden sorduğumuz 
gibi. Onun için Resulallah veda hutbesinde ilahi vahyin özünü insanlara 
aktardıktan sonra dönüp; Tebliğ ettim mi diye soruyor. Eğer toplum Evet 
ya Resulallah sen tebliğ ettin. Ve ne sahte ve ebbeytel emane. Emaneti 
eda ettin, nasihat ettin, tebliğ ettin dediklerinde gözlerini semaya 
kaldırarak; Rabbena feĢhed. Rabbim sen Ģahit ol. Diyordu. ĠĢte bu 
endiĢe idi o. 

 
ve eadde lil kafiriyne azâben eliyma zira o inkarcılar için açık bir 

azab hazırlamıĢtır. 
 
 
9-) Ya eyyühelleziyne amenüzküru nı'metAllâhi aleyküm iz 

caetküm cünudün feerselna aleyhim riyhan ve cünuden lem 
teravha* ve kânAllâhu Bima ta'melune Basıyra; 

 
Ey iman edenler... Size olan Allâh nimetini hatırlayın... Hani 

(Hendek savaĢında) size ordular geldi de onların üzerine bir fırtına ve 
görmediğiniz ordular irsâl ettik... Allâh, yaptıklarınızı (yaratanı olarak) 
Basıyr'dir. (A.Hulusi) 

 
09 - Ey o bütün iman edenler! Allahın üzerinizdeki nimetini anın: O 

vakit ki size ordular gelmiĢti de üzerlerine bir rüzgâr ve görmediğiniz 
ordular salıvermiĢtik ve ne yapıyordunuz Allah görüyordu. (Elmalı) 

 
 



Ya eyyühelleziyne amenü ey iman edenler üzküru nı'metAllâhi 
aleyküm iz caetküm cünudün sayısı belirsiz ordular üzerinize 
geldiğinde Allah‟ın size olan nimetini hatırlayın. 

 
Hendek savaĢı. Bu ayetten itibaren Hendek‟e atıf var. BaĢlangıçta 

söylemiĢtim, ona ilaveten kısaca özetlemem gerekirse bir dönüm 
noktasıdır. En büyük saldırı idi. Bazı kaynaklarımıza göre 24.000 
askerden oluĢuyordu düĢman askerleri. KureyĢ, Yahudi Beni Nadir ve 
Beni Kaynuka. Daha önceden sürülmüĢ olan Beni Kaynuka ve Beni 
Nadir iki Yahudi kabilesi, KureyĢ bir de katafan. Bunlara bir de 
kuĢatmanın en zor anında arkadan hançerleyip ihanet eden Beni 
Kureyza‟yı ekleyebiliriz. Onlarla müttefik idiler. Medine‟de beraber 
oturuyorlardı Müslümanlar, fakat en zor zamanında arkadan 
hançerlediler ve ihanet ettiler. ĠĢte böylesine çok kritik bir kuĢatmaydı 
Hendek kuĢatması. 

 
Mü‟minler 3.000 kiĢiydiler. Selman ı Farisi‟nin talebi üzerine 

Hendek kazıldı Medine‟nin önüne. Mü‟minlerin, Medine‟nin yerleĢimi çok 
korunaklıydı, iki taraf kayalıklardan oluĢuyordu. Kayalıklardan oluĢmayan 
sadece Uhud tarafına boydan boya insanların geçemeyeceği derinlikte 
hendekler kazıldı. Resulallah her 10 kiĢiyi bir Hendeğe vermiĢti. Gece 
gündüz Hendek kazıyorlardı.  

 
Bu kazım sırasında bir kaya çıktı. Selman ı Farisi‟nin ekibine düĢen 

Hendekti bu. Kayayı kıramadılar. Balyozla ne kadar uğraĢtılarsa 
kırılmadı. Resulallah gelmiĢ, balyozu eline almıĢ kayaya vurmaya 
baĢlamıĢtı ve her vuruĢta kayadan kıvılcım çıkıyordu. Çıkan bir kıvılcımı 
göstererek Resulallah; Ben bu kıvılcımın, Bizansın sarayına düĢüp onu 
mahvettiğini görüyorum. 

 
Bir baĢka kıvılcımı kastederek yine vuruyor ve diyordu ki; Bu 

kıvılcımın da Kisra‟nın, yani Pers sarayını yerle bir ettiğini görüyorum. Bir 
baĢka kıvılcım; Yemenin saraylarını yıktığını görüyorum. Öyle bir 
zamandı ki bu zaman, hatta orada bulunan bir münafık öyle diyordu. 

 
Adam Resulallah‟ın ordusunun içinde, fakat Resulallah‟ın bu 

sözlerini duyunca biz daha tuvalete gidemiyoruz, bak bize Dünya 
imparatorluklarının saraylarını gösteriyor diyordu. Bu bir ufuk çizmekti, bu 
bir sınır çizmekti. Tabii bu bir iman meselesiydi. Hakikaten çok değil bu 
tarihin üzerinden 20 yıl geçmeden o saraylar Müslümanların önüne 
açılacaktı. Bunu göreceklerdi. Resulallah‟ın o gün gördüğünü onlar da 
göreceklerdi. Aslında Resulallah bir sınır çiziyordu. Bir hedef 
gösteriyordu müminlere. 



 
Ve bu ahval içre büyük ihanet gerçekleĢti Kureyze oğulları arkadan 

hançerlediler Müslümanları. Aldatıldık diyenler çıktı, hatta hatta öyle bir 
bedbinlik, umutsuzluk vardı ki bunların müminlerin içinde savaĢanlardan 
bazıları; Muhammed‟i verelim kurtulalım diyorlardı. Bizim için baĢka çıkıĢ 
yolu kalmadı diyorlardı. Açlık vardı, çözülme vardı, korku vardı, 
umutsuzluk vardı. Ama tabii ki sağlam iman etmiĢ müminlerde değildi bu. 
Ġman gönüllerine iyice yerleĢmemiĢ olanlardaydı. ĠĢte bu çerçevede bu 
savaĢı anlamak lazım.  

 
feerselna aleyhim riyhan ve cünuden lem teravha onların 

üzerine bir bela kasırgası ve görmediğiniz ordular gönderdik. ve 
kânAllâhu Bima ta'melune Basıyra Ama Allah yapıp ettiklerinizi 
görmekteydi. 

 
Ayette geçen Allah‟ın nimeti, yardımı çoktu da bunların en 

görünenlerinden biri, daha doğrusu baĢlangıçta hiç hesap 
edilmeyenlerden biri Nuaym Bin Mes‟ud un Ġmana ermesiydi. DüĢman 
içinde gelmiĢ bir askerdi Nuaym Bin Mes‟ud. Katafan kabilelerinin içinde 
bulunan EĢça kolunun bir üyesiydi. Fakat çok uyanık bir adamdı, 
diplomat bir adamdı. Ġman yüreğini orada aydınlattı. Görünür hiçbir 
sebebi yoktu. Ve gizlice Resulallah‟a geldi kavuĢtu, imanını açıkladı ve 
ne yapabilirim ya Resulallah dedi ne yapabilirim. 

 
O öyle kritik bir andı ki artık mü‟minler Beni Kureyza‟nın ihaneti 

üzerine çoluk çocuğunun derdine düĢmüĢtü. Çünkü Beni Kureyza 
kabilesinin hemen yanına bırakmıĢlardı herkes çoluk çocuğunu. Yani en 
iç kesimlere bırakmıĢlardı, orada da Kureyza oğulları Yahudisi 
oturuyordu. Onlar da ihanet edince adeta herkesin eĢi ve çocukları rehin 
alınmıĢ duruma düĢtü. Böyle bir durumda, ortamda nasıl savaĢılırdı. 

 
ĠĢte böyle bir anda Nuaym Bin Mes‟ud imanını açıkladı 

Resulallah‟a. Dedi ki; Resulallah ne yap yap onları birbirine düĢür. Beni 
Kureyza‟ya gitti Nuaym Bin Mes‟ut dedi ki, Ben biliyorsunuz savaĢanların 
içinde geldim, Katafan‟danım, yani ben de savaĢıyorum. Fakat siz akıllı 
adamlarsınız, düne kadar Muhammed‟le müttefiktiniz, Müslümanlarla 
müttefiktiniz. ġimdi eğer KureyĢ bir biçimde anlaĢarak, ya da bir biçimde 
burayı terk eder dönerse siz yine Müslümanlarla karĢı karĢıya, baĢ baĢa 
kalacaksınız. BaĢınıza neler geleceğini hiç düĢündünüz mü? KureyĢ‟in 
bu iĢten caymaması için sizden gizlice anlaĢmaması için Muhammed‟le 
siz KureyĢ‟ten rehine isteyin. Ġsteyin bakalım. Göreceksiniz size rehine 
vermeyecekler. Eğer rehine verirlerse tamam samimiler. Vermezlerse 
benim söylediğim doğru çıkar. O zaman göreceksiniz. 



 
KureyĢ‟e gitti; Bak Beni Kureyza aslında sizinle ittifak yapmaya 

kalktı ama, size güvenmiyor. Hatta size oyun oynamaya kalkıyor. Yarın 
onlar sizden göreceksiniz rehine bile isteyecekler, isterler.  

 
Böylece bu geliĢ gidiĢ sayesinde ertesi gün rehine istedi. Hah 

dediler. Nuaym Bin Mes‟ud‟un söylediği çıktı. Hem de kabilenin, 
KureyĢ‟lilerin en iyilerini istiyorlardı. Reis oğullarını istiyorlardı, Reis 
çocuklarını istiyorlardı. Ve tabii ki güven bozuldu. Bu güven zedelenince 
birbirlerine düĢtüler ve birbirleri için savaĢta bir Ģey yapmaz oldular ve bu 
gerçekten Mü‟minleri oldukça rahatlatmıĢtı. 

 
Ġkinci Allah‟ın yardımı kuĢatmanın 25. günün gecesinde kopan 

korkunç kasırgaydı. Öyle bir kasırga çıkmıĢtı ki, müĢrik orduları, müttefik 
orduları sahradaydı, açık alandaydı. Çadırlarının direklerini söküyor, 
kazanlarını deviriyor, hatta develerini yükleriyle birlikte Hendeğe 
atıyordu. O kasırga da bazı yükler Müslümanların tarafına geçmiĢti. Bu 
kadar güçlü bir kasırgaydı. Bu kasırgaya dayanamadılar. O aĢırı çöl 
soğuğunu da getirmiĢti kasırga ve o gece herkes pılını pırtısını toplayıp 
geri döndü. Sabah Mü‟minler kalktıklarında hiç kimse yoktu önlerinde. 
ĠĢte Resulallah orada söylemiĢti. “Artık sıra sizde” diye. Allah‟ın yardımı 
gözükmüĢtü. 

 
 
10-) Ġz cauküm min fevkıküm ve min esfele minküm ve iz 

zâğatil' ebsaru ve beleğatil kulubül hanâcire ve tezunnune 
Billâhizzununa; 

 
Hani size hem üst tarafınızdan ve hem de aĢağı tarafınızdan 

geldiler... Hani gözleriniz kaymıĢ, yürekleriniz ağzınıza varacak hâle 
gelmiĢtiniz! Allâh hakkında türlü zanlarda bulunuyordunuz. (A.Hulusi) 

 
10 - O vakit ki hem üstünüzden gelmiĢlerdi, hem aĢağı 

tarafınızdan, ve o vakit ki gözler kaymıĢ, yürekler gırtlaklara dayanmıĢtı 
ve Allaha türlü türlü zanlarda bulunuyordunuz. (Elmalı) 

 
 
Ġz cauküm min fevkıküm ve min esfele minküm hani onlar 

üstünüzden ve sizin alt tarafınızdan üzerinize gelmiĢlerdi. Yani 
üstlerinden gelenler düĢman, müttefik güçler, altlarından, arkalarından 
ihanet edenler de Kureyza oğulları Yahudileriydi. ve iz zâğatil' ebsaru 
ve beleğatil kulubül hanâcir iĢte o an gözlerin yuvalarından fırladığı ve 
yüreklerin ağızlara geldiği bir andı.  



 
ĠĢte burada tavsif ediliyor. Bu niteleme aynen öyleydi. Yani gözler 

yuvalarından fırlamıĢ, yürekler ağızlara gelmiĢti. Bittim noktasıydı adeta, 
her Ģey bitti. O en zor yer demir gök bakır derler ya iĢte o en zor an. 
Ayette o anın resmini çekiyor aslında. Gözler yuvalarından fırlamıĢ, 
yürekler ağızlara gelmiĢti. Yani bittim noktasıydı bu. Meta nasrullah 
yardımın ne zaman Allah‟ım demiĢlerdi adeta  

 
ve tezunnune billahizununa öyle bir hal ki Allah‟ın ne yapacağı 

hakkında her tür düĢünce zihinlerinizde cirit atıyordu. Allah Allah..! Acaba 
Allah ne düĢünüyor, ne yapacak bize ne muamele edecek Allah ve 
resulü bizi aldattı diyenler bir taraftan. 12. ayet gelecek Muattib bin 
KuĢeyr isimli Müslümanların içinde orada bulunan bir askerin söylediğini 
daha önce söylemiĢtim. Kendinize yeni bir efendi bulun diyordu. Bu 
efendiden size hiçbir fayda yok. Hatta yeni bir tanrı bulun dediği rivayet 
edilir. 

 
Yine Hendek kazımı sırasında Resulallah‟ın sarayları Bizansın, 

Kisranın ve Yemen‟in saraylarını müjdelediğinde; Biz tuvalete gitmekten 
aciziz, bak bize neyi vaad ediyor. Diyorlardı. ĠĢte bütün bu ahval içinde, 
bütün bu Ģartlar içinde Allah‟ın yardımının yetiĢtiğini gördüler. Burada o 
anlatılıyordu. ve tezunnune billahizununa Yani Allah hakkında 
zihninizden ne düĢünceler geçiyordu neler..! 

 
 
11-) Hünalikebtüliyel mu'minune ve zülzilu zilzalen Ģediyda; 
 
ĠĢte orada iman edenler imtihan edilmiĢ ve Ģiddetli bir Ģekilde 

sarsılmıĢlardı. (A.Hulusi) 
 
11 - ĠĢte burada mü'minler imtihan olunmuĢ ve Ģiddetli bir surette 

sarsılmıĢlar da sarsılmıĢlardı. (Elmalı) 
 
 
Hünalikebtüliyel mu'minune ve zülzilu zilzalen Ģediyda iĢte o 

anda ve orada müminler sınanmıĢlar Ģok bir sartsıntıyla sarsılmıĢlardı. 
 
 
12-) Ve iz yekulül münafikune velleziyne fiy kulubihim 

meredun ma ve'adenAllâhu ve RasûluHU illâ ğurura; 
 



Hani münafıklar ve kalplerinde maraz bulunanlar (sağlıklı 
düĢünemeyenler): "Allâh ve O'nun Rasûlü, bize bir aldanıĢtan baĢka bir 
Ģey vaad etmemiĢ" diyorlardı. (A.Hulusi) 

 
12 - Ve o vakit ki münafıklar ve kalplerinde bir maraz bulunanlar 

«Allah ve Resulü bize bir aldanıĢtan baĢka bir vaad yapmamıĢ» 
diyorlardı. (Elmalı) 

 
 
Ve iz yekulül münafikune velleziyne fiy kulubihim meredun o 

sırada iki yüzlüler ve kalplerinde hastalık olanlar diyorlardı ki; ma 
ve'adenAllâhu ve RasûluHU illâ ğurura Allah ve Resulü bizi 
aldatmaktan baĢka bir Ģey yapmadı, HaĢa, Böyle diyorlardı. Allah ve 
elçisi bizi boĢ vaadlerle avuttu, aldattı diyorlardı. 

 
 
13-) Ve iz kalet taifetün minhüm ya ehle yesribe lâ mükame 

leküm ferciû* ve yeste'zinü feriykun minhümün Nebiye yekulune 
inne buyutena avretün ve ma hiye Bi avretin, in yüriydune illâ firara; 

 
Hani onlardan bir grup dedi ki: "Ey Yesrib Halkı (Yesrib, Medine'nin 

eski adıdır)! Sizin için kalınacak yer yoktur; geri dönün!" Onlardan bir 
grupsa: "Muhakkak ki evlerimiz korumasızdır" diyerek O Nebiden izin 
istiyordu... Oysa onlar (evleri) korunaksız değildir... Onlar kaçmaktan 
baĢka bir Ģey istemiyorlardı. (A.Hulusi) 

 
13 - Ve o vakit ki bunlardan bir taife «ey Yesrib ahalisi Sizin için 

duracak yer yok hemen dönün» diyorlardı, yine onlardan bir kısmı da 
Peygamberden izin istiyor «cidden evlerimiz açıktır» diyorlardı, halbuki 
açık değil, sırf kaçmak istiyorlardı. (Elmalı) 

 
 
Ve iz kalet taifetün minhüm yine o sırada onlardan bir tayfa da 

çıkmıĢ, ya ehle yesribe lâ mükame leküm ferciû Ey Yesrip liler 
buradan elinize bir Ģey geçmez, dönün diyorlardı. Bu dönün; dinden 
dönün, imandan dönün, sözünüzden dönün, ahd verdiğiniz ahdinizden 
dönün veya buradan evlerinize dönün, savaĢtan dönün, kaçın yani 
hepsinin manasına gelebilir, hepsine mündemiç olabilir. Daha 
peygamberin verdiği Medine adını dahi içlerine sindirememiĢ bunlar öyle 
anlaĢılıyor. Ya ehle Yesrib, oysa Resulallah Medine‟ye teĢrif ettikten 
sonra oranın adını Medinetüd tayyibe, güzel Ģehir koymuĢtu. 

 



Yesrib; acı bir meyvenin ismiydi çünkü, onun için değiĢtirilmiĢ, 
“güzel Ģehir” koymuĢtu. Ama onlar daha Resulallah‟ın Ģehre koyduğu 
ismi bile sindirememiĢler, ya ehle Yesrib diyorlar. Ey Yesrib ehli. Ey 
Yesrib‟liler yani eskiye özlemleri var. Cahiliyeli daha unutmamıĢlar, 
akıllarından çıkmamıĢ. Yani bir insanın içl dünyasının nasıl olduğunu 
diline böyle nasıl yansıyor, oradan da yola çıkarak anlayabiliriz. 

 
ve yeste'zinü feriykun minhümün Nebiye yekulune inne 

buyutena avretün ve ma hiye Bi avretin yine bir grupta evleri korunaklı 
olduğu halde diyorlardı ki bizim evimiz korunaksız gerekçesiyle 
peygamberden izin istiyorlardı. in yüriydune illâ firara oysa ki onların 
tek bir isteği vardı kaçmak, baĢka bir Ģey değil. Kaçmak, cepheden 
sıvıĢmak maksadıyla bunu söylüyorlardı. Harise oğullarının böyle yaptığı 
nakledilir kaynaklarımızda. 

 
 
14-) Velev dühılet aleyhim min aktariha sümme süilül fitnete 

leatevha ve ma telebbesû Biha illâ yesiyra; 
 
Eğer onun (Ģehrin) çevresinden evlerine zorla girilmiĢ olsaydı, 

sonra da onlardan dinlerinden dönmeleri istenseydi, onu mutlaka 
uygularlardı (münafıklar - ikiyüzlüler)... (A.Hulusi) 

 
14 - Ve eğer onların her tarafından üzerlerine girilse de sonra 

kendilerinden fitne istenilse derhal onu yapacaklardı, onunla da pek az 
duracaklardı. (Elmalı) 

 
 
Velev dühılet aleyhim min aktariha sümme süilül fitnete 

leatevha ve ma telebbesû Biha illâ yesiyra eğer Ģehrin her yanından 
üzerlerine hücum edilseydi, ardından da onlardan fitne çıkarmaları 
istenseydi onlar bunu bir an bile duraksamadan, tereddüt etmeden yerine 
getirirlerdi. 

 
 
15-) Ve lekad kânu ahedullahe min kablü lâ yüvellunel edbar* 

ve kâne ahdullahi mes'ula; 
 
Andolsun ki, arkalarına dönüp kaçmayacaklarına dair daha önce 

Allâh'a ahdetmiĢlerdi... Allâh'a verilen söz (ahd) sorulur (sonucu 
yaĢatılır)! (A.Hulusi) 

 



15 - Halbuki bundan evvel Allaha ahit vermiĢlerdi: arkalarını 
dönmeyeceklerdi, Allahın ahdi ise mesuliyetlidir, mutlak sorulur. (Elmalı) 

 
 
Ve lekad kânu ahedullahe min kablü lâ yüvellunel edbar oysa ki 

onlar daha önce kaçmayacaklarına dair Allah adına söz vermiĢlerdi. ve 
kâne ahdullahi mes'ula ama olsun nasıl olsa Allah‟a verilen sözün 
hesabı bir gün gelip sorulacaktı, sorulur. 

 
Müslüman olmak Allah ile sözleĢme yapmaktı aslında. Onun için 

iman ettim dediğiniz anda EĢhedü enlâ ilâhe illallâh dediğiniz anda 
sözleĢme yapmıĢ oluyordunuz. Bu uzun bir listeydi, sıradan bir 
sözleĢmeye ihanet bile sahibini hain ederken, Allah ile sözleĢmeye 
ihanet sahibine ne etmezdi. 

 
 
16-) Kul len yenfe'akümül firaru in ferartüm minel mevti evil 

katli ve izen lâ tümette'une illâ kaliyla; 
 
De ki: "Eğer ölümden yahut öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçıĢınız 

size asla fayda vermez... Tut ki kaçtınız diyelim (çok çok kısa dünya 
yaĢamı nedeniyle) kazancınız yok denecek kadar az olur!" (A.Hulusi) 

 
16 - De ki eğer ölümden veya katl olunmadan kaçıyorsanız kaçmak 

size aslâ menfaat vermez, bilfarz verdiği takdirde de istifade 
ettirilmezsiniz, meğer ki pek az. (Elmalı) 

 
 
Kul len yenfe'akümül firaru in ferartüm minel mevti evil katl de 

ki; eğer ölümden ya da öldürülmekten, yani doğal ölümden, ya da bir 
baĢkasının sizi öldürmesinden korkup kaçıyorsanız, kaçmanızın size 
hiçbir yararı olmayacak. Onları uyar. ve izen lâ tümette'une illâ kaliyla 
zira eğer böyle yaparsanız bu durumda bile sadece kısa bir süre elde 
etmiĢ olacaksınız. Kısa bir vade. 

 
Öyle diyordu bir münafık zaten biz de o kısa süreyi istiyoruz diyor. 

Yani o kısaya talibiz diyordu. Mesele neye tabi olduğunuz tabii ki. Hayatı 
ve ölümü Allah‟tan bağımsız tanımlamaya kalkan bir akılın ĢaĢkınlığı bu 
iĢte. Hayat ve ölüm de Allah‟tan bağımsız değil. Hastalık ölüm 
korkusunun ahlaki zaafa dönüĢme hastalığıdır. Ölüm korkusu ahlaki bir 
zaafa yol açıyor. Öyle ki artık ölümün kendisinden daha beter bir hale 
geliyor ve her hatırladığında ölüyor ve bu korku ondaki tüm ahlaki 
davranıĢ kalıplarını yerle bir ediyor. Ġman iĢte bu kalıpları ayakta tutarlar. 



Çünkü ölüm bir intikaldir, ölüm bir geçiĢtir, ölün bir hesaba doğru 
yürüyüĢtür. Eğer buna iman ederse insan ölüm bile o insanın ahlaki 
davranmıĢ kalıplarını yıkamaz, bozamaz. 

 
 
17-) Kul men zelleziy ya'sımüküm minAllâhi in erade Biküm 

suen ev erade Biküm rahmeten, ve lâ yecidune lehüm min dûnillâhi 
Veliyyen ve lâ Nasıyra; 

 
De ki: "Eğer sizden bir kötülük (açığa çıkarmayı) irade ederse yahut 

sizden bir rahmet (açığa çıkarmayı) irade ederse, sizi Allâh'a (iradesine) 
karĢı kim korur?" Allâh dûnunda ne bir Veliyy ne de bir yardımcı 
bulamazlar. (A.Hulusi) 

 
17 - De ki kimin haddine ki sizi Allah dan saklasın, Ģayet size 

felaket murad eder, yahut size bir rahmet murad ederse? Hem Allah dan 
baĢka kendilerine bir veliy de bulamazlar bir nasîr de. (Elmalı) 

 
 
Kul men zelleziy ya'sımüküm minAllâhi in erade Biküm suen 

ev erade Biküm rahmeh de ki eğer O sizi bir zarara uğratmayı dilerse, 
sizi Allah‟a karĢı kim koruyacaktır, ya da size bir rahmet takdir etse sizi 
bundan kim mahrum edecektir. Böyle biri olabilir mi? ve lâ yecidune 
lehüm min dûnillâhi Veliyyen ve lâ Nasıyra onlar kendileri için 
Allah‟tan baĢka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulabilirler. 

 
Burada; Ma ce'alAllâhu li racülin min kalbeyni fiy cevfih. 

(ahzab/4) ayetini hatırlayalım. Yani Allah bir göğüste iki kalp 
yaratmamıĢtır. Biri inanmak, diğeri inkar etmekten yana bir iç 
parçalanması. ĠĢte burada aslında böyle bir iç parçalanmasını görüyoruz. 
Yani iman etsem mi, etmesem mi. Öldükten sonraki hayata inansam mı, 
inanmasam mı. Böyle bir iç parçalanması.  

 
Bu yırtılmadır. Ġç yırtılma kiĢilik yırtılmasına sebep olur. 

Müvevvebine zalik la ilahe ula ve la ilahe ula. müzebzib diyor zıplayıp 
duruyor ikisi arasında. Ne ondan ne ondan. ĠĢte buna benzer bir durum. 

 
 
18-) Kad ya'lemullâhul mu'avvikıyne minküm velkailiyne 

liıhvanihim helümme ileyna* ve lâ ye'tunel be'se illâ kaliyla; 
 



Sizden bu iĢi savsaklayıp ve cemaatine de: "(Rasûlullâh'ı bırakın) 
bize gelin!" diyenleri Allâh gerçekten bilir! Zaten onlar savaĢa pek az 
gelirler. (A.Hulusi) 

 
18 - Allah Ģüphesiz biliyor: içinizden o savsaklı yanları, ve 

ihvanlarına «bize gelin» diyenleri ki harbe pek az geliyorlardı. (Elmalı) 
 
 
Kad ya'lemullâhul mu'avvikıyne minküm velkailiyne 

liıhvanihim helümme ileyna* ve lâ ye'tunel be'se illâ kaliyla Evet, 
doğrusu Allah içinizden baĢkalarını savaĢtan caydıranları da, kendileri 
muharebeye çok az katıldıkları halde haydi katılın bize diye baĢkalarına 
gaz verenleri de çok iyi biliyor. Yani burada ayartıcı tavır, üstelik 
sahtekarlık üzerine oturuyor. Onu gösteriyor. Hadi katılın bize vuralım 
kıralım falan, kendileri arkayı dolaĢıyorlar. Ara sıra göz önünde 
gözüküyorlar ama kaçıyorlar. Böyle bir iki yüzlü tavrı da dile getiriyor 
ayet. 

 
 
19-) EĢıhhaten aleyküm* feizâ caelhavfü raeytehüm yenzurune 

ileyke teduru a'yünühüm kelleziy yuğĢa aleyhi minel mevt* feizâ 
zehebelhavfü selekuküm Bi elsinetin hıdadin eĢıhhaten alel hayr* 
ülaike lem yu'minu feahbetAllâhu a'malehüm* ve kâne zâlike 
alAllâhi yesiyra; 

 
Size karĢı cimridirler (ikiyüzlüler)! SavaĢ - ölüm korkusu geldiğinde, 

üzerine ölüm korkusuyla baygınlık çökmüĢ kimse gibi, gözleri dönmüĢ bir 
hâlde sana baktıklarını görürsün... Korkuları geçtiğindeyse mal 
düĢkünleri olarak sizi keskin dilleri ile incitirler... ĠĢte bunlar iman 
etmemiĢlerdir! Bu yüzden de Allâh onların yaptıklarını boĢa çıkarmıĢtır... 
Bu, Allâh için pek kolaydır. (A.Hulusi) 

 
19 - Size karĢı kıskançlık ediyorlardı, derken o korku hali gelince 

gördün onları ki ölümden baygınlık sarmıĢ kimse gibi gözleri dönerek 
sana bakıyorlardı, dereken o korku gidince size keskin keskin diller 
sıyırdılar, hayra karĢı kıskançlık ediyorlardı, iĢte bunlar iman etmediler de 
Allah amellerini hiçe çıkardı, Allaha göre o ehemmiyetsiz bulunuyor. 
(Elmalı) 

 
 
EĢıhhaten aleyküm size yönelik bir kıskançlık bu.  
 



Evet, eĢıhha; derin kıskançlık. Kıskançlık ve haset, Allah‟a akıl 
vermeye kalkmaktır özünde. Yani yerini bulmamıĢ ey Allah‟ım senin 
yaptığın demektir haĢa. Onun için Haset ve kıskançlık; haset edenin 
kendisine beddua, haset edilene dua anlamına gelir. Her hasit, haset 
ettiğine, hasediyle dua ediyor demektir. Eğer bunu düĢünürse belki 
hasetliğinden vazgeçer, kıskançlığından vaz geçer. 

 
feizâ caelhavfü raeytehüm yenzurune ileyke teduru a'yünühüm 

kelleziy yuğĢa aleyhi minel mevt öte yandan tehlikeyi hissettikleri 
zaman da sanki ölüm tarafından çepeçevre kuĢatılmıĢlar gibi gözleri 
dönmüĢ bir halde sana yalvarırcasına baktıklarını görürsün. feizâ 
zehebelhavfü selekuküm Bi elsinetin hıdadin eĢıhhaten alel hayr 
evet, fakat tehlike geçtiğinde ise iyiliğe karĢı kıskançlık edip sivri ve 
keskin dillerini Bi elsinetin hıdadin sivri ve keskin dillerini size hücum 
için bir kılıç gibi kınından sıyırırlar. Ölüm gerçeğinin insanda ahlaki tüm 
değerleri ve kiĢiliği yok eden korkusundan kurtulmanın tek yolu 
gösteriliyor. Ahirete ve Allah‟a ve Allah‟ın adaletine iman. Bu korku 
insanın enerjisini soğuran, elini kolunu döken bir illete nasıl dönüĢür iĢte 
burada o anlatılıyor. 

 
ülaike lem yu'minu iĢte bunlar inanmamıĢlardır. feahbetAllâhu 

a'malehüm Allah‟ta onların yaptıklarını boĢa çıkarmıĢtır. ve kâne zâlike 
alAllâhi yesiyra zira bu Allah için çok kolaydır, 

 
 
20-) Yahsebunel ahzabe lem yezhebu* ve in ye'til ahzabü 

yeveddu lev ennehüm badune fiyl a'rabi yes'elune 'an enbaiküm* ve 
lev kânu fiyküm ma katelu illâ kaliyla; 

 
Ahzab'ın (savaĢmak için gelen destek gruplarının) gitmediğini 

sanıyorlar... Eğer Ahzab (yeniden) gelse, bunlar arzu ederler ki, kendileri 
bedevîler içinde çölde kalıp, haberlerinizi almakla yetinsinler! Zaten 
aranızda olsalardı, pek az savaĢırlardı. (A.Hulusi) 

 
20 – Ahzab ı sanıyorlar ki gitmediler, eğer o Ahzab bir daha 

gelecek olsa arzu ederler ki badiyeye bedevî urabanın içine çıksalar, 
sizin havadislerinizden sorsalar, içinizde kalacak olsalar da harp 
etmezler, meğer ki pek az. (Elmalı) 

 
 
Yahsebunel ahzabe lem yezhebu onlar müttefiklerin gerçekten 

ayrılmadığını zannediyorlardı, yani onlar kayboldular, taktik yapıyorlar 
ama asla gitmediler zannediyorlardı. ve in ye'til ahzabü yeveddu lev 



ennehüm badune fiyl a'rabi yes'elune 'an enbaiküm Evet, çok ilginç 
bir iki yüzlü tavrı buda. Ama eğer müttefikler dönüp gelecek olsalardı, bu 
halde onlar çölde bedeviler arasına karıĢıp haberlerinizi uzaktan almayı 
tercih edecek kadar <sıvıĢmayı> isterlerdi. Yani hem böyle düĢünüyorlar, 
hem de eğer giden müttefik düĢman orduları geri dönüp gelecek olsa 
hemen Ģehirden kaçıp taa..! bedevilerin yaĢadığı yerden haberlerinizi 
uzaktan almayı tercih ederlerdi diyor. 

 
ve lev kânu fiyküm ma katelu illâ kaliyla hoĢ eğer aranızda 

bulunmuĢ, içinizde durmuĢ olsalardı da göstermelik bir iki hareket 
dıĢında asla savaĢmayacaklardı. Ölüm karĢısında ki tipik münafık 
davranıĢı burada dile getiriliyor. 

 
 
21-) Lekad kâne leküm fiy Rasûlillâhi üsvetün hasenetün limen 

kâne yercullahe vel yevmel âhıre ve zekerAllâhe kesiyra; 
 
And olsun ki, Rasûlullâh'ta sizin için mükemmel bir örnek yaĢam 

vardır! Allâh'ı ve sonsuz geleceği umanlar ve Allâh'ı çok zikredenler 
(hatırlayanlar) için! (A.Hulusi) 

 
21 - ġanım hakkı için muhakkak ki size Resulallah da pek güzel bir 

örnek vardır: Allaha ve son güne ümit besler olup da Allah ı çok zikir 
eyleyen kimseler için. (Elmalı) 

 
Lekad kâne leküm fiy Rasûlillâhi üsvetün haseneh ĠĢte berceste 

ayete geldik. Surenin en berceste ayeti. üsvetün hasenetün limen kâne 
yercullahe vel yevmel âhıre ve zekerAllâhe kesiyra doğrusu Allah 
resulü sizin için Allah‟a ve ahiret gününe umut besleyen ve Allah‟ı sürekli 
hatırda tutan herkes için güzel bir örnek teĢkil eder. Üsvet teessi 
manasına gelir. (Nümune ve örnek tutulacak olan insan.) model, 
üretilebilir olan model gösterilir. Üretilemez olan model gösterilmez. 

 
Neden peygamber? Çünkü insan, yani insan peygamber model 

gösteriliyor. Çünkü insan iz bırakır, melek iz bırakmaz. Onun içinde 
Allah‟ı izleyin diye bir ayete rastlayamazsınız. Peygamberi izleyin.  Kul in 
küntüm tuhıbbûnAllahe fettebi'ûniy yuhbibkümullah.. (A. Ġmran/31) 
De ki eğer Allah‟ı seviyorsanız Allah‟ı izleyin değil beni izleyin. 
Fettebi‟uniy yuhbibkümullah Allah‟ta sizi sevsin. Beni izleyin ki Allah‟ta 
sizi sevsin.  

 
Niye? Çünkü insan iz bırakır. Yürüyenin, yerde yürüyenin izi olur. 

Peygamber yerde yürüyenlerin en hayırlısıdır. O halde izlenmeye layıktır. 



Onun içindir ki en kritik insani durumlarda Hz. Peygamber esas duruĢunu 
hiç bozmamıĢtır ve bu ayetin bu pasaj içinde gelmesinin sebebi de odur. 
Herkesin canı derdine düĢtüğü, yüreklerin ağza gelip gözlerin 
yuvalarından fırladığı anlarda dahi esas duruĢunu bozmayan bir insan 
örnek alınmaya layık değil midir. Hele o Alemlere rahmet ise. Zaten 
alemlere rahmet oluĢu örnek alındığı kadardır. Eğer onun hayatı 
üretilebilirse üretildiği kadar o alem rahmete dönüĢür. Onun içindir ki 
burada ona benzemek değil, örnek almakla emr olunmuĢuz. Yani;  

 
- Umirna bitteeshi, la bitteĢebbu.(Gazali)  ona benzemekle değil, 

onun yaptığını onun gerçekleĢtirmek istediği amacı gerçekleĢtirmek için 
yapmakla emr olunduk. Teessi‟nin uzun açılımı bu. Onun amacını 
gerçekleĢtirmek için yapmak. Yani o hiçbir Ģeyi amaçsız yapmadı. Onun 
için biz gözlerimizi onun göz rengine benzetmek için lens takmakla, 
saçlarımızı onun gibi dalgalı yapmakla emr olunmadık.  

 
Ya neyle emr olunduk? Onun ahlakını çağa taĢımakla, bana bu 

adam Allah‟ın resulünü hatırlatıyor dedirtmekle emr olunduk. Yani o 
yürüyen Kur‟an dı, o Kur‟an ın insana dönüĢmüĢ biçimiydi. Kur‟an kendi 
çağımızda nasıl insana dönüĢür biz bunu ondan öğrendik. ĠĢte 
öğrendiğimiz bu Ģeyi yapabildiğimiz kadar onu örnek aldığımızı 
söyleyebiliriz. 

 
O Ümmetin anasıydı, ümmet te insanlığın anası. Çünkü o ümmetin 

Ģahidiydi, Ģehidiydi. Ve kezâlike cealnâküm ümmeten vesetan 
litekûnû Ģühedâe alenNâsi ve yekûnerRasûlü aleyküm Ģehiyda. 
(Bakara/143) iĢte böylece sizi dengeli bir ümmet kıldı ki, siz insanlığa 
örnek olun, o da size örnek olsun. Resul de size örnek olsun. Yani Resul 
size nasıl model olduysa, siz de insanlığa öyle model olun. Model olmak 
görevi yüklenmiĢti bu ümmete, çünkü Resulallah model olmuĢtu. O 
model olmuĢ ve hesabını vermiĢti, görevini yapmıĢtı. Artık görev onu 
model alması gereken müminlerdeydi.  

 
Umarım bizlerde o modelden yola çıkarak kendi çağımızın 

insanlığına model oluruz. Rabbim bizlere bu liyakati lutfetsin. 
 
 
“Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemiyn” 
 
Çağrımız ve davamız Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd‟adır. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ġslamoğlu Tef. Ders. AHZAB SURESĠ (22-48) (132) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Değerli Kur‟an dostları Ahzab suresinin 21. ayetine kadar 

geçtiğimiz dersimizde iĢlemiĢtik. Bugün dersimize aynı surenin 22. ayeti 
ile devam ediyoruz. 

 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
22-) Ve lemma rael mu'minunel ahzabe kalu hazâ ma 

veadenAllâhu ve RasûluHU ve sadakAllâhu ve RasûluHU ve ma 
zadehüm illâ iymanen ve tesliyma; 

 
Ġman edenler ise Ahzab'ı (destek için gelmiĢ grupları) 

gördüklerinde: "Bu, Allâh ve Rasûlünün bize vadettiğidir... Allâh da 
Rasûlü de doğru söylemiĢtir" dediler... (Bu) onların ancak iman ve 
teslimiyetlerini artırdı. (A.Hulusi) 

 
22 - Mü'minler gördükleri vakit da o Ahzabı «bu, iĢte, Allahın ve 

Resulünün bize vaad ettiği, Allah ve Resulü doğru çıktı» dediler ve 
onların imanını ve teslimiyetini artırmaktan baĢka bir Ģey yapmadı. 
(Elmalı) 
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Ve lemma rael mu'minunel ahzabe nitekim mü‟minler Allah‟a 
güvenip inanan kimseler müttefik düĢman güçlerini gördüklerinde kalu 
hazâ ma veadenAllâhu ve RasûluHU ve sadakAllâhu ve RasûluH 
Allah‟ın ve resulünün bize vaad ettiği Ģey iĢte budur ve Allah‟ta, Resulü 
de doğru söylemiĢlerdir dediler. Tabii bu ayet geçen ders iĢlediğimiz 
ayetlerin sonunda yer alan tavra tam zıt bir konumda duruyor. Yani Allah 
ve Resulünün kendilerini aldattığını söyleyen küfrün derin çukuruna 
düĢmüĢ, ya da iki yüzlülüğün ağına, tuzağına yakalanmıĢ kimseler bir 
yanda, tam karĢı tarafta ise Allah ve Resulü doğru söylemiĢtir. Allah ve 
Resulünün bu vaad ettiği Ģey iĢte budur diyenler yer alıyor. 

 
Bu bir bakıĢ açısıdır sevgili Kur‟an dostları. Nasıl ve nereden 

bakarsanız öyle görürsünüz. Eğer Ģeytanın gör dediği yerden 
bakarsanız, Allah ve Resulünün aldattığını söylersiniz. ġeytanın gör 
dediği yerden bakmak, iman ile bakmamaktır. ġeytanın gör dediği yerden 
bakmak, iç güdülerle bakmaktır. ġeytanın gör dediği yerden bakmak 
yamuk bakmaktır. Yamuk bakan nasıl doğru görsün. Yamukluğu 
bakıĢında değil, baktığında arayanlar neyi doğru görürler ki?  

 
Onlar ön yargıyla bakıyorlardı. Çünkü küfür en büyük önyargıdır. 

Müminlerse ön bilgi ile bakıyorlardır. Çünkü iman ön bilgidir. Ġkisi 
arasındaki fark acil olan ve acil olanı, yani hemen Ģimdi ve burada olanla, 
yarın, gelecek olanı ayırıp ayıramama farkıydı. Biri acil olana bakıyordu, 
parçaya bakıyordu Parçada o vaadi göremiyordu.  

 
Doğru, Resulallah midesi sarkmasın diye kuĢak sarıyordu, çünkü o 

bile açtı Hendek günlerinde. Çünkü sadece bir keçiyi bütün bir orduya 
kesiyorlardı. Bazı günler oluyordu ki orduya tayın bile çıkmıyordu. Çünkü 
kuĢatma altındaydılar. Zaten kuĢatmanın en büyük sonucu buydu. Pes 
ederek teslim olmak. 

 
ĠĢte böylesi günlerde Resulallah Mü‟minlere yeryüzünün en büyük 

iki imparatorluğunu kastederek; “Bizans‟ın saraylarını görüyorum, Pers 
Ġmparatorluğunun saraylarını görüyorum, Yemen‟in saraylarını 
görüyorum..!” diyordu. Yani müstakbel ümmetinin hudutlarını çiziyordu. 
Ümmetine hedef gösteriyordu. Yüreklere haritayı asıyordu.  

 
Böylesi bir durumda, insanların tuvalete dahi gidemediği böylesi yer 

demir gök bakır bir durumda bu sözlere iman ile yaklaĢanlar ancak 
anlayabilirlerdi. Yani parçayı bütün içine koyanlar anlayabilirlerdi. Parçayı 
bütün içine yerleĢtiremeyenler asla anlayamadılar. ĠĢte bütünü görüp 
parçayı bütün içinde değerlendiren mü‟minler, inkarcıların ve 



münafıkların tam zıddına Allah ve Resulünün bize vaad ettiği Ģey iĢte 
budur. Allah‟ta, Resulü de doğru söylemiĢtir dediler. 

 
Neydi vaad? Yani peĢin ve geçici bir mutluluk mu yoksa vadeli ve 

kalıcı mutluluk mu. Zaten vaad, vadeli olan değil miydi. Allah ve Resulü 
doğru söylemiĢti. Çünkü Ankebût suresi daha giriĢinde; 

 
Ehasiben Nasu en yütrekû en yekulu amenna ve hüm lâ 

yüftenun (Ankebût/2) yoksa insanlar sadece inandık demekle 
sınanmadan denenmeden, imtihan edilmeden, bedel ödemeden, inandık 
demeleri ispata tabi tutulmadan yakalarının bırakılacağını mı 
zannediyorlar. Salıverileceklerini mi zannediyorlar. Cennete gireceklerini 
mi zannediyorlar. 

 
Yine bir baĢka ayet; Em hasibtüm en tedhulül cennete ve lemmâ 

ye'tiküm meselülleziyne halev min kabliküm. (Bakara/214) yoksa siz, 
sizden öncekilerin baĢına gelenler kendi baĢınıza da gelmeden cennete 
öyle bedelsiz girivereceğinizi mi zannediyorsunuz. Günah iĢlemenin bile 
bir bedeli var, ya cenneti elde etmenin bir bedeli olmasın mı? Yatmanın 
bile bir bedeli var, ya cennetin bedeli olmasın mı? messethümül be'sâu 
veddarrâu ve zülzilû onlar yani öncekiler, cenneti önceden elde edenler 
öyle sıkıntılar çektiler, öyle acılara katlandılar, öyle darlıklar ve yokluklar 
çektiler, öyle sarsıldılar ki gelen sıkıntı ve belalarla hattâ yekulerRasûlü 
velleziyne âmenû meahû metâ nasrullahAllah‟ın elçisi bile onunla 
beraber olanlarla birlikte diyorlardı ki; Allah‟ım, yardımın ne zaman. 
Allah‟ın yardımı ne zaman gelecek. Evet, gözlerini ufka dikmiĢler bittik ya 
rabbi diyorlardı, bittik. Zaten bittik diyenlere yettim kulum diyecek bir rab 
vardı ve zaten o zaman yetiĢirdi. elâ inne nasrAllâhi kariyb 
(Bakara/214) aklınıza koyun, hiç unutmayın ki böyle diyenlere, bitenlere, 
elinden gelen tüm imkanı kullananlara, tüm çabasını ortaya koyup bittim 
ya rabbi diyenlere Allah‟ın yardımı çok yakındır, çok yakın. 

 
Allah doğru söylemiĢ, Resulü doğru söylemiĢti. ĠĢte o doğrular o 

gün ortaya çıkmıĢtı. Bittik diyene kadar imtihan edilmiĢlerdi. Arkadan ve 
önden kuĢatılmıĢlar, içten ihanete uğramıĢlar, Kureyze oğulları onları 
arkadan hançerlemiĢ hiçbir yerden yardım gelmeyecekken Allah yardım 
kapılarını açmıĢ, hiç hesapta yokken düĢman ordusunda bir nefer olarak 
bulunan cins kafa biri iman etmiĢ ve düĢmanı birbirine düĢürebilmiĢti ve 
arkasından yer ve gök kardeĢleri, Müslüman olan rüzgar, Müslüman olan 
gök, Müslüman olan yer Ģuurlu olan kardeĢlerinin yardımına koĢmuĢ, 
tıpkı Musa‟nın yardımına koĢan su gibi, tıpkı Ġbrahim‟in yardımına koĢan 
ateĢ gibi onların da yardımına koĢmuĢ ve o gece çıkan fırtına müttefik 



ordularını darmadağın etmiĢ geldikleri gibi çekip gitmiĢlerdi. ĠĢte Allah ve 
Resulü doğru söylemiĢti. 

 
ve ma zadehüm illâ iymanen ve tesliyma bu onların imanlarını ve 

teslimiyetlerini artırdı. Sadece bu. 
 
 
23-) Minel mu'miniyne ricalün sadeku ma ahedullahe aleyh* 

feminhüm men kadâ nahbehu ve minhüm men yentezır* ve ma 
beddelu tebdiyla; 

 
Ġman edenlerden öyle rical vardır ki, Allâh'a verdikleri sözde 

durdular... Onlardan kimi hayatını adamıĢtı, yerine getirdi (Allâh uğruna 
ölümü tattı); ve onlardan kimi de (yerine getirmeyi) beklemektedir... 
Onlarda değiĢme olmamıĢtır! (A.Hulusi) 

 
23 - Müminlerdendir o erler ki Allaha verdikleri ahde sadakat ettiler: 

kimi adağını o dedi kimi de gözetiyor ve hiç bir suretle değiĢtirmediler. 
(Elmalı) 

 
 
Minel mu'miniyne ricalün sadeku ma ahedullahe aleyh 

mü‟minlerden öyle yiğitler var ki Allah‟a verdikleri sözde durdular. Bu 
sözden dönmediler. feminhüm men kadâ nahbehu ve minhüm men 
yentezır onlardan kimi andını, imanına canına Ģahit kılarak yerine getirdi. 
Kimisi de sırasını beklemektedir. Bu and neydi? Bu andı bize Kur‟an 
Ģöyle talim ettirmiĢti; Yıllar önce iĢte sırasını savan ve savamayan bu 
insanlara bu andı Kur‟an En‟am/162. ayetinde Ģöyle talim ettirmiĢti; 

 
Kul, deki et Mü‟min inne Salatiy benim desteğim, isteğim, duam, 

talebim, bütün arzum ve Nüsükiy bütün ibadetlerim ve mahyaye ve 
mematiy ölümüm ve dirimim, ölümüm ve hayatımLillâhi Rabbil alemiyn 
(En‟am/162) Alemlerin rabbi olan Allah‟a armağan olsun. Bu andı yıllar 
önce inen, Mekke döneminin son yıllarında inen bu ayet Mü‟minlere 
zaten öğretmiĢti ve onlar bu anda sadık kaldılar. 

 
ve ma beddelu tebdiyla sözlerini yemediler, caymadılar, 

değiĢtirmediler, takas etmediler. 
 
Bu ayetin sebebi nüzulü bahsinde tefsirlerimiz Ģöyle bir malumat 

verir. Bir grup sahabe Resulallah‟a Ģöyle söz vermiĢti veya kendi 
aralarında Ģöyle bir andlaĢma yapmıĢlardı. Ne zaman Resulallah ile 
savaĢa çıkarsak ölümüne kadar savaĢacağımıza Allah adına birbirimize 



söz verelim demiĢlerdi ve bu andı yapanların içerisinden Hamza ve 
Mus‟ab Bin Umeyr Uhud‟da sözlerini yerine getirerek canlarını imanlarına 
Ģahit kılmıĢlar, yani Ģehiyd olmuĢtular. ġehiyd olmak budur. Canı imana 
Ģahit tutmaktır. Rabbin huzuruna varınca; Ya rabbi imanıma Ģahit olarak 
canımı gösteriyorum demektir. Hayatımı gösteriyorum diyenlerde 
Ģehiyddirler. Model olarak yaĢayanlar, örnek olarak çünkü Ģehiyd aynı 
zamanda model, örnek manasına da gelir.  

 
ĠĢte onlardan bir kısmı rablerine canlarını Ģahit tutmuĢlar, bir kısmı 

ise sıralarını bekliyorlardı. Bire bir tarihi arka planda kastedilen onlar olsa 
da bu ayet yer yüzünün son gününe kadar yaĢayacak olan ve sözüne 
sadık kalan her mü‟min için elbette ki geçerlidir. 

 
 
24-) LiyecziyAllâhus sadikıyne Bi sıdkıhim ve yu'azzibel 

münafikıyne in Ģâe ev yetube aleyhim* innAllâhe kâne Ğafûran 
Rahıyma; 

 
Böylece Allâh, sadıkları (doğrucuları - hakikati tasdik edenleri) 

sıdkların (saf samimi inanç) sonuçlarıyla cezalandıracak; münafıkları ise, 
dilerse azabı yaĢatacak yahut onların tövbelerini gerçekleĢtirecek... 
Muhakkak ki Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir. (A.Hulusi) 

 
24 - Çünkü Allah, sadıklara sadakatleriyle mükâfat edecek, 

Münafıklara da dilerse azâb veya tevbe verecek, Ģüphe yok ki Allah bir 
gafur rahîm bulunuyor. (Elmalı) 

 
 
LiyecziyAllâhus sadikıyne Bi sıdkıhim neticede Allah sözüne 

sadık kalanların sadakatlerini ödüllendirmiĢ ve yu'azzibel münafikıyne 
in Ģâe ev yetube aleyhim iki yüzlü davrananları da isterse 
cezalandırmak, ya da tevbe ederlerse tevbelerini kabul etmek için böyle 
yapmıĢtır. 

 
..ketebe alâ nefsiHĠr rahme.. (En‟an/12) Allah kendi zatı için 

rahmeti yazdı. Yani Allah merhameti kendisine ilke edindi. Bu ayet 
ıĢığında düĢündüğümüzde in Ģâ‟e, eğer isterse nin ne manaya geldiğini 
açıkça anlıyoruz. Evet Allah affetmek istiyor. Affetmek içinde koyduğu 
yasa gereği insandan bahane istiyor. Yani bu yasaya uymasını istiyor. 
Tevbenin affedilmek için bahane kılınmasının sebebi bu. Yoksa 
eylemleriyle yaptığı ve sonucunda bir çok Ģeyi kırıp döktüğü halde 
insanın tevbesinin Allah tarafından reddedilmesi gerekmez mi? Ama 
değil. O bile Allah‟ın merhametini harekete geçirmeye yetiyor. Çünkü 



Allah affetmek istiyor. Ġradesini bu yönde koyuyor, arzusunu bu yönde 
koyuyor. Onun için,  

 
..azâbiy usıybu Bihi men eĢa'* ve rahmetiY vesiat külle Ģey'.. 

(A‟raf/156 buyuruyor. Azabım var ya onu dilediğime isabet ettiririm. Fakat 
önemli olan Ģu rahmetim her Ģeyi kuĢatmıĢtır. Evet ĠĢte bu ve dahası, 
Kullarıma de ki; Nebbi' ıbadiy.. Kullarıma haber ver ki; enni enel 
gafurur rahiym. (Hicr/149) ben çok affediciyim, çok merhamet sahibiyim, 
bir rabbim, bir Allah‟ım. 

 
ĠĢte bütün bunlar insanın yüreğine su serpiyor. Çünkü rabbimize 

karĢı yüzümüzün olmadığını bil sekte O‟nun engin bağıĢ okyanusuna 
dalmaktan elbette kaçamayız, kaçamayacağız. 

 
innAllâhe kâne Ğafûran Rahıyma çünkü Allah zaten oldum olası 

çok bağıĢlayıcı, merhamet kaynağıdır. 
 
 
25-) Ve reddAllâhulleziyne keferu Bi ğayzıhim lem yenalu 

hayra* ve kefAllâhul mu'miniynel kıtal* ve kânAllâhu Kaviyyen 
'Aziyza; 

 
Allâh, hakikat bilgisini inkâr edenleri bir hayra nail olmaksızın kendi 

hıĢımları ile defetti! Allâh, savaĢta iman edenlere yeterli geldi... Allâh 
Kaviyy'dir, Aziyz'dir. (A.Hulusi) 

 
25 - Allah hem o kâfirleri hiç bir hayra elleri irmeksizin gayzleriyle 

defetti ve bu suretle Allah, müminlere kıtalin hakkından geliverdi ve Allah, 
kaviy, azîz bulunuyor. (Elmalı) 

 
 
Ve reddAllâhulleziyne keferu Bi ğayzıhim lem yenalu hayran 

Allah kinleri yüzünden küfre gömülenleri geri püskürtmüĢ lem yenalu 
hayran ve ellerine hiçbir Ģey geçmemiĢtir. Hiçbir Ģey elde edemediler. 
Yani Medine‟nin önünde sıra sıra ordugâh kuran müttefik küfür güçleri 
için bu ayet. Ellerine hiçbir Ģey geçmedi diyor. Çok beklediler, çok çaba 
gösterdiler ve var güçlerini kullandılar ama hiçbir Ģey geçmedi. 24.000, 
3.000 ne kadar büyük bir kuvvetler dengesizliği var. Hiçbir denge yok. 
Hiçbir kıyas kabul etmez. Ama nereden baktığınıza bağlı. 3.000, 24.000 Ġ 
yenmiĢti. 

 
Burada kiniyle küfre gömülenlerden söz ediliyor. Elleziyne keferu 

Bi ğayzıhim kinleriyle küfre gömülenler Bu tipler her çağda kafirin en 



Ģedidini oluĢtururlar. Her çağda küfrü inadi sahipleri bunlardır. Kinlerinin 
temelinde küfürleri, küfürlerinin temelinde de kinleri olan insanlar. Kinleri 
arttıkça küfürleri, küfürleri arttıkça kinleri artar. Asıl kafirler de bunlardır. 
Yoksa kendisine hakikat ulaĢmamıĢ, ulaĢmadığı içinde her hangi bir 
inkarı söz konusu olmayanlar değil. 

 
ve kefAllâhul mu'miniynel kıtal zira Allah mü‟minlere savaĢta da 

yeter. Yani sadece barıĢta yetmez. SavaĢta da yeter O. ve kânAllâhu 
Kaviyyen 'Aziyza ve zaten Allah güç ve kuvvet, azamet ve izzet 
sahibidir. 

 
 
26-) Ve enzelelleziyne zaheruhüm min ehlil Kitabi min 

sayasıyhim ve kazefe fiy kulubihimür ru'be feriykan taktülune ve 
te'sirune feriyka; 

 
Ehl-i kitaptan onlara arka çıkanları da kalelerinden indirdi ve onların 

kalplerine endiĢe düĢürdü... Bir bölümünü öldürüyordunuz, bir bölümünü 
de esir ediyordunuz. (A.Hulusi) 

 
26 - Hem de ehli kitab dan onlara muzaheret edenleri: kalplerine 

korku düĢürerek kulelerinden indirdi, bir kısmını katl ediyordunuz bir 
kısmını esîr. (Elmalı) 

 
 
Ve enzelelleziyne zaheruhüm min ehlil Kitabi min sayasıyhim 

Yine O geçmiĢ vahyin mensuplarından düĢmana desten verenleri 
kalelerinden çıkarmıĢ ve kazefe fiy kulubihimür ru'b ve kalplerine derin 
bir korku salmıĢ feriykan taktülune ve te'sirune feriyka kalplerine derin 
bir korku salmıĢtık, baksanıza bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir 
alıyorsunuz. 

 
Burada kastedilen mü‟minleri arkadan hançerleyen Kureyza 

oğulları kabilesidir. Medine de bulunan 3 Yahudi kabilesinden 2 si daha 
önceden yaptıkları ihanetin cezası sonucunda yurtlarından çıkarılmıĢtılar. 
Son kalan Ben i Kureyza Müslümanlarla ittifak yaptı, ittifaka da son ana 
kadar sadık kalmıĢtı. Müttefik düĢman güçler Medine‟yi abluka altına alıp 
kuĢatınca Kureyza‟yı ayarttılar. Diğer göç eden Yahudi kabilelerde 
müĢriklerle ittifak kurarak Müslümanlar üzerine yürümüĢlerdi çünkü.  

 
Kureyza oğulları Müslümanlarla yaptıkları ittifaka rağmen ihanet 

ederek onları en zor zamanlarında arkadan hançerlediler ve anlaĢmayı 
bozup Müslümanlara arkadan saldırmak için hazırlıklara baĢladılar. Tabii 



neticede bunu baĢaramadılar ve müttefik güçler baĢarısız olup çekip 
gittiler. Artık Müslümanlarla Kureyza baĢ baĢa kalmıĢtı.  

 
Resulallah uzun kuĢatma günlerinde ki o yorgun, o bitkin haliyle 

artık evine gelip de tam zırhını çıkaracağı zaman kendi özel haber 
kaynağı Kureyza üzerine yürümesini emrediyordu. Artık duramazdı ve 
mü‟minlere de herkesin toplanıp Kureyza üzerine cezalandırmak için 
yürünmesi emrini verdi ve Kureyza oğulları kalelerine kapandılar. 3 
haftalık sıkı bir kuĢatma oldu. Bu kuĢatma sonunda Kureyza oğulları 
teslim olmak istediklerini, fakat bir Ģartlarının olduğunu söylediler. Bu Ģart 
Kendileri hakkında, ihanetleri hakkında hükmü çok eskiden biri müttefik 
oldukları Medine‟li Saad Bin Muaz‟ın vermesi Ģartını koĢtular. 

 
Resulallah tereddütsüz bu Ģartı kabul etti ve Saad‟ın vereceği hiçbir 

hükme itiraz etmeyeceğini söyledi. Yani Ģartlarını itirazsız kabul etti. Bu 
arada Ebu Lübabe‟yi bir takım danıĢmalarda bulunmak üzere içlerine 
gelmesini istediler. Resulallah bu dileklerini de kabul etti ve Ebu 
Lübabe‟yi gönderdi. Ebu Lübabe onların sorularına cevap verdi. Bu 
arada bizim akıbetimiz ne olacak diye onun gözüne bakıyorlardı. O sanki 
onlara, onların o haline acımıĢtı. Saad‟ın onlar için ne hüküm vereceğini 
hissetmiĢ olsa gerek ki elini boynuna götürerek, yani 
cezalandırılacaksınız iĢareti yaptı. Ondan sonra döndüğünde eyvah ben 
ne yaptım. Ben sanki düĢmanını Resulallah‟a kıĢkırtmıĢ gibi oldum. 
Sanki düĢman hesabına bilgi taĢımak gibi bir duruma düĢtüm diyerek 
kendisini mescitteki direğe kendi elleriyle bağladı. Diyordu ki Beni 
buradan Resulallah çözmedikçe kimse çözemez ve sürekli göz yaĢı 
döküyor, tevbe ediyordu. Ebu Lübabe hakkında onun affolunduğuna dair 
ayet ininceye kadar da orada bağlı kaldı. Böyle bir imanı sadakat 
testinden geçmiĢti Ebu Lübabe. 

 
Saad Bin Muaz en sonunda Ben-i Kureyza teslim olduğunda kararı 

onların hukukuna, onların kitabına göre vereceğini söyledi ve yine 
söylediği gibi yaptı. Tensiye kitabının 20. babının 10 ve 14. ayetlerinde 
yer alan Hukuklarına göre davrandı ve eli kılıç tutanların ihanetlerine 
karĢılık kendi hukukları gereği öldürülmeleri hükmünü verdi. Resulallah 
zaten hiç karıĢmadı ve sadece su sözü söylemekle yetindi. Onlar 
hakkında yedi kat göğün hükmüyle hükmettin. Yani Tevrat‟ın hükmüyle 
hükmettin demekle yetindi. ĠĢte burada dile getirilen olay Ben-i 
Kureyza‟nın ihanetinin bulduğu karĢılıktır. 

 
[Ek bilgi; Tevrat-Tesniye 20. bab Say/198. 
10 – Bir Ģehre karĢı cenk etmek için ona yaklaĢtığın zaman onu 

barıĢıklığa çağıracaksın. 



11 – Ve vaki olacak ki eğer sana sulh cevabı verirse ve kapılarını 
sana açarsa o vakit vaki olacak ki içinde bulunan bütün kavim sana 
angaryacı olacaklar ve sana kulluk edecekler. 

12 – Ve eğer seninle musalaha etmeyip cenk etmek isterlerse o 
zaman onu muhasara edeceksin. 

13 – Ve Allah‟ın RAB onu senin eline verdiği zaman onun her 
erkeğini kılıçtan geçireceksin. 

14 – Ancak kadınları ve çocukları ve hayvanları ve Ģehirde olan her 
Ģeyi, bütün malını çapul edeceksin ve Allah‟ın RABBĠN sana verdiği 
düĢmanlarının malını yiyeceksin. (Tevrat-Tesniye 20. bab Say/198.)] 

 
 
27-) Ve evreseküm Ardahüm ve diyarehüm ve emvalehüm ve 

Ardan lem tetauha* ve kânAllâhu alâ külli Ģey'in Kadiyra; 
 
Onların arazilerine, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak 

basmadığınız bir bölgeye sizi mirasçı kıldı... Allâh her Ģeye Kaadir'dir. 
(A.Hulusi) 

 
27 - Ve arazilerini ve yurtlarını ve mallarını size miras kıldı, bir de 

bir arzı ki daha ona ayak basmadınız, Allah her Ģey'e kadîr bulunuyor. 
(Elmalı) 

 
 
Ve evreseküm Ardahüm ve diyarehüm ve emvalehüm böylece 

O sizi onların arazilerine, yurtlarına, mallarına mirasçı kıldı. ve Ardan 
lem tetauha dahası ayak basmadığınız bir nice toprağı da vaad etti. 

 
Bu bir mucizevi haber. Çok ilginç, Fütühatın hedefi gösteriliyor. 

Belki Filistin kastediliyor. Yani henüz ayak basmadığınız bir nice toprağı 
da size vaad etti diyor. Zaten bu vaadin nasıl gerçekleĢtiği Ġslam tarihi 
tarafından gözümüzün önüne tarihi bir gerçek olarak serilmiĢtir. 

 
ve kânAllâhu alâ külli Ģey'in Kadiyra zira Allah her Ģeye güç 

yetirendir. 
 
 
28-) Ya eyyühen Nebiyü kul li ezvacike in küntünne türidnel 

hayated dünya ve ziyneteha fetealeyne ümettı'künne ve 
üserrıhkünne serahan cemiyla; 

 



Ey Nebi... EĢlerine de ki: "Eğer dünya hayatını ve onun zinetini 
diliyorsanız, gelin size boĢanma bedeli vereyim ve sizi güzel bir Ģekilde 
serbest bırakayım." (A.Hulusi) 

 
28 - Ey o Peygamber! zevcelerine Ģöyle söyle: eğer Dünya hayat 

ve ziynetini istiyorsanız haydi geliniz sizi donatayım ve güzellikle bırakıp 
salıvereyim. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühen Nebiy sen ey peygamberler ailesinin ferdi kul li 

ezvacike in küntünne türidnel hayated dünya ve ziyneteha eĢlerine 
de ki; eğer sizler dünya hayatını ve onun süslerini, ihtiĢamını, albenisini, 
ziynetini istiyorsanız fetealeyne ümettı'künne ve üserrıhkünne 
serahan cemiyla gelin size istediğiniz dünyalığı vereyim ve sizi 
güzellikle salıvereyim, bırakayım, boĢayayım. 

 
Fark ettiğiniz gibi yepyeni bir konuya girdik. Bu ayetlerin nazil 

olduğu dönemde Ġslam cemaati savaĢlarla gelen servetten paylarını 
almıĢlardı tabii ki. Özellikle bu son savaĢ müttefik düĢman güçlerinin 
sessiz sedasız çekilmesi üzerine Ben-i Kureyza‟dan ele geçen çok yüklü 
bir ganimet olmuĢtu, Hatta çok ilginçtir Kureyza cezalandırıldıktan sonra 
onların hanelerinin gizli bölmelerinde 1.500 askeri tam teçhizat 
donatacak bir savaĢ teçhizatı çıkmıĢtı. Demek ki öteden beri ihanete 
hazırlanırlarmıĢ. 

 
Tabii bütün bu ganimetler mü‟minlere kaldı ve Medine Ġslam 

cemaatinin hayatına da yansıdı. Refah düzeyi elbette ki yükseldi. Fakat 
bu yükselen refah standardından Resulallah‟ın haneleri hiç pay 
almadılar. Gözle görülür bir biçimde yükselen Medine‟de ki refah düzeyi 
Resulallah‟ın hanelerine yansımamıĢtı. Çünkü Resulallah‟ın ta baĢtan 
beri gözettiği bir ilke vardı, kendi koyduğu ilkesi. 

 
BaĢında bulunduğu Müslümanların en yoksulu gibi yaĢamak. O bu 

ilkesini hep sonuna kadar korudu. Ama Resulallah‟ın eĢleri de Ġslam 
cemaatine yansıyan bu refahtan pay almak istediler ve ihtiyaçlarını 
Resulallah‟a ulaĢtırdılar. O güne kadar sabretmiĢlerdi. Öyle sabır ki Hz. 
AiĢe‟nin verdiği bilgiye bakarsak 3 ay olurdu ki diyor Resulallah‟ın hiçbir 
evinde ateĢ tütmezdi. Yani sıcak yemek görmezdik 3 ay geçerdi de. 
Böyle zor dönemler.  

 
ĠĢte bu durumlar ezvac-ı tahirat annelerimizi, Resulallah‟ın temiz 

eĢlerini oldukça bunaltmıĢ olacak ki, onlar da bu refahtan pay istediler, 
ihtiyaçlarını ilettiler. Kadın olarak süs eĢyası, zinet eĢyası istediler. Ya da 



tabii ve doğal ihtiyaçlarının üzerinde arzu ettikleri ilave Ģeyler istediler. 
ĠĢte bunun üzerine Resulallah onlara gönül koydu. Yani kendilerini, 
kendisini anlamadıklarını düĢündü ve içine kapandı.  

 
Öyle ki o günlerde diyor Hz. Ömer Katafa‟nın bizim aleyhimize ordu 

hazırlayacağı haberlerini iĢitiyorduk ve tetikte bekliyorduk Katafan ne 
zaman üzerimize gelecek ve bir sabah namazında bir çığlıkla uyandık. 
Bir ağıt sesiydi bu. Ağıdın sahibine gittiğimde “Resulallah eĢlerini boĢadı” 
diye bir haber iĢittim. Sanki tepemden kaynar su dökülmüĢ gibi oldum. 
Öyle çevirebiliriz. Ve hemen Resulallah‟ın yanına gidip görüĢmek 
istedim. Mescitten hanesine geçmek için Bilal‟den benim için izin 
istemesini söyledim. Bilal girdi Ġzin istedi, fakat hiç cevap vermemiĢ. 

 
Bilal “cevap alamadım” dedi. Bilal mescitte meĢgul oldu, bir daha 

izin istedim, yine aynı sükutla karĢılaĢmıĢtım. 3. izin isteyiĢimde artık 
umudumu kesmiĢ geri dönüyordum ki Bilal arkamdan çağırdı; “Gel izin 
çıktı.” Girdim. 

 
Girdiğimde gördüğüm Ģey hanesinde Ģuydu yerde yapraklar bir 

köĢede seriliydi, bir köĢede Ģilte vardı, bir kırba su vardı, gördüğümün 
hepsi buydu. O manzarayı görünce içim doldu, kendimi tutamadım göz 
yaĢlarımla birlikte dedim;  

 
- Ya Resulallah anam babam sana feda olsun. Krallar bir eli yağda, 

bir eli balda  yaĢarken, senin Ģu haline bak.. Dedi ki  
 
- Ya Ömer  onlar alacaklarının tümünü dünyada aldılar. 
 
Arkasından konuĢturmayı baĢardım ya diyerek hemen konuya 

girdim.  
 
- Ya Resulallah eĢlerini boĢadın mı? 
 
Uzun bir sükûttan sonra; 
 
- Hayır. Dedi. Ve arkasından dedim ki; 
 
- Ya Resulallah sana eziyet ediyorlarmıĢ, senden bir Ģeyler 

istiyorlarmıĢ, dünyalık istiyorlarmıĢ. Sen onları bize bırak. Hafza‟yı bana, 
AiĢe‟yi babası Ebu Bekir‟e bırak. Biz onların hakkından geliriz. Geçen 
hafta benim eĢim benden bir Ģeyler istemiĢti, ben ona istediklerini farklı 
bir biçimde verdim, anlarsın ya ya Resulallah..! Deyince Ya Resulallah 
gülmüĢtü. 



 
- Güldürdüm ya içime güneĢ doğdu diyor. Yani Resulallah‟ın 

güldüğünü gördüm ya, tebessüm ettiğini, artık rahatlamıĢtım. O da 
rahatlamıĢtı ve; 

 
- Anam babam sana feda olsun ya Resulallah seni üzmesinler, sen 

onlara bakma, sen onlara aldırma, biz onların hakkından geliriz. Deyip 
çıktım. 

 
Önce AiĢe‟nin odasına uğradım. Lafı açacak oldum, AiĢe; 
 
- Sen git kızınla uğraĢ. Dedi ve kızım Hafza‟nın yanına girdim; 
 
- Hazfa,niye böyle yapıyorsunuz kızım, bundan sonra sana bir Ģey 

lazım olursa babandan iste oldu mu. Resulallah‟ı kırma, gücendirme. 
Neyine güveniyorsun kızım dedim. Sen neyine güveniyorsun. KomĢun ve 
ortağın, onun hali baĢka. Eğer sen ona bakıp da böyle yapıyorsan ona 
bakma. Onu Allah Resulünün nasıl sevdiğini sen de bilirsin. (Yani Hz. 
AiĢeyi kastediyordu.) Yani ona bakıp da sen neyine güveniyorsun kızım. 
Sonra Resulallah‟ın gönlü incinirse Allah sana ne der Hazfa..! Bunları 
söyledim ve oradan ayrıldım. Diyor. 

 
ĠĢte yaĢanan bu olaylar ve bunun arkasından inen ayetler. 
 
 
29-) Ve in küntünne türidnAllâhe ve RasûleHU veddarel'ahırete 

feinnAllâhe e'adde lilmuhsinati minkünne ecren 'azıyma; 
 
"Yok eğer Allâh'ı, Rasûlünü ve sonsuz gelecek yurdunu 

diliyorsanız, muhakkak ki Allâh sizden, muhsin kadınlar (görürcesine 
Allâh'a yönelmiĢler) için çok büyük bedel hazırlamıĢtır." (A.Hulusi) 

 
29 - Yok eğer Allah ve Resulünü ve Âhiret evini istiyorsanız 

haberiniz olsun ki Allah içinizden güzellik edenlere pek büyük bir ecir 
hazırlamıĢtır. (Elmalı) 

 
 
Ve in küntünne türidnAllâhe ve RasûleHU veddarel'ahıreh yok 

eğer Allah‟ı, Resulünü ve ahiret yurdunu, ahiretin mutluluğunu 
istiyorsanız feinnAllâhe e'adde lilmuhsinati minkünne ecren 'azıyma 
bilin ki Allah içinizden iyi davranıĢı tabiat haline getirenlere muhteĢem bir 
ödül hazırlamıĢtır. 

 



Bu ayet inince Resulallah Hz. AiĢe‟ye bu ayeti okur. Yani Allah ve 
Resulünü mü istiyorsunuz, yoksa dünya malını mı. Dünyayı istiyorsanız 
size isteğinizi verip sizi salayım, yani boĢayayım ve arkasından 
Resulallah Ģöyle der. 

 
- Hemen cevap vermen gerekmiyor, istersen git bir anne babanla 

istiĢare et. 
 
Hz. AiĢe, o güzel annemiz buna sinirlenir baĢka bir Ģeye değil. 
 
- Ben Allah ve Resulünü tercih etmeyi anne babamla mı 

konuĢacağım. Ben Allah ve Resulünü tercih ediyorum. Tabii sırasıyla 
tüm eĢleri Resulallah‟a sevgi ve muhabbetlerini tekrar yenilerler, 
sunarlar, gönlünü alırlar. Allah ve Resulünü tercih ettiklerini söyler ve 
tabir caizse biatlarını tazelerler. Hz. AiĢe bu sözünden hiç ömür boyu 
dönmeyecektir. 

 
Abdülmelik döneminde bir günde Abdülmelik 1/5 humus payından 

Hz. AiĢe‟nin payına düĢen 100.000 altın gönderir. Hz. AiĢe‟nin hizmetçisi 
naklediyor.  

 
- Hanımım dedi ki bugün bunları dağıt. Ben akĢama kadar o gün 

para dağıttım, altın dağıttım. Eve geldiğimde hanımımın oruç olduğunu 
hatırladım, hemen ona bir iftar hazırlamaya koyuldum ama evde sadece 
içine ekmek doğranmıĢ yağlı bir su vardı. Onu yedirdim. 

 
- BaĢka bir Ģeyler yok mu? dedi; 
 
- Efendin sen birkaç para altın ayırsaydın Ģimdi bir Ģeyler alırdık 

ama hepsini bana dağıttırdın. 
 
- Ġyi iyi fazla söylenme, hatırlatsaydın ayırırdım, o da düĢünülecek 

Ģey mi dedi. 
 
Ne zaman mükellef bir davete gitse Hz. AiĢe, oradan sadece belli 

Ģeyleri yerdi. Birçok Ģeye el sürmezdi. Bir keresinde davet sahibi aĢırı 
ısrar edince ağlamaya baĢlamıĢtı. 

 
- „hıbbi lem ye‟kun sevgilim hiç yemedi..! demiĢti. Meğer 

Resulallah‟ın yemediğini o da yemezmiĢ. ĠĢte böylesine durdular 
sözlerinde. 

 
 



30-) Ya nisaen Nebiyi men ye'ti minkünne Bi fahıĢetin 
mübeyyinetin yuda'af lehel azâbü dı'feyn* ve kâne zâlike alAllâhi 
yesiyra; 

 
Ey Nebi'nin Kadınları... Sizden kim apaçık bir terbiyesizlik - haddini 

aĢan fiil yaparsa, onun için azap iki misli olur! Bu, Allâh üzerine pek 
kolaydır. (A.Hulusi) 

 
30 - Ey Peygamberin kadınları! sizden her kim açık bir terbiyesizlik 

ederse ona azâb iki kat katlanır ve Allaha o kolay bulunuyor. (Elmalı) 
 
 
Ya nisaen Nebiy ey peygamber eĢleri men ye'ti minkünne Bi 

fahıĢetin mübeyyinetin yuda'af lehel azâbü dı'feyn içinizden her kim 
açık bir hayasızlık yaparsa onun ahiretteki azabı iki kat olacaktır. ve 
kâne zâlike alAllâhi yesiyra zira bu Allah için çok kolaydır. 

 
Örnekliğin avantajı değil mi Kur‟an dostları. Örnekliğin avantajı 

olduğu gibi riski de var. Örnek olan güzelliği ürettiği için elbette iki kat 
sevap alacak. Bir sonraki ayette geleceği gibi. Ama kötü örnek olan 
çirkinliği ürettiği içinde aslında iki kat değil; Hem yaptığı çirkinlik için, hem 
de baĢkalarının çirkinliğine neden olduğu için.  

 
Bu bir nükteyi de içeriyor. Cahiliyeden beri geleneksel örfte hür 

insanlar kölelerin iki katı ceza alırdı suç iĢleyince. Hatta hürlere cezanın 
indirimli ceza verilmesi düĢünüldüğünde bana köle muamelesi mi 
yapıyorsunuz diye üzülürdü. Onun için burada aynı zamanda 
annelerimizin sosyal statüsünün yüksekliği gösterilmiĢ oluyor. 

 
 
31-) Ve men yaknüt minkünne Lillâhi ve RasûliHĠ ve ta'mel 

salihan nü'tiha ecreha merreteyni ve a'tedna leha rizkan keriyma; 
 
Sizden kim Allâh'a ve Rasûlüne itaat eder ve imanın gereğini 

uygularsa, ona da ecrini iki kere veririz... Onun için cömert - zengin bir 
yaĢam gıdası hazırlamıĢızdır. (A.Hulusi) 

 
31 - Yine sizden her kim Allaha ve Resulüne divan durup salih bir 

amel iĢlerse ona da ecrini iki kere veririz, hem onun için kerîm bir rızık 
hazırlamıĢızdır. (Elmalı) 

 
 



Ve men yaknüt minkünne Lillâhi ve RasûliHĠ ve ta'mel salihan 
ama içinizden her kim de Allah‟a ve Resulüne gönülden boyun eğer  ve 
salih amel iĢlerse nü'tiha ecreha merreteyn biraz öncekinin tam tersi 
onun ödülünü de iki misli veririz. ve a'tedna leha rizkan keriyma aynı 
zamanda ona akıl almaz güzellikte bir rızıkta hazırlarız. Evet, Akıl almaz 
güzellikte bir rızık diye çevirmem boĢuna değil; keriym, keriyman 
sözcüğünün nekira, belirsiz formundan dolayı. Belirsizlik formu metnin 
anlamına yan anlam olarak aklın almayacağı, hesaba gelmeyecek, 
düĢünülemeyecek manasını yansıtır. Ki zaten Kur‟an da da bu var. Aklın 
almayacağı nimetlerin mü‟minlere verileceği ifade buyruluyor. Mü‟minleri 
öyle sürprizlerin bekleyeceği ki, bunu aklın dahi almayacağı ifade 
buyruluyor. 

 
 
32-) Ya nisaen Nebiyi lestünne keehadin minennisai 

inittekaytünne fela tahda'ne Bil kavli feyatmealleziy fiy kalbihi 
meradun ve kulne kavlen ma'rufa; 

 
Ey Nebi'nin Hanımları... Siz kadınlardan herhangi biri gibi 

değilsiniz! Eğer korunmak istiyorsanız (muhatabınız olan erkeğe) edâlı - 
iĢveli konuĢmayın! Bu yüzden, düĢüncesiz - hastalıklı olan kimse sizden 
umutlanır! Uygun ve yanlıĢ anlaĢılmayacak tarzda konuĢun! (A.Hulusi) 

 
32 - Ey Peygamberin kadınları siz kadınlardan her hangi biri gibi 

değilsiniz, eğer korunur takvalı olursanız, onun için söylerken kırıtmayın 
da kalbinde bir maraz bulunan tamaa düĢmesin, güs güzel, dos doğru 
söz söyleyin. (Elmalı) 

 
 
Ya nisaen Nebiy Ey peygamber eĢleri lestünne keehadin 

minennisai inittekaytünne siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Tabii ki 
eğer Allah‟a karĢı sorumluluğunuzun bilincinde olursanız. fela tahda'ne 
Bil kavl Ģu halde iĢveli bir edayla konuĢmayın. feyatmealleziy fiy 
kalbihi meradun sonra kalplerinde hastalık bulunanlar yersiz bir arzuya 
kapılabilirler. Eğer iĢveli bir edayla konuĢursanız ve kulne kavlen 
ma'rufa ama güzel ve düzgün konuĢun. 

 
KarĢıt cinsle iletiĢim kurarken kendi doğal konuĢma tarzınızı 

değiĢtirmeyin çağrısı bu aslında. Mü‟minlerin annelerinin örnekliğine de 
bir atıf. 

 
 



33-) Ve karne fiy buyutikünne ve lâ teberrecne teberrucel 
cahiliyyetil'ula ve ekımnes Salâte ve atiynez Zekâte ve etı'nAllâhe ve 
RasûleHU, innema yürıydullahu liyüzhibe ankümürricse EhlelBeyti 
ve yütahhireküm tathiyra; 

 
Evlerinizde oturun... Önceki cahiliye anlayıĢındaki gibi (iĢveli 

cazibeli tahrik edici Ģekilde) kendinizi teĢhir ederek yürümeyin... Salâtı 
ikame edin, zekâtı verin, Allâh'a ve Rasûlüne itaat edin! (Ey Rasûlün) 
hane halkı, Allâh sizden yalnızca ricsi (kiri, maddi Ģeylere bağlılığınızı, 
bedensel Ģeyler ile kayıtlanmanızı) gidermek ve sizi tertemiz yapmayı 
diler! (A.Hulusi) 

 
33 - Hem vakalarınızla evleriniz de durun da evvelki cahiliyet çıkıĢı 

gibi süslenip çıkmayın, namaz kılın, zekât verin, Allah ve Resulüne itaat 
edin, Allah sâde Ģunu istiyor: sizden kiri uzaklaĢtırsın da ey ehli beyt sizi 
tertemiz, pam pâk etsin!. (Elmalı) 

 
 
Ve karne fiy buyutikünne evlerinizde dahi vakarlı olun. 
 
Aslında; Ve kırne fiy buyutikünne diye okursak bunun manası 

evlerinizde vakarlı olun. Fakat ve karne fiy buyutükünne diye okursak, 
yani kırne yerine karne okursak bu durumda evlerinizde oturun. Ya da 
kökeninin nereden geldiğine, bu ihtilafa bakarak evlerinizde dahi göz 
aydınlığı olun. Kurratü ayn aynı kökten gelir. Evlerinizde dahi göz 
aydınlığı olun. Manasına gelir. 

 
Arabistan ikliminin kadının ev içi giyimine yansıyan rahatlığıyla 

birlikte bu ayet düĢünülmeli. Bir de Resulallah‟ın hanelerinde ki yoğun 
ziyaretçi akını hesap edilmeli ve buna Ġmam Malik‟in Muvatta‟ında 
naklettiği ilerleyen yıllarda, hicretten sonra cemaat o kadar büyüdü ki 
Cuma günleri artık mescit almaz olmuĢtu. Ve bunu telafi için 
Resulallah‟ın haneleri açılıyor Cuma namazında ve cemaat oraya kadar 
taĢıyordu. Rivayetini de birlikte düĢündüğümüzde bütün bunlarla beraber 
neden evlerinizde dahi vakarlı olun, ağır baĢlı olun, yani ev içi mahrem 
kıyafetle değil, tamamen her an o evin de kamuya açılacakmıĢ gibi 
kullanılabileceğini unutmayın. Çünkü bütün bu veriler dikkate alındığında 
bu sonuç çıkıyor. 

 
ve lâ teberrecne teberrucel cahiliyyetil'ula eski cahiliye dönemi, 

ben haddini bilmezlik dönemi diye çeviriyorum bunu çünkü cehalet bizim 
bildiğimiz manada bilmezlik olayı değil, bilgi kıtlığı değil, haddini 
bilmezlik. Ebu Cehil‟in cehaleti buydu. Yoksa çok kültürlüydü. Yani bugün 



ki seviye dikkate alındığında entelektüel bile sayılabilirdi. Ama Ebu 
Cehil‟in cehaleti haddini bilmezlikti, kendini bilmezlikti. Onun için eski 
kendini bilmezlik döneminde olduğu gibi, diĢiliğinizi ön plana çıkarmayın. 

 
Cahiliyeyi açıkladık Teberrücü açıklayalım. Teberrüc; aslında 

kadınların ziynet eĢyalarını göstermek için ayaklarını yere vurmaları 
anlamından türetilmiĢtir. KarĢıt cinsle iletiĢim de kadının diĢiliğini, 
kiĢiliğinin önüne geçirmesi hali ve sergilemesi hali. Kısaca böyle 
tanımlayabiliriz. Dahası cinselliğin kamuya açılması olarak 
tanımlayabiliriz. 

 
Cinsellik, özellikle kadın için burada geçiyor, çünkü kadın estetik bir 

varlıktır. Yani güzel bir varlıktır, cinsi latiyftir. Ama cinsellik deyince zaten 
kadın ve erkek cinselliği hepsi bunun içine girer. Cinsellik özel alandır. 
KamulaĢtırılamaz, kamuya açılamaz. Buradan anlayacağımız makro 
öğüt budur. 

 
ve ekımnes Salâh namazınızı hakkını vererek kılın, ekımne. ve 

atiynez Zekâ zekâtınızı verin. Dikkat buyurun, kadına zekatınızı verin 
diyor. Yani kadının mülkiyet hakkını teslim ediyor daha o günden. 
Unutmayınız Avrupa da bir çok ülkede kadının mülkiyet hakkı 19. yy. a 
kadar verilmiyordu.  

 
ve etı'nAllâhe ve RasûleH Allah‟a ve Resulüne uyun. innema 

yürıydullahu liyüzhibe ankümürricse EhlelBeyti ve yütahhireküm 
tathiyra emin olun ki Allah sizden maddi manevi her tür kiri gidermek için 
sizi ter temiz yapmak istiyor ey peygamberin ev halkı. Hepsi bu. Ġnnema, 
hepsi bu. Yani sizden kiri giderip sizi tertemiz yapmak istiyor. 

 
Künne zamiri küm zamirine dönüĢmüĢ son satırda, son cümlede. 

Künne diĢil, müennes zamir. 2. çoğul Ģahıs. Küm ise eril ve tabii içinde 
diĢiliği de ifade eden zamir. Neden dersek bu Resulallah‟ın ehlibeytinin 
kapsamına sadece hanımlarının değil, belki o eve ait olan diğer torunları, 
damadı, kızı, onların da girdiği bir tanıma elveriĢli olsun için diye 
düĢünebiliriz. Ama hepsinden öte ihtimalsiz olarak düĢüneceğimiz Ģey; 

 
Ey peygamberin eĢleri sizi aldığınız tavır ve davranıĢların 

sonuçlarından doğrudan etkilenen biri var o da peygamber. Onun için sizi 
temizlemek istiyor, çünkü sizin arınmıĢlığınız doğrudan peygamberle 
ilgili. Peygamberin yanındasınız. Dolayısıyla size bakan sizi ve 
peygamberin evini görüyor. Modelsiniz. 

 
 



34-) Vezkürne ma yütla fiy buyutikünne min âyâtillâhi vel 
hıkmeti, innAllâhe kâne Latıyfen Habiyra; 

 
Evlerinizde Allâh'ın âyetlerinden ve hikmetten bildirilenleri zikredin 

(anın)... Muhakkak ki Allâh Latiyf'tir, Habiyr'dir. (A.Hulusi) 
 
34 - Oturun da evlerinizde okunan âyâtullahı ve hikmeti anın, 

Ģüphe yok ki Allah, lâtif, habîr bulunuyor. (Elmalı) 
 
 
Vezkürne ma yütla fiy buyutikünne min âyâtillâhi vel hıkme bir 

de evlerinizde okunan Allah‟ın ayetlerini, ama özellikle onlarda ki hikmeti 
düĢünün. innAllâhe kâne Latıyfen Habiyra Ģüphesiz Allah hikmetiyle 
her Ģeyin özüne nüfuz eden, ve her Ģeyden haberdar olandır. 

 
 
35-) Ġnnel müslimiyne vel müslimati vel mu'miniyne vel 

mu'minati vel kanitiyne vel kanitati ves sadikıyne ves sadikati ves 
sabiriyne ves sabirati vel haĢi'ıyne vel haĢi'ati vel mütesaddikıyne 
vel mütesaddikati ves sâimiyne ves sâimati vel hafizıyne fürucehüm 
vel hafizati vez zakirinAllâhe kesiyren vez zakirati e'addAllâhu 
lehüm mağfireten ve ecren 'azıyma; 

 
Muhakkak ki Ġslâm'ı kabul etmiĢ erkekler ve Ġslâm'ı kabul etmiĢ 

kadınlar, iman eden erkekler ve iman eden kadınlar, itaat eden erkekler 
ve itaat eden kadınlar, sadık (sözünü yerine getiren) erkekler ve sadık 
kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, huĢû eden (hakikati 
fark etmenin getirisi olan hassasiyet hâli) erkekler ve huĢû eden kadınlar, 
tasaddukta bulunan (sadaka - zekât veren) erkekler ve tasaddukta 
bulunan kadınlar, orucu yaĢayan erkekler ve orucu yaĢayan kadınlar, 
ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allâh'ı çok 
zikreden (hatırlayan) erkekler ve zikreden kadınlar var ya, iĢte Allâh onlar 
için bir mağfiret ve Aziym bir ecir hazırlamıĢtır. (A.Hulusi) 

 
35 - Bütün Müslimler ve Müslimeler, mü'minler ve mü'mineler, 

kanitler ve kaniteler, sadıklar ve sadıkalar, haĢı'ler ve haĢialar, 
mütesaddıklar ve mütesaddikalar, saimler ve saimeler, ırzlarını koruyan 
erkekler ve kadınlar Allah ı çok anan zâkirler ve zakireler hep bunlara 
Allah bir mağrifet ve bir büyük ecir hazırlamıĢtır. (Elmalı) 

 
 
Ġnnel müslimiyne vel müslimat Ģüphesiz Allah tam teslim olmuĢ 

erkekler ve kadınlar vel mu'miniyne vel mu'minat Allah‟a güvenip 



yürekten inanmıĢ erkekler ve kadınlar. vel kanitiyne vel kanitat Allah‟a 
adanmıĢ erkekler ve kadınlar ves sadikıyne ves sadikat ahdine sadık 
bütün erkekler ve bütün kadınlar ves sabiriyne ves sabirat sıkıntılara 
karĢı göğüs geren bütün erkekler ve bütün kadınlar. vel haĢi'ıyne vel 
haĢi'at Allah‟a karĢı derin bir saygıyla tir tir titreyen bütün erkekler ve 
bütün kadınlar vel mütesaddikıyne vel mütesaddikat Allah‟a 
sadakatlerini, servetlerini yoksullarla paylaĢarak ispat eden bütün 
erkekler ve bütün kadınlar.  

 
Sadaka budur. Tasadduk budur. Allah‟a olan sadakati, Allah‟ın sizi 

imtihan için verdiği serveti yoksullarla paylaĢarak ispatlama. 
 
ves sâimiyne ves sâimat benliklerini denetim altına alıp oruç tutan 

bütün erkekler ve bütün kadınlar. Sâvm imsak manasına gelir, tutmak, iç 
güdüyü tutmak, benliği tutmak, egoyu tutmak, yani duygularını tutmak, 
kendini tutmak. Sıkı sıkıya. Kendine sahip olmak, kendini denetlemek. 
Onun için sâvm en geniĢ manada öz denetimdir ve oruçta zaten bu öz 
denetimin bir parçasıdır. 

 
vel hafizıyne fürucehüm vel hafizat iffetlerini koruyan bütün 

erkekler ve bütün kadınlar. vez zakirinAllâhe kesiyren vez zakirat 
Allah‟ı sürekli hatırda tutan bütün erkekler ve bütün kadınlar.  

 
Evet, bunlara ne var? e'addAllâhu lehüm mağfireten ve ecren 

'azıyma iĢte bütün bunlara Allah sınırsız bir bağıĢ ve muhteĢem bir ödül 
ecren „azıym hazırlamıĢtır. 

 
Küçük bir nükte gibi gözüküyor ama küçükte değil. Vav bağlacı, 

birbirine bağlanan ilki Ģey arasındaki zati farklılığa delalet eder, der Tahir 
Bin AĢur. Güzel bir nükte. Bu niteliğe sahip her kadın ve her erkek için bu 
vaad ayrı ayrı geçerlidir. Bu da bu yan anlamı katıyor ayete. 

 
 
36-) Ve ma kâne li mu'minin ve lâ mu'minetin izâ kadAllâhu ve 

RasûluHU emren en yekûne lehümül hıyeretü min emrihim* ve men 
ya'sıllahe ve RasûleHU fekad dalle dalalen mubiyna; 

 
Allâh ve Rasûlü bir iĢ hakkında hükmettiklerinde, iman etmiĢ bir 

erkek ve iman etmiĢ bir kadının, o iĢlerinde, kendileri için tercih- seçim 
hakkı yoktur! Kim Allâh'a ve Rasûlüne isyan ederse (uygulamazsa), 
gerçekten apaçık yanlıĢ olan bir inanca sapmıĢtır! (A.Hulusi) 

 



36 -  Bununla beraber gerek bir mü'min için ve gerek bir mümine, 
Allah ve Resulü bir iĢe hüküm verdiği zaman o iĢlerinden ihtiyar 
kendilerinin olmak olamaz, ve her kim Allah ve Resulüne âsi olursa açık 
bir sapıklık etmiĢ olur. (Elmalı) 

 
 
Ve ma kâne li mu'minin ve lâ mu'minetin izâ kadAllâhu ve 

RasûluHU emran imdi Allah ve Resulü bir iĢte hüküm verdiği zaman 
inanan bir erkek ve kadının en yekûne lehümül hıyeretü min emrihim 
kendi iĢlerinde kiĢisel tercihlerine göre hareket etmeleri düĢünülemez. 

 
Ve ma Kâne kalıbı olmaz, yakıĢık almaz yerine göre Ģık kaçmaz, 

düĢünülemez, asla mümkün değildir gibi farklı vurgular içerir. Kastedilen 
peygamberlik alanına giren hükümler olduğu belli. Resulallah‟ın kendi 
özel içtihatları da oluyordu ara ara. Mesela bunların en ünlüsü Hurma 
aĢılaması konusunda ki görüĢü. Bu gibi özel Ģahsi, indi görüĢleri elbette 
bu ayetin kapsamında değerlendirilmez. 

 
Bir gün Hurma bahçesinin yanından geçerken hurmaların 

aĢılanmak için dallarının kesildiğini gördüler. Eğer bıraksaydınız daha 
güzel olurdu. Onlarda bıraktılar tabii. Fakat hiçbir Ģey olmadı ve dediler 
ki; 

 
- Bıraktık ama hiçbir Ģey olmadı, iyi olmadı, yani ıslah olmadı. 
 
Evet, o zaman Resulallah Ģöyle buyurdu; 
 
- Siz dünyanızın iĢlerini benden daha iyi bilirsiniz. 
 
Bu bir örnek. Mesela Hubab Bin Münzir‟in Bedir savaĢında 

ordugâhın nereye kurulması gerektiği konusunda ki görüĢü de öyleydi. 
Resulallah ilk kuyunun hemen yanına kuralım derken, o tüm kuyuları 
kapatıp en son kuyuya kurmayı teklif etmiĢti. 

 
Yine Berire, kocasına dönmeyen bir kadındı, Resuallah kocana dön 

buyurduğunda; 
 
- Ya Resulallah bu bir vahiy mi, yoksa sen kocama Ģefaat mi 

ediyorsun, yani kocamdan yana bana bir talepte mi bulunuyorsun. 
Deyince; 

 
- Vahy değil. BuyurmuĢtu. O da; 
 



- Hayır dönmek istemiyorum ya Resulallah. Deyince Resulallah 
sadece tebessüm etmekle yetinmiĢti. ĠĢte bunun gibi örnekler ve daha 
baĢka örnekler bu ayetin kapsamı dıĢında olduğu tabii ki açıktır. 

 
ve men ya'sıllahe ve RasûleHU fekad dalle dalalen mubiyna 

zira kim Allah ve Resulüne isyan ederse iĢte o apaçık bir sapıklığa 
gömülmüĢtür. 

 
 
37-) Ve iz tekulü lilleziy en'amAllâhu aleyhi ve en'amte aleyhi 

emsik aleyke zevceke vettekıllahe ve tuhfi fiy nefsike mAllâhu 
mübdiyhi ve tahĢen Nas* vAllâhu ehakku en tahĢaHU, felemma 
kadâ Zeydün minha vetaren zevvecnakeha likey lâ yekûne alel 
mu'miniyne harecün fiy ezvaci ed'ıyaihim izâ kadav minhünne 
vetarâ* ve kâne emrullahi mef'ula; 

 
Hani sen, Allâh'ın üzerine in'amda bulunduğu ve senin de 

kendisine in'amda bulunduğun kimseye (Hz.Rasûlullâh'ın evlatlığı Zeyd 
b. Harise): "EĢini nikâhında tut ve Allâh'tan korun" diyordun, (fakat) 
Allâh'ın açığa çıkaracağı Ģeyi düĢüncende gizliyordun ve insanlardan 
endiĢeliydin (bu fikrini yanlıĢ anlayıp Allâh yolundan dönerler diye)! 
(Oysaki) Allâh, kendisinden endiĢe etmene daha lâyıktır! Zeyd ondan 
boĢanınca, onu (Zeynep'i) seninle biz evlendirdik ki; evlatlıklarının 
eĢlerinde, onlarla iliĢkiyi bitirdiklerinde, iman edenler için (onlarla 
evlenmek hususunda) bir zorluk - engel olmasın... Allâh'ın hükmü yerine 
gelmiĢtir! (A.Hulusi) 

 
37 - Hem hatırla o vakit ki o kendisine hem Allahın in'am ettiği hem 

senin in'am ettiğin kimseye: «zevceni kendine sıkı tut ve Allah dan kork» 
diyordun da nefsinde Allahın açacağı Ģeyi gizliyordun, nâsı sayıyordun, 
halbuki Allah, kendisini saymana daha gerekti, sonra vaktâ ki Zeyd, o 
kadından iliĢiğini kesti biz onu sana tezvic eyledik tâ ki oğullukların iliĢiği 
kestikleri zevcelerinde müminlere bir darlık olmasın, Allahın emri de fiile 
çıkarılmıĢ bulunuyor. (Elmalı) 

 
 
Ve iz tekulü lilleziy en'amAllâhu aleyhi ve en'amte aleyh hani 

bir zamanlar Allah‟ın kendisine ikram ettiği ve senin de iyilikte 
bulunduğun kiĢiye Ģöyle diyordun; emsik aleyke zevceke vettekıllah 
eĢini bırakma ve Allah‟a karĢı saygılı ol, Allah‟tan kork. 

 
Burada bahsedilen kim? Zeyd Bin Harise. Zeyd Bin Harise 

gerçekten de yaĢam öyküsü, biyografisi çarpıcı bir sahabi. Bu zat 



çocukluğunda bir yolculuk sırasında kervan basılır ve esir alınır. Esir 
alındıktan sonra Mekke‟li birine satılır. Mekke‟li biri, yani Hz. Hatice‟nin 
yeğeni bunu alır ve halası Hatice‟ye bunu hediye eder. Hz. Hatice 
Resulallah‟la evlendikten sonra Zeyd‟i Resulallah‟a hediye eder. 
Resulallah‟ta bu çok akıllı, çok dürüst, gerçekten karakter sahibi olan, 
özü itibarıyla hür ve iyi bir ailenin çocuğu olduğu halde sonradan gasp 
edilip köleleĢtirilmiĢ bu insanı hemen özgürlüğüne kavuĢturur ve onu 
azat eder. 

 
Derken Zeyd‟in ailesi kaybettikleri çocuklarını araya araya araya 

bulurlar, onun Mekke‟de olduğunu haber alırlar ve gelirler. Bir rivayete 
göre babasıyla amcası, bir rivayete göre çocukken kaybettiği babası 
değil onun yerine olan amcası. Babasıyla amcası olduğu rivayetini kabul 
ederek konuĢalım. Resulallah‟tan Zeyd‟i isterler. Resulallah der ki;  

 
- Kendisine bırakıyorum. Nasıl isterse öyle yapsın.”  
 
Zeyd Allah resulünü tercih eder. babası ve amcasının gönlünü alır 

ve Resulallah‟la birlikte kalmak istediğini, onu çok sevdiğini, ondan 
ayrılamayacağını söyler. Resulallah‟ta Zeyd‟i buna bir ödül olarak elinden 
tutar o günün adetleri gereği Kabe‟nin yanına götürür ve artık kendi 
evladı edindiğini, bundan böyle ona Zeyd bin Muhammed denilmesi 
gerektiğini söyler ve artık o Resulallah‟ın evladıdır. 

 
ĠĢte bunun üzerine ailesi çeker giderler ve tabii Zeyd Resulallah 

tarafından çok sevilmekte ve Resulallah Zeyd vasıtasıyla bir çok cahiliye 
geleneğinin ortadan kalkmasına çalıĢmaktadır. Bu çok kötü 
geleneklerden biri de anadan doğma hür bir kimsenin sonradan 
kölelikten azat edilmiĢ biri ile evlenmemesidir. Evlenememektedirler.  

 
Oysaki Zeyd her iki açıdan da mağdurdur. Yani o aslında azat 

edilmiĢ bir köle değil, özü itibarıyla hür biridir. Ama köle bile olsa bu gayri 
insani bir tavırdır ve Zeyd‟i halasının kızı Zeynep Binti CahĢ ile 
evlendirmek ister. Zeynep bu evliliğe razı olmaz. Fakat Resulallah‟a da 
daha fazla direnemez. Israrlar sonucu bu evliliğe evet der.  

 
Aslında bu evlilikten ne Zeynep‟in ne de Hz. Zeyd‟in herhangi bir 

kazancı yoktur. Çünkü Hz. Zeyd zaten Ümmü Eymen ile evlidir ve bir 
yavrusu vardır, Üsame. Yani Zeyd‟in zaten mutlu bir yuvası vardır. Ama 
Allah Resulü çirkin bir geleneği, gayri insani bir geleneği, insan onurunu 
ayaklar altına alan bir geleneği yok etmek istemektedir ve bu evlilik tabii 
ki çok zor bir evlilik olur. Birkaç kez boĢanmanın eĢiğine gelir çiftler fakat 
her seferinde Allah Resulü Zeyd‟e eĢini tutmasını söyler. Oysaki Hz. 



Zeynep‟in gönlünde gerçekten de Resulallah‟la evlenmek vardır. Çünkü 
o kendisini Resulallah‟a yakıĢtırmaktadır. O kendisini azatlı bir köleye 
değil, toplumun reisine yakıĢtırmaktadır. 

 
Dolayısıyla evlilik yürümez ve boĢanma vuku bulur. BoĢanmadan 

sonra iddetin bitiminde Hz. Zeynep gerçekten de Resulallah‟ın ısrarıyla 
Zeyd le evlendiği için mağdur bir konumda bulunmaktadır. Gönlü kırık bir 
konumda bulunmaktadır. Resulallah onun mağduriyetini gidermek ve 
kırık gönlünü almak için onu kendisine eĢ olarak seçer ve bu eĢ olarak 
seçme de aynı zamanda cahiliye geleneğinin bir parçasını ayaklar altına 
alma uygulamasının bir devamıdır. Kısaca olayı özetledikten sonra 
ayetlere dönüp devamını oradan sürdürelim. 

 
ve tuhfi fiy nefsike mAllâhu mübdiyhi ve tahĢen Nas ama 

Allah‟ın açıklayacağı Ģeyi sen içinde saklıyordun. Zira ve tahĢen 
Nasinsanlardan çekiniyordun. vAllâhu ehakku en tahĢaH oysa ki 
kendisinden çekinilmesi gereken, çekinmeye daha layık olan Allah‟tır. 

 
38. ayetteki ilahi yasayı, -ki gelecek- Nebi elbette biliyordu. Fakat 

yanlıĢ anlaĢılmaktan çekiniyordu. Yani her peygamberin görevi toplumun 
yatağında çöp gibi akan bir nesne olmak değil, toplumu elleriyle yoğuran 
bir özne olmaktır. Yani fiili durumları hukuki durun gibi kabul etmek değil, 
toplumu gerçek bir hukuki norma kavuĢturmaktır. Elbette Resulallah‟ın 
görevi de buydu. Ama bu görevi yapmak o kadar kolay değildi. 
Resulallah iĢte uğrayacağı töhmetten çekiniyordu. Toplumun 
dedikodusundan çekiniyordu. Burada da ona bir ima var. 

 
felemma kadâ Zeydün minha vetaren En sonunda Zeyd o 

kadınla iliĢkisini tamamen kesip boĢadı. zevvecnakeha likey lâ yekûne 
alel mu'miniyne harecün fiy ezvaci ed'ıyaihim izâ kadav minhünne 
vetarân ve biz onu seninle evlendirdik ki evlatlıkları eĢleriyle iliĢkilerini 
kesip boĢandıklarında, kiĢilerin onlarla evlenmelerinin önünde hiçbir 
engel kalmasın. 

 
Evet sebep açık, ayet illeti de açıkça ifade etti. Neden bu evlilik ilahi 

olarak emredildi vahiy tarafından? Çünkü Allah cahiliyenin bir ayetini 
daha geçersiz kılmak istiyordu. Surenin baĢında da eĢyanın hakikatinin 
sabit olduğu üzerinde durmuĢtuk. Geçen dersimizde ilgili ayetleri okurken 
eĢyanın hakikatinin sabit olduğunu, fakat eĢlerine senin sırtın anamın 
sırtı gibidir diyerek zulmeden ve onları diri diri toprağa gömen bir 
mantığın, ya da kendi, çocukları olmayan kimselere benim oğlum 
deyince kendi öz çocukları gibi olduğunu düĢünen bir gelenekle karĢı 
karĢıyayız. Yani fiili durumları hukuki durum gibi algılayan, fiili durumdan 



hukuk normu çıkaran bir gelenek. Bu geleneğin yıkılması gerekiyordu ve 
bu geleneğin yıkılması içinde Resulallah ne risk alması gerekiyorsa 
alacaktı. ĠĢte Zeynep‟le evliliği aslında Resulallah‟ın aflığı bu riskti. 

 
ve kâne emrullahi mef'ula sonuçta Allah‟ın emri yerine gelmiĢ 

oldu. hepsi bu. 
 
 
38-) Ma kâne alenNebiyi min harecin fiyma feradAllâhu leh* 

sünnetAllâhi fiylleziyne halev min kabl* ve kâne emrullahi kaderen 
makdura; 

 
Allâh'ın kendisine zorunlu kıldıklarında O Nebi'ye sorumluluk 

yoktur! Bu, önceden geçmiĢler içinde de Sünnetullâh'tır... Allâh'ın hükmü, 
planlanmıĢ (yerine gelmesi kesin) bir kaderdir! (A.Hulusi) 

 
38 - Peygambere Allahın takdir ettiği, mubah kıldığı Ģeyde bir darlık 

yoktur, bundan evvel geçen bütün Peygamberler hakkında Allahın 
sünneti böyle ve Allahın emri biçilmiĢ bir kader bulunuyor. (Elmalı) 

 
 
Ma kâne alenNebiyi min harecin fiyma feradAllâhu leh Allah‟ın 

kendisini mecbur tuttuğu bir husustan dolayı peygambere hiçbir suç isnat 
edilemez. Yani aynı zamanda bu emirden dolayı birileri Resulallah‟ı 
suçlayacaksa onu da savunan yine vahiy oluyor. Allah‟ın emrini tuttuğu 
için kim suçlayabilir ki peygamberi. 

 
sünnetAllâhi fiylleziyne halev min kabl Allah‟ın bu yasası daha 

önce gelip geçmiĢ olan peygamberler içinde geçerliydi.  ve kâne 
emrullahi kaderen makdura sonuçta Allah‟ın emri ölçülüp biçildiği gibi 
gerçekleĢmiĢ oldu baĢka bir Ģey değil. 

 
Resulallah‟ı suçlayan bu rolü ona emreden Allah‟ı suçlamıĢ olur 

baĢka bir Ģey değil. Her peygamberin kaderi aynıdır; Allah‟ın rızasına 
kayıtsız Ģartsız ram olmak. Her peygamberin kaderi budur. 

 
[Ek bilgi; SÜNNETULLAH (Allah sisteminin değiĢmez yasaları) 
YaĢadığımız Dünya'da otomatik olarak tâbi olduğumuz yasalar ile, 

tüm evrensel yasalar Kur'ân-ı Kerîm'de "Sünnetullah" olarak 
isimlendirilmiĢtir... 

Stringlerin hareketinden; holografik gerçeklikten; evrenler arası 
iliĢkilerden; evrenin enerji bütünselliğinden; kozmolojik iliĢkilerden; 
insanın kendi yapısı ve özündeki ArĢ'ından Kürsî'sine, semâvatına ve 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sunnetullah.htm


yedi kat arzına kadar tüm iliĢkiler yumağı, hep "Sünnetullâh" kapsamında 
gerçekleĢir! 

"Sünnetullah" öncelikle Ģöyle bildirilmektedir: 
"...Bizim sünnetimizde değiĢiklik bulamazsın." (Ġsra'/ 77) 
"...Sünnetullâh'ta asla değiĢme bulamazsın!" (Feth/23) 
"...Sünnetullah için bir alternatif asla bulamazsın! 

Sünnetullâh'ta bir değiĢme asla bulamazsın!" (Fâtır/43) 
ġimdi bir evrensel gerçeği vurgulayalım; bazılarının hafsalaları çok 

zorlansa veya alamasa da... Zira gerçek gerçektir! 
Nokta'dan ilk açılımın olduğu andan, geniĢleyen evren gerçekliğine 

dayalı bir Ģekilde sonsuza dek tüm olan ve olacaklar, Yaratıcı Kudret 
indînde bellidir ve asla değiĢmez! 
Bu vurguladığım olay yanında, insanlık tarihinin yeri ise düĢünebilenlerce 
takdir edilir ki, bir hiç mesabesindedir! 
Evrende muhakkak ki insan aklının alamayacağı kadar canlı, Ģuurlu 
değiĢik türler mevcuttur; ve bunların tamamı dahi bu "Sünnetullah" 
kapsamında değerlendirilir! 

Bir ALLÂH Resûlü uyarısını hatırlayarak konumuza girelim: 
"Siz eğer benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok 

ağlardınız!.. Rahat yataklarınızda yatamayıp "Allâh, Allâh" diye 
bağırarak dağlara kaçardınız!" 

Acaba Allâh Resûlü ne anlatmak istiyordu burada dersiniz? 
"Sünnetullah”a eğer "OKU"ya bilirsek... 
Evren Anayasası'nın Ģu ilk maddelerini fark etmeye baĢlarız: 
(1) - Tüm yaratılmıĢlar, bilinçli veya bilinçsiz Ģekilde mutlak 

kulluklarını yerine getirmektedir; yaratılıĢ amaçlarına hizmet eder Ģekilde 
yaĢayarak! 

"Yedi semâ (yedi bilinç mertebesindeki tüm yaratılmıĢlar), arz 
(bedenler) ve onların içindekiler O'nu tespih eder (Esmâ'sının 
özelliklerini açığa çıkaran iĢlevleriyle her an hâlden hâle dönüp dururlar)! 
Hiçbir Ģey yok ki, O'nun Hamdı olarak, tespih etmesin! Fakat siz 
onların iĢlevini anlamıyorsunuz!" (Ġsra/44) 

"Semâlar ve arzda bulunan (tüm) canlılar ve melâike (ruhanî ve 
cismanî âlemlere ait varlıklar ve kuvveler), hiç kibirlenmeksizin (benliğe 
kapılmaksızın) Allâh'a secde ederler (Allâh'a mutlak teslimiyet 
hâlindedirler)." (Nahl/49) 

(2) - Ġblis denilen varlığın isyanı dahi mutlak kulluğunun eseridir! Ne 
var ki mutlak kulluk ifası, tard edilme veya lânete (uzak düĢmeye) engel 
olmaz! 

"(Ġblis) dedi ki: 'Rabbim! Bende açığa çıkan Esmâ'n sonucu 
azdırman yüzünden, yemin ederim ki, arzda (bedenli yaĢamlarında) 
onlara (suçları; Sünnetullah‟a göre perdelilik oluĢturan fiilleri) 
süsleyeceğim ve onları toptan azdıracağım.'" (Hicr/39) 
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(3) - Sünnetullâh'ta, ismi ALLÂH olanın "Kudret" sıfatı hâkimdir. 
Ġsmi "ALLÂH" olanın "Kaadir" sıfatı gereği, Sünnetullah denen evrensel 
sistem ve düzen, her dem güçlünün güçsüzü yok etmesi Ģeklinde iĢler! 
Ġsmi "ALLÂH" olan, var ettiği sistemde "Kudret" sıfatını ortaya koyar. 
"Acz" ise sistemde yok olmak içindir! Dolayısıyla, sistemde duygulara ve 
beĢerî değer yargılarına dayalı değerlendirmelerin hükmü yoktur! Acımak 
veya acınmak sistemin iĢleyiĢini etkilemez. Korunmak isteyenler için, 
içinde bulunulan ortamın gerektirdiği tedbiri almak zorunludur. 
Duygularına ve beĢerî bakıĢ açısına göre yaĢayan, bu kararlarının 
sonuçlarını da yaĢar! 

"Ey iman edenler! Nefslerinizi (benliğinizi) ve ehlinizi 
(bedeninizin gelecekteki karĢılığını), yakıtı insanlar ve taĢlar 
(tapındıkları heykeller, putlar türü cansızlar) olan Nâr'dan koruyun! 
Onda hükmedildiği üzere emredildiklerini yapan; kendilerine 
emrettiği konuda Allâh'a âsi olmayan, çok güçlü, çok Ģiddetli 
acımasız, melekler (kuvveler) vardır!" (Tahriym/6) 

(4) - Her birim, her bir anda, kendisinden daha önceki süreçte 
açığa çıkmıĢ olanın sonuçlarını ve gereğini yaĢamaktadır; farkında olsa 
da, olmasa da! Bu, yaptıklarının cezasını (yani karĢılığını) almasıdır. 
"Bugün", "dünün" sonucudur; "yarın" ise "bugün"ün sonuçları 
yaĢanacaktır! "Bugün", yaĢadığın andır! "Yarın" ise yaĢadığın anın 
sonrası! Zerre kadar hayır yapan anında karĢılığını alır; zerre kadar 
zararlı fiil ortaya koyan bunun da anında karĢılığını alır.  

Ancak, alınan bu karĢılık, beyindeki alındığı devre itibarıyla, kısa 
veya uzun zamanda belirgin olabilir! Çünkü ortaya konulan fiilin 
beyindeki hangi devrelerin faaliyeti sonucu oluĢtuğu, fiilin feedback 
Ģeklinde beyinde nasıl bir geri etkileĢim oluĢturduğu, ve dahi bu geri 
etkinin beyinde ne zaman hangi Ģartlar sonucunda devreye gireceği 
bizim tarafımızdan bilinemez. 

"Kitap (kiĢinin tüm yaĢam bilgisi) ortaya konmuĢtur! Suçlu 
durumundakilerin hepsinin, o bilgilerden korkup ürpererek 'Yandık 
Ģimdi! Bu nasıl 'Kitap'mıĢ (kaydedilmiĢ bilgi) ki, küçük-büyük 
demeden tüm düĢünce ve yaptıklarımızı kaydetmiĢ!' dediklerini 
görürsün... Ne yapmıĢlarsa onu hazır bulmuĢlardır! Rabbin kimseye 
zulmetmez." (Kehf/49) 

"KaydedilmiĢ sayfaları açıldığında..."(Tekviyr/10) 
 
"Kim bir zerre ağırlığınca bir hayır yaparsa, onu görür. Kim de 

bir zerre ağırlığınca bir Ģerr yaparsa, onu görür." (Zilzâl/7-8) 
(5) - Her birim için sonsuza kadar sadece yapabildikleri ve 

yapabildiklerinin sonuçları söz konusudur. YapmamıĢ olduğunu veya 
karĢılığından mahrum kalmayı getiren bir yanlıĢı telâfi edebilecek hiçbir 
mazeretin geçerliliği yoktur. 
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"Ġnsan için yalnızca çalıĢmalarının (kendisinden açığa 
çıkanların) sonucu oluĢacaktır!" (Necm/39) 

(6) - Sistemde geçmiĢin telâfisi yoktur! Sistemde oluĢlar sürekli bir 
ileriye gidiĢi oluĢturduğundan ve yaĢanılan hiçbir an'ın tekrarı söz konusu 
olmadığından geriye, DÜNE dönmek de imkânsızdır. Dolayısıyla 
geçmiĢin telâfisi yoktur! Yalnızca, yaĢanılan an'ın değerlendirilmesi söz 
konusudur! GeçmiĢ geçmiĢtir! GeçmiĢin (ve dahi namazın) kazası da 
olmaz! 

"Eğer o ikisinde (semâlar ve arz) Allâh'tan baĢka tanrılar 
olsaydı, elbette o ikisi de düzenini yitirirdi! ArĢ'ın Rabbi Allâh, 
onların vasıflamalarından münezzehtir. Yaptığından soru sorulmaz! 
Onlar sorgulanır (yaptıklarının sonucu yaĢatılır)!" (Enbiyâ/22-23) 

(7) - Burada basîreti açılmayan, ölüm denen dönüĢümden sonra 
ebediyen kör kalır! 

"Kim bu dünyada âmâ (hakikati göremeyen) ise o, gelecek 
sonsuz yaĢamda da âmâdır (kördür)!" (Ġsra/72) 

(8) - Ġsmi "ALLÂH" olan, bu konuda yeterli bilgiye ve tefekküre 
sahip olmayanların sandığı gibi, uzayda bir gezegende yaĢayan bir tanrı 
olmadığı için bir gün tanrının karĢısına geçip neden türünden soru 
sormak da kesinlikle mümkün değildir! 

(9) - Ġnsan, sonsuz yaĢama dönük ne elde etmek istiyorsa, 
Dünya'da iken bunun gereklerini yapma ve ruhuna bunu yükleme 
Ģansına sahiptir. "Ölüm" denen "boyut değiĢtirme" sonrası, ibadet denen 
beyin geliĢtirme çalıĢmaları söz konusu değildir. Ölümle buna dayalı 
tekâmül yolu da kapanır! Dolayısıyla yaĢam, ibadet denen beyindeki 
Allâh isimlerine dayalı özellikleri açığa çıkarmak için tek ve eĢi bir daha 
gelmeyecek yegâne Ģanstır.  

Bahanesi veya mazereti ne olursa olsun bunu değerlendirmeyen 
sonuçlarını ebeden değiĢtiremez! 

"Nihayet onlardan birine ölüm geldiğinde dedi ki: 'Rabbim beni 
(dünya yaĢamına) geri döndür. 

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)!  

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)." (Mu'minûn/99-101) 
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(10) - Her birim, incir içindeki çekirdek ya da spermdeki insan 
gizliliği gibi, kendisinden sonrakini içinde barındırır içinde bulunduğu 
boyuta göre. Velev ki, açığa çıkmasa... 

(11) - Ġnsanın farkı, kendi semâvatında yükselerek veya özündeki 
hakikat noktasına urûc ederek beĢerî değer yargıları ve duygulardan 
arınmıĢ bir hâlde, "halife" olmayı baĢarabilme olanağına sahip olmasıdır! 

'HÛ' ki sizi arzda halifeler olarak meydana getiren (hilâfet 
özelliği; meydana getirilmiĢtir, yaratılmamıĢtır. Bu ince ve derin 
düĢünülmesi gereken bir konudur. A.H.)... Kim nankörlük eder 
(birimsel, bedensel zevkler ve kabuller uğruna halifeliğini örter) ise, onun 
(hakikatini) inkârı kendi aleyhinedir! Hakikat bilgisini inkâr edenlere 
bu inkârları Rableri indînde Ģiddetli gazap yaĢatmaktan baĢka bir 
Ģey artırmaz! Hakikat bilgisini inkâr edenlere inkârları hüsrandan 
baĢka bir Ģey eklemez!" (35.Fâtır: 39) 

(12) - Hedefine ulaĢarak yeni bir boyuta sıçrama yapan bir tek 
spermin yanı sıra, milyonlarcası hedefe ulaĢamamanın sonucunu 
yaĢamaktadır ve onlara hiç acıyan da yoktur! 
Bu arada bir de ekleme yapalım konumuza, "Sünnetullah" ile "sünnet-i 
Resulallah”ı ayrı Ģeyler diye öğrenmiĢ olanlar için. 
Bazıları Allâh Resûlü‟nü, yetiĢme Ģartlanmaları ile "baba" gibi kabul 
ediyorlar. Hâlâ hiçbir Ģey anlamıĢ değiller! 

"RESÛL”LER birimizin, babası amcası falan değillerdir; ALLÂH 
Resûlleri‟dir... Tâ o devirlerden beri bu mahalle yaklaĢımı ne yazık ki hâlâ 
devam etmektedir. Bunun ne demek olduğunu düĢünemeyenlere zaten 
bir Ģey anlatmak mümkün değildir! ĠĢte âyet: 

"Muhammed, sizin ricalinizden birinin babası değildir!.. Fakat 
Allâh Rasûlüdür; Nebilerin Hâtemidir (zirvesi - sonuncusudur)..." 
(Ahzâb/40) 

Umarım artık O'nu baba gibi kabul etmeyi bırakıp, gerçek 
hüviyetiyle değerlendirirsiniz! 

Tasavvurundaki tanrısına, "ALLÂH" adını etiketleyip göğe oturtan, 
sonra da yerde peygamberi olduğunu sananlar için, elbette ki 
"Sünnetullah" diye bahsedilen ile "sünnet-i peygamber" ayrı ayrı 
Ģeylerdir! Biz, tasavvufun "vuf"una eremeyip "tasa"sında kaldığı için 
vahdet hikâyeleriyle uğraĢan nice kiĢide dahi bu ayırıma rastladık... 
Bırakın, her Ģeye sırf zâhir gözüyle bakanları bir yana... 

"(O), hevâsından (hayalî Ģeyleri) konuĢmaz!" (Necm/3) 
Âyeti baĢlı baĢına yeterlidir düĢünebilen beyinler için "Allâh Rasûlü 

ve Nebisinin sünneti"nin "Sünnetullah" üzere olduğunun. Ayrıca bu 
konudaki değiĢik hadislerle konuyu detaylandırmaya gerek duymuyorum. 
Ġsteyen araĢtırsın bu konudaki hadisleri. 
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Kim olursa olsun, her birim "zerre"dir, "küll"e ayna olan; ve 
kendisindeki hakikatin özellikleriyle (Esmâ'sıyla) O'nun muradını 
zâhire çıkartır! 

"TEK"ten "çok"a bakma yetisi kendisinde açığa çıkmayanların 
bu sırrı anlamaları mümkün değildir; velev ki taklit yollu kabul 
edebile... 

"Kelime-i Ģehâdet"in anlamını idrak ederek söyleyebilen 
cennete girecek olandır! 

Ne var ki Hz. Muhammed Mustafa (Aleyhisselâm)'ın "tanrı 
peygamberi" değil, "ALLÂH kulu ve RASÛLÜ" olduğunun idrakinde 
olarak buna "ġEHÂDET" edebilecek "ĠNSAN" sayısı da galiba o kadar 
fazla değildir yedi milyarlık Dünya'da! 

 
 AHMED HULÛSĠ http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sunnetullah.htm 

] 
 
 

39-) Elleziyne yübelliğune risalâtillahi ve yahĢevneHU ve lâ 
yahĢevne ehaden illAllâh* ve kefa Billâhi Hasiyba; 

 
Onlar (O Rasûller) ki, Allâh'ın risâletlerini (Hakikat bilgisini) tebliğ 

ederler, O'ndan haĢyet ederler ve Allâh'tan baĢka hiç kimseden haĢyet 
etmezler... Hasiyb olarak Allâh kâfidir! (A.Hulusi) 

 
39 - Onlar ki Allahın risaletlerini tebliğ ederler ve ondan korkarlar, 

Allah dan baĢka kimseden korkmazlardı, hesaba alacak da Allah yeter. 
(Elmalı) 

 
 
Elleziyne yübelliğune risalâtillahi ve yahĢevneHU ve lâ 

yahĢevne ehaden illAllâh o peygamberler ki Allah‟ın mesajını tebliğ 
ederler, O‟ndan korkanlar ve Allah‟tan baĢkasından da asla 
korkmayanlardır. O‟ndan korkar ve Allah‟tan baĢkasından korkmazlar. 
Korku konusunda Kur‟an nefiy ve ispat yöntemini kullanır. Yani sadece 
Allah‟tan korkmak yetmez. Allah‟tan baĢkasından da korkmayanlar diyor, 
risaleti tebliğ ederler. Fakat sevgiye gelince böyle değil. Sevgide iĢ 
değiĢiyor. Allah‟tan baĢkasını sevmeyenler değil, en çok Allah‟ı sevenler. 
Küfürde direnenler; 

 
..yuhıbbûnehüm kehubbillah.. (Bakara/165) Allah‟tan baĢkalarını 

Allah gibi severler. Ama velleziyne âmenû eĢeddü hubben Lillah. 
(Bakara/165) Ġman edenlerse en çok Allah‟ı severler. Sevmekle korku 
arasında ki fark bu iĢte.  
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Neden korkuda sadece Allah‟a hasretme var? Çünkü 

korktuğunuzun tutsağı olursunuz. Allah için seversiniz. Allah için sevmek, 
Allah‟ı sevmenin bir parçasıdır. Yaratılanı sevmek yaratandan ötürü. 
Fakat Allah için korkulmaz. Bir baĢkasından. Çünkü korkuyla sınanmak 
insanın iç donanımını yok eder. Ġç potansiyelini eritir. Bu manada; 

 
Ve leneblüvenneküm BiĢey'in minelhavfi velcû'ı ve 

naks..(Bakara/155) sizi korku ile açlıkla ve eksiltmekle sınayacağız 
derken o korku sınamasının diğer sınavların da zemini olduğunu 
unutmamak lazım. Açlıkla sınanmak, açlığın korkusuyla sınanmaktan 
daha küçük bir Ģey. Açlığın korkusu açlıktan büyüktür çünkü. Açı 
doyurursunuz ama açlık korkusu çekeni doyurmanız mümkün değil. O 
nedenle korku özel bir Ģey. 

 
Allah‟tan korkmamız mı, bundan kimse gocunmasın korkuyu 

istismar etmeyecek tek varlık vardır, o da Allah. Allah dıĢındaki kimden 
korkarsanız korkun, korkunuzu istismar eder. size karĢı sizi köleleĢtirmek 
için kullanır.   

 
ve kefa Billâhi Hasiyba zira Allah hesap görücü olarak yeter. 
 
 
40-) Ma kâne Muhammedün eba ehadin min ricaliküm ve lâkin 

Rasûlellahi ve Hatemen Nebiyyiyn* ve kânAllâhu Bi külli Ģey'in 
'Aliyma; 

 
Muhammed, sizin ricalinizden birinin babası değildir!.. Fakat Allâh 

Rasûlüdür; Nebilerin Hâtemidir (zirvesi - sonuncusudur)... Allâh, her Ģeyi 
(B sırrınca) Aliym'dir. (A.Hulusi) 

 
40 - Muhammed sizin ricalınızdan hiç birinin babası değil, ve lâkin 

Allahın Resulü ve Peygamberin hatemidir, Allah, her Ģeye alîm 
bulunuyor. (Elmalı) 

 
 
Ma kâne Muhammedün eba ehadin min ricaliküm ey mü‟minler 

Muhammed sizin erkeklerinizden herhangi birinin babası değildir. ve 
lâkin Rasûlellahi ve Hatemen Nebiyyiyn veya ve lâkin Rasûlellahi ve 
Hatimen Nebiyyin ikisi de mümkün ve Hatimen Nebiyyin okursak 
mana Ģöyle olur. Fakat o Allah‟ın Resulü ve peygamberlerin 
sonuncusudur. Ve Hatemen Nebiyyin okursak o Allah‟ın Resulü ve 
peygamberlerin mührüdür. 



 
Aslında sonuç itibarıyla değiĢen bir Ģey yok. Çünkü mühür bir 

evrakın sonuna imza olarak vurulur. Ya da bir hanenin kapısına vurulur. 
Mühür vurulduktan sonra o evraka bir Ģey ekleyemezsiniz. Bir kapıya 
mühür vurulduktan sonra o kapıdan geçiĢ yasak olur. Dolayısıyla 
peygamberlerin sonuncusudur demekle, peygamberlerin mührüdür 
arasında netice itibarıyla bir fark bulunmamaktadır.  

 
Ve o peygamberlerin mührüdür, sonuncusudur. Yani nübüvvet 

onunla bitmiĢtir. Artık onun risaletini insanlığa ulaĢtırmak kalmıĢtır geriye. 
Bundan sonra eğer vahye elçi olmak isteyen biri varsa ona düĢen tek Ģey 
vardır, o da onun risaletini insanlığa taĢımak, o kadar. Bunun dıĢında her 
tür iddia Ģarlatanlık olarak kalmaya mahkumdur. Çünkü Allah olgunlaĢan 
insan aklının tamamına Resulallah‟ın Ģahsında son kez hitap etmiĢ, bu 
hitabın son kez oluĢu da insanlığın geldiği noktayla tespit edilmiĢ ve 
belgelenmiĢtir. Ona gelen vahiy evrenseldir. Onun nübüvveti evrenseldir. 
Ondan sonra insanlığın aldığı Ģekil ve yeryüzünde ki geldiği nokta bu 
evrenselliği de aslında fiilen doğrulamıĢtır. Artık yer yüzü adeta bir 
köydür. 

 
ĠĢte insan oğlunun kolektif aklının en son sınıfa geçtiğinde Kur‟an 

vahyi bu akla son olarak hitap etmiĢtir ve o vahiy, vahiylerin tümünün 
zirvesi olmuĢtur. 

 
ve kânAllâhu Bi külli Ģey'in 'Aliyma ve zaten Allah her Ģeyi en 

ince ayrıntısına kadar bilmektedir. 
 
 
41-) Ya eyyühelleziyne amenüzkürullahe zikran kesiyra; 
 
Ey iman edenler! Allâh'ı çok zikredin! (A.Hulusi) 
 
41 - Ey o bütün iman edenler! Allah ı çok anıĢ anın. (Elmalı) 
 
 
Ya eyyühelleziyne amenüzkürullahe zikran kesiyra ey iman 

edenler Allah‟ı sürekli hatırda tutun. 
 
 
42-) Ve sebbihuHU bükraten ve asıyla; 
 
Sabah - akĢam (devamlı) O'nu tespih edin! (A.Hulusi) 
 



42 - Ve ona sabah, akĢam tesbîh edin. (Elmalı) 
 
 
Ve sebbihuHU bükraten ve asıyla O‟nun aĢkın ve yüce olan 

zatını sabah akĢam anın. 
 
Yukarıda zikirden söz ediliyor, 41. ayet. Çokça zikredin, sürekli. Bu 

zikir Allah‟ı sürekli hatırlamak, hatırda tutmak. Bunun güncel dile 
taĢınması Allah gündeminizde olsun. Gündeminizden Allah‟ı düĢürmeyin 
demektir bu.  

 
Zikir insanın iç dünyasında yer bulmasıdır bir Ģeyin. Bir Ģeyi 

zikretmek, iç dünyasında ona yer vermektir. Yani Allah‟ı gündeminize 
alın, gündeminizden çıkarmayın, gündeminizden hiç düĢmesin Allah. 
Ama bir sonraki ayet ilginçtir burada tespihten bahsediliyor. Yani insanın 
iç dünyasında yer bulmuĢ olan Ģeyin dile dökülmesi, dile taĢınması 
olayıdır tespihte. Orada da ondan söz ediliyor. 

 
Sabah akĢam ifadesi genellikle kinaye olarak kullanılır ve sürekli, 

yani gün boyu anlamını içerir. 
 
[Ek bilgi; ZĠKĠR OLAYININ SIRRI; 
ZĠKĠR olayının önemini kavrayabilmek için, önce beynin çalıĢma 

sistemini kavramak, sonra da zikir hâlinde beyinde nasıl bir iĢlem 
oluĢtuğunu idrak etmek zorunda kalırız. 

Milyarlarca hücreden oluĢan beyin, esas itibarıyla biyoelektrik enerji 
üretip, bunu ıĢınsal enerjiye çeviren ve kendisinde oluĢan mânâları, bir 
yandan RUH dediğimiz yapıya yükleyen ve diğer yandan da dıĢarıya 
yayan bir organik cihazdır. 

Genelde, doğuĢtan alınan ilk tesirlerle yüzde beĢ, yüzde on 
kapasiteyle çalıĢan beyin, aldığı çeĢitli etkilerin de aracılığıyla, sıradan 
bir yaĢam türü geçirir, bildiğimiz herkes gibi. 

Oysa beyindeki bu kapasitenin arttırılması mümkündür!  
Zikrin önemi, bizim bu konuda yaptığımız açıklamalardan on sene 

sonra bilim dünyasında ilk defa olarak tespit edilmiĢtir. AĢağıda 
okuyacağınız metinler bu söylediklerimizin ispatıdır. 
NOKTA 6 Mart 1994 tarih 11. Sayısında; "Batı, zikri geç keĢfetti!" 
baĢlığı altında; 

John Horgan'ın Bilim dergisinin (Scientific American) Ocak 1994 
sayısında yayımlanan "Dağınık ĠĢlevler" makalesinde savunduğu 
görüĢlerin, ilk kez 1986 yılında Ahmed Hulûsi tarafından yazıldığını 
biliyor muydunuz? 

http://www.ahmedhulusi.org/kitap/duavezikir/dua-ve-zikir-sayfa-015.htm


Bilimsel konularda aĢağılık kompleksimizi yenmek zaman alacak. 
Ġçimizden birinin yıllar önce savunduğu görüĢleri dikkate almaktansa, o 
görüĢlerin benzerlerinin dıĢarıda da kabul edilmeye baĢlanmasını 
bekleriz. Bazen de, aĢağıda anlatacağımız, Ahmed Hulûsi örneğinde 
olduğu gibi ĢaĢırtıcı tesadüfle karĢılaĢabiliriz.  

Bilim Dergisi'nde yayımlanan "Dağınık ĠĢlevler" adlı yazıda John 
Horgan, "Beyinde entegrasyonu sağlayan beyin üstü bir yapı var mı?" 
sorusuna yanıt arıyor ve 1993 yılında yapılan deneylerden yola çıkarak 
çeĢitli tezler öne sürüyor. Ahmed Hulûsi ise, 1986 yılında yayımladığı 
"Din ve Bilim IĢığında Ġnsan ve Sırları", "Dua ve Zikir" adlı kitaplarında bu 
soruların yanıtını çok daha önceden veriyor. 

Sözü edilen makalede, John Horgan Ģu deneye yer veriyor: 
Deneyde gönüllülere isimler içeren bir liste veriliyor ve kendilerinden bu 
isimleri yüksek sesle okumaları ve her isimle iliĢkili bir yüklem 
söylemeleri isteniyor. Örneğin, "köpek" sözcüğü okununca "havlamak" 
gibi bir yüklem söylenmesi gerekiyor.  
Bu deneyde, beynin pek çok farklı bölgesindeki nöron aktivitesinde artıĢ 
gözleniyor. Fakat aynı isimleri içeren listenin sürekli olarak tekrarlanması, 
nöron aktivitesinin değiĢik bölgelere kaymasına yol açıyor. Gönüllülere 
yeni bir isim listesi verildiğinde ise nöron aktivitesinin arttığı ve ilk 
bölgelere döndüğü görülüyor. 

"Allâh” ismini dilinizle söylediğinizi kabul edelim... 'Allâh' kelimesinin 
beyinde hatırlanması demek, bu kelimenin mânâsını oluĢturan hücre 
grupları arasında bir biyoelektriğin akıĢı demektir...  

Esasen beyindeki tüm fonksiyonlar, beyin hücreleri arasındaki 
biyoelektrik faaliyetten baĢka bir Ģey değildir!.. Her mânâya göre 
beyindeki değiĢik hücre grupları arasında bir biyoelektrik akıĢı söz 
konusudur... Bu akıĢ neticesinde devreye giren hücre grubuna göre 
ortaya sayısız mânâlar çıkmaktadır..." 

Belleğin iĢlevi, John Horgan, "Dağınık ĠĢlevler" makalesinde aynı 
konuyu Ģöyle açıklıyor: "Bu deney beynin bir bölgesinin sözcük türetmeyi 
gerektiren kısa süreli bellek görevi gördüğünü, ama iĢ otomatikleĢtikten 
sonra beynin baĢka bir bölümünün bu görevi devraldığını gösteriyor. 
Diğer bir deyiĢle, bellek yalnızca içeriğine göre değil, aynı zamanda 
iĢlevine göre de bölümlere ayrılıyor." 

"Zikir yaptığınız zaman yani Allâh'a ait olarak bilinen bir mânâyı 
tekrar ettiğiniz zaman beyinde ilgili hücre grubunda bir biyoelektrik akım 
meydana geliyor ve bu, bir tür enerji Ģeklinde, manyetik bedene 
yükleniyor! Aynı zamanda siz bu mânâyı tekrara devam ederseniz yani 
bu kelimeyi tekrara devam ederseniz, bu defa tekrarlanan kelimenin 
tekrarından oluĢan biyoelektrik, daha da güçlenerek yeni hücre birimlerini 
devreye sokuyor ve bir kapasite geniĢlemesi söz konusu oluyor."… 

 



(Ahmed Hulusi – Dua ve 
zikir)http://www.ahmedhulusi.org/kitap/duavezikir/dua-ve-zikir-sayfa-
015.htm] 

 
[Ek bilgi 2 ; Allah'ı Zikr'etmek Demek Ne Demektir? 

http://www.youtube.com/watch?v=uLUnPcQ_6wA&feature=related] 

 
43-) "HU"velleziy yusalliy aleyküm ve melaiketüHU li 

yuhriceküm minez zulümati ilenNûr* ve kâne Bil mu'miniyne 
Rahıyma; 

 
"HÛ" ki, sizi (oluĢmuĢ benlik - bilinç) karanlıklarından Nûr'a (hakikat 

ilmi yaĢamı) çıkarmak için size salât (tecelli) eder ve O'nun melekleri 
(Esmâ kuvveleri) de! Hakikatine iman etmiĢlere Rahıym'dir. (A.Hulusi) 

 
43 - Odur ki o sizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için 

üzerinize feyz-u bereket indiriyor, ve müminlere rahîm bulunuyor. 
(Elmalı) 

 
 
”HU"velleziy yusalliy aleyküm ve melaiketüHU li yuhriceküm 

minez zulümati ilenNûr O sizi melekleri eĢliğinde üzerinize indirdiği 
vahiyle destekleyip dimdik ayakta tutar. Niçin li yuhriceküm minez 
zulümati ilenNûr bu sayede sizi zifiri karanlıklardan aydınlığa çıkarır. 
Aydınlığa çıkarmak için yapılır bu. ĠĢte vahyin indiriliĢ amacı bu cümlede 
gizli. Veya açık. Vahyin gayesi bu, tasavvuru, aklı, Ģahsiyeti hayatı inĢa 
etmektir. Vahiy insanın yaratılıĢ amacına uygun bir hayatı inĢa etmek için 
indirilmiĢtir. Vahyin maksadı hayatın inĢasıdır. Yoksa sadece okunup 
duvarlara asılmak değildir. Karanlıklardan aydınlığa çıkarmaktır.  

 
Karanlıklarda olan nedir? Her halde lambanın altına oturunca 

benim vahye ihtiyacım yok diyemeyeceksiniz. Her halde bu değildir kasıt. 
Karanlıklarda olan cismani Ģeyler değil, insanın iç dünyasıdır, 
tasavvurudur, yüreğidir, aklıdır, muhakemesidir. ĠĢte vahiy orayı 
karanlıklardan kurtarır. Sadece bir karanlıktan değil, karanlıktan 
kurtulmak yetmiyor zaten. Çünkü bir karanlıktan kurtulur öbürüne 
saplanırsınız. Karanlıkların tamamından kurtulmak gerekiyor, aydınlığa 
çıkmak gerekiyor. Bu aydınlıkta kökü Allah‟a uzanan vahiyden baĢkası 
değildir. Onun verdiği enerjiyle iç dünyanız aydınlanacaktır. Unutmayınız 
ki içinden aydınlanamayan dıĢını aydınlatamaz. 

 

http://www.ahmedhulusi.org/kitap/duavezikir/dua-ve-zikir-sayfa-015.htm
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ve kâne Bil mu'miniyne Rahıyma zira O müminler için sınırsız bir 
merhamet kaynağıdır. 

 
 
44-) Tahıyyetühüm yevme yelkavneHU Selâm* ve e'adde lehüm 

ecran keriyma; 
 
O'na (ölümle) kavuĢacakları zaman, onlara esenlik dileği 

"Selâm"dır... Onlar için kerîm (cömert - zengin Ģerefli) bir karĢılık 
hazırlamıĢtır. (A.Hulusi) 

 
44 - Ona kavuĢacakları gün tahiyyeleri selâmdır ve onlar için kerîm 

bir ecir hazırlamıĢtır. (Elmalı) 
 
 
Tahıyyetühüm yevme yelkavneHU Selâm Onun huzuruna 

çıkacakları o gün “selâm” diye karĢılanırlar. Yani mü‟minler, yani 
cennette selâm diye karĢılanırlar. Artık aydınlanmıĢ olanlar, içi dıĢı 
aydınlık olanlar, hayatını ıĢık kılanlar, baĢkası için karanlık değil aydınlık 
olanlar. Yolları ve gözleri aydın olmuĢtur onların gözleri ve gönülleri 
aydın olmuĢtur. Gözlerini aydınlatacak en büyük müjdeyi görünce selâm 
diye buyur edilirler. 

 
ve e'adde lehüm ecran keriyma O kendilerine tarifsiz güzellikte 

bir rızk hazırlamıĢtır. 
 
Kimsenin Ahirette hangi göz kamaĢtırıcı sürprizlerle 

karĢılaĢacağına akıl sır ermez. Biraz öncede hatırlamaya çalıĢmıĢtım 
ayeti. Fela ta'lemü nefsün ma uhfiye lehüm min kurreti a'yün. 
(secde/17) çok ilginç. Hiç kimsenin aklı ermez hangi göz alıcı sürprizlerle 
karĢılaĢacağına diyor. Gerçekten akıl sır ermez bir göz alıcı güzellik 
merkezidir cennet. 

 
 
45-) Ya eyyühenNebiyyü inna erselnake Ģahiden ve 

mübeĢĢiren ve neziyra; 
 
Ey Nebi... Muhakkak ki biz seni bir Ģahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı 

olarak irsâl ettik; (A.Hulusi) 
 
45 - Ey o Peygamber! Biz seni hakka bir Ģahit hem bir müjdeci hem 

bir gocundurucu gönderdik. (Elmalı) 
 



 
Ya eyyühenNebiy sen ey peygamberler ailesinin ferdi, inna 

erselnake Ģahiden ve mübeĢĢiren ve neziyra Ģüphe yok ki biz seni bir 
Ģahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak göndermiĢ bulunuyoruz. 

 
ġahit, hayata tanık insana tanık, imana tanık. Evet Ģahit ama nasıl? 

Doğru Ģahit sadık Ģahit, yalan söylemeyen Ģahit, yalancı Ģahitlik 
yapmayan Ģahit. Ve kaler Rasûlü ya Rabbi inne kavmittehazû hazel 
Kur'âne mehcura. (Furkan/30) Furkan suresinde ki bu ayeti hiç 
unutmayalım. Aynı zamanda ümmetinden böyle Ģikayet edecek olan 
Ģahit. Rabbim bu toplum bu Kur‟an ı metruk, terk edilmiĢ bir kitap olarak 
bıraktı diye Ģikayet edecek olan bir Ģahit. Cenneti müjdeleyen bir 
müjdeci. Cehennemle uyaran bir uyarıcı. Hepsi bir arada. 

 
 
46-) Ve da'ıyen ilAllâhi Biiznihi ve siracen müniyra; 
 
Allâh'a (Hakikatine) O'nun izniyle çağıran ve nûr saçan bir ıĢık 

kaynağı olarak! (A.Hulusi) 
 
46 - Hem Allaha izniyle bir davetçi ve nurlar saçan bir Ģavk. 

(Elmalı) 
 
 
Ve da'ıyen ilAllâhi Biiznihi ve siracen müniyra yine O‟nun izniyle 

Allah‟a çağıran bir davetçi ve etrafını aydınlatan bir kandil.  
 
Evet,ve siracen müniyra etrafını aydınlatan bir kandil, ıĢık saçan 

bir kaynak. Yarasalar kaçar bu ıĢıktan. Resulallah bir ıĢık kaynağı. 
Ondan kaçanlarsa ancak yarasa olabilirler. Karanlığı seven yarasalar. 

 
 
47-) Ve beĢĢiril mu'miniyne Bi enne lehüm minAllâhi fadlen 

kebiyra; 
 
Ġman edenlere, muhakkak ki onlar için Allâh'tan büyük bir lütuf - 

ihsan olduğunu müjdele! (A.Hulusi) 
 
47 - Mü'minlere müjdele: onlara Allah dan bir büyük fadıl var. 

(Elmalı) 
 
 



Ve beĢĢiril mu'miniyne Bi enne lehüm minAllâhi fadlen kebiyra 
imdi mü‟minlere kendilerine Allah‟tan büyük bir lütuf beklediğini müjdele. 

 
 
48-) Ve lâ tutı'ıl kafiriyne vel münafikıyne ve da' ezâhüm ve 

tevekkel alAllâh* ve kefa Billâhi Vekiyla; 
 
Hakikat bilgisini inkâr edenlere de, münafıklara da uyma! Onların 

eziyetlerine aldırma! Allâh'a tevekkül et! Esmâ'sıyla hakikatin Allâh, 
Vekiyl olarak yeterlidir! (A.Hulusi) 

 
48 - Kâfirlere ve münafıklara itaat etme, onların ezalarını bırak da 

Allaha mütevekkil ol, Allah, vekîl olunca hepsine yeter. (Elmalı) 
 
 
Ve lâ tutı'ıl kafiriyne vel münafikıyne ve da' ezâhüm asla 

inkarcılara ve iki yüzlülere uyma. 
 
Hani demiĢtik ya iki dünyası olanın tek yüzü olur, iki yüzü olanın tek 

dünyası. Ġki dünyalı olan iki yüzlü olamaz. Çünkü ahireti iman eden 
maskeyle dolaĢamaz. Ġki yüzlülere uyma ve onları incitici sözler söyleme, 
onların incitici sözlerine de aldırma. Aslındave da' ezâhüm faile de 
mefule de izafe edilebilir. Yani onların sözlerine aldırma, onları da 
incitecek söz söyleme. Ġki manaya birden gelebilir. Ġkisine birden geldiğini 
düĢünmek daha doğru olur. Çünkü Ben-i Kureyza ile Resulallah arasında 
yaĢanan diyalogların ayrıntılarına baktığımızda bu ikisi de doğru olarak 
tarihsel bir vaka olarak gözüküyor. 

 
ve tevekkel alAllâh ve yalnız Allah‟a güven. Resulallah ömründe 

tek bir yerde çok kızdığı için piĢman olduğu bir cümle söyledi. Ben-i 
Kureyza‟ya geldi ve dedi ki ey maymunların kardeĢleri. Onlar ya 
Muhammed sen daha önce böyle bir Ģey hiç demezdin, sen cahillerden 
değildin, sana ne oldu deyince, bir baĢka kaynakta Ģu ilave var. 
Resulallah‟ın omuzlarında ki rida düĢtü utandı, elinde ki silah düĢtü ve 
söylediğine piĢman oldu. ĠĢte bunu da beraber düĢündüğümüzde bu 
ibareyi böyle çevirmemiz uygun. 

 
ve tevekkel alAllâh ve yalnız Allah‟a güven ve kefa Billâhi 

Vekiyla zira koruyucu otorite olarak Allah yeter. Yetmeseydi yer yüzünün 
en büyük iman hamlesini, yer yüzünün en karanlık çağında bir avuç 
mü‟min Resulallah önderliğinde nasıl baĢarabilirdi. Allah yeter, biz buna 
Ģahidiz. 

 



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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ġslamoğlu Tef. Ders. AHZAB SURESĠ (49-73) (133) 

 
 

"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Değerli Kur‟an dostları bugünkü dersimize Ahzab suresinin 49. 

ayeti ile devam ediyoruz. 
 
 
49-) Ya eyyühelleziyne amenû izâ nekahtümül mu'minati 

sümme tallaktümuhünne min kabli en temessuhünne fema leküm 
aleyhinne min ıddetin ta'tedduneha* femetti'uhünne ve 
serrihuhünne serahan cemiyla; 

 
Ey iman edenler! Ġman etmiĢ kadınları nikâhlayıp sonra kendilerine 

dokunmadan önce onları boĢarsanız, sizin için onlar aleyhine, sizin 
belirleyeceğiniz bir iddet (yeniden evlenmelerine mâni bir süreç) hakkınız 
yoktur... Derhal mut'alarını verin (mal - para verin) ve kendilerini 
kolaylıkla serbest bırakın. (A.Hulusi) 

 
49 - Ey o bütün iman edenler! Müminleri nikâh ettiğiniz, sonra 

onlara dokunmadan talâk verdiğiniz vakit üzerlerinde sayacağınız bir 
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Ġddet hakkınız yoktur, derhal müt'alarını verip onları güzel bir surette 
salıverin. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû siz ey imana erenler, izâ nekahtümül 

mu'minati sümme tallaktümuhünne min kabli en temessuhünne 
fema leküm aleyhinne min ıddetin ta'tedduneha mü‟min kadınları 
nikahlarda onları gerdeğe girmeden önce boĢarsanız onlar üzerine iddet 
hesabı yapma hakkınız yoktur. 

 
Demek ki iddet erkeğin kadın üzerinde ki  hakkıdır. Çünkü neslin 

belirlenmesi için konulmuĢ bir kuraldır. Eğer gerdeğe girmeden 
ayrılınmıĢsa, boĢanmıĢsa, yani nikah akdi fesh olunmuĢsa, boĢanma 
gerçekleĢmiĢse bu durumda nesebin ortaya çıkması ve iyice 
belirginleĢmesi için konulmuĢ olan iddet bekleme Ģartı, yani bir hanımın 
gebeliği olup olmadığını anlamak için 4 ay bekleme Ģartı ortadan kalkar. 
Yani boĢanan hanım bu durumda eğer bir baĢka aday varsa nikah akdi 
yapabilir, evlenebilir. 

 
femetti'uhünne ve serrihuhünne serahan cemiyla bu durumda 

derhal onlara dünyalıklarını verin. femetti'uhünne geçimliklerini verin. 
Yani onları güvencesiz ve korumasız kapı önüne bırakamazsınız, bunu 
yapamazsınız. Dolayısıyla onları asgari bir müddet geçinebilecekleri 
miktarı verin en azından tabii ki ve kendilerini güzellikle salıverin. Yani 
boĢamanın da bir adabı, bir edebi, bir güzelliği var. Yani çirkin 
boĢanmayın. BoĢanmayı karĢılıklı çirkinlik yarıĢına dönüĢtürmeyin. 
Elbette hayatın doğası gereği evlenmek ne kadar tabii ise, bazı 
zorunluluklar, zaruretler boĢanmayı gerektirebilir. Böylesi durumlarda 
güzellikle boĢanın, incitmeyin. Birbirinizin haklarına girmeyin. Özellikle 
erkeğin kadına yönelik onun onuruna, onun Ģerefine, onun iffetine, onun 
izzetine, onun ismetine, onun toplum içinde ki konumuna yönelik her 
türlü olumsuz davranıĢı burada nehy ediliyor. 

 
BoĢama eğer Hukuk kurumları, yargı aracılığı ile yapılmıyorsa nasıl 

yapılacağı Bakara suresinde ki tâlâk ayetinde zaten ifade edilmiĢti ki 
Kur‟an ın öngördüğü boĢama Ģekli budur. MeĢru boĢama da budur. Bu 
ayeti Bakara suresinin 236. ayetiyle birlikte düĢünmek lazım. 

 
Gerdeğe girmeden önce nikah akdi bozulmuĢsa ona maddi bir 

güvence verilerek, maddi bir rahatlık sağlanarak boĢama gerçekleĢir. Bu 
tabii mehirsiz bir akit yapılması durumunda veya henüz mehirin 
konuĢulmamıĢ olması durumunda eğer mehir veriĢlmiĢse Bakara 236 ya 
göre o mehrin yarısı gerdeğe girmeden önce boĢanma durumunda eĢte 



kalır. Tabii burada böyle bir hesap yapmak yerine, yine mezkur ayette de 
ifade buyrulduğu gibi eğer eli rahatsa, imkanı varsa bol bol, cömert 
davranması tavsiye edilmektedir. 

 
 
50-) Ya eyyühen Nebiyyü inna ahlelna leke ezvacekellatiy 

ateyte ücurehünne ve ma meleket yemiynüke mimma efaAllâhu 
aleyke ve benati ammike ve benati ammatike ve benati halike ve 
benati hâlâtikellatiy hacerne meake, vemraten mu'mineten in 
vehebet nefseha linNebiyyi in eraden Nebiyyü en yestenkihahâ* 
halisaten leke min dunil mu'miniyn* kad alimna ma feradna aleyhim 
fiy ezvacihim ve ma meleket eymanühüm likeyla yekûne aleyke 
harec* ve kânAllâhu Ğafûran Rahıyma; 

 
Ey Nebi! Muhakkak ki biz sana mehrlerini verdiğin eĢlerini, Allâh'ın 

sana ganimet olarak verdiklerinden sağ elinin mâlik olduklarını 
(cariyeleri) ve seninle beraber hicret eden; amcanın kızlarını, halalarının 
kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını; bir de eğer kendini O 
Nebi'ye hibe etmiĢ, O Nebi de onunla evlenmeyi dilemiĢ ise, iman etmiĢ 
bir kadını, diğer iman etmiĢler dıĢında sana özel olarak helal kıldık... 
Onlara eĢleri ve cariyeleri hakkında neyi farz ettiğimizi mutlaka 
biliyoruz... Sana, bir vebal düĢüncesi olmasın diye (bu hükümleri 
açıkladık)... Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir. (A.Hulusi) 

 
50 - Ey o Peygamber! Biz bilhassa sana Ģunları helâl kıldık: 

mehirlerini vermiĢ olduğun zevcelerini, ve Allahın sana ganimet 
kıldıklarından mülki yemînin olan câriyeyi, ve ammin (amcan  
kızlarından, dayın kızlarından, teyzen kızlarından seninle beraber hicret 
etmiĢ olanları, bir de mü'min e bir kadın kendini Peygambere hibe ederse 
Peygamber nikâh etmek istediği takdirde onu, sâde sana, sair müminlere 
değil, onlara zevceleri ve mülki yemînleri hakkında ne farz kıldığımız 
malûmunuz, bunlar sana hiç bir darlık olmamak içindir, Allah gafûr rahîm 
bulunuyor. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühen Nebiyy sen ey peygamberler ailesinin ferdi inna 

ahlelna leke ezvacekellatiy ateyte ücurehünne biz sana mehir 
bedellerini verdiğin eĢlerini ve ma meleket yemiynüke mimma 
efaAllâhu aleyk savaĢ esirleri arasından sağ elinin altında bulunanları, 
yani meĢru bir biçimde sahip olduklarını. SavaĢ esiri gelince gündeme 
Ġslam da ve Ġslam‟ın temel kaynaklarında cariyelik hukukuyla ilgili bir çok 
soru gündeme geliyor. Aslında örfün, geleneğin uygulamaları bir yana 
vahyin bu konuda ne dediği belirleyici, her konuda olduğu gibi. Ve Kur‟an 



da kadının savaĢ esirliğinden dolayı hangi statü kazandığı, ya da onun 
esir olduğu kimse elinde hangi hak ve sorumluluklara, -ki bunlar onun 
cinselliğinin de içinde olduğu ak ve sorumlulukları sorgulamamızı 
gerektirir- sahiptir sorusu önemli. 

 
Bu soruya cevap bulacağımız ayetlerden biri önümüzde. SavaĢ 

esiri kadının konumunu biz daha önce Nisa/24 – 25. ayetlerini iĢlerken 
ayrıntılı olarak ele almıĢtık. Orada vurgulamıĢtık evli olan savaĢ esirleri 
hiçbir biçimde karı koca olarak ayrılamaz. Yani evli olarak ele geçmiĢse 
savaĢ esiri, o hürmete layıktır evliliği halen hürmete layıktır, korunur. 

 
Bekar olanlar asla ailenin ortak cinsel objesi değildir. Katiyen böyle 

bir Ģey yoktur. Onların Müslüman olanlarını Müslüman erkeklerin eĢ 
olarak almaları emredilir Kur‟an da. Nisa/25. ayetinde. Yani savaĢ esiri 
kadın eğer bekarsa, Müslüman erkeklerin onlarla evlenmeleri emredilir. 
Emir olarak Nisa/25 te yer alır. Üstelik onların fuhĢa bulaĢmamıĢ ve dost 
tutmamıĢ olmaları Ģart koĢulur. ġart koĢuluyorsa ki orada koĢuluyor bu 
kadınların cinselliğini efendinin keyfince kullanacağı nasıl düĢünülebilir. 
Nisa/25. te. 

 
Bu ayet Nisa/25 le birlikte anlaĢılmak zorundadır. Hz. Peygamber 

eline geçen, -ki burada senin elinin altında meĢru bir biçimde sahip 
oldukların diyor. Tarihsel olarak diyoruz ki Hz. peygamber eline geçen 
her köleyi azad ediyordu- Ömrünce 63 köle azad etti. Ġlginç bir tevafuktur 
ömrünün her yılına bir insan hürriyeti, adeta kendi ömrünü azad 
ediyordu., o da ilginç bir tevafuktur. 

 
Ya eyyühen Nebiyy sen ey peygamberler ailesinin ferdi. inna 

ahlelna leke ezvacekellatiy ateyte ücurehünne ve ma meleket 
yemiynüke mimma efaAllâhu aleyke ve benati ammike ve benati 
ammatike ve benati halike ve benati hâlâtikellatiy hacerne meak 
evet, yukarıdaki 2 zümreye ilaveten Resulallah‟a helal kılınanlar 
sayılmaya devam ediliyor. Seninle birlikte hicret etmiĢ bulunan amca ve 
hala kızlarını, dayı ve teyze kızlarını, yine devam ediyor, vemraten 
mu'mineten in vehebet nefseha linNebiyyi in eraden Nebiyyü en 
yestenkihahâ yine bir baĢka zümre ve kendilerini peygambere mehir 
bedeli istemeksizin, Mehir almaksızın, istemeksizin armağan eden, 
peygamberin de kendilerini nikahlamayı kabul ettiği mü‟min kadınları, 
yani bunları nikahlayabilirsin Bunlar sana serbesttir.  

 
–Ki bu son zümre hakkında da biraz açıklama yapmam gerekecek; 

armağan olarak mehir istemeksizin sunmak. Resulallah‟a böyle 4  hanım 
kendisine armağan olarak, yani mehirsiz nikahlanmak istemiĢti. Bu 



aslında Ģöyle tercüme edilebilir. Bir hanımın bir erkeğe dünür gitmesi. 
Yani yaygın olan erkeğin hanıma dünür gitmesidir, onu istemesidir, ona 
evlilik teklifidir. Burada ifade edilen bu son zümre ise kadının erkeğe 
evlilik teklifidir. Onun için bunu belki bu günün diline böyle çevirebiliriz. 

 
Resulallah‟a 4 kiĢi dünür gitmiĢti tabir caizse evlilik teklif etmiĢti. 

Bunlardan ikisini Resulallah nikahlamadı, ikisinin teklifini ise kabul etti. 
Zeynep Binti Huzeyfe, Meymune annelerimiz. 

 
halisaten leke min dunil mu'miniyn ki bu yalnızca sana hastır 

diğer mü‟minler için geçerli değildir. Yani bütün bunları sana helal kıldık. 
 
Bu tür bir nikahlamayı yöntemi istismarlara neden olabilir. Bu sana 

hastır ifadesi son yani kadının erkeğe dünür gitmesi ve mehirsiz 
armağan olarak kendisini sunması, yani bir sevgiyi, bir sevgiye karĢılık 
kendisini mehirsiz sunması istismara neden olabilir. Resulallah bu 
ayrıcalığı kullanmamıĢtır.halisaten lek buyruluyor sana özgü bir 
ayrıcalık. Fakat Resulallah bu ayrıcalığı kullanmayıp dönüĢümlü de olsa 
eĢleriyle aktif iliĢki sayısını 4 ile sınırlamıĢtır. Nisa/3 geldikten sonra diğer 
mü‟minlerin tabi olduğu kurala kendisi de gönüllü olarak tabi olmuĢ ve 
aktif iliĢki kurduğu eĢlerinin sayısını dönüĢümlü olarak ama 4 ile 
sınırlamıĢ ve ümmetinin tabi olduğu kuralı kendisi de mecbur olmadığı 
halde kendinse uygulamıĢtır. Burada bu övülmektedir aslında. 

 
kad alimna ma feradna aleyhim fiy ezvacihim ve ma meleket 

eymanühüm doğrusu onlara eĢleri ve sağ elleri altında bulunanlar 
konusunda ki talimatlarımızı daha önceki yani talimatlarımızı bilmekteyiz. 
Yani biliyoruz daha önce hangi talimat verdiğimizi. Burada kastedilen 
Nisa suresinin ilgili ayetleri. Ki Bakara/ 221. ayeti de buna girer, Nisa/3-4. 
ayetleri ile Nisa/23-25 ayetleri arasıda buna girer. Yani biz daha önce bu 
konuda kurallar koymuĢtuk, indirmiĢtik. Bilmediğimiz için değil. Fakat bu 
noktada Resulallah‟ın ağır bir sorumluluğu var. Yani yükü ağır. 
Resulallah‟ın çok eĢliliği Resulallah için bir avantaj değil, ağır bir yük 
olmuĢtur hep. Buna yeri gelince gireceğim. 

 
Ağır bir yük, ağır bir sorumluluk. Resulallah buna sabretmiĢ ve 

katlanmıĢtır. 25 yaĢında, 40 yaĢında ki dul Hz. Hatice ile evlenen ve bu 
evliliğini Hz. Hatice vefat edinceye kadar sürdüren Resulallah. Yani 
hayatının en genç yıllarını tek bir eĢe ayıran Resulallah, daha sonra 
acaba peygamberlik misyonuyla görevlendirilince ne olmuĢtur da bu 
kadar eĢi -ki gerçekten kendisine bazen bu ıstırapta vermiĢtir- Öyle 
ıstırap vermiĢtir ki daha önceki derste o ayetleri iĢledik. Onları; 

 



“Gelin sizi güzellikle salayım.”  
 
Diyecek kadar bazen ıstırap vermiĢler, Resulallah‟ı tabir caizse 

üzmüĢlerdir. Ama Resulallah buna rağmen hep sabretmiĢ, onlara 
tahammül etmiĢ, onların hak ve hukukunu gözetmiĢtir.  

 
Nedense Resulallah‟ın çok eĢliliği, Resulallah‟ın avantajıymıĢ gibi 

yanlıĢ algılanır. Onun avantajı değil, onun üstlenmek zorunda olduğu bir 
görevdi. O bu görevi bazen boğazına kadar gelmesine rağmen bazen 
kendisini çok sıkıntıya sokmasına rağmen yerine getirdi. 

 
likeyla yekûne aleyke harecun ne ki bununla amaçlanan senin 

zor durumda kalmamandır. Yani seni Allah zor durumda bırakmamak için 
yukarıdaki istisnayı yaptı, sana böyle bir kapı açtı. Anlamına gelir. 

 
Resulallah‟ın evlilikleri gerçekten de bir çok gerekçeyle 

gerçekleĢmiĢ. Söylediğim gibi 25 yaĢında dul bir bayanla, Hz. Hatice ile 
evleniyor ve o vefat edinceye kadar hep onunla evli kalıyor. Hiç 
düĢünmüyor bile. Fakat o vefat ettikten sonra Hz. AiĢe ile niĢanlanıyor 
fakat evlenmiyor. Hz. AiĢe ile niĢanlıyken Hz. Sevde ile evleniyor, çünkü 
evinin bakıma ihtiyacı var, çocukları var, evi var. Dolayısıyla peygamber 
evinin bir hanıma ihtiyacı var. Onun için Sevde ile evlenmesi tamamen 
Hz. Hatice‟den boĢalan yeri doldurmak için. 

 
Fakat Hz. AiĢe ile evlenmesi biraz farklı. Hz. Hafsa ile evlenmesi ile 

aynı gerekçe. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer Resulallah‟a akraba olmak için, 
yani kayınpeder olmak için çok ciddi arzu ve istek gösteriyorlar. Onlar 
çok can dostları, yakın dostları. Yani ölümüne dostlar. Babam ve anam 
sana feda olsun diyen ilk dostlar. Dolayısıyla onlar kırılamazlar 
içerisindeydi, kırılamazlar listesinin baĢındaydı. 

 
Sadece bumu? Değil. Bir baĢka kesim var ki onlar da diplomatik 

gerekçelerle evleniyor Resulallah onlarla. Mesela bunların içerisinde 
Safiye annemiz, Cüveyriye annemiz, Reyhane annemiz var. Bunların üçü 
de Yahudi anne babadan doğmuĢ olan kızlar. Bunların üçü de reis 
çocukları, bunların üçü de harp esirleri. Ama Resulallah onları kendisine 
gelir gelmez azad ediyor ve nikahına alıyor.  

 
Nikahına almasının sebebi o gün uygulanan bir gelenek. Bir reisin 

kızı esir olarak ele geçtiğinde, ele geçtiği tarafın reisiyle evlenir. Sıradan 
biriyle evlenmesi durumunda bazen intiharlar oluyordu. Kendini 
öldürmeler oluyordu ve daha baĢka dramlara da yol açabiliyordu. Onun 



için bunlar bir tür diplomasi gereği böyle olması gereken ve o toplumda 
da yaygın olan kurallar gereği, yakıĢığı bu olan evliliklerdi.  

 
Dahası vefa gereği evlilikler. Ümmü Habibe ile evliliği buydu 

Resulallah‟ın. Ümmü Habibe, HabeĢistan‟a hicret eden ilk 
muhacirlerdendi. Babası Mekke‟nin reisi Ebu Süfyan‟dı Kocasıyla birlikte 
hicret etmiĢler, gerçekten bir reis kızı olarak evine ve ailesine karĢı imanı 
savunmuĢ, bunun karĢısında ailesi onu dıĢlamıĢ ve o da gurbet ellere, 
deniz aĢırı bir ülkeye göç etmek zorunda kalmıĢtı. Fakat çilesi bitmedi 
orada kocası irtidad (din değiĢtirmek) etti. ĠĢte bu onun için ikinci ağır 
imtihandı. Belki daha ağırdı hicret etmekten. Resulallah gurbette imanı 
uğruna çile çeken ve kocası tarafından da yalnız bırakılan, dul bırakılan 
bu hanıma karĢı vefa borcu hissetti ve onu böyle bırakmadı. 

 
Yine baĢka bir sebep Resulallah‟ın etrafında ki kimsesiz ve bakıma 

muhtaç hanımlara kol kanat germeseydi ki bunlardan biri Ümmü Seleme 
annemiz. O da kocası savaĢta Ģehit olmuĢ, dul kalmıĢ ve gerçekten de 
bakıma muhtaç, korunup kollanmaya muhtaç bir hanımdı. Resulallah bu 
gibi hanımları da nikahı altına alarak tabir caizse onlar için bir koruma, bir 
kalkan oldu.  

 
ĠĢte Resulallah‟ın evlilikleri böylesine zorunlu evliliklerinden 

oluĢuyordu. Her biri farklı bir gerekçeye dayansa da bunlar zorunlu, yani 
konumundan kaynaklanan, kimi peygamber olma konumundan, kimi lider 
olma konumundan, kimi siyasal önder olma konumundan kaynaklanan 
evliliklerdi. Onun için Resulallah‟ın çok eĢliliği Resulallah için bir avantaj 
değil, katlanılmak zorunda kalınan bir durumdu. Yani Ģartların dayattığı 
bir durumdu. 

 
ve kânAllâhu Ğafûran Rahıyma Zaten Allah hep bağıĢlar, hep 

merhamet eder. Yani ayetin böyle bitiyor olması neler söylemiyor ki. Bu 
tabii hitabın doğrudan Resulallah‟a olduğunu hatırlayalım Ya eyyühen 
nebiyy diye baĢladı ayet çünkü, sen ey peygamber diye baĢladı ve ayet 
ve kânAllâhu Ğafûran Rahıyma diye bitti. Allah çok bağıĢlayıcı ve 
merhamet kaynağıdır. Yani senin de bu konuda eğer bir takım kusurların 
varsa Allah onları da bağıĢlar, merhamet eder. Tabii bu bize yönelik. 
Diğer muhataplara yönelik müjdedir aynı zamanda. Aslında sana 
söylüyorum ama ey ümmet siz anlayın gibi anlamak lazım. 

 
 
51-) Türciy men teĢaü minhünne ve tü'viy ileyke men teĢa'* ve 

menibteğayte mimmen 'azelte fela cünâha aleyk* zâlike edna en 
tekarre a'yünühünne ve lâ yahzenne ve yerdayne Bima ateytehünne 



küllühünn* vAllâhu ya'lemu ma fiy kulubiküm* ve kânAllâhu 
'Aliymen Haliyma; 

 
Onlardan dilediğini geriye bırakırsın, dilediğini de yanına alırsın... 

Uzlet ettiğin (sırasını geri bıraktığın hanımlardan) kimi (tekrar yanına 
almak) istersen, sana bir vebal yoktur... Bu, onların gözlerinin aydın 
olmasına, mahzun olmamalarına ve kendilerine verdiğin ile hepsinin razı 
olmalarına en uygundur... Allâh kalplerinizde olanı bilir... Allâh Aliym'dir, 
Haliym'dir. (A.Hulusi) 

 
51 - Onlardan dilediğini geri bırakırsın, dilediğini yanına alırsın, azl 

eylediğinden de arzu ettiğinde sana günah yoktur, Onların gözleri 
aydınlanıp mahzun kalmamalarına ve kendilerine verdiğinle hepsinin 
hoĢnut olmalarına en elveriĢli olan budur, Allah kalplerinizdekini bilir, 
Allah hem alîm hem halîm bulunuyor. (Elmalı) 

 
 
Türciy men teĢaü minhünne ve tü'viy ileyke men teĢa' Onlardan 

dilediğini sonraya bırakabilir dilediğini de yanına alabilirsin. Hani 
hatırlayacaksınız bir önceki ayette rotasyondan bahsetmiĢtik. Resulallah 
kendisine izin verilmesine rağmen, ayrıcalık tanınmasına rağmen bunu 
kullanmadı ve ümmetinin tabi olduğu Nisa/3 ayetinde ki kurala tabi oldu. 
Kendisini sınırladı yani. Aktif iliĢki kurduğu eĢ sayısını 4 le sınırlayıp 
diğerlerini de rotasyonma tabi tuttu. Yani bu 4 sayısı rotasyonla oluyordu. 
EĢlerini münavebe usulüyle iliĢkide bulunuyordu. Onun için bu ayeti o 
ayetle, bir önceki ayetle birlikte anlamak lazım. 

 
ve menibteğayte mimmen 'azelte fela cünâha aleyk iliĢkini 

dondurup, yani azledip sonraya bıraktıklarından birini yeniden istemende 
senin için bir beis, bir vebal yoktur. Resulallah‟ın kendisine tanınan 
ayrıcalığı kullanmak yerine demiĢtim ümmetiyle kendisini eĢit tutma 
konusunda ki hassasiyetine bir atıf bu, Nisa/3. ayete uygun hareket 
etmesine bir atıf. 

 
zâlike edna en tekarre a'yünühünne ve lâ yahzenne ve 

yerdayne Bima ateytehünne küllühünn bu, seni her görüĢte onların 
gözlerinin parlamasını, ıĢımasını, gözlerinin aydın olmasını, 
üzülmemelerini ve onlara verdiğin Ģeylerden onların razı olmalarını 
sağlar senin böyle yapman. Yani bir kısmı aktif iliĢkide bulundukların 
tamam, ama öbürleri de sırasını beklemiĢ olur. Yani onlar da adeta 
dönüĢümde sıra kendilerine gelince gözleri parlar, gönülleri cilalanır, 
memnun olurlar. Yani hepsine eĢit derecede ilgi gösteremeye bilirsin, 
alaka gösteremeyebilirsin o yoğunlukta. Fakat bunu onlar arasında adil 



bir biçimde böyle bir rotasyonla, böyle bir münavebe ile sağlarsan hiç 
olmazsa ilginin kendisine, sıranın kendisine geleceğini umarak, bilerek 
umutla bekler ve gözleri parlar, sevinir, memnun olur, üzülmez 
buyruluyor. 

 
vAllâhu ya'lemu ma fiy kulubiküm ve sadece Allah kalplerinizde 

olanı bilir. ve kânAllâhu 'Aliymen Haliyma Zaten Allah her Ģeyi bilir ve 
hilim sahibidir. Hilim; içinde af, hoĢ göre, bağıĢ, yumuĢak baĢlılık 
manalarının olduğu bir kelime. Fakat saflıkla uyanıklığı, aldatmakla hata 
etmeyi, kasıtla kasti yapmakla hataen yapmayı ayıran bir hoĢ görü bu. 
Kasti yapanı değil, hata yapanı affeder. Uyanıklık yapıp, açıkgözlülük 
kendince yapıp Allah‟ı kandırmayı, hesap edeni değil, ama bir biçimde 
nefsine yanılıp yenilip de hata yapanı hoĢ görür. O bu manaya 
mündemiç. Bir manası da cezalandırmakta hiç acele etmez. Haliym. 

 
 
52-) Lâ yehıllu leken nisaü min ba'dü ve lâ en tebeddele 

Bihinne min ezvacin velev a'cebeke husnühünne illâ ma meleket 
yemiynük* ve kânAllâhu alâ külli Ģey'in Rakıyba; 

 
Bundan sonra (baĢka) kadınlar sana helal olmaz... Güzellikleri 

hoĢuna gitse bile bunları baĢka eĢlerle değiĢtirmek (olmaz)! Cariyelerin 
hariç... Allâh her Ģey üzerine Rakıyb'dır. (A.Hulusi) 

 
52 - Bundan baĢka kadınlar sana helâl olmaz, bunları baĢka 

zevcelere değiĢtirmek de olmaz, isterse husünleri çok hoĢuna gitsin, 
meğer ki mülki yemînin ola, Allah her Ģeye gözcü bulunuyor. (Elmalı) 

 
 
Lâ yehıllu leken nisaü min ba'd bundan sonra sana hiçbir hanım 

helal değildir. 
 
Resulallah‟ı yeni bir nikah yükünden tamamen kurtaran bir ayet bu. 

Dikkat buyurunuz yeni bir nikah yükünden kurtaran dedim. Gerçekten bu 
yükün altında eziliyor idi. Ki daha önceki derste biz bunu görmüĢtük. 
Onun için Resulallah‟ı bazen görevini yapamaz hale getirebiliyordu bu. 
Bu ağır sorumluluk. Onun içinde o bunalabiliyordu. ĠĢte bu yükten 
Resulallah‟ı ek bir yükten, külfetten Resulallah‟ı kurtaran ayettir bu. 
Muhtemel tüm adayların da önünü peĢinen tıkamıĢ oldu. Artık kimse 
Resulallah‟a evlilik teklif edemeyecek, ondan böyle bir Ģey umamayacak, 
benim kızımla da evlense de ben de alemlere rahmet olan bir zatın kayın 
pederi olsam.  

 



Resulallah‟ın kıymetini sahabenin nasıl bildiğini daha önceki derste 
ifade etmiĢtik. Özellikle surenin giriĢinde evla Bil mu'miniyne (6) 
mü‟minlere kendi canlarından daha öncelikli olduğunu ifade eden ayeti 
iĢlerken; “anam babam sana feda olsun” diyen bir insan halesiyle 
kuĢatıldığını söylemiĢtik. Etrafında ki insanlar onu böylesine severlerdi. 
Böylesine seven insanların içerisinde eğer bir mahsuru yoksa Ģer‟an, 
dinen ve vahyen bir sınır yoksa Resulallah‟la dul kalan bir hanımın 
alemlere rahmet insanlığın efendisi ile evlenmek ve kıyamete kadar 
mü‟minlerin annesi olarak anılmak istemesinden daha doğal ne olabilir. 
Bir kadın için bundan büyük bir ufuk mu olur. Resulallah‟ın eĢi, tüm 
mü‟minlerin annesi. Kıyamete kadar adı Resulallah‟ın adının yanında 
anılacak. Bu büyük Ģerefe nail olmak için kimler nelerini vermezdi ki.  

 
Dolayısıyla bu ayeti anlarken muhtemel tüm adayların önünü 

tıkadığı Ģeklinde ki izahımı dikkate almak lazım. Yani artık Resulallah‟ın 
daha fazla yük yüklenmesinin önüne ayet böylece geçmiĢ oldu. Tabii bu 
sadece tek taraflı değil, Resulallah arzu etse de bu yasak onun için de 
geçerliydi ki devamında o söyleniyor. 

 
ve lâ en tebeddele Bihinne min ezvacin velev a'cebeke 

husnühünne illâ ma meleket yemiynük güzellikleri seni hayran bıraksa 
dahi sağ ellerinin altında bulunanlar hariç onlardan hiç birini 
değiĢtiremezsin. Güzellikleri seni hayran bıraksa, cezp etse dahi ifadesi 
gerçekten ilgi çekici, sadece bunu söyleyip geçeyim. Öyle ki Nebinin 
isteği bile bu kapıyı artık açamıyor.  

 
Allah; Allah ve Resulünü tercih edenleri, hatırlayın 28 – 29. ayetleri 

bu surenin. Allah ve Resulünü tercih ediyorsanız. Yok dünyayı tercih 
ediyorsanız size onu vereyim demiĢti. Onlar da kimi tercih etmiĢlerdi? 
Allah ve Resulünü.ĠĢte onlar Allah ve Resulünü tercih ettiği için bu ayetle 
ödüllendirildiler. Allah ve Resulü de onları tercih etti ve artık onlar, 
insanlık yaĢadıkça adları Resulallah‟la anılacak hanımlar olarak kaldılar 
ve onların üzerine baĢka biri gelmedi. 

 
Elinin altında bulunanlar hariç. Daha önce bu ibareyi birkaç vesile 

ile açıklamıĢtık bugünkü dersimizde, Elinin altında bulunanlar Safiye, 
Cüveyriye, Reyhane, Mariye gibi Ya savaĢ esiri olarak Resulallah‟a 
getirilmiĢ ve Resulallah onları azad edip nikahlayıp eĢleri arasına almıĢ, 
ya da Mariye gibi kendisine, Mesela Mariye annemizi Mısır hükümdarı 
Resulallah‟a hediye olarak yollamıĢtı. Mariye gibi yine Resulallah‟a 
gönderilmiĢ ve Resulallah onu eĢleri arasına katmıĢ olan kiĢiler 
annelerimiz kastediliyorlar. 

 



ve kânAllâhu alâ külli Ģey'in Rakıyba hem zaten Allah her Ģeyi 
gözetleyendir. Yani senin halini de gözetliyor, görüyor, gözetiyor hatta. 
Hem gözetliyor, hem gözetiyor. Dolayısıyla burada bu ayeti kerimeler çok 
öznel, çok özel bir alan içinde gelmiĢ olabilir, böyle gözüküyor. Fakat bu 
ayeti kerimelerin tüm muhataplarına verdiği ibretlik öğütler var. 
Resulallah‟ın Ģahsında rabbimizin merhameti, rahmeti, ilgisi, alakası ve 
peygamberleriyle olan, nebileriyle olan özel tabiri caizse iliĢkisini de biz 
bu ayetler bağlamında görüyoruz. 

 
 
53-) Ya eyyühelleziyne amenû lâ tedhulu buyuten Nebiyyi illâ 

en yü'zene leküm ila ta'amin ğayre nazıriyne inahü, ve lâkin izâ 
du'ıytüm fedhulu feizâ ta'ımtüm fenteĢiru ve lâ müste'nisiyne li 
hadiys* inne zâliküm kâne yü'zin Nebiyye feyestahyiy minküm 
vAllâhu lâ yestahyiy minel Hakk* ve izâ seeltümuhünne meta'an 
fes'eluhünne min verai hıcab* zâliküm atheru likulubiküm ve 
kulubihinn* ve ma kâne leküm en tü'zû RasûlAllâhi ve lâ en tenkihu 
ezvacehu min ba'dihi ebeda* inne zâliküm kâne 'indAllâhi 'azıyma; 

 
Ey iman edenler... O Nebi'nin evlerine, sizin için bir yemeğe izin 

verilmeniz dıĢında, girmeyin... (Bu da) onun (yemeğin piĢme) vaktini 
beklemeksizin - gözlemeksizin (olsun)... Fakat davet olunduğunuzda 
girin... Yemek yedikten sonra da (ev halkı veya birbirinizle) lakırdıya 
dalmaksızın dağılın! Muhakkak ki bu (davranıĢınız - laubaliliğiniz), O 
Nebi'ye eziyet veriyor, fakat O sizden çekiniyor (bir Ģey diyemiyor 
kırmamak için)! Allâh, Hakk'ı açığa vurmaktan çekinmez! Onlardan 
(Nebi'nin eĢlerinden) bir Ģey istediğinizde, onlardan perde arkasından 
isteyin... ĠĢte bu, sizin kalpleriniz için de onların kalpleri için de daha 
temizdir... Sizin Rasûlullâh'a eziyet vermeniz de, O'ndan sonra O'nun 
eĢlerini nikâhlamanız da ebeden olacak bir Ģey değildir... Muhakkak ki 
bu, Allâh indînde Aziym'dir. (A.Hulusi) 

 
53 - Ey o bütün iman edenler! Vaktine bakmaksızın yemeğe izin 

verilmedikçe size Peygamberin evlerine girmeyin ve lâkin çağırıldığınız 
vakit da girin, yemeği yediğinizde de hemen dağılın, söz, sohbet için de 
izinsiz girmeyin, çünkü o, Peygambere eza veriyor, üzerine de sizden 
utanıyor, fakat Allah hakkı söylemekten sıkılmaz, hem haremlerine 
gerekli bir Ģey soracağınız vakit da bir perde arkasından sorun, öyle 
yapmanız, hem sizin kalpleriniz ve hem onların kalpleri için daha 
temizdir, ve sizin Resulallah‟ eza etmeniz olamaz, arkasından zevcelerini 
nikâh eylemeniz de olamaz. Çünkü o günah, Allah indinde çok büyük 
bulunuyor. (Elmalı) 

 



 
Ya eyyühelleziyne amenû siz ey imana eriĢenler lâ tedhulu 

buyuten Nebiyyi illâ en yü'zene leküm size izin verilmedikçe 
peygamberin evlerine girmeyin. Yani izinsiz eve girmeyin. Aslında bu 
ayetin emrettiği Ģey sadece bu durum için geçerli değil, hane 
mahremiyetinin sağlanması konusunda bir ayettir. Özel hayatın 
dokunulmazlığını dile getirir. 

 
ila ta'amin ğayre nazıriyne inahü yemeğe davet edildiğinizde 

erken gelip yemeğin hazırlanmasını, piĢmesini beklemeyin. ve lâkin izâ 
du'ıytüm fedhulu lakin ne zaman davet edildiniz o zaman içeri girin. 
Yani davet edildiğinizde içeri girin. Burada özellikle ayetin ilk muhatabı 
için geçerli olan ortamı iyi bilmek lazım.  

 
Bir mescit var, Resulallah‟ın mescidi ve o mescide açılan 

kapılardan girilen birer odalık evler var. Hepsi hepsi tek oda ve o 
mescide kamuya açık olan bir mekana açılıyor bu kapılar. Bunu hep 
gözümüzün önünde tuttuğumuzda bu ve müteakip ayetlerde ki edebe 
iliĢkin, yine kadın erkek iliĢkilerine iliĢkin, yine budan önce gelmiĢ olan 
33. 32, 34. ayetlerin; Ve karne fiy buyutikünne ifadesinde olduğu gibi 
Ve kırne fiy buyutikünne evlerinizde dahi vakarlı olun, ya da oturun, 
yani kararlı olun. Orada Allah‟ın ayetlerini düĢünün, hikmeti düĢünün 
emirlerini hatırlayacak olursak, iĢte bu mimari tarzı içinde düĢünmemiz 
lazım. Mescit ve mescide açılan birer gözlük haneler, evler. 

 
feizâ ta'ımtüm fenteĢiru ve lâ müste'nisiyne li hadiys yemeği 

yediğiniz zaman hemen ayrılıp dağılın gidin. Lafa dalmayın inne zâliküm 
kâne yü'zin Nebiyye feyestahyiy minküm çünkü böyle yapmanız 
peygamberi üzebilir. Fakat o sizden çekindiği için bunu dile getiremiyor. 
vAllâhu lâ yestahyiy minel Hakk fakat Allah hakikati söylemekten asla 
çekinmez. Yani o utanıyor, ama Allah‟ta utanacak değil ya, haĢa. Onun 
yerine Allah dile getiriyor. Yani Allah Resulünün üzülmesini istemiyor. 
Ona iĢte Rakıb oluyor, onu gözetiyor. 

 
Allah Resulünün eĢsiz sabır ve hayası dile geliyor bu ayette. 

Mü‟minlerin onu el üzerinde tutmaları gerekirken sıkıntı vermeleri 
yasaklanıyor. Yani bilmeden de olsa Resulallah‟a verilebilecek her 
sıkıntının, üzüntünün önüne geçiliyor. EnNebiyü evla Bil mu'miniyne 
min enfüsihim (6) Hatırlayın. Peygamber mü‟minlere öz canlarından 
daha öncelikli evle idi ve bu ayet bağlamında söyleyeceğimiz önemli bir 
tespitte bedevi bir toplumdan, dünyanın en asil medeniyetini üreten, inĢa 
eden bir toplum nasıl çıkarıldı.  

 



ĠĢte biz bu nasıl‟ın cevabında vahyin yerini öğreniyoruz. Vahiy daha 
eve girmeyi, oturmayı, kapı vurmayı bilmeyen bedevi ağırlıklı bir toplumu 
eline alıp böyle yoğurdu, yeniden inĢa etti onların tasavvurlarını, 
akıllarını, Ģahsiyetlerini ve toplumlarını öyle bir yoğurdu ve inĢa etti ki bu 
toplum yer yüzüne gönül medeniyetini taĢıdı. Yer yüzünün en asil 
medeniyetlerinden biri olan Ġslam medeniyetinin altına imza attı. Onun 
kurucu öznesi oldu bu toplum. Vahyin böyle bir toplumu yetiĢtirmede ki 
rolünü görüyoruz burada. 

 
ve izâ seeltümuhünne meta'an fes'eluhünne min verai hıcabin 

bu da mü‟min erkeklere. Adeta (Ey mü‟min erkekler) hitabı var gibi 
okumamız gerekiyor. Onlardan bir Ģey isteyeceğiniz zaman kapı 
dıĢından isteyin. Ben kapı dıĢından diye çevirdim min verai hicabin, 
perde gerisinden demektir ama Hicab lafsen perde, engel, duvar, kapı, 
pencere, cam hatta mecazen göz kapağı anlamlarına gelir. Yani iki Ģey 
arasına gerilen perde, iki Ģey arasına gerilen engeldir ki burada 
kastedilen kapıdır aslında. Biraz sonra açıklamaya gelince söyleyeceğim; 

 
zâliküm atheru likulubiküm ve kulubihinne bu sizin kalplerinizin 

de onların kalplerinin de daha temiz kalması için en uygun yoldur. 
 
Peygamberin odalarına kamuya açık bir mekan olan mescidin 

içinden girilirdi. Yani Resulallah‟ın hanelerinin, evlerinin kapıları mescide 
açılırdı. Bu kapılarda ki perdelerden bahsediliyor burada essetül bürha 
diye geçen hadislerde perdeler bunlar ki Resulallah‟ın vefat hadisinde biz 
bu perde ile ilgili ayrıntıya da rastlıyoruz. Vefatına yakın olarak 
peygamberimizin perdeyi açıp mescide baktığını ondan sonra da baĢını 
çektiğini sonra perdeyi açıp dıĢarı çıktığını nakleden rivayet bu perdenin 
kapı olarak kullanıldığını da bize öğretmiĢ oluyor. Bu ayet 33. ayette ki 
Ve kırne fiy buyutikünne ile birlikte anlaĢılmalı. Yani evlerinizde dahi 
vakarlı olun. 

 
Tek odalık bir haneden söz ediyoruz, 3 – 5 odalı değil, 2- 3 odalı 

değil. Ki bazen bu hanelere çok yoğun misafirler geliyordu. Her taraftan 
gelen insanlar bu hanelerde ağırlanıyordu ve bu insanların çoğu ilk defa 
görülüyordu. Unutmayın yeni bir din, yani Ġslam, yeni öğretiliyor, vahyi 
insanlar yeni kucaklıyorlar ve ömründe hiçbir Ģey görmemiĢ bir bedevi 
lideri, reisi kalkıyor, geliyor ve ilk defa hayatında hem din iman hem de 
medeniyet öğrenecek. Böyleleri ile muhatap oluyordu Resulallah. Daha 
beteri ile oluyordu. Din ve imana değil birazda çıkar için gelenler Uyeyne 
Bin Hısn el Fezari gibi. Ki bunlar Müellefe i kulup ana baĢlığı, Kalpleri 
Ġslam‟a ısındırılacaklar ana baĢlığı altında değerlendiriliyordu. Bu da 



onlardan biriydi. Mesela bu adam için sanım rad ül ulüf te Ģöyle hadise 
anlatılır; 

 
Resulallah‟ı görmeye gelen kalpleri Ġslam‟a ısındırılacakların 

baĢında gelen ve hamga ül arab, Arapların en ahmağı lakaplı bu adam, 
ki reis çok büyük bir kitleye riyaset ediyor, baĢkanlık yapıyor. Bedevi bir 
kabilenin reisi. Çok kaba saba bir adamdı. Geliyor Resulallah‟ın ne kapıyı 
haber falan vermeden, hiçbir Ģey yapmadan doğrudan dalıyor. Ev içi 
kıyafeti rahatlığıyla Hz. AiĢe ile orada sohbet etmekte olan Resulallah 
ĢaĢırıyor. Hz. AiĢe o anda telaĢa kapılıverip üzerine daha örtücü bir 
Ģeyler almaya çalıĢıyor ama tabii adamın yaptığı gerçekten de 
saygısızlık karĢısında donakalıyorlar. Adamı dıĢarı çıkarıyorlar ama bir 
kez bu dalıĢı tabir caizse yapmıĢ oluyor. Bu bedeviliği yapmıĢ oluyor. Ve 
bu da tabii çok incitiyor. Hane mahremiyetini bilmiyorlar. Özel hayata 
karĢı çadır muamelesi yapıyorlar, bedevi çadırına girer gibi giriyorlar.  

 
Dolayısıyla böyle bir ortam düĢündüğümüzde bu öğütlerin 

gerçekten ne kadar önemli olduğunu ama sadece o ortam değil, bugün 
ve gelecekte özel hayatın dokunulmazlığı ve hane mahremiyetinin ne 
kadar önemli olduğunu ifade eden aynı zamanda ayetler bunlar. 

 
ve izâ seeltümuhünne meta'an fes'eluhünne min verai hıcab* 

zâliküm atheru likulubiküm ve kulubihinn* ve ma kâne leküm en 
tü'zû RasûlAllâhi ve lâ en tenkihu ezvacehu min ba'dihi ebeda 
dahası, sizin ne Allah resulünü üzmeniz, ne de onun ölümünden sonra 
eĢleriyle evlenmeniz ebediyen helal değildir. inne zâliküm kâne 
'indAllâhi 'azıyma çünkü bütün bunlar Allah katında zaten çok büyük bir 
vebaldir. 

 
Resulallah‟ın hatırasına hürmeti Allah emrediyor. EĢleri onun en 

canlı hatıraları bu hatıraya benden sonra da saygı duyun diyemiyor belki 
Resulallah ama rabbimiz onun yerine bunu söylüyor. 

 
 
54-) Ġn tübdu Ģey'en ev tuhfuhü feinnAllâhe kâne Bi külli Ģey'in 

'Aliyma; 
 
Bir Ģeyi açığa vursanız da gizleseniz de, Allâh kesinlikle her Ģeyi 

(yaratanı olarak) Aliym'dir. (A.Hulusi) 
 
54 - Eğer bir Ģey açıklar veya gizlerseniz Ģüphe yok ki Allah her 

Ģeye alîm bulunuyor. (Elmalı) 
 



 
Ġn tübdu Ģey'en ev tuhfuhü bir Ģeyi açıklasanız da gizleseniz de 

fark etmez. Hani biraz önce diyemiyor dedim ama Rabbimiz onun yerine 
diyor. Aslında belki bu gizlemek ve açıklamak birazda oraya bir ima. 
feinnAllâhe kâne Bi külli Ģey'in 'Aliyma unutmayın ki Allah her bir Ģeyi 
en ince ayrıntısına kadar zaten bilmektedir. Yani olura aslında 
Resulallah‟ın eĢleri ile evlenmek isteme bir bakıma Resulallah‟la 
hanımların evlenmek istemesinin gerekçesine dayanıyordu. Hanımların 
Resulallah‟la dul veya bekar hanımların Resulallah‟la  evlenmek isteme 
gerekçesi açıktı biraz önce de söyledim. Adlarının tüm insanlık 
tarafından kıyamete kadar Alemlere rahmet Hz. Muhammed AS. ın 
adının yanında anılması. Bu onlar için Ģereflerin en büyüğü.  

 
Fakat Resulallah‟ın vefatından sonra da onun hanımının kocası 

olma Ģerefine nail olmak gibi bir arzu ile kuyruğa girenler çıkabilirdi. 
Sıraya girenler çıkabilirdi. ĠĢte aslında bu ayet hangi niyetle olursa olsun 
ister böyle ister baĢka, Resulallah‟ın geriye bıraktığı hatıralara saygı 
gösterilmesi ve o hatıraların kendisiyle evlenmek için bir numaralı 
gerekçelerine saygı gösterilmesi gerektiğini, ki onların Resulallah‟la 
evlenmelerinin de gerekçesi buydu. Bence onların gönlüne de 
bırakılsaydı Resulallah‟ın üzerine gül koklamazlardı, Hz. AiĢe‟nin tavrı 
zaten bunun en büyük Ģeyiydi. Bırakın böyle bir Ģeyi düĢünmeyi, zaten 
ayet var düĢünemezler, ama onun yemediği yemeği bile yediremedi 
kimse Hz. AiĢe‟ye. Sevgilim bunu yemedi der göz yaĢları içinde sofradan 
kalkardı. O da yemezdi. Böyle bir hürmete, böyle bir sevgiye, böyle bir 
aĢkla muhabbete hürmet edilmez mi, saygı gösterilmez mi, Bu saygıya 
layık bir muhabbet, bu saygıya layık bir aĢk. 

 
 
55-) Lâ cünâha aleyhinne fiy abaihinne ve lâ ebnaihinne ve lâ 

ıhvanihinne ve lâ ebnai ıhvanihinne ve lâ ebnai ehavatihinne ve lâ 
nisaihinne ve lâ ma meleket eymanühünne* vettekıynAllâh* 
innAllâhe kâne alâ külli Ģey'in ġehiyda; 

 
Onlara; babaları, oğulları, erkek kardeĢleri, erkek kardeĢlerinin 

oğulları, kız kardeĢlerinin oğulları, diğer iman eden kadınlar ve köleleri 
hakkında hicapsız görünme hususunda bir vebal yoktur... Allâh'tan 
korunun... Muhakkak ki Allâh her Ģey üzerine Ģahittir! (A.Hulusi) 

 
55 - O zevcelere Ģunlarda günah yoktur: ne ataları, ne oğulları, ne 

biraderleri, ne biraderlerinin oğulları, ne hemĢirelerinin oğulları, ne kendi 
kadınları ne de ellerindeki mülklerinde, bununla beraber Allaha korunun 



(ey Peygamberin zevceleri) çünkü Allah her Ģey üzerine Ģahit bulunuyor. 
(Elmalı) 

 
 
Lâ cünâha aleyhinne fiy abaihinne ve lâ ebnaihinne ve lâ 

ıhvanihinne ve lâ ebnai ıhvanihinne ve lâ ebnai ehavatihinne ve lâ 
nisaihinne ve lâ ma meleket eymanühünn ne ki onların babaları, 
oğulları, kardeĢleri, erkek kardeĢlerinin oğulları, kız kardeĢlerinin oğulları 
kendi cinslerinden olan kadınlar, ve sağ elleri altında bulunanlar 
konusunda bir mahsur, bir yasak, bir sakınca yoktur. 

 
53. ayetin devamı sadedinde bu ayet. Hz. Peygamberin eĢlerinin 

yanına ev içi rahatlığı halinde girmeleri serbest olanlar sayılıyor burada. 
Özel bir tedbir almaksızın yani. Ne girilen eĢ tarafından, gede giren 
tarafından bunlara yukarıda ki kısıtlama getirilmiyor. Kısıtlamanın dıĢında 
hariç tutulanlar bunlar. MeĢru Ģekilde sahip oldukları cariyelerin, ki bunlar 
meĢru Ģekilde sahip olduğunuz ifadesi burada geldi bakınız. Kim sahip 
olanlar eĢler yani hanımlar. Hanımların meĢru Ģekilde sahip oldukları. 
Yani ve ma meleket eymanühünne /50) den yola çıkarak geleneksel 
cariye mantığı üretmeye kalkmanın ne kadar tutarsız olduğunu 
söylüyorum. Çünkü burada ve ma meleket eymanühünne le ifade 
edilen hanımların meĢru Ģekilde sahip oldukları kadın köleler, hizmetçiler 
den bahsediliyor. Onun içinde böyle bir ibareden yola çıkarak geleneksel 
cariye anlayıĢına prim üretmeye kalkmanın ne kadar sakat olduğunu da 
aslında bu ibareler gösteriyor. 

 
vettekıynAllâh* innAllâhe kâne alâ külli Ģey'in ġehiyda ama ey 

peygamber hanımları siz hep Allah‟a karĢı sorumluluk bilinciyle hareket 
edin, çünkü Allah her Ģeye Ģahittir. 

 
 
56-) ĠnnAllâhe ve MelâiketeHÛ yusallûne alen Nebiyy* yâ 

eyyühelleziyne âmenû sallû aleyhi ve sellimû tesliymâ; 
 
Muhakkak ki Allâh ve melekleri, Nebi'ye salât eder... Ey iman 

edenler, siz de O'na salât (yönelin) edin ve teslimiyet ile selâm verin! 
(A.Hulusi) 

 
56 - Muhakkak ki Allah ve Melâikesi Peygambere hep salât ile 

tekrim ederler, ey o bütün iman edenler! haydin ona teslimiyetle salât-ü 
selâm getirin. (Elmalı) 

 
 



ĠnnAllâhe ve MelâiketeHÛ yusallûne alen Nebiyy Ģu kesin ki 
Allah ve O‟nun melekleri peygamberi desteklerler. yâ eyyühelleziyne 
âmenû sallû aleyh ey iman edenler siz de onu destekleyin, siz de ona 
salât edin.  

 
Dikkat buyurunuz yatra ‟unessalâte, salâvate değil, salât edin. Allah 

ve melekleri peygambere salât ederler, onu desteklerler diye çevirmemin 
gerekçesini açıklamak istiyorum. Bir kere ayette bir fiili yapma emri var. 
Bir Ģeyi okuma değil bir fiil yapma emri. 3 fail var, Allah, melekler ve 
mü‟minler. Aynı fiili yapmaya davet ediliyorlar. Ne bu? salât, salât etme.  

 
Bu surenin 43. ayeti ile birlikte okunmalıdır bu ayet. Orada da 

Allah‟ın mü‟minlere salât ettiği, Allah ve meleklerinin Mü‟minlere salât 
ettiği dile getiriliyor 43. ayette. Yine Bakara/157, Tevbe/99 ve 103. 
ayetlerinde de buy mealde ibareler bulunuyor. Bütün bu ayetleri birlikte 
ele almak lazım. 

 
Salât nedir; Salât ıstılahi anlamı dua ve zaten namaz olması, 

namaza isim olması da duadan yola çıkarak konulmuĢ, çünkü namaz 
duanın harekete dönüĢmüĢ biçimi. Fiili dua. Allah için dua caiz değil 
çünkü biz Allah‟a dua ederiz. Allah nasıl salât eder. Allah dua eder 
diyemeyeceğimize göre. ĠĢte burada anlaĢılma problemi çözülmeye 
çalıĢılmıĢ ve bu yüzden ilk otoriteler farklı görüĢler ileri sürmüĢler. 

 
Ġbn. Abbas ve ona katılan Taberi bunu yuberriküne yani tebrik 

ederler, Allah ve melekleri peygamberi tebrik ederler. Veya bereket 
isterler mi diyelim. Evet tebrik ederler diye açıklamıĢ.  

 
Yine Süfyan-ı Servi farklı bir yorum getirmiĢ üçünü de ayrı ayrı tarif 

etmiĢ. Allah‟ın salât etmesi; rahmet etmesi. Meleklerin salât etmesi dua 
etmesi demiĢ. 

 
Said Bin Cübeyr rahmet ayetini okumuĢ, Allah‟ın salât etmesi 

rahmetinin gazabını geçmiĢ olmasıdır demiĢ. Yani ilk otoriteler farklı 
farklı algılamıĢlar. 43. Ayette Allah ve meleklerinin duası değil, tabii ki 
salâtı, vahy idi. Çünkü 43. ayeti iĢlerken bunu söylemiĢtim, Allah ve 
melekleri mü‟minlere vahiy göndererek salât etmiĢtir. Neden? Hemen 
arkasından karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için sizi diyor. 
karanlıklardan aydınlığa çıkaran vahiy idi. Demek ki orada kastedilen 
Allah ve meleklerin salâtı vahiydir. Allah vahyi göndermiĢ, melekler de 
onun gönderdiği vahyi indirerek salât etmiĢtir. Bu iĢte Allah ve meleklerin 
insana olan desteğidir. Ġnsanoğluna olan desteğidir. 

 



Bugün burada salât etmesi de Allah ve meleklerinin Resulallah‟a 
desteğidir. Resulallah‟ı vahiyle  desteklemesi ki hemen önceki ayetler 
aslında ona birer destek değil mi? Ona eziyet etmeyin, onu üzmeyin, onu 
üzerseniz Allah‟ı üzmüĢ olursunuz. O size söylemeye utanıyor fakat 
Allah utanmaz. Allah onu destekliyor, Allah onu görüp gözetiyor,  

 
Allah ona rakıyb oluyor ibareleri ayetleri nedir? Hep birer destektir. 

Yani ey müminler Allah ve melekleri vahiyle peygamberi destekliyor, siz 
de onu destekleyin. Zaten salât, salâ kökünden türetilen bir kelime. Salâ 
ise insanın boyun kökünden son kuyruk sokumuna kadar omurgaya 
verilen isimdir yani dik tutan desteğe verilen isimdir. Ġnsan desteğine salâ 
denilir. Salâtın etimolojik kökü de budur. Onun için peygamberimiz 
namazı dinin direği, yani desteği olarak nitelendirmiĢtir. Essalâtu 
imadüddiyn orta direği, çadırın orta direği gibi. Bu nedenle bizim 
desteğimizi istemektedir. Rabbimiz bizim de onu desteklememizi 
istemekte, kendisinin desteklediğini bizimde desteklememizi istiyor. 

 
Peki biz nasıl destekleriz? Onun risalet mirasını el üstünde tutarak, 

Onun bize bıraktığı en büyük miras olan vahyi insanlığa ulaĢtırmaya 
devam ederek, risalet mirasına ihanet etmeyerek. Daha sonra oluĢan 
salâvat edebiyatı kültürü bu desteğin dil ile dua biçiminde verilmesidir ki, 
o sadece desteğin bir kısmını ifade eder. Ama asıl ayetin ifade ettiği 
destek Resulallah‟ın rehberliğine verilen destektir. Onun bıraktığı en 
büyük miras olan vahye destektir. Peygamberler miras bırakmazlar, 
onların bıraktığı sadece misyonlarıdır unutmayın. Onun içindir ki bir 
peygamberin mirasına sadakat ona verilen destek olacaktır. 

 
ve sellimû tesliymâ ve tam bir teslimiyetle onun öğretisine, onun 

rehberliğine teslim olun. 
 
Salâtta hatırlayacağız, ayetin hemen üstünde Allah melekler ve 

müminler ortaklaĢa. Fakat selâm‟a gelince iĢ değiĢti. Sadece müminlere 
emrediliyor selâm. Bu farkı dikkate aldığımızda bunun teslimiyet, örneklik 
ve rehberliğe teslim olma olduğunu anlarız. Neml/59. ayetinde de selâm 
aynı buradaki anlamıyla kullanılır. Onu da anti parantez ifade etmiĢ 
olayım. 

 
 
57-) Ġnnelleziyne yü'zunAllâhe ve RasûleHU leanehümullâhu 

fiyd dünya vel ahireti ve eadde lehüm azâben mühiyna; 
 



Allâh'a ve O'nun Rasûlüne eziyet edenlere gelince, Allâh onlara 
dünyada ve sonsuz gelecek yaĢamında lânet etmiĢ ve onlar için 
aĢağılayıcı bir azap hazırlamıĢtır. (A.Hulusi) 

 
57 - Çünkü Allah ve Resulüne eza edenler muhakkak ki Allah onları 

Dünyada ve Âhirette lânetlemiĢ (rahmeti sahasından kovmuĢ) ve onlara 
pek hakaretli bir azâb hazırlamıĢtır. (Elmalı) 

 
 
Ġnnelleziyne yü'zunAllâhe ve RasûleH Allah‟ı ve Resulünü 

incitenlere gelince. Destek devam ediyor; leanehümullâhu fiyd dünya 
vel ahireti ve eadde lehüm azâben mühiyna Allah onları bu dünyada 
da, öte dünyada da rahmetinden mahrum edecek ve onlar için alçaltıcı 
bir azab hazırlayacaktır. 

 
53. ayetle birlikte düĢünülmelidir bu ayet. Varlığını insanlığa rahmet 

olmaya adayanın koruyucusu Allah yeter. Yani burada Allah‟ın varlığını 
insanlığa rahmet olarak adayan nebisini Resulallah‟ı nasıl koruduğu 
ortada. 

 
 
58-) Velleziyne yü'zunel mu'miniyne vel mu'minati Bi ğayri 

mektesebu fekadıhtemelu bühtanen ve ismen mubiyna; 
 
Ġman etmiĢ erkeklere ve iman etmiĢ kadınlara yapmadıkları Ģeyler 

(iftira) ile eziyet edenlere gelince, onlar gerçekten bir iftira ve apaçık bir 
vebal yüklenmiĢlerdir. (A.Hulusi) 

 
58 - Mü'minîn ve mü'minâta istihkak kesp etmedikleri bir vechile 

ezâ edenler de Ģüphesiz bir bühtan (açık bir vebal) yüklenmiĢlerdir. 
(Elmalı) 

 
 
Velleziyne yü'zunel mu'miniyne vel mu'minati Bi ğayri 

mektesebu bir de mümin erkekler ve kadınları iĢlemedikleri Ģeylerle 
suçlayarak eza edenler, Yani mümin erkek ve kadınlara da eza edenler 
var. fekadıhtemelu bühtanen ve ismen mubiyna ama Ģunu iyi bilsinler 
ki böyle yapanlar çok büyük bir iftira etmiĢ olurlar ve bu sayede de büyük 
bir günah, vebal iĢlemiĢ olurlar, yüklenmiĢ olurlar. Bu apaçık bir suç olur. 

 
Kadın erkek iliĢkilerinin düzenlenmesinin illeti burada ima ediliyor. 

Belki açıkça söyleniyor, haysiyeti korumak. Yani insanın onur ve 



haysiyetini muhafaza etmek. Kadın erkek iliĢkilerinde vahyin getirdiği 
sınırların sebebi bu. 

 
 
59-) Ya eyyühenNebiyyü kul liezvacike ve benatike ve nisail 

mu'miniyne yüdniyne aleyhinne min celabiybihinn* zâlike edna en 
yu'refne fela yü'zeyn* ve kânAllâhu Ğafûran Rahıyma; 

 
Ey Nebi! EĢlerine, kızlarına ve iman etmiĢlerin hanımlarına de ki: 

"Cilbap"larını (dıĢ elbise) giysinler... Bu, onların tanınmalarına, bu yüzden 
de rahatsız edilmemelerine yarar... Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir. 
(A.Hulusi) 

 
59 - Ey o Peygamber! Zevcelerine ve kızlarına ve mü'minlerin 

kadınlarına hep söyle: cilbâblarından üzerlerini sıkı örtsünler, bu onların 
tanınmalarına, tanınıp da eza edilmemelerine en elveriĢli olandır, 
bununla beraber Allah bir gafûr rahîm bulunuyor. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühenNebiyy sen ey peygamberler ailesinin ferdi. kul 

liezvacike ve benatike ve nisail mu'miniyne yüdniyne aleyhinne min 
celabiybihinne eĢlerine, kızlarına, bütün mü‟minlerin hanımlarına toplum 
içine çıktıklarında üzerlerine tesettürü tam sağlayan elbiselerini 
almalarını söyle. 

 
Nur/31. ayeti ile birlikte anlaĢılmalıdır bu ayet. Nur suresi 31. ayeti 

daha önce ilgili yerde iĢlemiĢtik. O ayet özel. Bu ayet ise toplumsal 
tesettürle ilgilidir. Nur suresinin 31. ayeti bu ayetten önce inmiĢ olmak 
durumundadır. Çünkü onda baĢtan aksesuar olarak salınan örtünün 
göğüsleri, gerdanı da kapatması emr olunuyordu. Buradaki cilbab ise 
baĢtan ayağa bütün vücudu kapatan bir örtü olduğu ittifakla sabit. Eğer 
bu önce gelmiĢ olsaydı Nur/31 e gerek kalmazdı. Onun için Nur/31 önce 
gelmiĢ olmalıdır ki bu onu tamamlayan sosyal bir boyut katıyor tesettüre. 

 
Örtünme fıtridir. Hz. Adem‟den bahsedilirken Kur‟an da cinselliğini 

fark edince örtünme ihtiyacını hissettiği dile getirilir. ..ve tafika 
yahsıfani.. (Tâhâ/121) yani baĢladılar cennet bahçesinin yapraklarıyla 
kendilerini örtmeye. Örtünmenin fıtri olduğunu gösteriyor bu da. TeĢhir 
de, taciz de yasaktır. Yani bedenin kamuya açılması ve sergilenmesi, ya 
da kamuya aslında açık olmayıp özel bir güzellik olan, özel bir alan olan 
bedenin kamuya açılması için taciz edilmesi ikisi de yasaktır. Çünkü 
beden özeldir. Fakat kadın bedeni daha özeldir, çünkü kadın cinsi 



latiyftir, estetik bir formdur. Güzelliği temsil eder. Onun için beden 
kamuya açılamaz. 

 
Bu ayet illeti, nedeni içinde bir hükümdür. Yani ayetin illeti kendi 

içinde yer alır. Her hüküm illetini içinde barındırmaz. Bazen illeti uzun akıl 
yürütmeler yoluyla, uzu çabalar yoluyla bulunur. Bazılarında ise 
böylesine açıkça yer alır. 

 
zâlike edna en yu'refne fela yü'zeyn iĢte illet budur. Ġlleti kendi 

içindedir ki devamında da bu vardır onu okuyalım o zaman zâlike edna 
en yu'refne fela yü'zeyn bu onların hür ve Mü‟min kadınlar olarak 
tanınmaları ve rahatsız edilmemeleri için daha uygundur. Burada daha 
uygunluğu edna, daha uygundur, belki takvaya daha uygundur Ģeklinde 
de çevrilebilir. Ama daha uygundur. Mota mot çevirisi budur. 

 
Evet, illeti içindedir, bu da illetidir demiĢtik. Yukarıdaki, emrin illeti 

budur. Eza iffete yönelik her saldırıdır ayetteki eziyet. DeğiĢkendir fakat 
tanınma. Ġki illet vardı eza ve tanınma. Eza edilmemeleri, eziyet 
edilmemeleri. Bu eziyet edilmiyor madem ilahi hüküm kalkar mı 
denilecekse ikincisi var tanınma. Bu kalıcıdır.  

 
Cilbab örtünün niceliğinden çok bedeni örtme niteliğini ifade eder. 

Örten bir elbise olması Ģart, tesettür. Bu örtünme biçimi iffetsizleri 
simgelemeye baĢlarsa, herhangi bir örtünme biçimi, mesela birgün 
iffetsizleri, iffetsiz hanımları simgelemeye baĢlarsa, o örtünme biçimini 
terk etmek Ģart olur. Onun için tanınma yani arif, irfan, ma‟ruf iĢte marifet 
hep aynı kökten gelir ve tanınma. Nasıl bir tanınma? Temiz olarak ve 
mü‟min olarak tanınma, Mü‟min kadının simgesi olarak görülmektedir. 

 
Tesettür kadını korumak içindir, teĢri kılınmıĢtır. Yani kadını 

korumak içindir. Neden ve nasıl? Çünkü kadın erkeklerin istismarına 
açılmamıĢtır. Kadın erkeklerle, kiĢiliğiyle iliĢkiye girmesi, diĢiliği ile 
iliĢkiye girmemesi böyle temin edilmiĢtir. Kadının kiĢiliğinin geliĢmesi 
için kamuya cinselliğini açmaması, daha doğrusu karĢıt cinsle irtibata 
girdiğinde onunla kiĢiliği aracılığıyla iliĢki kurması, diĢiliği aracılığıyla iliĢki 
kurmaması burada esas alınmıĢtır. 

 
Vahiy özetle örtüye teabbüdi, ya da hukuki anlam yüklemez. Zaten 

ayetin sonu da bunu gösterir. ve kânAllâhu Ğafûran Rahıyma ne ki 
Allah zaten bağıĢlayıcıdır, merhamet edendir. Teabbüdi anlam yüklemez. 
Mesela domuz eti yasağında oldu gibi teabbüdi değildir. Veya hukuki 
anlam da yüklemez, mesela cinayet yasağında olduğu gibi. Fakat ahlaki 
anlam yükler. Onun içinde Kur‟an da takva örtüsü, takva elbisesi, libas 



üd takva hayrulah. Takva elbisesi iĢin ruhudur. Tesettürse bu ruhun 
bedenidir. Bu ikisi birlikte olduğunda ahlaki tamamlayıcılık gerçekleĢmiĢ 
olur.  

 
ĠĢte vahyin tesettür konusunda ki temel çıkıĢ noktası ahlakiliktir. 

Bunun bir boyutu bireysel, bir boyutu toplumsal olana uzanır. Nur suresi 
bireysel, ahzap suresi 59. ayette toplumsal olanı temsil eder. Çünkü 
vahiy kadın erkek iliĢkisinin kadının cinselliği, cinsel kimliğiyle değil, 
kadının kiĢiliğiyle, yani diĢiliğiyle değil kiĢiliğiyle kurması gerektiği bir 
insanı iliĢkiye dönüĢtürmeye çabalar. Bu gayrettir Kur‟an ın, vahyin 
gayreti. 

 
[Ek bilgi; Orijinal bir bakıĢ; BAġ ÖRTÜSÜ GERÇEĞĠ 
 
Ġslam, kadına örtünme önerisinde bulunur. Ne zamana kadar? Blûğ 

çağına girip adet görmeye baĢladıktan itibaren doğurganlığının devam 
ettiği sürece. Sonra açabilirsiniz der. Bunun gerekçesi, kadının ve 
doğuracağı çocuğun atalarından gelen genetik formunun korunabilmesi 
içindir görüĢündeyim.  

 
Bir örnek uygulamaya iĢaret etmek istiyorum. Bilindiği gibi 

Haralarda cins at yetiĢtiriciliği yapılırken diĢi ve erkek atların farklı cins 
veya karıĢık genlere sahip atlarla çiftleĢmesine kesinlikle izin verilmez. 
Çünkü değerlidir, milyarlarca dolar anlamına gelir.  Ana baba kimlikleri 
hakkında mutlaka kayıt tutulur. Hatta kızgın oldukları dönemlerde diğer 
atların yanına bile bırakılmaz. Tek amaç; cins genlerinin karıĢmaması, 
bozulmaması 
içindir…..http://ekabirweb.blogspot.com/2012/06/basortusu-gercegi.html] 

 
 
 
 
60-) Lein lem yentehil münafikune velleziyne fiy kulubihim 

meradun vel murcifune fiyl Mediyneti lenuğriyenneke Bihim sümme 
lâ yücaviruneke fiyha illâ kaliyla; 

 
Andolsun ki ikiyüzlüler, sağlıksız düĢünenler ve Medine'deki 

dedikodu yayanlar eğer vazgeçmezler ise, kesinlikle seni onlara salarız... 
Sonra orada sana az komĢuluk yapmıĢ olurlar. (A.Hulusi) 

 
60 - Celâlim hakkı için eğer vazgeçmezlerse o Münafıklar, 

kalplerinde maraz bulunanlar ve Ģehirde erâcif neĢr eden, tahrikât 

http://ekabirweb.blogspot.com.tr/2012/06/basortusu-gercegi.html
http://ekabirweb.blogspot.com/2012/06/basortusu-gercegi.html


yapanlar, mutlak ve muhakkak seni kendilerine musallat kılarız, sonra 
orada civarına pek az yanaĢabilirler. (Elmalı) 

 
 
Lein lem yentehil münafikune velleziyne fiy kulubihim 

meradun vel murcifune fiyl Mediyneh Ģu kesin ki eğer iki yüzlüler 
kalplerinde hastalık bulunanlar ve Ģehirde yalan haber yayarak ortalığı 
karıĢtıranlar buna bir son vermezlerse lenuğriyenneke Bihim sümme lâ 
yücaviruneke fiyha illâ kaliyla seni onların üzerine öyle bir salarız ki 
sonra kısa bir süre dıĢında sana komĢu olarak bile orada kalamazlar. 
Yani bir daha kısa bir süre hariç sana komĢu bile olamazlar, yurtlarını 
yuvalarını kaybederler. 

 
 
61-) Mel'uniyne, eyne ma sükıfu ühızû ve kuttilu taktiyla; 
 
Lânete uğramıĢlar olarak... Nerede bulunup ele geçirilirlerse, 

tutulurlar ve öldürülür de öldürülürler. (A.Hulusi) 
 
61 - Mel'un mel'un: nerede ele geçirilirlerse tutulurlar ve öldürülürler 

de öldürülürler. (Elmalı) 
 
 
Mel'uniyne, eyne ma sükıfu ühızû ve kuttilu taktiyla Allah‟ın 

rahmetinden dıĢlanmıĢ olarak görüldükleri yerde enselenip kesinkes 
öldürülürler. 

 
[Ek bilgi; {ĠRCAF,(60) aslında sarsıntı mânâsına olan "recfe"den 

alınarak ortalığı sarsacak tahrikler yapmak demektir ki, fiilî de olur, sözlü 
de. Bundan dolayı yalan yanlıĢ uydurma haberler yaymaya "ircaf" 
denildiği gibi, o yoldaki yalanlara da "eracif" denilir. Bunu yapanlar içinde 
münafıklar dahi varsa da ayrıca zikrolunması daha baĢkalarını da 
göstermiĢ oluyor ki Medine ve civarındaki Yahudilerdi.  

 
Bütün bunlar akıllarını baĢlarına alıp bu kötü huylarından tevbe 

ederek bu yaptıklarından vaz geçmezlerse azamet ve Ģanım hakkı için 
mutlak ve muhakkak seni onlara musallat kılar, saldırtırım, öldürülmelerin 
e ve uzaklaĢtırılmalarına teĢvik ve sevk ederim. "Sonra da senin civarına 
pek az yaklaĢabilirler. "Elmalı‟lı;- Kur‟an dili }] 

 
 
62-) SünnetAllâhi filleziyne halev min kabl* ve len tecide 

lisünnetillahi tebdiyla; 



 
Bu, önceden geçmiĢler içinde de Sünnetullâh'tır... Sünnetullâh'ın 

değiĢecek alternatifi asla yoktur! (A.Hulusi) 
 
62 - Allahın bundan evvel geçenler hakkındaki kanunu ki Allahın 

kanununu tebdile çare bulamazsın. (Elmalı) 
 
 
SünnetAllâhi filleziyne halev min kabl Allah‟ın daha öncekilere 

uyguladığı bir uygulamasıdır, sünnetidir, geleneğidir bu. ve len tecide 
lisünnetillahi tebdiyla Sen Allah‟ın uygulamasında, sünnetinde, 
geleneğinde asla bir değiĢiklik bulamazsın. Yani ilahi, kevni yasalar. Ġster 
tabiata koyduğu Allah‟ın yasaları olsun, ister toplumsal dönüĢümün 
yasaları olsun isterse biraz önce tesettür ayetinde dile getirdiğimiz gibi 
insanın fıtratında bulunan yasalar olsun. Ki insanın fıtratında güzelliğe 
eğilim. Erkeğin fıtratında kadına eğilim, erkeğin fıtratında görme isteği. 
Kadının fıtratında ise güzelliği gösterme isteği ve bütün bunlar dikkate 
alınarak Allah, insan iliĢkilerini sağlıklı bir zemin üzerine inĢa ediyor. 
Zihinlerimizi inĢa ediyor.  

 
ĠĢte bütün bunlar aslında, temelde Allah‟ın varlıkların içine 

yerleĢtirdiği temel yasalara bağlı olarak geliĢtirilen hükümlerdir. Bunu da 
en iyi bilen Allah‟tır, çünkü O elâ ya‟lemü men halâk.. (Mülk/14) 
yarattığını bilmez mi? yarattığı insanın neye zaafı olduğunu, neyi kötüye 
kullanacağını neyi istismar edeceğini, neyin altından girip üstünden 
çıkarak olumlu bir imkanken olumsuza çevireceğini çok iyi bilir. Onun 
içinde istismar kapılarını gösterip o kapıların kapanmasını istemektedir 
kullarından. Bunu da kendi çıkarı için değil, yine insanın çıkarı için 
yapmaktadır. 

 
[Ek bilgi; Sünnetullah hakkında geniĢ bilgi Ahzab/38) ayette)] 
 
 
63-) Yes'elükenNasü 'anis sa'ati, kul innema 'ılmuha 'indAllâh* 

ve ma yüdriyke lealles sa'ate tekûnü kariyba; 
 
Ġnsanlar sana o saatten (ölüm) sorarlar... De ki: "Onun ilmi ancak 

Allâh indîndedir"... Sana bildiren nedir, belki o saat yakındır! (A.Hulusi) 
 
63 - O nâs sana saatten soruyor, de ki: onun ilmi Allahın 

nezdindedir ve ne bilirsin belki o saat yakında olur. (Elmalı) 
 
 



Yes'elükenNasü 'anis sa'a insanlar sana son saat hakkında 
soruyorlar. kul innema 'ılmuha 'indAllâh Peki, bilebilir mi Resulallah? 
Yani insanlar ona son saati soruyorlar da Resulallah‟ın bileceği bir Ģey mi 
soruyorlar? ĠĢte cevabı böyle ver diyor; De ki onun bilgisi sadece Allah 
katındadır. Hani Yes'eluneke anis saati eyyane mursaha. (A‟raf/187) 
son saatin ne zaman kopacağını sana soruyorlar, sen onun ne zaman 
olacağını nereden bileceksin ki, nasıl bileceksin ki Olacak iĢ değil. Ya 
kıyameti hesaplamaya kalkanlara ne demeli 

 
ve ma yüdriyke lealles sa'ate tekûnü kariyba sana kim bildirebilir 

ki son saat belki yakındır. Müfessir Tahir Bin AĢur‟un ifade ettiği gibi belki 
de uzaktır. Sözün geliminden bu anlam çıkar diyor, Belki yakındır beklide 
uzaktır. 

 
Hadislerin bazılarında toplumsal çözülme ve medeniyetlerin çöküĢü 

de kıyamet olarak nitelendiriliyor. Yani son saat; bireyin son saati var, 
medeniyetlerin son saati var, toplumların son saati var, devletlerin son 
saati var ve kozmik son saat var. Kozmik kıyamet, kozmik çöküĢ. Onun 
için iç içe bir son saatler zincirinden söz etmek lazım. 

 
 
64-) ĠnnAllâhe leanel kafiriyne ve e'adde lehüm se'ıyra; 
 
Muhakkak ki Allâh, hakikat bilgisini inkâr edenlere lânet etmiĢ; 

onlara alevli ateĢi hazırlamıĢtır. (A.Hulusi) 
 
64 - ġu muhakkak ki Allah kâfirleri lânetlemiĢ ve onlara bir çılgın 

ateĢ hazırlamıĢtır. (Elmalı) 
 
 
ĠnnAllâhe leanel kafiriyne ve e'adde lehüm se'ıyra neden böyle 

bir ayetler silsilesinin arkasından kıyamet geldi? Biraz önce açıklamama 
dayalı olarak bunu cevabı verilebilir. Eğer bir toplumda kadın erkek 
iliĢkilerinin zemini bozulursa o toplumun son saati gelir. Yani oralardan 
yola çıkarak toplumsal son saati, Medeniyetlerin son saatinin nasıl 
geldiğini insan iliĢkilerinin bozulmasından yola çıkarak anlayabilirsiniz.  

 
ĠnnAllâhe leanel kafiriyne ve e'adde lehüm se'ıyra Ģüphe yok ki 

Allah inkarcıları rahmetinden mahrum etmiĢ ve onlar için yakıcı, daha 
doğrusu se‟ıyr, kıĢkırtılmıĢ bir ateĢ. Yani çılgın bir ateĢ, çılgınca bir ateĢ 
hazırlamıĢtır. 

 
 



65-) Halidiyne fiyha ebeda* lâ yecidune Veliyyen ve lâ Nesıyra; 
 
Sonsuza dek orada yaĢarlar... Bir velî ve bir yardımcı da 

bulamazlar. (A.Hulusi) 
 
65 - Onda muhalled kalırlar ve ne bir veliy bulabilirler ne de bir 

nasîr. (Elmalı) 
 
 
Halidiyne fiyha ebeda onlar orada ebediyen kalacaklardır. lâ 

yecidune Veliyyen ve lâ Nesıyra ne bir dost, ne de bir yardımcı 
bulabilecekler. 

 
 
66-) Yevme tükallebu vucuhühüm fiyn nari yekulune ya leytena 

eta'nAllâhe ve eta'ner Rasûla; 
 
Vechlerinin (Ģuurlarının) o ateĢe dönüĢeceği (piĢmanlıkla 

yanacakları) o süreçte: "Yazıklar olsun bize! KeĢke Allâh'a itaat etseydik, 
keĢke O Rasûl'e itaat etseydik" derler. (A.Hulusi) 

 
66 - O gün yüzleri ateĢte çevrilirken ah derler: ah ne olurdu bizler 

Allaha itaat edeydik, Peygambere itaat edeydik. (Elmalı) 
 
 
Yevme tükallebu vucuhühüm fiyn nari yekulu ateĢte yüzlerinin 

ters çevrildiği o gün diyecekler kitükallebu dikkat buyurun vucuhuhü, 
yüzlerin ateĢte ters çevrilmesi. Bu ne olabilir ki? Maskelerin eriyip yanıp 
dökülerek gerçek yüzlerin ortaya çıkması olmasın sakın. Bana bunu 
çağrıĢtırdı. Dünyada ki manevi durumu orada bedene dönüĢmüĢtür. 
Dünyada yılan gibi bir ahlaka sahip, insanları zehirliyordu orada o 
manevi hali kendi cismine dönüĢecek. Kimi merkep suretinde,i kimi deve 
suretinde. Resulallah‟ın ahiretle ilgili miraç hadisinde anlattıklarını 
hatırlarsanız, insanın dünyadaki manevi resminin ahirette kendi bedeni 
olacağı gerçeğini de anlarsınız. 

 
ya leytena eta'nAllâhe ve eta'ner Rasûla peki ne diyecekler. Hani 

yüzlerinin maskelerini döktüğünde ateĢ diyecekler ki ah..! keĢke Allah‟a 
itaat etseydik, Resule itaat etseydik. 

 
 
67-) Ve kalu Rabbena inna eta'na sadetena ve küberaena 

feedallunes sebiyla; 



 
Daha da dediler ki: "Rabbimiz... Muhakkak ki biz önderlerimize ve 

inanç büyüklerimize itaat ettik de (onlar da) bizi (Hak) yoldan saptırdılar." 
(A.Hulusi) 

 
67 - Ya Rabbena, demektedirler: doğrusu bizler beylerimize ve 

büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlıĢ yola götürdüler. (Elmalı) 
 
 
Ve kalu Rabbena inna eta'na sadetena ve küberaena 

feedallunes sebiyl yine rabbimiz diyecekler, fakat biz ileri gelenlerimize, 
büyüklerimize uyduk, yöneticilerimize uyduk, liderlerimize uyduk. 
Sonuçta onlarda bizi yoldan saptırdı. Yani taklit ettik, kafamızı 
kullanmadık, birilerinin arkasına takıldık bu hale geldik. 

 
Furkan/27-28. ayetlerini hatırlayalım ki, bir üstteki ayeti hatırlatıyor 

zaten; 
 
Ve yevme ye'adduzzâlimü alâ yedeyhi yekulü ya leytenit 

tehaztü maar Rasûli sebiyla. (Furkan/27) o gün kiĢi arkasına düĢtüğü 
adamın kendisini bile kurtaramadığını görünce can sıkısından elinin 
kemiğine diĢini geçirecek ve diyecek ki diyor; KeĢke bu adamın arkasına 
düĢmeseydik. 

 
Ya veyleta leyteniy lem ettehız fülanen haliyla. (Furkan/28) evet, 

keĢke Resulallah‟ı takip etseydim de falanca adamı dost edinip arkasına 
peĢine takılmasaydım. Diyecek diyor. 

 
 
68-) Rabbena atihim dı'feyni minel azâbi vel'anhüm lâ'nen 

kebiyra; 
 
"Rabbimiz, onlara iki misli azap ver ve onlara çok büyük bir lânetle 

lânet et." (A.Hulusi) 
 
68 - Ya Rabbena onlara azâbın iki katlısını ver ve kendilerini büyük 

bir lânet ile lânetle. (Elmalı) 
 
 
Rabbena atihim dı'feyni minel azâbi vel'anhüm lâ'nen kebiyra 

Rabbimiz ne olur onlara iki kat azab ver ve onları rahmetinden tamamen 
dıĢla diyecek, yalvaracak. Yani iblisleĢmeyi dua edecek, tamamen dıĢla 
onları iblisleĢtir diyecekler. 



 
 
69-) Ya eyyühelleziyne amenû lâ tekûnu kelleziyne azev Musa 

feberraehullahu mimma kalu* ve kâne indAllâhi veciyha; 
 
Ey iman edenler! Musa'ya eziyet verenler gibi olmayın! Allâh, Onu 

(onların) dediklerinden temize çıkardı... Allâh indînde vechini teslim etmiĢ 
idi. (A.Hulusi) 

 
69 - Ey o bütün iman edenler! Sizler o, Musâ ya ezâ edenler gibi 

olmayıp, ezâ ettiler de Allah, onu onların dediklerinden tebrie etti temize 
çıkardı, o, Allah yanında yüzlü idi. (Elmalı) 

 
 
Ya eyyühelleziyne amenû lâ tekûnu kelleziyne azev Musa ey 

iman edenler Musa‟ya eziyet eden Ġsrail oğulları gibi olmayın. Ġlginç 
değerli dostlar. Yani kısaca YahudileĢmeyin ey ümmeti Muhammed. 
Diyor. Ümmeti Musa‟da sizin gibi Müslüman idiler, fakat yoldan çıkarak 
YahudileĢtiler. Sizde ümmeti Muhammed olarak vahyi taĢımak gibi büyük 
bir göreve seçildiniz.  

 
SeçilmiĢ olmanızı siz torpil olarak düĢünüp, algılayıp da yan gelip 

yatıp Allah‟a isyan etmeye kalkarsanız YahudileĢmiĢ olursunuz. Buna 
hakkını verin sorumluluğunuzu yerine getirin. Peygamberinize sıradan 
biri muamelesi yapmayın YahudileĢen Ġsrail oğulları gibi. 

 
feberraehullahu mimma kalu Hatırlayın ki Allah onların 

ithamlarına karĢılık onu temize çıkarmıĢtı ve kâne indAllâhi veciyha ve 
O Allah katında zaten hatırlı, zaten Ģerefli, onurlu biriydi. 

 
 
70-) Ya eyyühelleziyne amenüttekullahe ve kulu kavlen 

sediyda; 
 
Ey iman edenler! Allâh'tan (yaptıklarınızın sonucunu yaĢatacak 

olan sisteminden) korunun ve sağlam söz söyleyin! (A.Hulusi) 
 
70 - Ey o bütün iman edenler Allah dan korkun ve sağlam söz 

söyleyin. (Elmalı) 
 
 
Ya eyyühelleziyne amenüttekullahe ve kulu kavlen sediyda Ey 

iman edenler Allah‟a karĢı sorumlu davranın ve sözü yerinde ve doğru 



olarak söyleyin. Daha doğrusu sözü dosdoğru, doğru yerde, doğru 
zamanda, doğru bir biçimde söyleyin. 

 
Sediyd, aslında bir gediği dolduran söz, lafı gediğine koymak bizde 

karĢılığı dilsel karĢılığı. Sözün gediğini bulsun, yerini bulsun. Sözün gücü 
doğruluğundan kaynaklanır diyor yani. 

 
 
71-) Yuslıh leküm a'maleküm ve yağfir leküm zünubeküm* ve 

men yutı'ıllahe ve RasûleHU fekad faze fevzen 'azıyma; 
 
(Ki Allâh da) sizin davranıĢlarınızı düzeltsin ve suçlarınızı örtsün... 

Kim Allâh'a ve Rasûlüne itaat ederse, gerçekten büyük bir kurtuluĢ ile 
kurtuluĢa ermiĢtir. (A.Hulusi) 

 
71 - Ki iĢinizi yoluna koysun ve günahlarınıza mağrifet buyursun, 

her kim de Allaha ve Resulüne itaat ederse o hakikaten büyük murada 
ermiĢtir. (Elmalı) 

 
 
Yuslıh leküm a'maleküm ve yağfir leküm zünubeküm o 

zamanda sizin iĢlerinizi yoluna koyar ve günahlarınızı bağıĢlar Allah eğer 
böyle yaparsanız. ve men yutı'ıllahe ve RasûleHU fekad faze fevzen 
'azıyma her kim Allah‟a ve Resulüne itaat ederse iyi bilsin ki o nihai 
kurtuluĢa ermiĢ demektir. KurtuluĢ tasavvurumuzu yeniden inĢa ediyor. 
Ben kurtuldum diyenler kurtulmak nedir onu vahiyden öğrenin. 

 
 
72-) Ġnna 'aradnel emanete ales Semavati vel Ardı vel cibali 

feebeyne en yahmilneha ve eĢfakne minha ve hamelehel Ġnsan* 
innehu kâne zalumen cehula; 

 
Muhakkak ki biz o Emaneti (Esmâ Ģuuruyla yaĢamayı), semâlara 

(benlik bilincine), arza (bedene) ve dağlara (organlara) önerdik de, onu 
yüklenmekten kaçındılar (Esmâ bileĢimleri onu açığa çıkarmaya 
elvermedi); ve ondan korktular! Onu, Ġnsan (hilâfeti oluĢturan Esmâ 
mânâlarını açığa çıkarma Ģuuru) yüklendi! Muhakkak ki o zâlim 
(hakikatini hakkıyla yaĢamakta yetersiz) ve cahildir (sınırsız Esmâ'yı 
bilmede yetersizdir)! (A.Hulusi) 

 
72 - Evet, biz o emaneti Göklere, Yere ve Dağlara arz ettik, onlar 

onu yüklenmeğe yanaĢmadılar, ondan korktular da onu insan yüklendi, o 
cidden çok zalim, çok câhil bulunuyor. (Elmalı) 



 
 
Ġnna 'aradnel emanete ales Semavati vel Ardı vel cibal iĢin 

gerçeği Ģu. Biz akıl ve irade emanetini göklere ve yere ve dağlara 
sunmuĢtuk. Ġyi ile kötüyü seçme yeteneği burada emanet. Bu ayet 
emanet ayeti diye bilinen bu ayet Bakara/30. ayeti olan hilafet ayeti ve 
A‟raf/172. ayeti olan misak ayetiyle birlikte okunduğu zaman anlaĢılabilir. 

 
feebeyne en yahmilneha ve eĢfakne minha fakat sorumluluktan 

kaçıp onu üstlenmek istemediler. Yerler gökler sırtlanmadı. ve 
hamelehel Ġnsan nihayet onu insan üstlendi. Yani ey insan yükün, 
göklerin ve yerin taĢımayacağı bir yük. Bu kadar ağır, insan olmak bu 
kadar ağır bir yükü taĢımak demektir. Onun için gökleri ve yeri Allah 
senin emrine verdi, seni onun emrine vermedi. Neden? Çünkü sen irade 
ve akıl sahibisin, ira de ve akıl bu kadar önemli. Yerleri ve gökleri emrine 
boyun eğdirebilirsin bu akıl sayesinde. 

 
innehu kâne zalumen cehula ne var ki o, yani insan da zalim ve 

cahil biri olup çıktı. Buradaki kâne; keynunet, yani ontolojik olarak baĢtan 
beri öyle oluĢu değil sayrureti, daha sonradan bir Ģey yaparak baĢka bir 
Ģey olmayı ifade eder. Onun için insan baĢlangıçta emaneti aldı fakat 
emanete sahip çıkmayıp ihanet etti, zalim ve cahil biri olup çıktı anlamına 
gelir ki, Ġsra/27. ayetinde Kâne, yine bu anlama, sayruret anlamına 
kullanılır. Suyuti Ġtkan‟nın 2. cildinin 17. sayfasında edatları iĢlerken 
kânenin sayruret anlamına da atıf yapar.  

 
Ve lekad kerremna beniy Adem.. (Ġsra/70) biz ademoğluna kat 

kat ikram ettik, onurlu kıldık. 
 
halaknel'Ġnsane fiy ahseni takviym. (Tin/4) biz insanı en güzel 

surette yarattık ayetleri böyle anlamamızı Ģart koĢar. Çünkü insan 
doğuĢtan pavlus Hıristiyanlığının dediği gibi ilk günahla doğmaz, masum 
doğar, fakat sonradan saptırabilir. 

 
 
73-) Li yu'azzibAllâhul münafikıne vel münafikati vel 

müĢrikiyne vel müĢrikâti ve yetubAllâhu alel mu'miniyne vel 
mu'minat* ve kânAllâhu Ğafûran Rahıyma; 

 
Allâh, münafık erkeklerle münafık kadınları ve müĢrik erkeklerle 

müĢrik kadınları azaplandıracak; iman etmiĢ erkeklerle iman etmiĢ 
kadınların tövbelerini de gerçekleĢtirecektir... Allâh Ğafûr'dur, 
Rahıym'dir.(A.Hulusi) 



 
73 - Çünkü Allah münafikîn-ü münafikate ve müĢrikîn-ü müĢrikâta 

azâb edecek, mü'minîn-ü mü'minata da Allah tevbe ile nazar buyuracak, 
ve Allah gafur rahîm bulunuyor. (Elmalı) 

 
 
Li yu'azzibAllâhul münafikıne vel münafikati vel müĢrikiyne vel 

müĢrikât bundan dolayıdır ki Allah iki yüzlü erkeklerle kadınlara, 
Allah‟tan baĢkasına ilahlık yakıĢtıran erkekler ve kadınlara azab edecek 
veya azabı kelime manasıyla, etimolojik kök anlamıyla alırsak onları 
kendisinden mahrum edecek, onlardan yüz çevirecek, iliĢki kesecek diye 
de anlayabiliriz. 

 
ve yetubAllâhu alel mu'miniyne vel mu'minat inanan erkeklerin 

ve kadınların tevbelerini de kabul edecek. Yani öbürlerinden yüz çevirip 
inanan erkekler ve kadınlara dönecek, yönelecek. ve kânAllâhu 
Ğafûran Rahıyma zira Allah zaten bağıĢlayandır, merhamet kaynağıdır. 

 
Bu ayetle biten Ahzab suresinin en sonunda biz de diyoruz ki; 

Rabbimiz bizi de bu sonsuz bağıĢına, sonsuz merhametine nail et. O 
sonsuz okyanustan bizim de üstümüze rahmet boca et. Amin..! 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ġslamoğlu Tef. Ders. SEBE‟ SURESĠ (01-21) (134) 
 
 
"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; (Tâhâ 25-26-27-28) 
 
Rabbim, göğsüme geniĢlik ver, kolaylaĢtır iĢimi, düğümü çöz 

dilimden, ki anlasınlar beni. Amin! Amin! 
 
Değerli Kur‟an dostları bugün Kur‟an ülkemizin yepyeni bir sitesine 

daha ayak basacağız. Görmediğimiz, gezmediğimiz, bize yepyeni Ģeyler 
söyleyen, bize yep yeni tecrübeler kazandıran sokaklarına, 
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mahallelerine, hanelerine, yani ayetlerine, cümlelerine, kelimelerine 
gireceğiz. O bizim, biz onun olacak, tanıĢ olacağız,biliĢ olacağız, sarıĢ 
olacağız.  

 
Vahiy Allah‟ın rahmetinin bir eseri olarak inmiĢ bir Ģey değil, inmeye 

devam eden bir Ģey olarak yüreğimizi bulacak. Bireysel, toplumsal, 
ekonomik sosyal, siyasal, maddi, manevi dertlerimize ilacı vahyin 
eczanesinden arayacağız. Hayatın prospektüsünü, yani kullanım 
kılavuzunu vahyin ıĢığında okuyacağız. Vahiy aydınlatacak önümüzü, 
rabbimizle diyalogumuz, kendimizle diyalogumuza, eĢya ile, tabiatla, 
yerle ve gökle diyalogumuza dönüĢecek. Varlık bir diyalog olacak ve biz 
bu diyalog zincirinde bir aktif halka olacağız. 

 
Sebe suresi keĢfedeceğimiz bu yeni site, Kur‟an ın mevcut Mushaf 

diziminde 34. suresi. Sure adını güney Arabistan‟da ki bir su medeniyeti 
olan ve ipek yolunun hakimi olan Sebe krallığından alır. Bu krallıktan söz 
eden 15 ile 20. ayetler aslında geçmiĢte olup bitmiĢ bir olaydan değil, yer 
yüzünde ki her iktidarı bekleyen mukadder akıbetten söz eder.  

 
Sebe geçmiĢ zamanlarda yaĢamıĢ bir süper güçtür. Kendi çağının 

süper gücü. Sure bu adı almakla aslında dünyevi her iktidarın geçiciliğine 
vurgu yapar. Süper güçlük iddialarının, tarihin mutlaka tozlu yaprakları 
arasında bir gün unutulup gideceğini ve geriye baki kalanın Allah 
olduğunu insanın da Allah‟a yakın olduğu oranda, Allah‟la sıcak iliĢkiler 
kurabildiği oranda kalıcı mutluluğu yakalayacağını, değilse geçici 
mutlulukların yerinde yeller eseceğini bu sure ile ibreti alem olarak gözler 
önüne serer. 

 
Hz. Peygamber döneminde surenin bu adla anılıp anılmadığını 

bilmiyoruz. Fakat hadis ve tefsir kaynaklarımızda surenin anıldığı tek isim 
bu,  

 
Sebe. Surenin zamanına gelince; Sure Mekki, bunda ittifak var. 

Aksi iddialar herhangi bir mesnede dayanmamakta. Sure iniĢte nüzul  
sıralamasında 58. sırada yer alıyor. Lokman suresi ile zümer suresi 
arasında inen bir sure olarak kabul ediliyor. 

 
Sebe 9. ayetle Ġsra/92. ayet arasında gerçekten açık bir irtibat var. 

Bu irtibat bize Ģunu gösterir; Sebe suresiyle Ġsra suresi iniĢte ardıĢık, 
yani zaman olarak birbirine yakın inmiĢ iki suredir. Buradan yola çıkarak 
Sebe suresinin Mekke‟de ki iniĢ dönemini yaklaĢık olarak tayin ve tespit 
edebiliriz ki bu da 3 dilime ayrılmıĢ olan Mekke döneminin orta 



periyodunda, yani yaklaĢık 7. yılla 10. yıl arasına gelen bir periyoda, belki 
6. yılla 9. yıl arasına gelen bir periyoda inmiĢ olmalıdır. 

 
Surenin konusu, isminden de anlaĢılacağı gibi ana fikri dünyevi her 

iktidarın, dünyevi her servetin, her namın ve niĢanın mutlaka geçici 
olduğu, kalıcı olanın kutsalla irtibatlı olduğu, ama dünyada verilmiĢ her 
iktidarın mutlaka bir gün gelip vadesini tamamlayacağı fikridir. Hepsi de 
Mekki olan Fatiha, En‟am, Kehf ve Fatır sureleri gibi Sebe suresi de 
Hamd ile baĢlar. Yani Hamd‟i Allah‟a sonsuz övgü ve senayı telkinle 
baĢlar. Hamd ile baĢlaması insanoğlunun, Allah‟ın verdiğinde de 
aldığında da bir nimete karĢı hamd etme yükümlülüğünü dile getirir.  

 
Gerçekten de Ģükürden farklı olarak hamd sadece nimet verilince 

değil alınınca da yapılandır. Çünkü o vermiĢti, aldığında da hamd 
edersiniz. Yani iktidar verince hamd edersiniz alınca da hamd edersiniz. 
Ama Ģükrü sadece verince yaparsınız. O vermiĢti, O aldı.  

 
Ġkincisi bir daha verebilir. Onun için hamd etmek durumundasınız.  
 
Üçüncüsü daha büyüğünü alabilirdi. Bunun için hamd etmek 

durumundasınız. Alınca da hamd edersiniz.  
 
Dördüncüsü daha küçüğünü alıp, daha büyüğünü verebilir. Yani 

büyüğünü vermek için küçüğünü almıĢ olabilir. Onun için hamd 
etmelisiniz.  

 
BeĢincisi sizin için onun verilmesi mi yoksa alınması mı hayırlı 

bunu bilemeyebilir siniz. Parçayı görürsünüz fakat bütünü görmediğiniz 
için o parçanın elinizde olması mı, yoksa çıkması mı sizin ebedi 
mutluluğunuz için hayırlıdır bunu gerçek anlamda bilen tek zat Allah‟tır. 
ĠĢte onun için hamd edersiniz. Yani sure bütün bu Ģeyleri anlatmak için 
hamdle baĢlar ve ardından Ģirki reddeden ayetle devam eder.  

 
ġirki ret, kula kulluğu redir. Çünkü Allah‟a ait bir vasfı, bir niteliği, bir 

özelliği Allah dıĢında bir varlığa yakıĢtırmak, onun karĢısında insanın 
nesneleĢmesidir. Ġnsanın onun karĢısında onuruna, Ģerefine, haysiyetine 
yönelik bir azaltma operasyonudur. ġirk bunun için Allah‟a karĢı zulüm 
değil, insanın kendisine karĢı yaptığı bir zulümdür. Ve kula kullukla 
sonuçlanan her türlü süreç Ģirktir. ĠĢte bunun için Ģirki reddeden bir ayetle 
girer konuya sure. Ve arkasından tevhide davet eder. 

 
Tevhid; öz olarak varlığın amaçlı ve anlamlılığı demektir. Tabii ki bu 

da varlığın, varlık zincirini oluĢturan her bir halkanın kendi arasında ki 



bağlantı ve bağıntıya delalet eder. çünkü tevhid her Ģeyin her Ģeyle 
bağlantısı ve her Ģeyin bir Ģeyle bağlantısıdır. Bu anlamda tevhid Allah‟ın 
varlık üzerinde ki müdahalesine iman etmedir. Varlığın Allah‟tan 
bağımsız olmadığını görmek bilmek ve inanmaktır. 

 
9. ayet göğün ve yerin bilgisinin görünenle sınırlı olmadığını 

görünmeyenin daha fazla olduğunu ifade eder. Yani tevhid aslında bizi 
varlığın bize açılan ve açılmayan iki kapısı önüne getirip bırakır. O 
kapının önünde bize Ģunu söyler; 5 duyu ile yetinme ey insan. Aklı kullan 
kabuğu aĢ, bilgiyi ara. Açık kapıdan gir açılmamıĢ kapıyı vur. Ola ki 
hakkını verirsen, doğru tıklatırsan, emek sarf edersen, açılmıĢ olanı iyi 
kullanırsan, açılmamıĢ olanda önüne serilebilir.  

 
Bu bilgi iktidar ve ihtiĢam getirir. Elbette bilginin kendisi sahici 

Krallıktır ve her Krallık bilgiyle gelir. Ama yaratılıĢın amacına uygun 
kullanılabilir bu iktidar, aykırı da kullanılabilir. ĠĢte 10 ve 14. ayetler 
arasında Davud ve Süleyman AS. örnekleri yaratılıĢın amacına uygun 
olarak kullanılan iktidara verilen iki örnektir. Ve tabii ki 15 – 21. ayetler 
arasındaki de Sebe medeniyeti, uygarlığı gibi yaratılıĢın amacına aykırı 
kullanılan bir iktidarın, bir görkemin, bir refahın, o refahın kullanıcıları 
tarafından nasıl elden çıkarıldığı, nasıl bir belaya dönüĢtüğü ve nasıl yok 
olduğunun örneği, ama daha doğru bir ifade ile ibreti dile getirilir. Fakat 
yasa bellidir. Ġster Davud‟un ve Süleyman‟ın Adalet ve hikmet devleti, 
ister Sebe Krallarının kudret ve saltanat devleti olsun. Hepsinin de 
akıbeti ortaktır. Dünyevi her iktidar geçicidir. Kalıcı olan Allah‟ın mutlak 
iktidarıdır. Bütün bu örnek ve ibretlerin sonucunda ortak ders budur. 

 
Kalıcı iktidar Allah bilinciyle elde edilir. Ayetler bizi bu noktaya 

getirir sure boyunca ve sonuçta Ģu gerçeği, hepimizi titretmesi gereken 
Ģu muhteĢem gerçeğin önüne getirip bırakır. 

 
Kul innema e'ızuküm Bi vahıdetin, en tekumu Lillâhi mesna ve 

fürada.. (46) size bir tek Ģey tavsiye edeceğim de. De ki; Ey tüm insanlık 
size bir tek Ģey tavsiye edeceğim; Ġster baĢkalarıyla birlikte olun, ister 
yalnız baĢınıza olun Allah‟ın huzurunda bulunduğunuzu asla, ama asla 
unutmayın. Allah‟ın huzurunda bulunmak, iĢte insana ebedi mutluluk 
bilincini tattıracak olan Ģey budur. Allah‟ın huzurunda bulunduğu bilinci. 
Ġnsan esas duruĢunu, klas duruĢunu u bilinç sayesinde edinir. Eğer 
sürekli Allah‟ın huzurunda bulunduğu bilincini kaybetmezse o zaman 
sadece Allah karĢısındaki haddini bilmiĢ olmaz. EĢya, servet, iktidar 
dünya karĢısındaki kadrü kıymetini de bilmiĢ olur.  

 



Bunu bilmek insana neyi getirir? En büyük Ģeyi; Kula kul olmamayı. 
Dünyaya kul olmamayı, eĢyaya kul olmamayı getirir. Kendini bilmeyi 
getirir, daha ne getirsin ki. Eğer biri kendini biliyorsa onun elde ettiği 
sahici iktidarı hangi güç, hangi kudret, hangi silah elinden alabilir ki, onu 
kim korkutabilir ki. Kendini bilen rabbini bilir, Kendini ve rabbini bilen 
Allah‟ın rızasından ve cennetten aĢağısına gitmez. Dolayısıyla ucuza 
gitmez. Onun için Allah‟tan baĢka kimse ona değer biçemez, fiyat 
biçemez. Allah‟tan baĢka kimsenin kendisine değer biçemeyeceği biri 
olmak yer yüzünde, Ģu fani dünyada insanoğlunun olabileceği en yüksek 
yerde olmaktır.  

 
ĠĢte bu sure bunu verir ve bu ayetin önüne getirip insanı bırakır. 

ġimdi bu girizgâhtan sonra Sebe suresine geçebiliriz. 
 
 
BismillahirRahmanirRahıym 
 
1-) ElHamdu Lillâhilleziy lehu ma fiys Semavati ve ma fiyl Ardı 

ve lehül Hamdu fiyl ahireti, ve "HU"vel Hakiymül Habiyr; 
 
Hamd, semâlarda (bilinç mertebeleri) ve arzda (beden) ne varsa 

kendisi için olan Allâh'a aittir! Sonsuz gelecek yaĢamda dahi Hamd O'na 
aittir! "HÛ"; Hakiym'dir, Habiyr'dir. (A.Hulusi) 

 
01 - Hamd o Allah‟ındır ki Göklerde ne var, Yerde ne varsa hep 

onun, Âhirette de hamd onun, ve o öyle hakîm öyle habîr ki: (Elmalı) 
 
 
ElHamdu Lillâhilleziy lehu ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard 

rahman, rahim Allah adına. Hamd tümüyle, her çeĢidiyle, bütünüyle 
göklerde ve yerde var olan her Ģeyin gerçek sahibi Allah‟a mahsustur.  

 
Girizgâhta Kur‟an da hamd ile baĢlayan 5 sureden biri olduğunu 

söylemiĢtim bu surenin. Hamdin Ģükürden farklı olan yanlarına 
değinmiĢtim. Sadece verilince değil, o nimet elden alınınca da hamd 
edilir demiĢ ve bunun beĢ gerekçesini saymıĢtım. Burada Hamd ile 
girmemizi telkin eden bu sure aslında bizim hamd etmemiz gereken en 
büyük nimetin Allah‟ın insanoğluna tenezzül buyurup vahyini indirmesi 
olduğunu ima eder.  

 
Vahiy ilahi rahmetin bir eseri. Rabbimiz insanoğluna tenezzül 

buyurmuĢtur. Verdiği akıl ve irade aslında yeterdi Ġnsanoğlunun bir 
mazereti de kalmamıĢtı. Fakat O‟nun insanoğluna olan sevgi Ģefkat ve 
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merhametinin büyüklüğüne bakınız ki; Akıl verdim yetmez mi, irade 
verdim yetmez mi demedi, bir de vahiy verdi. Ve sadece tek bir vahiy 
değil, ardı ardına defaatle vahiy ile insanlığı uyardı, peygamberler 
gönderdi. ĠĢte bu Allah‟ın insana olan büyük sevgisinin niĢanesidir ve biz 
bunun için insanlık olarak rabbimize özel olarak hamd etme 
makamındayız. Bizi kale aldığı için, bize tenezzül buyurduğu için. O‟nun 
bize değil, bizim O‟na ihtiyacımız olduğu halde bizim yakamızı 
bırakmadığı için. Bizi kendi halimize bırakmadığı için. Eğer bizi bize 
bıraksaydı kesinlikle bizi benliğimizin eline bırakmıĢ olur, dolayısıyla 
kendi kendimizi beĢ paralık etmeye bırakmıĢ olurdu. Ama O buna izin 
vermedi, bunun içinde O‟na hamd etmek durumundayız. Adeta insana 
Ģunu söyledi; Ġnsan o kadar kıymetli ki, o kadar değerli ki mahlukat 
içinde, yaratıklar içinde, insanı kendisine bile bırakmaya gelmez. Bize 
verdiği mesaj buydu. Bu mesajı alan herkes gibi biz de O‟na sonsuzca 
hamd ederek baĢlıyoruz. 

 
ve lehül Hamdu fiyl ahireh öteki alemde de hamd, övgü, sena 

sadece O‟na mahsustur. Ġlginçtir Ahirette ibadetin olmadığını biliyoruz, 
ibadet dünyadadır. Fakat ahirette bir Ģeyin olduğunu devam ettiğini 
öğrenmiĢ bulunuyoruz. Hamd. Gerçekten de Hamd devam edecek. 
Kur‟an ın ifadesi ile, 

 
“ve ahıru da'vahüm enil Hamdu Lillâhi Rabbil alemiyn.” 

(Yunus/10) Onların davaların en sonu, yani tekamüllerini tamamlayıp 
insanoğlunun en mükemmel hali güzelliğin en mükemmel hali, olan 
cennetle buluĢunca; Elhamdülillah diyecekler. 

 
Yine bir baĢka ayet Ve kalül Hamdu Lillâhilleziy ezhebe 

'annelhazen. (Fâtır/34) evet, cennete giren o nasipli, o kurtulmuĢ, o 
ebedi mutluluğu yakalamıĢ güzel kullar Ģöyle diyecekler. Hüznü, kederi, 
sıkıntıyı, belayı bizden ebediyen kaldıran Allah‟a sonsuzca hamd olsun. 
Gerçekten de cennet hüznün olmadığı bir mekan. Mekan üstü bir mekan, 
mekan ötesi bir mekan. Buradan Ģu çıkar; Dünya hiçbir zaman cennet 
olmayacaktır. Cenneti dünyaya taĢımaya, ya da cenneti dünyada 
yaĢamak istercesine sıkıntısız, dertsiz, acısız, elemsiz, kedersiz bir hayat 
arayıĢı tek kelimeyle ütopyadır, düĢtür ve bu düĢ dünyada 
GerçekleĢmeyecektir. Dünya bu anlamda intihan mahallidir. Eğer imtihan 
alanında sınav yoksa bu hiçte hayra alamet olmayacaktır. 

 
Yine bir baĢka ayet; ve kalül hamdü Lillâhilleziy hedana lihaza 

ve ma künna li nehtediye levla en hedanAllâh (A‟raf/43) Evet, cennete 
girenlerin söyleyeceği ifade edilen bir çok sözden birini de bu ayet beyan 
ediyor. Onlar öyle diyecekler; Hamd olsun O Allah‟a ki bizi bugün 



cennete yöneltti. Sonu cennete açılan bir yola koydu bizi. ĠĢte bunun için 
O‟na sonsuzca hamd olsun. Eğer O bize doğru yolu göstermemiĢ olsaydı 
biz bugün burada olmayacaktık. Derler, itiraf ederler. Yani özetle ahirette 
de hamd devam edecek. 

 
ve "HU"vel Hakiymül Habiyr zira yalnız O‟dur mutlak hikmet 

sahibi olan ve yalnız O‟dur her Ģeyden haberdar bulunan. Aktif Allah 
tasavvurunu ifĢa ediyor ayetin bu son isimleri.  

 
Hakiym Allah; Anlamsızlığı rettir aslında bu. Çünkü bir Ģeyin 

hikmeti olmak, anlamı olmaktır. Hikmetsiz iĢ yapmak, anlamsız ve 
amaçsız iĢ yapmaktır. Ve varlığın bir numaralı yasası anlamlılık ve 
amaçlılıktır. Bu yer çekimi yasasından daha istisnasızdır. Bu cazibe 
yasasından daha istisnasızdır. Bildiğiniz her türlü yasadan daha büyük 
ve kapsamlıdır bu. Varlığın anlamlı ve amaçlılığı. Hiçbir istisnası yoktur. 
Anlamsız ve amaçsız bir tek varlık yoktur.  

 
Bu anlamda eğer çok basit gibi gördüğümüz her Ģeyin bile bir 

amacı ve anlamı varsa, mahlukat içinde çok müstesna ve seçkin bir yere 
sahip olan insanın anlam ve amacı olmasın mı? Peki anlam ve amacı 
olan insan kendi elleriyle anlamı ve amacını yok ediyorsa bunun 
getireceği bir vebal, bir sorumluluk, bir yükümlülük olmasın mı? Bunun 
bir cezası olmasın mı? Evet, Hakiym ismi bize bunları hatırlatıyor. 

 
Habiyr ismine gelelim. O da aracılığı ret. Ġnsan Allah  iliĢkisinde, 

insan – Allah diyalogunda herhangi bir aracının araya sokulup ta uzak bir 
Allah‟mıĢ gibi muamele edilmesini ret içindir bu isim. ĠĢte vahyin ilk 
muhatabı olan inkarcıların problemi buydu. Uzak bir Allah tasavvuruna 
sahip olanlar, O‟na bildirmek için bir takım varlıkları aracı olarak ilan 
ediyorlardı ki bu Allah tasavvurunda ki yamulmadır. 

 
 
2-) Ya'lemu ma yelicü fiyl Ardı ve ma yahrucü minha ve ma 

yenzilü mines Semai ve ma ya'rucü fiyha* ve HUver Rahıymul Ğafûr; 
 
Arza (bedene - yeryüzüne) gireni ve ondan çıkanı; semâdan inzâl 

olanı (bilinçten açığa çıkanı) ve ondaki (boyutsal yükseliĢi) urûc edeni 
bilir... "HÛ"; Rahıym'dir, Ğafûr'dur. (A.Hulusi) 

 
02 - Yere ne giriyor ve ondan ne çıkıyor, Gökten ne iniyor ve ona 

ne çıkıyor hepsini bilir, hem o, öyle rahîm, öyle ğafûr. (Elmalı) 
 
 



Ya'lemu ma yelicü fiyl Ardı ve ma yahrucü minha ve ma 
yenzilü mines Semai ve ma ya'rucü fiyha toprağa giren ve oradan 
çıkan her Ģey, yine gökten inen ve oraya yükselen her Ģeyi O bilir. Maddi 
manevi uruç ve nüzul, Ref ve hubud, iniĢ ve çıkıĢ, geliĢ ve gidiĢ, organik 
ve inorganik her türlü oluĢum ve çözülüĢ, oluĢ ve bozuluĢ. Toprağa 
düĢen bir çekirdek, çekirdeğin ağaca dönüĢmesi, ağaçtan düĢen bir 
meyve, meyvenin toprak olması, yeniden tohuma durması yeniden 
büyümesi ve bu müthiĢ dönüĢ, bu müthiĢ seremoni ĠĢte bu.  

 
Varlığın kendi içinde ki muhteĢem dönüĢümü ve bütün bunların 

sadece maddeden değil aynı zamanda manevi bir boyuta da sahip 
olması. Ġnen vahiy, çıkan ibadet. Ġnsandan yükselen dua, Allah‟tan ona 
inen icabet. çıkan can, inen ölüm. ĠĢte bütün bu ilahi link, ve bu linkin 
sürekli, deveran etmesi. Aslında varlık nedir deseniz, iniĢ ve çıkıĢtır. 
YükseliĢ ve iniĢtir. Dua ve vahiydir. Ġbadet ve nüzûldür. Çoğaltın gitsin 
derim. Bu manada varlık diyalogdur. Diyalog, yani mutlak varlığın 
mukayyet varlığa yönelmesi, Allah‟ın mahlukata ve mahlukatın bu 
yöneliĢe cevap vermesidir. 

 
Gül açarak verir bu cevabı, insan kulluk ederek, su akarak, 

bulut yağmura dönüĢerek verir bu cevabı. Her Ģey kendi dilince 
verir ve bu cevaba Kur‟an tespih der. Varlığın konulduğu yerde 
görevini yapması. Yani ilahi nüzule kendi dilince tesbih ve hamd 
etmesidir. ĠĢte burada da bu dile getiriliyor. 

 
ve HUver Rahıymul Ğafûr ne ki merhametin kaynağı olan da, 

bağıĢlaması sınırsız olan da yine O dur. Rahmet ve bağıĢ nihai 
belirleyicidir iĢte burada olduğu gibi. Hamdin karĢılığı rahmet, tevbenin 
karĢılığı ise ğufran, yani bağıĢtır. Burada insanoğluna özelde hatırlatılan 
yere giren ve yerden çıkan, göğe yükselen ve gökten ineni bilir, belki özel 
olarak Ģudur; eylemleriniz göğe yükselen, bu eylemlere karĢılık Allah‟ın 
yarattıkları da yere inendir. Yani ey insanoğlu gökten inen takdiri, göğe 
çıkan eylemin belirliyor. Doğru eylemler ortaya koy, doğru mektuplar 
gönder ki, o mektuplara sevineceğin cevaplar alasın. Rabbine doğru 
eylemlerle niyazda bulunki onlara sevineceğin karĢılıklar alasın. Belki 
çıkan ve ineni çok özel bağlamda insan eylemi ile sınırlı olarak öyle 
anlarız ki Miraç hadislerinden birinde de Resulallah Cibril‟e Ģöyle 
soruyordu; 

 
- Ya Cibril bu çıkan ne? Bu inen ne? 
 
- Ya Muhammed bu çıkan insanlığın eylemleri, bu inen de o 

eylemlere anında yaratılan karĢılıklar. Diyordu. 



 
Onun için bu çıkan ve inenin sonunda ve HUver Rahıymul Ğafûr 

diye bitmesi Allah‟ın çıkanların çirkinliğine rağmen yine de insanoğlundan 
rahmet ve bağıĢını esirgemeyeceğinin bir ifadesi. 

 
 
3-) Ve kalelleziyne keferu lâ te'tiynes sa'atü, kul bela ve Rabbiy 

lete'tiyenneküm 'Alimil ğayb* lâ ya'zübü anhü miskalü zerretin fiys 
Semavati ve lâ fiyl Ardı ve lâ asğaru min zâlike ve lâ ekberu illâ fiy 
Kitabin mubiyn; 

 
Hakikat bilgisini inkâr edenler: "O saat (ölümle hakikati fark etmek) 

bize gelmeyecek" dediler... De ki: "Hayır, gaybı bilen Rabbime yemin 
ederim ki elbette size gelecektir! Semâlarda ve arzda zerre ağırlığınca bir 
Ģey dahi O'ndan gizli kalmaz! (Hatta) ondan daha küçük ve daha büyük 
(ne varsa o da) Kitab-ı Mubiyn'dedir (apaçık kitap olan fiiller âleminde)." 
(A.Hulusi) 

 
03 - Küfredenler ise «bize o saat gelmez» dediler, de ki hayır, 

rabbim hakkı için o size behemehal gelecek, gaybı bilen rabbim ki ondan 
Göklerde ve Yerde zerre miktarı bir Ģey kaçmaz, ne ondan daha küçüğü, 
ne de daha büyüğü, hepsi mutlak bir «kitabı mübîn» dedir. (Elmalı) 

 
 
Ve kalelleziyne keferu lâ te'tiynes sa'ah küfürde direnenler 

kıyamet saati asla gelip de bizi bulamaz, bulmayacak dediler. 
 
Ya tabiata tanrılık atfı, ya da insanı sıradan bir canlıya indirgeyerek 

tüm değer ve anlamından soyutlanması. Budur aslında. Yani ölümden 
sonra bir hayatın olmadığını iddia etmek, insanın değerine hiçbir Ģey 
kazandırmaz, aksine insanı sıradan bir canlı derecesine indirir. Yani bir 
solucan, bir böcek, bir haĢarat, bir sinek derecesine, insan canlılarla canı 
paylaĢır. EĢya ile fiziki varlığını paylaĢır. Ama paylaĢmadığı ve kendine 
ait bir ruhu var Akıl iĢte onun bir ıĢığı, yansıması, bir iradesi var. Ġradeli 
ve akıllı bir varlık olan insanı siz nasıl sineklerle aynı akıbete 
indirgersiniz. Onun için ahireti inkar, insanın kendi değer ve Ģerefine 
yaptığı en büyük hakarettir. 

 
kul bela ve Rabbiy lete'tiyenneküm de ki hayır rabbime and 

olsun ki o mutlaka gelip sizi bulacaktır. Mutlaka ölüm gelip sizi bulacaktır, 
mutlaka bir gün dirilecek ve yaptıklarınızın hesabını sorulacağı bir gün 
gelecektir. „Alimil ğayb O idraki aĢan hakikatleri de bilendir. 

 



Bu böyle de okunur, ğalimil ğayb yani rabbinin sıfatı olarak da 
okunur. Ki elimizde ki Mushaf bu okuyuĢa göre tercihte bulunmuĢ. Bu 
manayı alırsak, bu okuyuĢu esas alırsak o zaman insan idrakini aĢan, 
her Ģeyi bilen Rabbim hakkına, rabbime and olsun ki o gün mutlaka 
gelecektir manasına kavuĢur. 

 
lâ ya'zübü anhü miskalü zerretin fiys Semavati ve lâ fiyl Ard 

göklerde ve yerde zerre kadar bir Ģey bile O‟nun bilgisinden, Allah‟ın 
ilminden kaçıp kurtulamaz. Asla gayb olamaz. Yani gayb, insan içindir, 
Allah için değil. Ġdrakinizi aĢan gerçeklikler vardır, fakat bu gerçeklikler 
Allah‟a ayandır. Siz parçayı görüyorsunuz ama O bütünü görüyor. Onun 
için O‟nsuz yapamazsınız ve sizin doğru bildiğiniz öyle Ģeyler vardır ki 
bütünü gören onun yanlıĢ olduğunu bilir. Onun için parçanın nerede 
durması gerektiği konusunda son görüĢ Allah‟tan alacağınız görüĢtür. O 
nedenle rabbiniz olmadan yapamazsınız, O‟nun yardımı olmadan, yol 
göstermesi olmadan, hidayeti olmadan doğruyu ve yanlığı ayıramazsınız. 

 
 
ve lâ asğaru min zâlike ve lâ ekberu illâ fiy Kitabin mubiyn ister 

bundan daha küçük olsun, ister daha büyük hepsi apaçık bir fermanda 
bir bir kayıtlıdır. 

 
Bu ayetin son cümlesi insanın hesap vermekten kaçamayacağını 

ifade ediyor aslında. Ġlahi denetimin mutlaklığına atıf yapıyor. Ġlahi bilginin 
mutlaklığına atıf yapıyor. Yani, ey insanoğlu böyle bir rabbin 
denetiminden kaçınacağını mı sanıyorsun. Ahirete inanmaman aslında 
senin içinde büyük bir kayıp bunu bilirsin. Yani insanın kendi akıbetine 
toprak değeri biçmesi, öncelikle kendine yönelik bir tehdittir, kendine 
yönelik bir aĢağılamadır. Fakat bunu niçin yapar insanoğlu? Belli, 
sorumluluktan kaçmak için, hesaptan kaçmak için. Neden hesaptan 
kaçar? Hesabını verecek bir hayatı yaĢamak istemez. 

 
Evet bu aslında insanoğlunun adam olmaktan kaçmasıyla 

eĢdeğerdir. Kendinden kaçmasıyla eĢ değerdir. Kendine yabancılaĢma 
böyle bir sürecin sonunda gelir. Kendine yabancılaĢan kendisiyle nasıl 
barıĢık olabilir. Kendisiyle barıĢık ve tanıĢık olmayan, kiminle barıĢık 
olabilir. 

 
 
4-) Liyecziyelleziyne amenû ve amilussalihat* ülaike lehüm 

mağfiretün ve rizkun keriym; 
 



Ġman edip imanının gereğini uygulayanları cezalandırması içindir 
(bu)! ĠĢte onlar için mağfiret ve kerîm yaĢam gıdası vardır. (A.Hulusi) 

 
04 - çünkü iman edip iyi ameller iĢleyenlere mükâfat verecek, iĢte 

onlar için bir mağrifet ve bir «rızkı kerîm» var. (Elmalı) 
 
 
Liyecziyelleziyne amenû ve amilussalihat bunu niçin böyle yaptı 

Allah; Ki böylece O iman eden ve salih amel iĢleyenleri ödüllendirecektir. 
Yani Ahiretin varlığının sebebi burada açıklanıyor. Ahiretin varlığı kısaca 
adalet içindir. Eğer ilahi adalet diye bir Ģey varsa, var olacaksa, ahiret var 
olmak zorundadır. Ki suyu getirenle testiyi kıran bir tutulmasın. Böyle bir 
dünya suyu getirenle testiyi kıranın bir tutulduğu bir dünya, iyi ve 
kötünün, güzel ve çirkinin, doğru ve yanlıĢın, hak ve batılın farkı kalır 
mıydı. Bunların farkının kalmadığı bir dünyada iyi olmanın gerekçesi ne 
olabilirdi. O zaman ahlaki davranıĢın zemini olur muydu. 

 
ülaike lehüm mağfiretün ve rizkun keriym iĢte böylelerini tarifsiz 

bir rızık. Buradaki rizkun kelimesinde ki nekiralık, yani belirsizlik, onun 
tarifsiz, hatta limitsiz bir rızık olduğunu gösterir. Yani sınırsız bir rızık ve 
tarifsiz bir bağıĢ. Yani akıl fikir ermez geniĢlikte bir bağıĢ beklemektedir. 

 
 
5-) Velleziyne se'av fiy âyâtiNA mu'aciziyne ülaike lehüm 

azâbü min riczin eliym; 
 
ĠĢaretlerimizi geçersiz kılmak için koĢuĢturanlara gelince, iĢte onlar 

için riczten (pislik, vehim) kaynaklanan feci bir azap vardır! (A.Hulusi) 
 
05 - Âyetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarıĢanlar, onlar için de 

pislikten öyle bir azâb var ki elîm. (Elmalı) 
 
 
Velleziyne se'av fiy âyâtiNA mu'aciziyn ama mesajlarımızı 

amacından mahrum bırakmak için çaba gösterenler, onlara gelince, yani 
mu‟aciziyn aciz bırakmak. Bu sanırım amaçla ilgili bir Ģey olsa gerek. 
Allah‟ın vahyini amacından aciz bırakmak, amacından uzaklaĢtırmak. 
Vahyin amacı nedir? Hayatın yeniden inĢasında insana kılavuzluk etmek. 
Ġnsanın aklını, tasavvurunu Ģahsiyetini inĢa etmek. Bu inĢadan vahyi 
mahrum bırakmak, onu amacından mahrum etmektir.  

 



Onlara gelince ülaike lehüm azâbü min riczin eliym iĢte 
böylelerini de bu çirkinlikten dolayı acıklı bir azab beklemektedir. Acıklı 
bir azab. 

 
Vahyi amacından mahrum bırakmak isteyenleri, ki bırakanları 

diyemeyeceğiz çünkü buna güçleri yetmez. Ama buna çaba gösterenler 
aslında insanı mutluluğundan mahrum edenlerdir. Bunun anlamı bu. 
Allah insan diyalogunu kesmenin vebalini düĢünebiliyor musunuz. Allah 
ile insanın diyalogu kesilirse, bağlantısı koparsa bundan kimin ne çıkarı 
olur, buna kim sevinir, niçin sevinir, niye sevinir hiç düĢündünüz mü? Bir 
düĢünün. 

 
Burada azab kelime anlamına yönelerek terk etmek, mahrum 

bırakmak anlamına yakın bir anlam taĢıyor olsa gerek ki zaten mahrum 
bırakılan, yani vahyi amacından mahrum bırakmaya çaba gösteren 
vahiyden ve hidayetten mahrum bırakılır. Bu da bir azabdır, hem de 
azabın en büyüğü dünyada ki azabın en büyüğü. 

 
 
6-) Ve yeralleziyne utül ılmelleziy ünzile ileyke min Rabbike 

"HU"vel Hakka, ve yehdiy ila sıratıl 'Aziyzil Hamiyd; 
 
Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana inzâl olunanın Hakk'ın 

ta kendisi olduğunu ve Aziyz, Hamiyd'in, Hakikatine erdirme yoluna 
yönlendirdiğini görürler. (A.Hulusi) 

 
06 - Kendilerine ilim verilmiĢ olanlar ise sana rabbinden indirileni 

görüyorlar ki o mahzâ hak, ve o izzetine nihayet olmayan sahip ham din 
yolunu gösteriyor. (Elmalı) 

 
 
Ve yeralleziyne utül ılmelleziy ünzile ileyke min Rabbike 

"HU"vel Hakk ama bilginin amacını kavrama yeteneği ile donatılmıĢ 
olanlar. Yani „Utül ilm, sadece bilgi sahipleri diye çevirmek yerine bilginin 
amacını kavrama yeteneği ki zaten „ılm bu manada veri ve data 
anlamına gelmez, malumat anlamına gelmez. Veriyi datayı, malumatı 
hikmete çeviren dönüĢtüren kiĢi bilgiye sahiptir. „ılm bu manada 
alametten gelir, „ılm bilginin maksat ve illetini kavramıĢ insan alimdir bu 
anlamda. 

 
Evet bu yetenekle donatılmıĢ olanlar rabbinden sana indirilmiĢ 

olanın hakikatin ta kendisi olduğunu görmektedirler."HU"vel Hakk 
gerçeğin ta kendisi olduğunu ancak bilginin maksadını kavrayanlar görür. 



El Hakk amaçlılığa atıf, gerçek amaç, vahyin gerçek amacı,varlığın 
gerçek amacı, yaratılıĢın gerçek amacı, her Ģeyin gerçek amacına bir atıf 
burada. 

 
ve yehdiy ila sıratıl 'Aziyzil Hamiyd ve o yüceler yücesi, O tüm 

övgülere layık olanın yolun yönelteceğini de bilir bilen biri. Vahyin böyle 
bir yöneltici misyonu olduğunu da bilir. Doğru yola yöneltenin vahiy 
olduğunu, vahyin amacının bu olduğunu da çok iyi bilir. 

 
Sırat-ı Müstakıym bu iĢte vahiy yol haritası. Ġnsanın hayatı kullanım 

kılavuzu. Hayatınızı nasıl kullanacaksınız, hayat size verilmiĢ bir imkan. 
Bu imkanı eğer kötü kullanırsanız, bir daha kullanamayacaksınız. Bir tek 
imkan eğer kötü kullanırsanız, size tanınmıĢ bir imkanı heba edeceksiniz 
iflas edeceksiniz. Kötü kullanmayalım diye bir tek açılmıĢ bu krediyi 
doğru kullanalım diye verilmiĢ bir kullanım kılavuzudur vahiy. 

 
 
7-) Ve kalelleziyne keferu hel nedüllüküm alâ racülin 

yünebbiüküm izâ muzzıktum külle mümezzekın, inneküm lefiy 
halkın cediyd; 

 
Hakikat bilgisini inkâr edenler dedi ki: "Unufak toz olduktan sonra, 

kesinlikle siz yeni bir yaratılıĢta olursunuz, diyerek Nebilik iddia eden bir 
adamı size gösterelim mi?" (A.Hulusi) 

 
07 - Böyle iken o küfredenler Ģöyle dediler: size bir adam 

gösterelim mi ki tamamen didik didik didiklendiğiniz vakit muhakkak siz, 
yeni bir hilkat içinde bulunacaksınız diye size Peygamberlik ediyor? 
(Elmalı) 

 
 
Ve kalelleziyne keferu hel nedüllüküm alâ racülin 

yünebbiüküm izâ muzzıktum külle mümezzekın, inneküm lefiy 
halkın cediyd öte yanda inkara saplanmıĢ olanlar yandaĢlarına, 
dostlarına, arkadaĢlarına derler ki; siz param parça olup dağıldıktan, toz 
toprağa bulandıktan, kemikleriniz ufalandıktan sonra size yeniden 
yaratılacağınızı haber veren bir adam gösterelim mi. Sanki çok garip bir 
ĢeymiĢ gibi polemik yapmaya kalkarlar. Yani çok önemli bir Ģeyi haber 
verecekmiĢ havası içerisinde aslında gülünç olurlar. Kendi değerlerini 
yok eden, kendi değerlerini beĢ paralık eden, öldükten sonra dirilmeme 
düĢüncesinin prim yapacağı gibi bir saflık, bir zavallılık içerisindedirler. 

 
 



8-) Eftera alellahi keziben em Bihi cinnetün, belilleziyne lâ 
yu'minune Bil ahireti fiyl azâbi ved dalâlil be'ıyd; 

 
"(Acaba o adam) Allâh'a atfen bir yalan mı uydurdu yoksa onda bir 

cinnet mi söz konusu?" (dediler)... Tam tersine, sonsuz gelecek 
yaĢamlarına iman etmeyenler, azap ve (hakikatten) uzak düĢmüĢ bir 
sapma içindedirler. (A.Hulusi) 

 
08 - Bir yalanı Allaha iftira etmekte mi? Yoksa kendisinde bir cinnet 

mi var? Hayır doğrusu o Âhirete inanmayanlar uzak bir dalâletle azâb 
içindeler. (Elmalı) 

 
 
Eftera alellahi keziben em Bihi cinne ve devam ederler o tipler o 

uydurduğu yalanı Allah‟a isnat mı etti, yoksa cinnet mi geçirdi. 
belilleziyne lâ yu'minune Bil ahireti fiyl azâbi ved dalâlil be'ıyd hayır, 
asıl ahirete inanmayanlar can yakıcı bir terk edilmiĢliğe. Azabı kelime 
anlamı olarak terk edilmiĢlik olarak çevirmem burada daha uygun olsa 
gerek, çünkü dalâl dünyada anlamlıdır ahirette sapmadan söz edilemez. 
Sapmak dünyada, daha hayatta iken anlamlı bir Ģey. Onun için buradaki 
„azab da mutlaka dünyada, Elmalılı üstadımızın da isabetle ifade 
buyurduğu gibi vicdan azabının en maksimum olanına tekabül etse 
gerektir ki zaten bu „azab aynı zamanda vahye sırt dönmüĢ bir ferdin, ya 
da toplumun akıbetini bekleyen ahlaki çözülme, çürüme ve yıkılmadır ki 
bu sureye adını veren Sebe uygarlığı da zaten bu ibret olarak nakledildi. 

 
Onlar iĢte can yakıcı bir terk edilmiĢliğe ve en uç noktada bir 

sapıklığaved dalâlil be'ıyd en uç noktada bir sapıklığa mahkum 
olacaklar. 

 
 
9-) Efelem yerav ila ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm mines 

Semai vel Ard* in neĢe' nahsif Bihimül Arda ev nüskıt aleyhim 
kisefen mines Sema'* inne fiy zâlike leayeten likülli abdin müniyb; 

 
Önlerinde ve arkalarında (gelecekte ve geçmiĢte), semâdan ve 

arzdan (bilinç ve bedenen) neler olduğunu görmediler mi? Eğer dilesek 
onları arza batırırız (bedensellikte boğarız Esmâ'mızdan açığa çıkan bir 
Ģekilde) yahut üzerlerine semâdan parçalar düĢürürüz (düĢüncelerini alt - 
üst ederiz)! Muhakkak ki bunda (hakikatine) yönelen her kul için elbette 
bir iĢaret vardır. (A.Hulusi) 

 



09 - Ya Gökten ve Yerden önlerindekine ve arkalarındakine bir 
bakmazlar mı? Dilersek kendilerini Yere geçiriveririz, yahut Gökten 
üzerlerine parçalar düĢürüveririz hakikaten onda inâbe edecek (hakka 
gönül verecek) bir kul için Ģüphesiz bir âyet vardır. (Elmalı) 

 
 
Efelem yerav ila ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm mines 

Semai vel Ard onlar yerden ve gökten ne kadarını önlerine serdiğimize, 
ne kadarını da kendilerinden gizlediğimize de bakmazlar mı. 

 
Pozitivist ve rasyonalist yaklaĢımları ret. Aslında bu ibareyi Ģöyle 

de belki çevirebiliriz. Efelem yerav, onlar görmezler mi ila ma beyne 
eydiyhim ve ma halfehüm mines Semai vel Ard gökten ve yerden 
önlerine ve arkalarına koyduğumuz, yani 5 duyu ile kavradıkları ve 
kavrayamadıkları Ģeyleri görmezler mi,bakmazlar mı, gözleri kör mü 
manasını da verebiliriz. Bu mana verirsek Ģu anlam kendiliğinden ortaya 
çıkar;  

 
Gördüklerinizden ibaret değil bu içinde yaĢadığınız tabiat bile. Bir 

de görmediğiniz var. Oraya yönelin, gördüklerinizden yola çıkarak 
görmediklerinizi de algılamaya çalıĢın. Akıl yoluyla, aklı selim yoluyla 
onları da keĢfetmeye çalıĢın ve belki bu keĢifte size kılavuzluk edecek bir 
numaralı unsur iman olacaktır. Çünkü görmediğiniz Ģeylerin varlığını 
önce iman eder bilirseniz, bu iman sizi onların bilgisine teĢvik eden bir 
enerji olacaktır. Dolayısıyla öncelikle her Ģeyin gördüğünüzden 
müteĢekkil olduğu düĢüncesine itibar etmemeniz gerekiyor. Ki pozitivist 
ve rasyonalist yaklaĢımları rettir bu ayetin söylediği. 

 
Bilinen bilinmeyene göre devede kulak. Hz. Ali‟nin ifadesi ile; 

Bilmediklerimi ayağımın altına koysaydım baĢım göğe değerdi. Diyor ya. 
Ġnsanın maddi dünya ile bilgileri dahi çok sınırlı. Yani burada yer ve 
gökten söz ediliyor. Yerle ilgili bilgilerimizde dahi görmediğimiz çok büyük 
bir miktar var. Böyleyse eğer fizik dünya ile bilgilerimiz dahi sınırlıysa, ya 
metafizik dünya ile ilgili bilgilerimiz, ve ya ahiretle ilgili bilgilerimiz. Belki 
bizi buraya bu noktaya getirmek istiyordu ayet. Yani daha içinde 
yaĢadığınız Ģu dünyanın dahi bir çok Ģeyini görmüyor bilmiyorsunuz, 
ahiretin mi keyfiyetini iyice anlayıp bilmeye kalkıyorsunuz. O zaman iman 
etmekten baĢka çıkar yolunuz yok. Onun için aklınızın kapasitesi sınırlı. 
Aklınızı aĢan gaybi alanda, metafizik alanda mutlaka imanınızla yol 
alırsınız. Bu anlamda ahirete  iman Ģart. ĠĢte bunu ima ediyor. 

 
[Ek bilgi; 5 duyu masal oldu, yeni gerçek: 33 duyumuz var! 

http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=301585


Bilim dünyası 5‟ten çok daha fazla duyumuz olduğu konusunda 
ısrarlı. ġimdilik 21 duyu üzerinde karar kılındı. Bu konuda hemen herkes 
hemfikir. Ancak çeĢitli görüĢlere göre bu sayı 33‟e kadar uzanıyor. New 
Scientist Dergisi, duyular konusunu geniĢ bir dosya olarak ele aldı ve 
bilim dünyasında üzerinde tam veya yarım fikirbirliği içinde olunan yeni 
duyularımızın hem listesini yayımladı hem de fonksiyonları hakkında 
geniĢ bilgi verdi….. 

http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=301585] 
 
 
in neĢe' nahsif Bihimül Arda ev nüskıt aleyhim kisefen mines 

Sema' eğer biz dileseydik onları yerin dibine geçirir, ya da göğü 
baĢlarında paralardık. Bu dehĢet bir ilahi uyarı tehdit. Eğer Allah 
korumazsa insanoğlu Ģu yeryüzünde öyle sürpriz tehlikelere açık ki, bir 
meteor, bir gök cismi, eksendeki küçük bir kayma, yeryüzünün dönüĢ 
eksenindeki, ay dünya, dünya güneĢ, dünya mars gibi yakın uydu ve 
gezegenler ve yıldızlar arasında ki mesafelerde ki küçük bir oynama, 
yeryüzünde ki Ģu hayatı silip süpürmeye yeter ve artar. Hayatın kısmen 
ya da tamamen bitirecek, yer yüzünün varlığını yol edecek o kadar çok 
tehlikeye açığız ki. Bunu garanti edecek bir tek varlık var. O da Allah. 

 
Yer yüzünün bir bölgesinde kurulmuĢ küçük bir iktidar süper güçlük 

davasında bulunsa bile neye yarar. Böylesine kozmik tehdit ve 
tehlikelere açık, Allah‟ın muhafazası olmasa, her an üzerinde ki hayat 
yok olmakla karĢı karĢıya bir gezegende insanoğlu Allah‟a baĢ 
kaldırıyorsa, kıytırık bir iktidarla. Bu nasıl bir Ģeydir. Bu nasıl bir 
küstahlıktır. Aslında bizi düĢünmeye davet ettiği Ģey bu ayetin. Hangi 
garanti, hangi iktidar garantilidir ki bu manada. Ve tabii önüne getirilip 
bırakıldığımız noktadan itibaren örneklerini ve modellerini de verecek. 

 
inne fiy zâlike leayeten likülli abdin müniyb Ģüphe yok ki bütün 

bunlarda Ona yönelen her bir kul için mutlaka alınacak bir ders vardır. 
 
Kendinse yönelen kullara verdiği lütfa Davud‟un kurduğu adalet ve 

görkemli devleti örnek veriyor rabbimiz ĠĢte Ģimdi ona geldi sıra. 
 
 
10-) Ve lekad ateyna Davude minna fadlâ* ya cibalü evvibiy 

meahu vettayr* ve elenna lehül hadiyd; 
 
Andolsun ki Davud'a bizden bir lütufta bulunduk. "Ey dağlar (benlik 

sahipleri), Onunla beraber beni tespih edin ve de kuĢlar (ilimle 

http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=301585


seyredenler)!" Onun için, keskin (demir leblebi olan gerçeği) olanı 
(hakikate imanı) yumuĢattık. (A.Hulusi) 

 
10 - ġanım hakkı için Davud‟a bizden bir fadıl verdik: ey dağlar 

çınlayın onunla beraber ve ey kuĢlar! dedik ve ona demiri yumuĢattık. 
(Elmalı) 

 
 
Ve lekad ateyna Davude minna faldân doğrusu biz Davud‟u da 

katımızdan iĢte bu nedenle ödüllendirmiĢtik. Unutmayalım bir önceki 
ayetabdin müniyb kendisine yönelen kullardan söz ederek bitmiĢti. 
Burada ki imada aslında Hz. Davud‟un tevbesine, Allah‟a yöneliĢine 
dolaylı bir imadır ki Sâd/24. ayetinde  Hz. Davud‟un Allah‟a yöneliĢi ve 
tevbesi dile getirilir. 

 
ya cibalü evvibiy meahu vettayr ey dağlar onun sesine ses katın 

ve siz ey kuĢlar siz de öyle yapın. Ġlginç değil mi? dağlar ve kuĢlara bir 
hitap, ilahi bir hitap. Mezmurlarda ey dünya titre diyordu.  

 
Evet, tabiatla deruni bir diyaloga girmek aslında söylenen bu. Hz. 

Davud‟un sesine ses katan dağlar, Hz. Davud‟un sesine yankı veren 
dağlar ve kuĢlar, ovalar, yerler ve gökler. Aslında insanla tabiat 
arasındaki diyalogu simgeliyor. Ey insanoğlu öyle bir ses ver ki dağlar 
sesine ses katsın, yankı yapsın, Ģahit olsun. Zaten dağlar ve taĢlar, 
yerler ve gökler Allah‟ı kendi dillerince tesbih ediyor. Ey insanoğlu bu 
ilahi koroya sen de katıl, sen de bu ilahiyi söyle, bu ilahi Ģarkıya eĢlik et 
ki dağların sesine ses katasın, sen de çatlak ses çıkarmayasın. 

 
Aslında burada aklımıza geliyor mu Resulallah‟ın sanki bir dostu 

ziyaret eder gibi Uhud dağını ziyaret etmesi ve kendisine bunu 
ĢaĢkınlıkla karĢılayanlara Ģöyle demesi; 

 
- Uhudun cebelun yuhibbuhu ve yuhibbuha.! Uhud bir dağdır, biz 

onu severiz o da bizi sever. 
 
Yani dağdır amma aramızda bir sevgi vardır, bir muhabbet vardır. 

Bu dağa canlı gibi muamele etmektir. Bu dağla diyaloga girmektir. Allah 
insanla diyaloga girmeye tenezzül ediyor da ey insan sen dağla diyaloga 
geçmeye neden tenezzül etmiyorsun. O zaman okuyacaksın onu bir ayet 
olarak. Ayat-ı kainat olarak okuyacaksın, kainat kitabının bir ayeti olarak. 

 
Resulallah bir gün, Ebu Davud naklediyor; Yağan yağmura eteğini 

tutmuĢ bile bile ıslanmasına göz yumuyordu. Sahabe etrafındaki dostları 



anlayamadılar, ne yapıyorsun ya Resulallah dediler. Cevabı gerçekten 
bugün çevreciyim diyenlerin aklını dumura uğratacak cinsten, ĢaĢırtacak 
cinsten.  

 
- Onun Allah ile olan sözleĢmesi benden daha yeni ondan istifade 

ediyorum. 
 
Yağmura böyle bakmak, hiç böyle baktınız mı? 
 
Bir dağa çıktığında Resulallah Ģahadet namazı kılar, yani onun 

tanık olması için namaz kılardı. Siz de tabiata böyle, bu gözle bakmayı 
denediniz mi? ĠĢte bu. Aslında Davud‟un sesine ses katan dağlardan söz 
eden ayet, kuĢlardan söz eden ayet bu varlığın toptan bir ilahiyi 
söylediğini dile getiriyor, baĢka bir Ģey değil. 

 
ve elenna lehül hadiyd dahası biz ondaki bütün katılığı ve sertliği 

yumuĢattık. 
 
Lafzen demiri yumuĢattık. Çünkü hadiyd lafzen demir manasına 

gelir ama, Kâf/22. ayetinde demir manasına gelmez. Hadiyd kullanılır, 
fakat mecazi anlamı verilir. Orada demir, keskin bakıĢ manasına 
kullanılır. Onun için Arapçada demir sert mizaç, keskin ve katı tavır 
anlamına gelir. Burada Kur‟an da kullanıldığı her iki anlamıyla da 
anlamak mümkün. Ama bir peygamber için fiziki bir anlama yormaktan 
daha çok ahlaki bir alanda anlamak daha doğru olsa gerektir. Onun için 
biz ondaki sertliği yumuĢattık manası müreccah (Tercih edilen) bir mana 
olsa gerek. 

 
 
11-) Enı'mel sabiğatin ve kaddir fiysserdi va'melu saliha* inniy 

Bima ta'melune Basıyr; 
 
"Zırh gibi koruyucu mükemmel bir düĢünce sistemi oluĢtur; ve 

imanınızın gereğini uygulayın! Doğrusu ben yaptıklarınızı Basıyr'im." 
(A.Hulusi) 

 
11 - Bol bol zırhlar yap ve iyi biçime yatır diye. Siz de salâh ile 

çalıĢın, daha iyi iĢler yapın, çünkü ben her yapacağınızı gözetiyorum. 
(Elmalı) 

 
 



Enı'mel sabiğatin ve kaddir fiysserd ve dedik ki iĢleri en güzel en 
ideal, hakkını verecek bir Ģekilde yap ve onlar arasında ki yani iĢlerin 
arasında ki ölçü ve uyumu gözet. 

 
Yine burada bu cümlede bir üsttekine bağlı olarak ya fiziki bir 

anlamda anlaĢılabilir, ya da metafizik anlamda. Fizik anlamda 
anlaĢıldığında Hz. Davud‟un zırh yapmasına yorumlanarak zırhı Ģu 
Ģekilde yap biçiminde. Onun halkalarını Ģöyle ör biçiminde anlaĢılmıĢ, 
yorumlanmıĢ klasik yoruma göre.  

 
Ama burada unutmamak lazım ki hemen ardından gelen va'melu 

salihan ibaresi var. Ayet devam ediyor. Yani salih amel iĢleyin, iyi ve 
güzel Ģeyler iĢleyin. Salih amel ortaya koyun emri göz önüne alınacak 
olursa, onun ıĢığında anlaĢılacak olursa bu cümlede bir önceki gibi 
ahlakla ilgili, tavırla ilgili, ahlaki davranıĢ kodlarıyla ilgili olarak 
anlaĢılmalıdır ki sabiğatin tam yapmak, hakkını vermek. Fiysserd ise 
parçalar arasındaki uyuma delalet eder. Bu ibareyi zırh yapmak gibi 
zanaatla ilgili bir bağlam yerine vahyin amacı olan ahlaki davranıĢ 
kalıpları bağlamında anlamak daha doğru olsa gerektir.  

 
Aynı problem, yani böyle iki alanda, iki uçta anlama problemi 

Enbiya/82. ayeti içinde geçerli ki Enbiya/80 de Davud‟un iĢi konusunda 
enameli konusundadır. 

 
[Ek bilgi; “Yap diye, bol bol, geniĢ geniĢ zırhlı elbise parçalarını 

birbirine ölçülü biçimde tak. DokunuĢunu ve biçimini iyi ölç, biçiminde 
maharetli ol, iyi biçime yatır. Deniliyor ki, yüce Allah'ın bu sanatı 
övmesinin hikmeti Ģudur:  

 
Bu sanatta "SavaĢınızın Ģiddetinden sizi korumak." (Enbiya, 21/80) 

buyrulduğu üzere, Allah katında muhterem olan insanlığı öldürülmekten 
korumak ile ruhu koruma vardır. Onun için bunu yapan, kılıç vesaire gibi 
saldırı silahı yapanlardan daha hayırlıdır. Dünyada fazla bir silah buluĢu 
yapan ve onu kullanmasını bilenler insanlığa bir bakımdan yararlı iseler, 
ondan korunma vasıtasını bulanlar barıĢa ve iyiliğe hizmet ettikleri için 
daha çok yararlıdırlar. Bu sebeple buyruluyor ki hem salah ile çalıĢın, iyi 
bir iĢ yapın.  
 

Burada "yap" denilmeyip de "yapın" denilmesi dikkate değerdir. Bu 
fiilin öznesi yerine kullanılan çoğul zamiri, Davud ile birlikte beraberinde 
bulunanların yerine kullanılmıĢtır, diye söylemiĢler ise de biz bunun, 
"SavaĢınızın Ģiddetinde n sizi korumak." (Enbiya, 21/80) gibi hikayenin 
bir ibreti olmak üzere Muhammed ümmetine sesleniĢ ile bir ek cümle 



olduğu kanaatindeyiz ki, Ģöyle demek olur: Siz de ey Muhammed 
ümmeti, iyilik ve barıĢ ile çalıĢın, daha güzel iĢler yapın. Çünkü ben ne 
yapacağınızı gözetiyorum, her ne yaparsanız görürüm. Yani ona göre 
mükafatını veririm. Elmalı‟lı tefsir- Kuran dili)] 
 
 

[Ek bilgi - 2; Allahü Teâlâ, Dâvud (a.s.) 'a peygamberlik ve saltanat 
verip dağları ve kuĢları emrine müsahhar kıldı. Onunla beraber teĢbih 
etmelerini emretti. Ona demiri balmumu gibi yumuĢatmıĢ, savaĢta 
giymek için zırh ve silâh yapmasını buyurmuĢtur. O zamana kadar demir, 
savaĢlarda levha halinde kullanılırdı.  

 
Bu ilâhî emirden sonra Dâvud (a.s.) demirden halkalar yapıp zırh 

dokumuĢtur. Demircilerin ve zırh ustasının pîri Dâvud (a.s.)'dur. O, demiri 
istediği Ģekle sokardı. Çünkü demir onun elinde balmumu gibi 
yumuĢardı. Yüce Halik bunu Ģöyle beyan ediyor: «...Ona demiri 
yumuĢattık. Bol bol zırhlar yap, dokumada intizamı gözet, diye 
buyurduk.» Allah kullarının yaptıklarını bilir ve görür. Ona göre mükâfat 
ve mücâzat verir.  Ey insanlar, siz iyi amelde bulunun, Allah sizin 
yaptığınız her Ģeyi görür ve bilir. O'nun bilgisinden hiçbir Ģey gizli kalmaz. 
(Tefsir-ül Kuran Ebü'l-Leys Semerkandi)] 

 
va'melu salihan ĠĢte kastettiğim cümle buydu. Bir önceki cümleyi 

de bu çerçevede bunun ıĢığında anlamak lazım ve hepimize bir emir bu. 
Salih amel iĢleyin. Yani sizi Allah nezdinde temize çıkaracak iyi, doğru, 
güzel ve yararlı iĢler yapın, hepiniz böyle yapın. 

 
inniy Bima ta'melune Basıyr çünkü ben yaptığınız her iĢi 

görmekteyim. 
 
 
12-) Ve li Süleymaner riyha ğudüvvüha Ģehrun ve revahuha 

Ģehr* ve eselna lehu aynel kıtr* ve minel cinni men ya'melu beyne 
yedeyhi Bi izni Rabbih* ve men yeziğ minhüm 'an emriNA nüzîkhu 
min azâbis se'ıyr; 

 
Süleyman'a da sabah gidiĢi bir aylık yol, akĢam dönüĢü bir aylık yol 

olan o rüzgâr (gibi hareket edeni verdik)! Onun için bakır kaynağını sel 
gibi akıttık! Rabbinin elvermesiyle cinnden (görünmeyen türden) kimileri 
de (ifrit türü) Onun önünde çalıĢırdı. Onlardan kim emrimizden çıkarsa, 
ona alevli bir ateĢ azabından tattırırız. (Bakır kaynağı tanımlamasını, 
Zülkarneyn'in yaptığı, yecüc mecüc'e karĢı set inĢaatında kullandığı 
eriyik bakır - demir olayıyla birlikte düĢünürsek; anladığımız maddi 



anlamda değil, daha farklı bir alanda düĢünmemiz zorunluluğu açığa 
çıkar. Gerek Zülkarneyn (iki boynuzlu {antenli?}) gerekse Süleyman 
a.s.ın görünmez varlıklara karĢı tasarruf sahibi oldukları düĢünülürse, 
olayın maddi bakır - demir konusu değil, bu iki maddenin elementsel 
bileĢiminin gücünü kullanma olarak, belki farklı bir düĢünce kapısı 
açılabilir bize. Daha derine girmek istemiyorum. A.H.) (A.Hulusi) 

 
12 – Süleyman‟a da rüzgâr: sabah gidiĢi bir ay, akĢam dönüĢü bir 

ay, erimiĢ bakır membaını da ona sel gibi akıttık, hem rabbinin izni ile 
elinin altında Cinnîlerden de çalıĢan vardı, onlardan da her kim 
emrimizden inhiraf ederse ona Saîr azâbını tattırırız. (Elmalı) 

 
 
Ve li Süleymaner riyh Süleyman‟ın emrine de rüzgarı amade 

kıldık. Hz. Süleymanın rüzgarla hareket eden destani deniz ticaret 
filolarına bir atıf bu. ğudüvvüha Ģehrun ve revahuha Ģehr onun çıkıĢ 
vakti bir aylık mesafeyi, dönüĢ vakti de yine bir aylık mesafeyi buluyordu. 
Yani onun akĢamıyla sabahı, lafzi anlamda bu ama müfessir üstadımız 
Tahir Bin AĢur‟un ifade ettiği gibi, otlatmaya gönderilen hayvanların 
akĢam çıkıp sabah dönüĢüne nazire olarak. Deniz ticaret filolarının çıkıĢ 
ve dönüĢünü akĢam dönüĢü, sabah çıkıĢı Ģeklinde ifade edilmiĢ. 

 
ve eselna lehu aynel kıtr ve ergimiz bakır mebaını onun için 

akıttık. Eldeki Kitabı Mukaddes Tevrat nüshalarında da var zaten. Hz. 
Süleyman‟ın o kurduğu muhteĢem medeniyette madeni ve özellikle bakır 
ve bakırdan mamül alaĢımları nasıl kullandığını iz ayrıntılarıyla okuyoruz. 
Ona bir ima bu. 

 
ve minel cinni men ya'melu beyne yedeyhi Bi izni Rabbih yine 

cinlerden bir kısmı rabbinin izni ile onun emri altında çalıĢıyordu. 
 
Rüzgarı kurduğu medeniyette maksimum biçimde kullanan bir 

peygamber yönetici var. Yine madeni kullanan peygamber yönetici Hz. 
Süleyman. Yine görünmeyen varlıkları, ya da aslında görünmez olmayıp 
ta insanoğlunun çok ender rastladığı, çok az gördüğü, yani ĢaĢırtıcı 
varlıkları kullanarak elde ettiği bir görkem bir devlet ve bir medeniyetten 
söz ediyor Kur‟an. Yani böylesine bir iktidar. Öyle bir iktidar ki her türlü 
Ģeyi emrine amade kılmıĢ. 

 
Burada söylenen Ģey açık aslında Süleyman‟ın kurduğu iktidar yer 

yüzünde görülebilecek en görkemli iktidarlardan biriydi. Sadece maddi 
varlıkları değil, manevi varlıklar bile o iktidarın altında payanda idi. O 
iktidarı yüceltiyorlardı. O iktidarın kalıcılığı için çalıĢıyorlardı. Peki söz 



nereye getirilecek? Elbette böyle bir iktidar bile fanidir. Ey insanoğlu, 
bunun üzerinde düĢün dersine getirilecek. 

 
ve men yeziğ minhüm 'an emriNA nüzîkhu min azâbis se'ıyr ve 

onlardan hangisi emrimizden çıkarsa ona çılgın bir ateĢin azabını 
tattırıyorduk. 

 
 
13-) Ya'melune lehu ma yeĢau min mehariybe ve temasiyle ve 

cifanin kel cevabi ve kudurin rasiyat* ı'melu ale Davude Ģükra* ve 
kaliylun min ıbadĠYeĢ Ģekûr; 

 
Onun (Süleyman) için, mabetler, heykeller, geniĢ çok büyük 

havuzlar ve yerlerinde sâbit kazanlardan ne dilese yaparlardı... "Davud 
nesli Ģükre çalıĢın! Kullarımdan Ģükreden (değerlendiren) azdır!" 
(A.Hulusi) 

 
13 - Onlar ona, mihraplar, timsaller ve havuzlar gibi çanaklar ve 

sâbit kazanlardan her ne isterse yaparlardı. ÇalıĢın ey Davud hanedanı 
Ģükür için çalıĢın, mamafih kullarım içinde Ģekûr olan azdır. (Elmalı) 

 
 
Ya'melune lehu ma yeĢau min mehariybe ve temasiyle ve 

cifanin kel cevabi ve kudurin rasiyatin onlar arzusuna göre, yani Hz. 
Süleyman‟ın arzusuna, isteğine göre ona mabetler, mehariyb mabetlerin 
parçaları, belki en belirgin parçası mihraplar, heykeller. Burada ki 
mihrapla bizim bildiğimiz mihrap değil, mabedin en çok kullanılan 
içerisinde çileye çekilinen, ibadete çekilinen özel mahal. Heykeller 
temasiyl, ki bu ahdi kadimde de ifade edilir; Yolun her iki tarafına tunçtan 
ve bakırdan 12 aslan heykeli yaptırmıĢtı diye geçer Tevrat‟ta.  

 
Yine göletler gibi yekpare döküm havuzlar. Evet, ve yere tespit 

edilmiĢ dev küvetler. Kazan diye çevirmedim bunu, çünkü Tevrat‟ta 
baktığımızda ayrıntıya bunların içinde yıkanıldığını görüyoruz.Dev 
küvetler yapıyorlardı. 

 
ı'melu ale Davude Ģükran biz de dedik ki, yani zımnen bunu 

demeye getirdik böylece. Ey Davud‟un inanç ailesi Ģükretmek için çok 
çalıĢın. Niçin inanç ailesi diye çevirdim? Ale ile ehl arasında dilciler böyle 
bir fark görürler. Ehl Ģeklide gelirse kan yakınlığına, ale Ģeklinde gelirse 
inanç ve ideoloji yakınlığına delalet eder. Bu anlamda hepimiz Davud‟un 
iman ailesine mensubuz. ġükretmek için çok çalıĢın. Yani söylenen 



özetle kıssadan hisse Ģu ki; verilen her bir nimet ve iktidar, Allah‟ın 
insanoğlunun Ģükrünü sınamasından baĢka bir Ģey değildir. 

 
ve kaliylun min ıbadĠYeĢ Ģekûr ne ki samimi kullarım arasında 

bile layıkıyla Ģükreden çok azdır. 
 
 
14-) Felemma kadaynâ aleyhil mevte ma dellehüm alâ mevtihi 

illâ dabbetül'Ardı te'külü minseeteh* felemma harre tebeyyenetil 
cinnü en lev kânu ya'lemunel ğaybe ma lebisû fiyl azâbil mühiyn; 

 
Ona (Süleyman'a) ölümü (tatmasını) hükmettiğimizde, Onun 

asasını yiyen kurtçuktan baĢkası onlara (cinlere) gerçeği fark ettirmedi! 
Nihayet (asa çürüyüp) yıkıldığında, cine (ifrit türüne) fark ettirdi 
(ölümünü) ki; eğer (onlar) gayblarını bilenler olsaydılar, alçaltıcı azap 
içinde kalmazlardı. (A.Hulusi) 

 
14 - Sonra vaktâ ki ona ölümü hükmettik, onlara onun ölümünü 

sezdiren olmadı, yalnız bir güve böceği (Arza) dayandığı asasını yiyordu, 
bu sebeple yıkıldığı zaman tebeyyün etti ki Cinler eğer gaybı bilir olsalar 
o zilleti azâb içinde bekleyip durmazlardı. (Elmalı) 

 
 
Felemma kadaynâ aleyhil mevt (iktidarın görkemine rağmen,) biz 

bunu böyle parantez içinde böyle anlayacağız. Davud ve Süleyman 
iktidarının olanca görkemine rağmen, ki yukarıda örnekleri verildi. 
Görünen ve görünmeyen varlıklar bu iktidarın altında payanda iken, onu 
yüceltirken ve ayakta tutarken onun uğruna çalıĢırken, buna rağmen, 
ölüm hakkındaki yasamız onun içinde geçerli oldu Felemma kadaynâ 
aleyhil mevt yani ölüm konusunda koyduğumuz yasa onu da gelip 
buldu. 

 
ma dellehüm alâ mevtihi illâ dabbetül'Ardı te'külü minseeteh 

evet, sonuçta bastonunu kemiren ağaç kurdu da olmasaydı öldüğünü 
onlara bildiren bir delil olmayacaktı. Hz. Süleyman için geçiyor bu. 
Zımnen bastonunu kemiren ağaç kurdu olmasaydı, Denek i Hz. 
Süleyman vefat etmiĢ, buradan bunu anlıyoruz, ama vefatından kimsenin 
haberi olmamıĢ. Belki buradan Ģunu anlayabiliriz onun vefat ettiğinden 
haberdar etmemek için, belki bir isyandan korkulduğu için, belki ülkenin 
parçalanmasından korkulduğu için onu yaĢıyormuĢ gibi göstererek 
yakınları, düzenin devamını sağlamaya çalıĢtılar ama gerçek 
değiĢtirilemiyordu.  

 



Ġnsan ölümlüydü, bu sultan Süleyman da olsa, aynen bizim Kanuni 
Süleyman‟ımız gibi. O da Zigetvar seferinden dönüĢte öldüğü halde 
diriymiĢ gibi yeniçerileri selamlamıĢtı. Hz. Süleyman‟ın yeniçerileri de 
ona çalıĢan, iĢte çalıĢtığı ifade buyrulan, görünmeyen varlıklar ya da 
görünmez olmayıp ta aslında ender görülen cin gibi, cin fikirli, çok 
becerili, çok marifet sahibi özel varlıklar özel çalıĢanlar onun yeniçerileri 
idi ve onlar bile anlamamıĢlardı onun öldüğünü. Çünkü böyle bir tedbir 
alınmıĢ olabilirdi.  

 
Ama özetle zımnen Süleyman da olsa her dünyevi iktidar geçicidir. 

Allah her iktidara bir kemirici musallat eder. ve o onu kemirir. Kurucusu 
Nebi bile olsa, peygamber bile olsa bu böyledir. Ki tarihen sabittir Hz. 
Süleyman‟ın oğlu Rahbaim, Hz. Süleyman‟ın bıraktığı bu görkemli devleti 
paramparça etti. Zevki safaya düĢerek devlet paramparça olmuĢtu ve 
belki buradan yola çıkarak Medine‟de ucu gözüken o büyük Ġslam 
devletinin daha kurulmadan önce onu bekleyen tehlikeye iĢaret ederek 
Resulallah ile müminler zımnen uyarılmıĢ oluyordu. 

 
felemma harre tebeyyenet nihayet baston kırılıp devrilince Ģu 

gerçek anlaĢıldı. felemma harre tebeyyenetil cinnü en lev kânu 
ya'lemunel ğaybe ma lebisû fiyl azâbil mühiyn eğer cinler gaybı bilmiĢ 
olsalardı o onur kırıcı azaba katlanmalarına gerek kalmazdı. Yani bu da 
ilk muhatapların cin tasavvurlarına bir müdahale, bir düzeltme. Eğer 
cinler görünmeyen varlıklar veya cin gibi adamlar veya çok yetenekli bir 
takım varlıklar, yetenekli olduğunu düĢündükleriniz, yani sizi 
parmaklarında oynatacağına inandığınız, düĢündüğünüz yetenekte, 
bilgiye sahip olan her kimlerse onlar Eğer gaybı bilselerdi bunu da 
bilirlerdi diyor. Dolayısıyla gaybı sadece Allah bilebilir. Yani insan idrakini 
aĢan hakikatler vardır ve onları sadece Allah bilir. 

 
[Ek bilgi 1; Gayb hakkında geniĢ 

bilgi;http://ekabirweb.blogspot.com/2012/09/gayb-nedir-nasil-
anlamaliyiz_26.html] 

 
[Ek bilgi 2; Ġlginç bir hikaye; Rivayet ediciler Ģöyle demiĢlerdir. 
Süleyman (AS) ın mübarek ömrü elliye ve sultanlığı 40 yıla erince 

her gün mescide gider ibadette bulunurdu. Devler de yeni yeni 
onarmalarda bulunuyorlardı Kendisi zaman olurdu kibir ay mescitten 
dıĢarı çıkmazdı. Kimi olurdu ki bütün gün ayakta durur ibadet eylerdi. Hiç 
kimsenin bu ibadeti sırasında onun yanına varmasına cesareti olmazdı. 
Eğer bir dev yanaĢmıĢ olsa gökten bir ateĢ düĢer o devi yakardı. 

Süleyman (AS.)ın mihrabında her gün bir ağaç biter, fıĢkırırdı. 
Süleyman (AS) ağaca; “niçin geldin” diye sorardı. O ağaç dile gelip; “Ben 

http://ekabirweb.blogspot.com/2012/09/gayb-nedir-nasil-anlamaliyiz_26.html
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filan ağacım ve filan derde devayım” derdi. Eğer otlardan biri olsaydı onu 
da; “bu otu koparın mihrabımı temizleyin” derdi. O otu yerinden çıkarırlar 
veya baĢka bir yere dikerlerdi. 

Bir gün mihrapta yine bir ağaç gördü ona; “sen niçin geldin” diye 
sordu. O ağaçta;”Ģunun için geldim ki bu mescidi yakıp yıkacağım.” Dedi. 
Hz. Süleman (AS) da;Ama ben yaĢıyorum hayatta iken bunu kim yakar 
yıkar” dedi. Lakin ölümünün yaklaĢmıĢ olduğunu anladı Buyruk verdi o 
ağacı kestirdi, ondan bir asa yaptılar. Ne zaman ibadete olursa o ağacın 
üstüne dayanırdı. 

Hz. Süleyman (AS); “ Ya rabbi bu mescidin bitimi için çok az 
yapılacak iĢ kalmıĢtır. Yapan devler ölümümü duyacak olurlarsa mescit 
iĢini bırakırlar Benim ölümümü bunların hepsinden sakla. Ta ki bu 
mescidi tamamlasınlar.” Diye dua etti. Hak Teala da duasını kabul etti. 
Vatka ki ölüm vakti eriĢti ayak üstünde iken yüce Allah‟ın rahmetine 
kavuĢtu, Ayak üstünde öylece kaldı.  

Allah u Teala bir böcek kurduna; “o ağacı kemir” diye buyurdu. O 
kurtta hemen geldi ve o asayı kemirmeye baĢladı Vatka ki aradan bir yıl 
geçip tamamlandı, asa kırılıp parçalandı. Süleyman (AS) yere düĢtü. 
Nitekim Cenabı hak Ģöyle buyurur. 

“Biz ona (Süleyman‟a) ölüm hükmünü uyguladığımız zaman 
ölümünü bildiren bir Ģey olmadı. Ancak küçük bir kurt asasını kemirdi, 
Süleyman yere düĢtü. (sebe/14) 

Süleyman (AS) yere düĢünce Ademoğulları katında devler de 
periler de birer yalancı çıktılar. Çünkü onlar; “Biz gaybı biliriz diye iddia 
ederlerdi. Eğer gaipteki iĢleri bilmiĢ olsalardı Hz. Süleyman‟ın da ne 
zaman ölmüĢ olduğunu bilirlerdi. 

Din bilginleri ilerlediler o asayı aldılar, o küçücük kurdu gördüler bir 
gün bir gece ne yedi ne içti Ondan kıyaslayarak bildiler ki Hz. Süleyman 
öleli bir yıl olmuĢtur. … (Tarih-i Taberi 1. cilt/557-558)] 

 
Bu örnekler nebinin ve mü‟minlerin iktidar tasavvurunu inĢa etmek 

için verilmiĢ örneklerdi. Ama bir de Ģimdi burada ilk ve son her çağda ki 
inkarcıların iktidar tasavvurlarını düzeltmek için verilen bir örneğe geldik 
Sebe örneği. 

 
 
15-) Lekad kâne liSebein fiy meskenihim ayetün, cennetani 'an 

yemiynin ve Ģimal* külu min rizkı Rabbiküm veĢküru leHU, beldetün 
tayyibetün ve Rabbün Ğafûr; 

 
Andolsun ki Sebe halkına kendi meskenlerinde (bedenlerinde) bir 

iĢaret vardır! Sağdan ve soldan iki bahçe ile çevrili... (Kendilerine): 



"Rabbinizin yaĢam gıdasından beslenin ve O'na Ģükredin! Tayyib bir 
belde ve Ğafûr bir Rab!" (denildi). (A.Hulusi) 

 
15 - Celâlime kasem ederim ki Sebe' için meskenlerinde hakikaten 

bir âyet vardı: sağ ve soldan iki Cennet, yiyin diye rabbinizin rızkından da 
ona Ģükredin, ne güzel: hoĢ bir belde, gafur bir rab. (Elmalı) 

 
 
Lekad kâne liSebein fiy meskenihim ayeh doğrusu bu 

yurtlarında bir nice ibret bulunan Sebe halkı içinde geçerliydi. Geçerli 
olan ne? Yani ölümlülük, yani fani olma. Sebe krallığı güney batı 
Arabistan da hüküm süren altın devrini MÖ. 1.000 lerde yaĢayan su 
uygarlığı. BaĢkent Mağrip Me‟rip ya da günümüze kadar gelen 
kalıntılarından anlaĢıldığına göre gerçekten de görkemli bir uygarlığın 
merkezi idi. 

 
Neml/22 ve 44. ayetleri arasında bu uygarlığın belli bir dönemi dile 

getirilir. Bu devletin Altın döneminden bir safha orada dile getirilir. Me‟rip 
barajı MS. 215 te iki olmak üzere defaatle yapıldı ve yıkıldı. Ki bu 
Ġmparator Desius dönemine denk geliyordu. Roma imparatoru ve bu 
yıkılmayla birlikte bu su uygarlığının çerçevesi içinde oturan bütün halklar 
paramparça oldu kuzeye doğru büyük bir göç baĢladı. Gerçekten yer 
yüzünün servetini çeken, ki kadim tarihçilerden Fellini öyle diyor, tüm 
Roma‟nın ve  Pers‟in servetini çekip götüren Sebeliler diye bahsediyor 
bunlardan. Demek ki bu iki süper güçten daha görkemli bir uygarlık vardı 
o bile yerinde yeller esti manasına. 

 
cennetani 'an yemiynin ve Ģimalin sağdan ve soldan boylu 

boyunca uzanan iki has bahçe hal diliyle sanki Ģöyle sesleniyorlardı. 
(Bunu parantez içinde böyle anlıyoruz, çünkü diyalog giriyor hemen 
sonraki cümle.) külu min rizkı Rabbiküm veĢküru leH rabbinizin size 
bahĢettiği rızıktan nasiplenip, ama ona olan Ģükrünüzü de eda edin. 

 
Yine nimet ve Ģükür bakınız. Surenin baĢından beri ana fikir bu. 

hep bu. Ģükür çerçevesinde geçiyor. Hamd ve Ģükür. Güzellik sahipsiz 
değildir dostlar. Anlamsız da değildir. Böyle olan güzel değildir. Bir Ģey ki 
sahipsiz ve anlamsız sa güzel değildir. Anlam arayıĢı insanı Allah‟a 
ulaĢtırır. Nerede bir güzellik gördünüz, o güzellik sizi Allah‟a 
ulaĢtırmıyorsa, anlam ve amaçtan yoksunsunuz demektir. ġükür iĢte 
orada baĢlar. Güzellik sizi anlama ulaĢtırdığında, anlam arayıĢı da 
Allah‟a ulaĢtırdığında yapacağınız tek Ģey vardır. ġükür. Burada da bu 
isteniyor. 

 



beldetün tayyibetün ve Rabbün Ğafûr iĢte tarifsiz güzellik te bir 
mekan ve çok bağıĢlayıcı bir rab. 

 
 
16-) Fea'redu feerselna aleyhim seylel a'rimi ve beddelnahüm 

Bi cenneteyhim cenneteyni zevatey ükülin hamtın ve eslin ve Ģey'in 
min sidrin kaliyl; 

 
Onlar yüz çevirdiler... Bu yüzden onlara Arım Seli'ni irsâl ettik ve 

(baraj yıkılmasıyla oluĢan bu sel ile) onların iki bahçesini, acı meyveli 
ağaçlar ve birkaç sedir ağacından ibaret hâle dönüĢtürdük. (A.Hulusi) 

 
16 - Fakat onlar bakmadılar, biz de üzerlerine arim selini salıverdik 

ve o dilber iki Cennetlerini buruk yemiĢli, ılgınlık, az bir Ģey de sidirden iki 
harap Cennete çevirdik. (Elmalı) 

 
Fea'redu Peki ne oldu sonuçta? Kötü oldu. Ne var ki onlar yüz 

çevirdiler. Yani bu öğüdü dinlemediler. Muhtemelen peygamberleri 
aracılığıyla rabbimi onlara bu öğüdü verdi, ya da nimet zaten bu öğüdü 
zaten kendisi verir. Yani Ģükret der. Her nimet Ģükür emrini içerir. 

 
feerselna aleyhim seylel a'rim iĢte bu yüzden biz onların üzerine 

barajlarını yıkan Ģiddetli bir sel gönderdik. A‟ran, a‟rim; arameden 
geliyorsa Ģidet ve çokluk manasına selin adı da  olabilir. Veya Yemen ve 
HabeĢ dillerinde baraj anlamına da kullanılıyor olabilir ki üç ihtimali de 
dilciler kayıt altına almıĢlar. 

 
ve beddelnahüm Bi cenneteyhim cenneteyni zevatey ükülin 

hamtın ve eslin ve Ģey'in min sidrin kaliyl ve o iki has bahçeyi acı 
meyveli çalılar hamt, acı meyveli çalılar. Yani erak ağacı aslında bu. Ģu 
misvak diye kullandığımız ağaç var ya onun ağaca. Bu çalı, çöl 
çalılarından,çöl bitkilerinden biri. Ve eslin, yani bu da botanikte Tamariks 
diye bilinen tür, ılgın türü. O ılgınlarla kaplı içerisinde sadece birkaç sedir 
türü bulunan harap bir bahçeye çevirdik. Bu sedirgiller ki kara yemiĢ te 
diyenler buna, Arap kirazı adı da veriliyor buna. Anma sedirgillerden 
olması muhtemeldir çünkü tek iĢe yarar ağaç birkaç tane sedir ağacı 
kalmıĢ harap bir bahçe. 

 
 
17-) Zâlike cezeynahüm Bima keferu* ve hel nücaziy illel kefur; 
 
Küfür (nankörlük) etmeleri ile onları iĢte böyle cezalandırdık... 

Nankörlük edenlerin karĢılığı budur! (A.Hulusi) 



 
17 - Bunu onlara nankörlüklerinin cezası yaptık ve biz hep öyle çok 

nankör olanları cezalandırırız. (Elmalı) 
 
 
Zâlike cezeynahüm Bima keferu inkarda inat etmelerinden dolayı 

iĢte onları böyle cezalandırdık. ve hel nücaziy illel kefur biz hiç 
nankörlerden baĢkasını cezalandırır mıyız.  

 
lein Ģekertüm le eziydenneküm ve lein kefertüm inne azâbiy 

leĢediyd. (Ġbrahim/7) eğer Ģükrederseniz artırırım. Yok küfreder 
nankörlük ederseniz azabım Ģiddetli olur diyen ayeti hatırlayalım. 

 
 
18-) Ve ce'alna beynehüm ve beynel kurelletiy barekna fiyha 

kuren zahireten ve kadderna fiyhes seyr* siru fiyha leyaliye ve 
eyyamen aminiyn; 

 
Onlar (Sebe'liler) ile içlerinde bereketler halk ettiğimiz Ģehirler 

arasında görünen mesafelerde beldeler oluĢturduk... Onların arasında 
seyahati düzenledik... "Oralarda gece ve gündüz, güvenli olarak 
seyredin" (dedik). (A.Hulusi) 

 
18 - Biz onlarla o feyz-u bereket verdiğimiz memleketler arasında 

sırt sırta karyeler meydana getirmiĢtik ve onlarda muntazam seyr-ü sefer 
takdir eylemiĢtik, gezin oralarda gecelerce ve gündüzlerce emniyet içinde 
demiĢtik. (Elmalı) 

 
 
Ve ce'alna beynehüm ve beynel kurelletiy barekna fiyha kuren 

zahireten biz bu helakten önce onlara mübarek kıldığımız Ģehirlerle 
kendileri arasına birbirine nazır beldeler inĢa edecek kudret vermiĢtik. 
Yani nasıl bir görkemli medeniyet oluĢturduklarını ifade ederken ayet, 
aynı zamanda yerleĢim birimlerinin niteliğini de göz önüne seriyor. Bu 
mübarek Ģehirler Mekke ve Kudüs. Baharat yolu, (Ġpek yolunun oradaki 
karĢılığı) üzerinde ki mamur beldeler zincirinden söz ediyor burada. Ki 
baharat yolu okyanustan Akdeniz‟e baharat taĢınan çok zengin bir altın 
zincirdi. 

 
ve kadderna fiyhes seyr ve bunlar arasında düzenli ulaĢımı temin 

etmiĢtik. Aslında bunun örnek verilemesi ile Sebe uygarlığının, Mekke de 
ki ilk muhatap olan müĢriklere de siz bunlarım görkemine göre küçücük 



bir iktidara sahipsiniz. Sebe bile yok oldu. Allah sizin hatırınızı mı 
gözetecek, sizin küfrünüze mi ses çıkarmayacak. Ġmaen söylenen bu. 

 
siru fiyha leyaliye ve eyyamen aminiyn ve bu yolla geceler ve 

gündüzler boyunca güvenli bir biçimde yolculuk yapın demiĢ olduk. Yani 
böyle demeye getirdik. Yine temsili diyalog yoluyla verilen nimetle 
aslında rabbimizin insana konuĢtuğu, her gelen nimetle insana 
söylenenin; aman dikkat Ģükret. ġükrünü eda etmezsen alınır diye bir 
uyarı ile geldiği ima ediliyor. 

 
 
19-) Fekalu Rabbena ba'ıd beyne esfarina ve zalemu 

enfüsehüm fecealnahüm ehadiyse ve mezzaknahüm külle 
mümezzekın inne fiy zâlike leâyâtin likülli sabbarin Ģekûr; 

 
"Rabbimiz, sefer alanımızı uzat - yay" dediler ve nefslerine 

zulmettiler... Biz de onları anlatılan ibretlikler kıldık ve onları darmadağın 
ettik... Muhakkak ki bu olayda çok sabreden ve çok Ģükreden herkes için 
elbette iĢaretler vardır. (A.Hulusi) 

 
19 - Buna karĢı onlar «ya Rabbenâ, seferlerimizin arasını 

uzaklaĢtır» dediler ve nefislerine zulmettiler. Biz de onları efsanelere 
çevirdik ve tamamen didik didik dağıttık, Ģüphesiz ki bunda çok 
Ģükredecek her sabırlı için elbette âyetler var. (Elmalı) 

 
 
Fekalu Rabbena ba'ıd beyne esfarina ve zalemu enfüsehüm 

buna rağmen onlar rabbimiz sefer menzillerimiz arasında ki mesafeyi 
uzat demeye getirdiler ve böylece kendilerine zulmetmiĢ oldular. Ya da 
Ģöyle okuyabiliriz, böyle de okumuĢ bazı kailer;Fekalu Rabbüna ba'ade 
rabbimiz bizim yolumuzu uzattıama biz mevcut okuyuĢu değerlendirerek 
ona göre tefsirimizi yapacak olursak; Rabbimiz bizim yolumuzu uzat. 
Yani rahatlık battı demeye mi geliyordu, ama aslında eğer biri bir nimete 
Ģükretmiyorsa hal dili ile Allah‟a kendisi için beddua etmiĢ olur. ġöyle 
demiĢ olur; Rabbim bunu benden al. Burada aslında verilen özetle sonuç 
bu. Onlarda hal diliyle böyle dediler Ģükretmeyince. Rabbimiz bu rahatlık 
bize battı, bunu bizim elimizden al. Yani yollarımız kısaldı, harika bir 
yolculuk yapıyoruz bizim yolumuzu uzat denir mi? Denek ki nimetin kadri 
bilinmeyince iĢte beddua yerine geçer. 

 
fecealnahüm ehadiys biz de onları geçmiĢin efsanelerine 

döndürdük ve mezzaknahüm külle mümezzek kendilerini param parça 
edip dağıttık inne fiy zâlike leâyâtin likülli sabbarin Ģekûr hiç Ģüphesiz 



bütün bunlarda sürekli Ģükredip, sürekli sabreden herkes için mutlaka 
alınacak bir ders vardır. 

 
 
20-) Ve lekad saddeka aleyhim ibliysü zannehu fettebe'uhü illâ 

feriykan minel mu'miniyn; 
 
Andolsun ki Ġblis'in onların (insanların) hakkındaki zannı doğru çıktı 

da, iman edenler dıĢındakiler ona tâbi oldular. (A.Hulusi) 
 
20 - Yine celâlime kasem ederim ki Ġblîs, onlar aleyhindeki zannını 

hakikaten doğru buldu da içlerinde mü'minlerden ibaret bir fırkadan 
maadası ona tabi' oldular. (Elmalı) 

 
 
Ve lekad saddeka aleyhim ibliysü zanneh ve doğrusu iblis 

onların aleyhinde kanaat belirtirken yanılmamıĢtı. Hani demiĢti ki senin 
kullarının çoğunu saptıracağım, sen de onları sana kullukta direnir 
bulmayacaksın demiĢti ya o dediği zannında doğru çıktı. fettebe'uhü illâ 
feriykan minel mu'miniyn nitekim bir grup inanan hariç geri kalanların 
hepsi ona uydular. Ki A‟raf/16-17. ayette bu güzel dile getirilir; Sen onları 
kullukta ısrar edici bulmayacaksın demiĢti. 

 
 
21-) Ve ma kâne lehu aleyhim min sultanin illâ lina'leme men 

yu'minu Bil ahireti mimmen huve minha fiy Ģekkin ve Rabbüke alâ 
külli Ģey'in Hafiyz; 

 
Oysaki onun (Ġblis), onlar üzerine bir zorlayıcı gücü yoktu! Sadece 

sonsuz gelecek yaĢamına iman eden ile ondan kuĢku duyanın farkı 
açığa çıksın diye bunu yaptık. Rabbin her Ģey üzerine Hafiyz'dir. 
(A.Hulusi) 

 
21 - Halbuki onun onlar üzerinde hiç bir saltanat kudreti yoktu, lâkin 

biz Âhirete imanı olanı belli edecek, ondan Ģekk içinde bulunandan ayırt 
eyleyecektik. Öyle ya rabbin her Ģeye karĢı hafîzdir. (Elmalı) 

 
 
Ve ma kâne lehu aleyhim min sultan oysa ki onlar üzerinde onun 

zorlayıcı hiçbir gücü yoktu. Yani Ģeytanın insan üzerinde zorlayıcı gücü 
yoktur. ġeytanın insan üzerinde ki gücünü insan iradesinden transfer 
ettiği kadar kullanır. Yani iradenizden ödünç verirsiniz, o, onu size karĢı 
kullanır. 



 
illâ lina'leme men yu'minu Bil ahireti mimmen huve minha fiy 

Ģekk sadece ahirete inanan kimseleri, ondan kuĢku duyanlardan seçip 
ayıralım diye ona izin verdik. Yani suyu getirenle testiyi kıranı ayıralım 
diye Ģeytanın bu ilvasına, vesvese vermesine hayatta izin vermiĢ olduk. 
Bu da bir sınav aracıydı. Ģekkin ve Rabbüke alâ külli Ģey'in Hafiyz 
nitekim senin rabbin her Ģeyi görüp gözetmektedir. 

 
Belki Ģeytan ve Ģeytani güçlerin insanı aldatması ve ilvasına iliĢkin 

bir pasajın sonunda böyle bir ayetin gelmesi Euzü Billahi mineĢ 
Ģeytanir racim diye gönülden Allah‟a sığınanı Allah korur anlamına gelir. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ġslamoğlu Tef. Ders. SEBE‟ SURESĠ (22-54) (135) 
 
 
"Euzü Billahi mineĢ Ģeytanir racim" 
 
“BismillahirRahmanirRahıym” 
 
 
Değerli Kur‟an dostları bugün dersimize Sebe suresinin 22. ayeti ile 

devam ediyoruz. 
 
 
22-) Kulid'ulleziyne ze'amtüm min dunillâh* lâ yemlikûne 

miskale zerretin fiys Semavati ve lâ fiyl Ardı ve ma lehüm fiyhima 
min Ģirkin ve ma lehu minhüm min zahiyr; 
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De ki: "Allâh dûnunda var sandıklarınızı çağırın (hadi)! (O 

isimlendirdikleriniz) ne semâlarda ve ne de arzda zerre ağırlığınca bir 
Ģeye mâlik değildirler! Onların (o isimlendirdiklerinizin) bu ikisinde bir 
ortaklığı yoktur ve O'nun bunlardan bir destekçisi de yoktur." (A.Hulusi) 

 
22 - De ki: Allahın berisinden o zu'mettiklerinize (Tanrı olduğunu 

zannettiklerimize) istediğiniz kadar yalvarın, ne Göklerde ne Yerde zerre 
miktarına güçleri yetmez, onların bunlarda bir ortaklığı da yok, onun 
onlardan bir zahîri de yoktur. (Elmalı) 

 
 
Kulid'ulleziyne ze'amtüm min dunillâh de ki; Allah dıĢında 

kendilerine tanrısal güç atfettiğiniz kim varsa onları çağırın, ya da onlara 
yalvarıp yakarın. Bu ayeti kerimenin bağlamını hatırlayacak olursak 
dünyevi iktidarların gelip geçici olduğunu söylemiĢti daha önceki 
dersimizde iĢlediğimiz ayetler. Davud ve Süleyman peygamberin 
kurduğu adalet devletine ve görkemli medeniyete atıf yapmıĢ, bunları 
iktidarın pozitif örnekleri olarak göstermiĢti. Arkasından da Sebe 
uygarlığına atıf yapmıĢ bunu da tevhitten ve imandan uzak iktidara yani 
negatif iktidara örnek göstermiĢti. 

 
Fakat bütün bunların ortak yanı diğer tüm dünyevi iktidarlar gibi 

geçici olmasıydı. ĠĢte bu tarihi hakikati, bu beĢeri hakikati hatırlattıktan 
sonra Kur‟an sözü ilahi iktidarın ebediliğine getirir ve bu söze Allah 
dıĢında tanrılık atfedilen her bir Ģeyin ki, iktidar sahiplerine genelde 
Allah‟a layık sıfatlar atfedilir. Bu bir tasavvur bozukluğudur. Nedense 
onların servet, güç ve iktidarları kalıcıymıĢ gibi görülür. Ya da servet, güç 
ve iktidara tanrısallık atfedilir. Bir tür tapınma atfedilir. Bir tür kulluk 
atfedilir.  

 
Onun için iktidarın, servetin, gücün gözleri kamaĢtırmasının önüne 

geçer vahiy. Göz kamaĢtırıcı iktidar, servet ve gücün aslında ilahi bir 
sınav olduğunu, gelip geçici olduğunu, hiçbir zaman hakikate referans 
olamayacağını, bu güç Davud ve Süleyman‟ın gücü de olsa, Sebe‟nin 
gücüde olsa, Nemrud‟un gücüde olsa, Ġbrahim‟in iktidarı da olsa, 
Musa‟nın iktidarı da olsa, firavunun iktidarı da olsa hiçbir kimse için bu 
gücün ebedilik ifade etmediğini, dolayısıyla imtihan ifade ettiğini, kiĢinin 
ya da grupların, ya da uygarlıkların elde ettikleri bu servet, güç ve iktidarı 
ne uğruna kullandıklarının belirleyici olduğunu bize bu ayetle bir kez 
daha hatırlatıyor. 

 



lâ yemlikûne miskale zerretin fiys Semavati ve lâ fiyl Ard ne 
göklerde ne de yerde onların zerre kadar bir gücü, bir payı yoktur. Yani 
iktidar sahipleri göklerde ve yerde mülkiyet iddia edemezler. Göklerin ve 
yerin yegane maliki Allah‟tır. O halde buradan çıkarılacak sonuç, ey 
insan eğer iktidar karĢısında hayran kalıyorsan, hayran kalacak bir iktidar 
arıyorsan geçici dünyevi iktidara bakma. Göklerin ve yerin sahibinin 
iktidarına bak. Hayran kalınmak için Allah‟ın iktidarı yeter. 

 
ve ma lehüm fiyhima min Ģirk üstelik onlar bu ikisinin 

yönetiminde bir ortaklık sahibi de değildirler. Yani dünyevi iktidarlar, 
kendisine güç vehmedilenler, güç görülenler, azizler ya da Ģerirler, iyiler 
ya da kötüler fark etmez. Kendisine tanrısal nitelikler yakıĢtırılanlar, bu 
konuda Allah‟a ortakta değiller. Yani bir payları da yok. ve ma lehu 
minhüm min zahiyr dahası o, onlar arasından kendisine bir yardımcı da 
atamamıĢtır. 

 
Bütün bunlar yan yana getirildiğinde Ģu çıkıyor meleklere, velilere, 

azizlere ve hatta peygamberlere aracılık atfı kesinlikle nehy ediliyor. Yani 
insanın Allah‟tan bağımsız herhangi bir insan ya da güce, görünür 
görünmez herhangi bir güce Allah‟a ait bir niteliği yakıĢtırması gibi 
görülüyor. 

 
Aracılık fikri aslında insanın Allah ile iliĢkisini koparıyor. Yani ben 

ne yaparsam yapayım eğer bir gün ahiret varsa, hesap varsa ve hesap 
vereceksem, bir biçimde yırtarım, bir aracı bulurum, bir kayırıcı bulurum 
mantığı insanın Allah ile iliĢkisini koparan, kesen bir mantık olmanın da 
ötesinde insanın ahlaki sorumluluğunu aĢan bir mantık. Çünkü sorumlu 
davranıĢlar sergilememin bir de mazereti oluyor böyle bir sapma. Onun 
için vahiy ilk muhatabı olan müĢriklerin yamuk ve yanlıĢ Ģefaat 
anlayıĢlarını, itikatlarını kökten reddeder. Bu konuda ki 25 ayetinin 
tamamında. konuya devam ediyor sure. 

 
 
23-) Ve lâ tenfa'uĢ Ģefa'atü 'ındeHU illâ limen ezine leh* hattâ 

izâ füzzia' 'an kulubihim kalu ma zâ kale Rabbüküm* kalül Hakk* ve 
"HU"vel 'Aliyyül Kebiyr; 

 
Kendisine izin verilen müstesna, O'nun indînde Ģefaat fayda 

vermez! Nihayet bilinçlerini saran dehĢet yatıĢtığında: "Rabbinizin hükmü 
nedir?" derler... "Hak" derler... "HÛ"; Alîy'dir, Kebiyr'dir. (A.Hulusi) 

 
23 - Huzurunda Ģefaat fayda de vermez, ancak izin verdiği 

kimseninki müstesna, nihayet kalplerinden dehĢet giderildiği zaman 



«rabbiniz ne buyurdu?» Derler. «hakkı» derler, o öyle yüksek, öyle 
büyük, (Elmalı) 

 
 
Ve lâ tenfa'uĢ Ģefa'atü 'ındeHU illâ limen ezine leh onun 

nezdinde kendisi lehine izin verdikleri dıĢında hiç kimse için Ģefaat fayda 
vermez. 

 
Ayet açık, Ve lâ tenfa'uĢ Ģefa'atü 'ındeHU illâ limen ezine leh 

onun nezdinde kendisi lehine izin verdikleri dıĢında hiç kimse için 
Ģefaatin yararı olmaz. 

 
Tenfe‟u fiilinin mef‟ule geçmemesi, fail üzerinde kalması ve limen 

birleĢik edatında ki lâm dan dolayı Ģefaatin tümünü olumsuzlar, ayetin 
grameri. Yani kökten illa istisnası kökten keser, tümünü olumsuzlar. 
Kur‟an da ki bu ayette dahil tüm Ģefaat ayetleri Ģu iki ayet ıĢığında 
anlaĢılmak zorundadır. 

 
lâ yeĢfe'une illâ limenirteda… (Enbiya/28) onun razı olmadığı hiç 

kimseye Ģefaat edemezler. Yani Mef‟umu muhaliflinden ancak onun razı 
olduğuna Ģefaat edebilirler.  

 
Onun razı olduğu kim? ġefaat edilecek kimse, yani O‟nun razı 

olduğuna Ģefaat edebilirler. 
 
Yine Ģu ayet ıĢığında anlaĢılmalı Kul LillâhiĢ Ģefa'atü cemiy'a. 

(Zümer/44) De ki Ģefaat tümüyle Allah‟a mahsustur. O halde bu gibi 
ayetlerde ki istisnayı nasıl anlamalı. Daha genelde Ģefaati nasıl anlamalı. 

 
ġefaat doğru tanımlanacak olursa Kur‟an a göre Ģudur. DevredilmiĢ 

bir ilahi yetkinin kullanımı değildir Ģefaat. Yani ilahi bir yetkinin bir 
baĢkasına devri değildir. ġefaat bir ödüllendirme değildir. ġefaat Allah 
tarafından verilmiĢ ödülü sahibine tevdi etmedir, sahibine vermedir.  

 
Eğer yukarıda ki ayetleri göz önünde bulunduracak olursak lâ 

yeĢfe'une illâ limenirteda… (Enbiya/28) onlar Allah‟ın razı olduğu 
kimse dıĢında hiç kimseye Ģefaat edemezler.  

 
Eğer birinden Allah razı olmuĢsa bu durumda Ģefaate gerek mi 

var? Diye sorulabilir. Yani zaten razı olmuĢ. O zaman Ģefaat ne? Bu 
ayetlerle birlikte anlayacaksak ve bu ayetlerin birbiriyle çeliĢmediği iman 
ettiğiniz bir husussa ki öyledir, o zaman Ģefaat anlayıĢımızı bu ayetlere 
göre düzeltmemiz gerekiyor. O da Ģudur; Allah razı olduğu ve affettiği 



kimseye af ödülünü, belgesini bir baĢka razı olduğu kimse aracılığı ile 
iletebilir. Yani af belgesini, af ödülünü verme iĢini birine vererek onu da 
ödüllendirir, onu da onurlandırır. Tabir caizse ilahi Ģefaat hem sahibine 
hem de onu tevdi eden, onu takdim edene ikisine birlikte gitmiĢ olur. Bu 
çerçevede Ģefaat Allah‟ın rızalığını, razı olmasını, razı olduğu kimseye 
bildirme iĢidir. Bu bildirme iĢini Allah‟ın yine razı olduğu baĢkalarına 
yaptırması da onun için bir ödülüdür. Onu onurlandırmasıdır.  

 
Böyle düĢündüğümüzde, böyle yaklaĢtığımızda Kur‟an da ki 25 

adet olan Ģefaat ayetlerinin tamamını birbiriyle tefsir etmiĢ, birbiriyle 
açıklamıĢ, birbiriyle anlamıĢ oluruz. Ve zaten doğru yaklaĢım da budur. 

 
[Ek bilgi; ġEFÂAT VE ġĠRK 
Bedenin yaĢı vardır ama Ģuurun yaĢı yoktur!... ġuur yaĢı, ilim 

yaĢıdır!... Ġlim yaĢının ilerlemesi de ancak, dünyada sağlıklı 
yaĢayabildiğin ve tefekkür edebildiğin kadardır. Öyle ise ilim yaĢımızı, en 
kısa sürede en âzamîye çıkartıp da ayrılmak dünyadan, en akıllıca iĢ olur 
gibime geliyor! 

“Dün dünde kaldı cancağızım”, diyordu.... “Bugün yeniden 
baĢlamak lâzım....”, 

Dün bana sordular sohbette... " Rasûlullah`ın Ģefâati ehli kebâire 
imiĢ; ne demek bu" diye.... 

“Ehli kebâir” kimdir?... 
Bu açıklamada iki Ģeyi iyi anlamak lâzım; dedik... 
Bir, “ġEFÂAT” nedir?... Nasıl olur?.... 
Ġki, “Kebâir” nedir?... 
ġefâat, sanılıyor ki, biri gelip koluna girip seni sürükleyecek; bir 

yere sokacak! Birisi koluna girip de, seni bir yere mi götürecek!?. 
ġefâat, dünyada var; âhirette var... mahĢerde var, cehennemde 

var. Rasûlullah Aleyhisselâm‟ın Ģefâati var; evliyanın Ģefâati var; 
âlimlerin Ģefâati var...! 

 
Nedir bu Ģefâat?... Neye dönük bir Ģefâattir?... Yalnızca 

cehennemden çıkmaya dönük bir Ģefâat mi?... 
Günahların en büyüğü nedir?.. 
"ĠnneĢ Ģirke lezulmün azîm"! (Lokman/13) "ġirk azîm zulümdür"; 

diyor âyet. Yâni, "Allah"ı, tanrı mesabesine koymak!... ġirk budur! "Sizin 
için korktuğum gizli Ģirktir, artık açık Ģirk olmaz ümmetimde" diyor. 

Öyle ise Tanrıya tapmak "kebâir"in tâ kendisidir! Büyük günahların 
en baĢında gelen ve hepsinin kökenidir! Bütün günahların kökeninde de 
"ġirk-i hafî" yani "tanrıya inanmak" yatar! 

"Ey iman edenler.... Allah`a iman edin"; âyetindeki uyarı, Hz. 
Muhammed ve Kur`ân „a iman, edip henüz Tanrı anlayıĢından 
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kurtulmamıĢ olan SAHÂBEYE gelmiĢti. “Sahâbe”, yâni Allah Rasulü`nü 
gören(!)ler böyle olursa... Ya bizler?! 

Allah`a imanın yolu da, cehennemden kurtuluĢun yolu da hep Ģirki 
hafîden kurtulmak için ġEFÂATE NÂĠL OLMAKTAN GEÇER! 

"Allah izin vermedikçe ġEFÂAT edemez kimse", (Sebe/23) 
Âyetini... "TANRI izin vermedikçe ġEFÂAT edemez kimse" diye 
anlarsak.... Cehennem ateĢimiz kolay kolay sönmez bizim!... Yanarız da 
yanarız!.. 

“Tanrı izin vermedikçe ġEFÂAT edemez kimse”, cümlesi ile; 
“ALLAH izin vermedikçe Ģefâat edemez kimse”, cümlesi arasındaki fark 
nedir? 

Evimizdeki nesneyi, biz, Topkapı Sarayı‟nın hazine dairesinde bile 
arasak bulamayız!...  

Çünkü evimizde! Biz, “Ģefâati reddederken”; “Ģefâat nasıl ulaĢır” 
bize? 

Basiretimizi örten perde örtülü olduğu sürece, biz nasıl Ģefâati 
görüp, Ģefâate ulaĢabiliriz? 

“Tanrı”ya inanırken... “Tanrı”nın büyükelçi(!)sine ve “Arapça bilen 
Tanrı”nın “Arapça yazılı gönderilmiĢ” bir kitaptaki emirnâmesine iman 
ederken! Türlü kerâmetleriyle âdeta bir sihirbaz gibi değneği ile bizi 
cehennemden kurtaracak “Tanrının Evliyâsı”na inanırken. Nasıl, 
ġEFÂAT bize ulaĢır? Allah (özümüzden), izin vermezken; içindeki, 
Ģefâati reddederken; kim Ģefâat edebilir ki!... Basiretimizi örten perde 
nasıl kalkar da, Ģefâate ulaĢırız biz!.... Ve böylece de, nasıl Ģirki hafîden 
arınıp; her Ģey‟in hakikatı ve varlığımızın kaynağı olan “ALLAH Ġsmiyle 
ĠĢaret Edilen”e iman edip; “Kur‟ân ”ı "OKU"ruz?... (Ģirkten) arınmamıĢlar 
el sürmesin!… dendiği halde… 

Bize kalırsa... Önce, Allah`tan (yani özünden gelen bir yolla) izin 
çıkıp, ġEFÂATE nâil olmak gerek, sonra Ģefâati değerlendirip, diğer âfâkî 
perdelerden arınmak, sonra da, nefsine bilincine-Ģuuruna-gerçek 
"ben"ine zulmetmeyi terketmek! 

Sen, nefsine sürekli zulmetmektesin; nefsinin, hakikatını 
yaĢamasına engel olduğun sürece, üstelik bu gerçeği bildiğin halde, 
çevrenle paylaĢmıyorsan, o “en yakınım” dediklerine de zulmün en 
büyüğünü yapıyorsun! 

Ama ben istiyorum da olmuyor! 
Niye olmuyor? 
Muslukçuda pasta satılmaz! Bilgisayarcıda ayakkabı aranmaz! 
ġeytan, zâhirine bakıp Âdem‟in, “Ġblis” oldu! Âdem‟in, ilmine ve 

hakikatine bakıp onu değerlendirebilseydi, bu sahnelenen oyun 
oynanmayacaktı zaten!  

Biz, yalnızca ilim için yaratıldık! Ġlmi de, ateĢin arkasına koydu ki 
Allah, korkaklar o ateĢe "nefsim yanmasın, yanarak arınmasın" diyerek 



yaklaĢamasın da; böylece, yanma korkusuyla, da lâyık olmadıklarını ele 
geçiremesinler diye. 

AteĢte benliğini yakma korkusunu atıp, içine dalabilenler; Deccal‟ın 
sağ yanındaki ateĢ Cehenneminden geçip, ilim ve irfân Cenneti`ne 
girebilirler! Korkuyu atamayanlar ise, ateĢten geçemezler ve ilme irfâna 
ulaĢamazlar. Korkuyu atmak gerek! 

Yunus Emre‟nin dediği "Ödünü sıdır"ın açıklamasını yanındaki 
arkadaĢ yapmıĢtı bana... Allah‟tan yapmıĢ... Sayesinde hep gözü kara 
daldım her yeni ilmin içine!... 

Geldik elli küsûrlara altmıĢ küsûrlara... Ne yaĢayacağımız, özellikle 
de aklımız baĢımızda, ağrısız sızısız sağlıklı olarak ne kadar 
yaĢayacağımız meçhul! 

"ġirki hafi"den kurtulduk mu?... Vicdanımız cevap versin!... 
“ALLAH Ġsmiyle ĠĢaret Edilen”in, bir “Tanrı” olmayıp; ne olduğunu 
farkedip; hiç olmazsa iman edebildik mi?... O`nu her an ve her yerde 
görüp, dinleyebiliyor muyuz?... Her dem O`nunla konuĢtuğumuzun 
farkında ve bilincinde miyiz?... 

ġefâatin ulaĢması için, önce uzatılanı geri çevirmemek gerek! 
ġefâat, Cehennem`den kurtulmak içindir; ki bu, Cehennem`in dünya 
bölümünde de olur, Âhiret bölümünde de!  

ġefâat, Allah`a da ermek içindir! Ki bu da ancak dünyada iken 
ilm‟ullah‟ın zâhir olduğu kiĢiyi bulmak ve onu değerlendirmekle 
mümkündür! 

ġefâat, kiĢinin yanlıĢlarda ısrarına yol açan, yanlıĢlarından 
dönmesine engel olan bilgi yetersizliğini ortadan kaldırıp, kiĢiyi o konuda 
bilgilendirmektir! 

Nebi ve Rasûllerin de, Evliyanın da Ģefâati hep bu yoldadır. KiĢi o 
bilgilerle kendinde arınmayı oluĢturur ve yanmaktan kurtulur! Gereğini de 
yaĢayarak (hem enfüsünde hem âfâkında) bilinç boyutunda “Allah”a erer! 

Öyle ise, önce, “ötendeki TANRI” değil, özündeki “ALLAH” izin 
verecek ki; sen o Ģefâate açık hâle geleceksin! ġefâati, def 
etmeyeceksin. Sonra o, ġEFÂAT olan bilgiyi değerlendirecek, ilim 
doğrultusunda yaĢayarak arınacaksın. Sonra da “Ģirki hafî” sona erip 
“ALLAH”a ereceksin. 

Kısaca dünkü sorunun cevabı böyle idi... Bu konuyu etraflı 
düĢünmek, tartıĢmak ve anlamak, “Ģefâat” kapısının açılması demektir, 
umarım!. 

Hakkınızı helâl edin bir kusur ettiysek bilmeyerek! Vicdanınızla baĢ 
baĢasınız. 

O günde hesap görücü olarak NEFSĠNĠZ (ilminiz-Ģuurunuz) 
yeter!...(Ġsra/14) 
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hattâ izâ füzzia' 'an kulubihim kalu ma zâ kale Rabbüküm 

yeniden diriliĢin yani kıyametin dehĢeti kalplerinden giderilince. 
Birbirlerine veyahut ta ödül verilenler ödül verecek, tevdi edecek, takdim 
edecek olanlara soracaklar ma zâ kale Rabbüküm rabbimiz sizin 
hakkınızda ne buyurdu. Evet, burada bir çok müfessirin de vurguladığı 
gibi kıyametin dehĢetinden sarsılacak olanlar, kendisinden Ģefaat umulan 
kimseler. Yani onlar da hesabın dehĢeti altında tir tir titreyecekler.  

 
Bu titreme nasıl giderilecek onu anlatıyor ayet. Yani birilerinin beni 

falanca kayırır ahirette, falancanın eteğinden tutarım ve yırtarım diye 
düĢündüğü o büyük kimseler, ulu kimseler, nebiler, veliler, alimler, 
sıddıyklar, Ģehitler tir tir titreyecek mahĢerin ve hesabın ağırlığı altında. 
Fakat onlardan bu dehĢet nasıl giderilecek. ĠĢte bu soru cevap, bu temsili 
diyalog onu veriyor bize. Yani onlara falancaların ödülünü Allah sizin 
elinizle vermeyi diledi denildiğinde onlarda ki hesap dehĢeti giderilmiĢ 
olacak. 

 
Demek ki Allah bizim elimizle ödül dağıttığına göre biz de artık 

rahatlayabiliriz. DemiĢ olacaklar. ĠĢte bu temsili diyalog bize bu imayı 
veriyor. 

 
kalül Hakk* ve "HU"vel 'Aliyyül Kebiyr cevap verecekler bu 

soruya karĢılık. Hakk neyse onu söyledi. Yani rabbimiz hakkı söyledi, 
gerçeği söyledi. Zaten mükemmel olanda, büyük olanda sadece O‟dur 
diyecekler. 

 
Ne demek kalül Hakk; Hakkı dediler. Bu iki manaya gelebilir.  
 
1 – Kim ne hak ettiyse onu. 
 
2 – Ģefaat konusunda birilerinin ne söylediği değil, Allah‟ın ne 

dediği önemli. Allah‟ta bu konuda hakikati söyledi. Yani biraz önceki 
ayetin ifade ettiği gibi Zümer/44, Enbiya/28 gibi bir çok Kur‟an ayetinde 
ifade edildiği gibi bu manada ödül verme hakkının sadece Allah‟a ait 
olduğunu, Allah‟ın verdiği ödülü birileri eliyle tevdi edebileceğini, takdim 
edebileceğini, bu takdimin ödülü onun verdiği anlamına gelmediğini, 
ödülü takdim edenin de ödüle muhtaç olduğunu, dolayısıyla kendisine 
ödül verilen ya da verilecek olanların ödül isteyecekleri kapının ödülü 
takdim eden kapı değil, ödülü veren kapı olması gerektiğini, onun da 
sadece Allah olduğunu Zümer/44 de ifade edildiği gibi ve dolayısıyla 
teĢekkürü de Allah‟a yapmak gerektiğini bu ödülden dolayı teĢekkür 
edilecek biri varsa onun da Allah olduğunu, ödülü tevdi edene değil, 



ödülü verene teĢekkür etmek gerektiğini ve ondan istemek gerektiğini biz 
bu ayetten böylece öğrenmiĢ oluyoruz. 

 
ĠĢte Kur‟an ın Ģefaat tasavvuru kısaca bu. Herkese ancak, ayetin 

sonunda ki o el „aliym, el Kebiyr. Mükemmel olan diye çevirdim, 
gerçekten de Allah‟tan baĢka hiçbir varlık mükemmel olmayacağı için. 
Mükemmellik Allah‟a has bir Ģey. En yüce olan, en büyük olan, el Kebiyr. 
Çünkü insanlara ödülü ancak böyle bir zat verebilir. Mükemmel olmalı ki 
kendisi baĢkalarını ödüllendirsin. Ödülleri takdir etsin. Varlık içerisinde 
insanların kendisine muhtaç olduğu bu ihtiyaç açısından hiç kimsenin bir 
diğerinden farklı olmadığı ve istisna tutulmadığı tek varlık Allah‟tır.  

 
Bu anlamda vahyin ilk muhatabı olan müĢriklerin sapık Ģefaat 

akidesi de reddedilmiĢ oldu. Zümer/3. ayetinde ifade buyrulduğu gibi 
vahyin ilk muhatabı olan müĢrikler kendilerine; Bunlara niçin 
tapıyorsunuz, bu putlara niçin tapıyorsunuz denildiğinde Ģöyle cevap 
veriyorlardı; 

 
ma na'budühüm illâ liyükarribûna ilAllâhi zülfâ. (Zümer/3) biz 

bunlara sadece ve sadece bizi Allah‟a yakınlaĢtırsınlar diye ibadet 
ediyoruz. Diyorlardı. ĠĢte böylesine bir çarpık noktaya, böylesine yamuk 
bir Ģefaat anlayıĢından yola çıkarak varmıĢlardı. Onun için vardıkları bu 
sapma noktasının daha baĢtan tıkanması onların ve tüm insanların ve 
tabii ki Kur‟an ın tüm muhataplarının Ģefaat anlayıĢlarının düzeltilmesine 
bağlıydı. 

 
 
24-) Kul men yerzukuküm mines Semavati vel Ard* kulillâhu ve 

inna ev iyyaküm leâla hüden ev fiy dalâlin mubiyn; 
 
De ki: "Semâlardan ve arzdan (bilinç katlarınız ve bedeniniz 

itibarıyla) yaĢam gıdanızı veren kimdir?"... De ki: "Allâh! Muhakkak ki biz 
ya da siz (birimiz) hakikat üzereyiz; (diğerimiz de) apaçık bir sapkınlık 
içindedir!" (A.Hulusi) 

 
24 - Size, de: Göklerden ve Yerden kim rızık veriyor? Allah, de: ve 

her halde biz veya siz mutlak bir hidayet üzerindeyiz veya açık bir dalâl 
içinde, (Elmalı) 

 
 
Kul men yerzukuküm mines Semavati vel Ard De ki; göklerden 

ve yerden size rızık veren kimdir? kulillâhu ve inna ev iyyaküm leâla 
hüden ev fiy dalâlin mubiyn Allah‟tır diye cevap ver bu soruya. 



Göklerden ve  yerden sizi besleyen kimdir sorusuna Allah‟tır diye cevap 
ver ve ekle, Ģu takdirde biz ya da siz ama mutlaka ikimizden biri doğru 
yoldaysa diğeri de sapıklığa gömülmüĢ olmuyor mu. Diğeri de sapıklığa 
gömülüp gitmiĢ demektir. Yani burada düĢünceye davet ediyor Kur‟an 
muhatabını. Eğer ikinizden biri sapıksa bunun kim olduğunu siz düĢünün. 
Ġkimiz aynı değiliz. Çünkü ikimiz aynı düĢünmüyoruz. Allah‟a, yalnız 
Allah‟a kulluk edenle, Allah ile beraber baĢkalarına da kulluğunu 
paylaĢtıran nasıl bir olur. Allah‟a ait bir vasfı baĢka varlıklara yakıĢtıranla, 
Allah‟a ait niteliklerin tamamını O‟na hasreden ve Allah dıĢında ki hiçbir 
varlığa kul olmayan, kula ve eĢyaya kul olmayan nasıl bir olur. 

 
ĠĢte bu iki varlık tasavvuru, iki ayrı Allah tasavvurunun sahibini aynı 

kategoriye koymayacağı, aynı akıbetle akıbetlendir meyeceği bu kıyas 
eĢliğinde anlatılıyor. 

 
 
25-) Kul lâ tüs'elune 'amma ecramnâ ve lâ nüs'elü 'amma 

ta'melun; 
 
De ki: "Suçlarımızdan size sorulmaz... Yaptıklarınızdan da bize 

sorulmaz!" (A.Hulusi) 
 
25 - De ki: siz bizim cürümlerimizden mesul edilmezsiniz, biz de 

sizin yaptıklarınızdan mesul olmayız. (Elmalı) 
 
 
Kul lâ tüs'elune 'amma ecramnâ ve lâ nüs'elü 'amma ta'melun 

yine de ki ne siz bizim suçlarımızın hesabını verecek siniz, ne de biz 
sizin iĢlediklerinizin hesabını vereceğiz. 

 
Galiba; ve ma edriy ma yüf'alu Biy ve lâ Biküm. (Ahkaf/9) 

ayetiyle bağlantı kurmamız gerekecek. Öyle diyordu efendimiz veya ona; 
öyle de deniliyordu rabbimiz tarafından ben yarın bana ve size ne 
yapılacağını bilmiyorum. Yani bana ve size nasıl muamele edileceğini 
bilmiyorum de, deniliyordu. Dolayısıyla burada Resulallah‟ın bile iddia 
etmediği bir Ģeyi, baĢkalarının bilmesi, onların; yarın kendilerine nasıl 
muamele edileceği konusunda spekülasyonlar yürütmesi, bir takım dedi 
kodular yapması, gaybı taĢlaması, ahiret hakkında fikir jimnastiği 
yapmaya kalkması aslında meseleyi sulandırması, belki daha öte 
akideyle bir parça dalga geçmesi anlamına gelir ve onun içinde burada 
ciddiyete davet ediliyordu bu ayetle. 

 
 



26-) Kul yecme'u beynena Rabbüna sümme yeftehu beynena 
Bil Hakk* ve "HU"vel Fettahul' 'Aliym; 

 
De ki: "Rabbimiz bizi bir araya getirecek ve Hak olarak aramızı 

(isâbet edenler ve yanılanlar olarak) açacaktır... "HÛ"; Fettah'tır, 
Aliym'dir." (A.Hulusi) 

 
26 - De ki: rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak, sonra da hak 

hükmü ile aramızı ayıracak, o öyle Fettah, öyle alîmdir. (Elmalı) 
 
 
Kul yecme'u beynena Rabbüna sümme yeftehu beynena Bil 

Hakk De ki;  
 
Dikkat buyurunuz sure hemen hemen de ki suresi tamamıyla. Yani 

aslında bir diyalog, Allah insan diyalogu. Rabbimiz insana ne diyeceğini 
öğretiyor. Gerek insanın kendi iç suallerine karĢı, gerek dıĢarıdan 
gelecek suallere karĢı, gerek aklının üreteceği kuĢkulara karĢı, gerek 
dıĢarıda üretilip kendisine gelen kuĢkulara karĢı adeta cevaplar silsilesi 
bu sure. Onun için hep de ki diye gidiyor. Yani bu deki ler bazen cevap 
ver, bazen sor,bazen karĢı çık, bazen itiraz et, bazen delil getir, bazen 
kıyasla gibi bir çok manaya gelir. Yani bu “Kul” de sözcüklerinin içeriği bir 
çok mana ile dolu olabilir bağlamına göre. 

 
Kul yecme'u beynena Rabbüna sümme yeftehu beynena Bil 

Hakk de ki rabbimiz bizi bir gün bir araya getirecek ve aramızda 
hükmünü adaletle verecektir. Nihai söz bu, yani çok söze gerek yok. Bir 
gün nasıl olsa bir araya geleceğiz, bir gün nasıl olsa mahĢerimiz 
oluĢacak ve bir gün tüm eteklerimizde ki taĢ dökülecek, traĢımız olacak 
ve saçımız ağarmıĢ mı, siyah mı göreceğiz. Ve aramızda hükmünü 
adaletle verecektir. 

 
ve "HU"vel Fettahul' 'Aliym Zira O en adil hüküm verendir, her 

Ģeyi layıkıyla bilendir. 
 
 
27-) Kul eruniyelleziyne elhaktüm Bihi Ģürekâe kella* bel 

HUvAllâhul 'Aziyzül Hakiym; 
 
De ki: "O yanı sıra var sandığınız ortaklarınızı gösterin bana! Hayır, 

hâĢâ! Bilakis yalnızca "HÛ"; Aziyz, Hakiym (olan) Allâh'tır." (A.Hulusi) 
 



27 - De ki: ona Ģerik diye takıĢtırdıklarınızı bana gösterin bakayım: 
hayır öyle Ģey yok, doğrusu bu: Allah yegâne azîz, yegâne hakîmdir. 
(Elmalı) 

 
 
Kul eruniyelleziyne elhaktüm Bihi Ģürekâe de ki O‟na ortak 

olarak tasavvur ettiklerinizi, Ģu kimlerse O‟na ortak olarak tasavvur 
ettiğiniz. Mesela bana yardımcı olacak dediğiniz aziyz, veliy, peygamber 
hatta, her kimse onları bana bir gösterin bakayım, gösterin.  

 
Kella asla, yok böyle bir Ģey bel HUvAllâhul 'Aziyzül Hakiym 

aksine O yüceler yücesi olan sonsuz merhamet sahibi olan Allah‟tır, 
sonsuz hikmet sahibi olan, sonsuz hüküm sahibi olan ve hükmünde hiç 
kimsenin ortak olmadığı hükmünü de hikmetle icra eden Allah‟tır. Yani 
O‟nun hükmüne kimse, sadec kötüler değil varlık içinde ki iyiler de ortak 
değildir  anlamına geliyor burada. ġirkin en ufak kokusuna karĢı Kur‟an 
ın ne kadar hassas olduğunu hep beraber görüyoruz değil mi? 

 
 
28-) Ve ma erselnake illâ kâffeten linNasi beĢiyran ve neziyran 

ve lâkinne ekseren Nasi lâ ya'lemun; 
 
Seni, tüm insanlar için müjdeci ve uyarıcı olarak irsâl ettik... Ne var 

ki insanların çoğunluğu anlamazlar (bunun ne demek olduğunu)! 
(A.Hulusi) 

 
28 - Seni de baĢka değil, ancak bütün insanlara Ģamil bir risaletle 

rahmetimizin müjdecisi, azâbımızın habercisi gönderdik ve lâkin 
insanların ekserisi bilmezler. (Elmalı) 

 
 
Ve ma erselnake illâ kâffeten linNasi beĢiyran ve neziyra ey 

nebiy biz seni ancak bütün bir insanlık için müjdeci ve uyarıcı olarak 
gönderdik. ve lâkinne ekseren Nasi lâ ya'lemun  ne ki insanların çoğu 
bunların farklına dahi varmamıĢ olacaklar ki, Devam edelim, çünkü 
müteakip ayet buraya dahil; 

 
 
29-) Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn; 
 
"Eğer sözünüzde sadıksanız, bu vaat (ölümü tadarak söylenenleri 

yaĢamak) ne zaman?" derler. (A.Hulusi) 
 



29 - Ve «ne vakit bu vaad eğer gerçekseniz?» diyorlar. (Elmalı) 
 
 
Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn bu vaad 

edilen vakti, bu vaad edilen kıyametin, son saatin ya da vakti ne zaman, 
eğer doğru sözlüyseniz söyleyin diyorlar. 

 
beĢiyran ve neziyra müjdeci ve uyarıcı bütün bir insanlık için. 

Aslında peygamberlerin ve onların sertacı olan Allah Resulünün 
müjdelediği ve uyardığı her Ģey insanlığa bir rahmettir. Onun için her 
peygamber Allah‟ın insanlığa bir sadakasıdır. Allah‟ın insana olan 
merhametinin tecellisidir. Ama son nebi Hz. Muhammed Mustafa (SA.) 
bütün bir aleme rahmettir. Uyarısıyla alemlere rahmettir, müjdesiyle 
alemlere bir rahmettir. Uyardığı Ģeyler insanı cehennemden uzaklaĢtırır, 
müjdelediği Ģeyler de cennete yaklaĢtırır. Bu manada o alemlere, yani 
bütün bir insanlığa rahmettir, bütün bir insanlığa merhamettir. 

 
 
30-) Kul leküm miy'adü yevmin lâ teste'hırune 'anhü sa'aten ve 

lâ testakdimun; 
 
De ki: "Sizin için tespit edilmiĢ bir süreç vardır ki, onu ne 

erteleyebilirsiniz ne de öne alabilirsiniz." (A.Hulusi) 
 
30 - De ki: size bir gün mîadı ki ondan bir saat geri de 

kalamazsınız, ileri de geçemezsiniz. (Elmalı) 
 
 
Kul leküm miy'adü yevmin de ki sizin için bir gün tespit edilmiĢtir. 

lâ teste'hırune 'anhü sa'aten ve lâ testakdimun o gün geldiğinde ne 
onu bir an erteleyebilirsiniz, ne de atlatabilir, savuĢtura bilirsiniz. Cevabı 
aslında verilmiĢtir yukarıdaki sorunun. Yani o son saatin zamanı ne 
zaman diye soruyorlardı ya, ne zaman gelecek diye? Onun cevabı 
Kur‟an da farklı yerlerde zaten verilmiĢti. 

 
A‟raf suresine bakıyoruz kul innema ılmuha 'ınde Rabbiy.. 

(A‟raf/187) de ki son saatin bilgisi sadece Rabbimin katındadır, sadece O 
bilir. 

 
Yine Lokman suresine bakıyoruz 34. ayet ĠnnAllâhe 'ındeHU 

ılmüs saah.. (Lokman/34) son saatin bilgisi sadece Allah katındadır. 
Hatta bu meyanda Kur‟an efendimize, onun Ģahsında hepimize  Fiyme 
ente min zikraha. (Nazi‟at/43)  onun vaktini haber vermek kim sen kim. 



Yani insanın bilgisi son saatin vaktini haber vermeye yetmez. Dolayısıyla 
bu konuda daha sonra gelip de haddini aĢacak olanları bu ayetlerle 
uyarmak gerekiyor. 

 
 
31-) Ve kalelleziyne keferu len nu'mine Bi hazel Kur'âni ve lâ 

Billeziy beyne yedeyh* ve lev tera iziz zâlimune mevkufune 'ınde 
Rabbihim* yerci'u ba'duhüm ila ba'dinil kavl* yekulülleziynestud'ıfu 
lilleziy nestekberu levla entüm lekünna mu'miniyn; 

 
Hakikat bilgisini inkâr edenler dediler ki: "Bu Kurân'a da, bundan 

önce bize bildirilmiĢ olana da asla iman etmeyeceğiz"... Zâlimleri, 
Rablerinin indînde zorunlu dururlarken (değerlendiremedikleri 
hakikatlerindeki gerçeği fark etmiĢ hâldeyken), bir görsen! Bir kısmı 
diğerini suçlarken... Tâbi olan zayıflar, büyüklük taslayan önderlerine: 
"Eğer siz olmasaydınız, elbette iman edenlerden olurduk" derler. 
(A.Hulusi) 

 
31 - Bununla beraber o küfredenler: «biz ne bu Kur'an a inanırız, 

ne de önündekine» dediler, fakat görsen o zalimler yakalanıp rablerinin 
huzuruna durduruldukları zaman bazısı bazısına söz atarken, ki taraftan 
zebun edilenler, o büyüklük taslayanlara Ģöyle diyorlardır: siz olmasa 
idiniz her halde biz mü'min olurduk. (Elmalı) 

 
 
Ve kalelleziyne keferu len nu'mine Bi hazel Kur'âni ve lâ 

Billeziy beyne yedeyh küfürde ısrar edenler dediler ki; Bizler ne bu 
Kur‟an a inanırız, ne de geçmiĢ vahiylerden bu günlere kalanlara. Vahyi 
kökten reddeden mantığın cevabı bu. Allah‟ın rehberliğini reddediyorlar 
aslında. Allah‟ın müdahil olmadığı bir hayat tasavvurunun sonucudur bu 
mantık. Allah müdahil olmasın istiyorlar hayatlarına. Çünkü hayatları 
hesabı verilecek, verilebilecek bir hayat değil. Sorumluluktan kaçıyorlar. 
Ama Allah‟tan kaçamayacaklar. 

 
ve lev tera iziz zâlimune mevkufune 'ınde Rabbihim* yerci'u 

ba'duhüm ila ba'dinil kavl sen o haddini bilmezlerin, o zalimlerin 
rablerinin huzuruna tutuklanmıĢ olarak getirildikleri zaman suçu nasıl 
birbirlerine yıktıklarını, suçu nasıl birbirlerinin üzerine attıklarını bir 
görseydin. Kur‟an dan baĢka hiçbir kaynağın haber veremeyeceği bir 
alemden haber veriyor bu ayet, ahiretten. yekulülleziynestud'ıfu lilleziy 
nestekberu levla entüm lekünna mu'miniyn zayıf bırakılanlar büyüklük 
taslayanlara; siz olmasaydınız eğer, biz kesinlikle inananlardan olacaktık 
diyecekler. 



 
Mustazaflar, zayıf bırakılanlar. Allah‟ın verdiği akıl ve iradeyi 

kullanmak yerine gönüllü köle olanlar, gönüllü kula kulluk yapanlar. 
Müstekbirlerse kulları kendilerine kul edinenler. Toplumun servetle, 
güçle, iktidarla, makamla hatta bilgi ile ĢımarmıĢ ve büyük kesimini elinde 
oynatan, baĢkalarının omzuna çıkarak yaĢamayı, baĢkalarının baĢına 
basarak yükselmeyi marifet zanneden Ģımarık kesimleri müstekbirler. 

 
Ama bu mazeret geçersiz, akla ve iradeye ihanet, emanete 

ihanettir. Onun içinde ezilenlerin, altta kalanların, lokomotif değil de 
vagon olanların, kula kul olanların, kendilerini ezenlerin yaptıklarına 
rağmen mazeretleri kabul edilmeyecek. Edilmeyecektir çünkü onlar 
diğerlerini izlemiĢlerdir. Onların peĢine takılmıĢlar, onları önder 
bilmiĢlerdir. Bu akla ve iradeye ihanettir. Bunlara ihanet emanete 
ihanettir. Emanete ihanet Allah‟a ihanettir. Bu emanetin ne olduğunu bir 
önceki Ahzab /72 ayetinde iĢlemiĢtik. 

 
 
32-) Kalelleziynestekberu lilleziynestud'ıfu enahnu 

sadednaküm 'anil hüda ba'de iz caeküm bel küntüm mücrimiyn; 
 
Kibirli önderleri de, kendilerine tâbi olan zavallılara: "Size gelen 

hakikatten sizi biz mi alıkoyduk? Hayır, siz suçlusunuz!" (A.Hulusi) 
 
32 - Diğer taraftan büyüklük taslayanlar o zebûn edilenlere Ģöyle 

demektedir: ya... Size hidayet geldikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik, 
hayır siz kendiniz mücrimdiniz. (Elmalı) 

 
 
Kalelleziynestekberu lilleziynestud'ıfu büyüklük taslayanlar, 

zayıf bırakılmıĢ olanlara Ģöyle cevap verecekler. 
 
Hemen sözün burasında Kur‟an da 3 tür mustazaftan söz edilir. 

Onu da vurgulayıp geçiyorum. Bu 3 tür;  
 
1 – Övülen mustazaflar, zayıf bırakılmıĢlar. Ki kasas/5. ayet 

bunlardan söz eder. 
 
Ve nüriydü en nemünne alelleziynestud'ıfu fiyl Ardı ve 

nec'alehüm eimmeten ve nec'alehümül varisiyn. (Kasas/5) biz istedik 
ki ezilenleri, altta kalanları yer yüzünün önderleri yapalım, imamlar 
yapalım, liderler yapalım. Yani alttayken üste çıkaralım istedik, arzu ettik 
buyrulur ayette. Bunlar övülen mustazaflar. Bunları diğerlerinden bu 



ayette anlatılanlardan ayıran fark ne? Kendilerini ezenlere gönüllü kölelik 
yapmamaları, onlara imrenmemeleri, onlar gibi olmaya çalıĢmamaları. 

 
2 – Ġkinci kesim bu ayette anlatılan bu surede anlatılan mustazaflar. 

Yerilenler, kınananlar. Bunlarla diğerlerinin farkı Ģu eğer bunların eline 
kendilerini ezenlerin elinde ki  imkanı verseniz kendileri de baĢlarlar daha 
baĢkalarını ezmeye. Yani bunlar ezilmeyi ortadan kaldırmak için 
çalıĢmazlar, ezenlere hayran olurlar, onlar gibi olmak isterler. Yani 
ezilmek yerine ezmeyi isterler. ĠĢte bunlar da yerilen mustazaflar. 

 
3 – Bir de üçüncü kesim var ki mazur görülenler A‟raf/150. ayetinde 

bunlar; çocuklar, çaresiz kadınlar, kimsesizler, ihtiyarlar, yaĢlılar. ĠĢte bu 
mustazaflar da zayıflara girer. Dönelim ayete; 

 
Kalelleziynestekberu lilleziynestud'ıfu büyüklük taslayanlar zayıf 

bırakılanlara Ģöyle cevap verecekler enahnu sadednaküm 'anil hüda 
ba'de iz caeküm ne? Hidayet ayağınıza kadar geldi de sizi ondan biz mi 
alıkoyduk. bel küntüm mücrimiyn asla siz zaten günahı hayat tarzı 
haline getirmiĢ kimselerdiniz. Yani biraz önce yerilen mustazafları tarif 
ederken söylediğimiz gibi, siz ezilmeseniz ezecektiniz. Siz aslında 
düĢmanınıza aĢık tiplersiniz. Siz tepenizde sizi ezen kiĢiler gibi olmak 
istiyorsunuz. Belki bundan zevk almaya baĢladınız ezilmekten. Onun 
içinde kula kul oldunuz, bunda gönüllü oldunuz. 

 
Tıpkı 20 ve 21. ayette ima edilen Ģeytanın dediği gibi bir gerçeği 

görüyoruz burada;  ve ma kâne liye aleyküm min sültanin illâ en 
deavtüküm festecebtüm liy* fela telumuniy ve lumû enfüseküm... 
(Ġbrahim/22) ne diyordu Ģeytan? Benim sizin üzerinizde aslında hakiki bir 
gücüm yok. Ancak ben davet ettim, siz de davetime icabet ettiniz, 
geldiniz. Beni kınamayın, kendinizi kınayın. Beni yermeyin kendinizi 
yerin. ma ene Bi musrihıküm ve ma entüm Bi musrihıyy.. (Ġbrahim/22) 
ne ben bugün size yardım edebilirim, ne de siz bana. Birbirimizin 
yardımına koĢamayız. Diyordu ya. ĠĢte kıyametten açılan bu sahnenin 
içinde konuĢan müstekbirler, yani baĢkalarını peĢlerine takanlar, onlara 
önderlik yapanlar, onları peĢlerinden götürenler, koĢturanlar söz oraya 
gelince havlu atacaklar ve onları; BaĢınızın çaresine bakın diye 
tersleyecekler ve siz de bizden aĢağı kalmazdınız diyecekler. Yani 
kötülükte önderlik yaptıklarını unutacaklar ve böyle diyecekler. Ayet bize 
böyle temsili bir diyalog veriyor ve tabii körü körüne taklidin, kötüyü 
izlemenin akıbetini bu meyanda dile getiriyor. 

 
 



33-) Ve kalelleziynestud'ıfu lilleziynestekberu bel mekrulleyli 
vennehari iz te'mürunena en nekfüre Billâhi ve nec'ale leHU endada* 
ve eserrun nedamete lemma raevül azâb* ve cealnel ağlâle fiy 
a'nakılleziyne keferu* hel yüczevne illâ ma kânu ya'melun; 

 
Zavallı tâbiler, kibirli önderlerine dedi ki: "Hayır, gece ve gündüz 

hile ile bizi yanılttınız! Allâh'ın, Esmâ'sıyla hakikatimiz olduğunu inkâr 
etmemizi ve O'na ortak tanrılar oluĢturmamızı emrederdiniz"... Azabı 
gördüklerinde ise piĢmanlıklarını gizlediler! Hakikat bilgisini inkâr 
edenlerin boyunlarında (baĢlarını bedensellik kabulünden 
döndüremeyecekleri) boyunduruklar oluĢturduk! Ortaya koyduklarının 
sonucunu yaĢıyorlar! (A.Hulusi) 

 
33 - O zebûn edilenler de o büyüklük taslayanlara demektedir: 

hayır iĢiniz gece gündüz dolap, çünkü sizler bizlere hep Allaha 
küfretmemizi ve ona menentler koĢmamızı emrediyordunuz, ve böyle 
atıĢırlarken hepsi azâbı gördükleri o demde içlerinden piĢmanlık 
getirmektedirler, tomrukları geçirmiĢizdir de boyunlarına hep o 
küfredenlerin, sâde yaptıklarının cezasını çekiyorlardır. (Elmalı) 

 
 
Ve kalelleziynestud'ıfu lilleziynestekberu bu kez zayıf 

bırakılanlar büyüklük taslayanlara Ģöyle itiraz edecekler; bel mekrulleyli 
vennehar hayır, iĢiniz gücünüz, gece gündüz dolap çevirmek. 

 
Hakikaten ne güzel ifade bu günü de ne güzel ifade ediyor. Evet 

müstekbir mantık, azgın mantık, Ģımarık mantık her çağda dolap ve 
dümen çevirir, gece gündüz iĢi bu. Göz boyar, cilalar Onun içinde imaja 
yönelik çalıĢır. Değil midir ki günah al benili olandır. Değil midir ki her 
zehir altın tasta sunulur.  

 
Aslında insanların fark etmediği kölelikler, fark etmediği kula 

kulluklar, altın tas içinde sunulan zehirlere, itlaf ekiplerinin itlaf edecekleri 
köpeklere verdikleri köftelere benzer. Aslında köfte içinde zehir 
taĢımaktadır. Fakat dıĢardan bakınca köfte gibi durmaktadır. Onun kimin 
elinden geldiği, niçin geldiğini neden geldiğini, neden size geldiğini 
sorgulamazsanız, köfte yer gibi zehir yersiniz. ĠĢte burada hatırlatılan da 
bu. Aklınızı baĢınıza alın baĢkalarını körü körüne izlemeyin, sizin 
tepenize çıkanlar sizi kendi istikametlerine sürenler sizi kendi emellerine 
alet edenler, yarın hesap vermeye gelince sizin hesabınızın zerresini 
veremeyecekler. 

 



iz te'mürunena en nekfüre Billâhi ve nec'ale leHU eddada 
hatırlasanıza bir; bize, Allah‟a yabancılaĢmamızı ve ona eĢ değer güçler 
tanımamızı dayatıyordunuz. ve eserrun nedamete lemma raevül azâb 
derken onlar asıl piĢmanlığı kendilerini bekleyen azabı görünce 
yüreklerinin ta derinlerinde yaĢayacaklar. Asıl piĢmanlık bu. Kendilerini 
bekleyen azabı görünce yüreklerinin en derin yerinde yaĢayacaklar, 
hissedecekler. Vicdan azabının en büyüğü o. 

 
Bu bin yangına bedel bir yürek yangını aslında. Ġnsanı kahreden bir 

ahiret piĢmanlığı. Ki bunu tarif ve tavsif etmek için kelimeler yetmez. 
 
ve cealnel ağlâle fiy a'nakılleziyne keferu zira biz inkarda ısrar 

edenlerin boyunlarına halkalar geçireceğiz. Niçin? Bu halkalar, bu 
tasmalar Ģu kölelerin boyunlarına vurulan tahta boyunduruklar var ya o 
kastediliyor. Yani kendi benliklerine kölelik ve baĢkalarına da gönüllü 
kölelik yaptıkları için. Onun için madem siz Allah‟a kul olmak yerine kendi 
nefsinize köle oldunuz ve tepenizde tepinenlerin ayağını öptünüz. 
Onların yanlıĢ ve yamukluklarını paylaĢtınız.  

 
Hatta tepenizde tepinmelerine bakmayıp onları omzunuzda 

taĢımaya gönüllü oldunuz. Kur‟an sizi yan yana safa davet ederken, hep 
birlikte omuz omuza Allah‟a kulluğa davet ederken, erle komutanı, 
sultanla tebayı, yönetenle yönetileni, en zenginle en yoksulu namazda 
tek sıralı bir safa dizerken, omuz omuza getirirken, siz Kur‟an ın verdiği 
bu hayat mesajını anlamazlıktan geldiniz. Hatta elinizin tersiyle ittiniz ve 
siz piramidik bir hayat metodunu benimsediniz. Ġnsanların yan yana 
durduğu bir hayatı değil, insanların birbirinin omzuna basarak yükseldiği 
bir hayatı, altta kalanın canının çıktığı bir hayatı desteklediniz. 
omzunuzdakileri alkıĢladınız. Onların tepenize vurmasına ses 
çıkarmadınız, onurunuzu koruyacak yerde, onurunuzu peĢkeĢ çektiniz. 
Dolayısıyla iĢte akıbetiniz bu. ġimdi bu duruma düĢtünüz ve yürek 
yangınına düĢtünüz.  

 
Aslında Ģimdi ne kadar içiniz yansa yeridir. Fakat hiçbir Ģey ifade 

etmeyecektir. Onun için de boyunlarına boyunduruk geçirilecek, tıpkı 
köleler gibi. Çünkü onlar efendilerine gönüllü köleliğe, gönüllü kulluğa 
yanaĢtılar. 

 
hel yüczevne illâ ma kânu ya'melun hem yaptıklarının bunun 

dıĢında bir karĢılığı mı var ki..! 
 
 



34-) Ve ma erselna fiy karyetin min neziyrin illâ kale mütrefuha, 
inna Bima ursiltüm Bihi kâfirun; 

 
Biz hangi memlekete bir uyarıcı irsâl ettiysek, oranın Ģımarık 

zenginleri: "Muhakkak ki biz Risâletinizle gönderilen hakikat bilgisini 
kabul etmeyiz" (dediler). (A.Hulusi) 

 
34 - Biz her hangi bir memlekette (bir nezîr) tehlikeyi haber veren 

bir Resul gönderdikse her halde onun refah ile ĢımartılmıĢ olanları 
dediler ki: «biz sizin gönderildiğiniz Ģeyleri tanıyamayız».(Elmalı) 

 
 
Ve ma erselna fiy karyetin min neziyrin illâ kale mütrefuha, 

inna Bima ursiltüm Bihi kâfirun ve ne zaman biz herhangi bir topluma 
bir uyarıcı göndermiĢsek, oranın refah içinde ĢımarmıĢ seçkinleri, yani 
mütrefleri sizinle gönderilen Ģeyin gerçekliğini inkar ediyoruz derler. 

 
Tarihi bir veri bu dostlar. Refah içinde yüzen ĢımarmıĢ kesimler 

vahye ve onu getiren nebilere ilk karĢı çıkan kesimler olmuĢtur. En 
Ģiddetli karĢı çıkan kesimler olmuĢtur.Güç ve serveti haklılığın gerekçesi 
saydıkları için böyle olmuĢtur. Onlar kendi ellerinde ki güç, servet ve 
iktidarın kendi haklılıkları sonucu kendilerine verildiğini düĢünürler. Hatta 
gücün hakkını savunurlar. Hakkın gücünü değil. Onun içinde güçlünün 
haklılığı esastır onların dünyasında ve buradaki mantıkta odur zaten, 
Karun mantığı. 

 
..innema utiytühu alâ ılmin ındiy. (Kasas/78) diyordu ya Karun; 

bu bana bende ki bir bilgi sayesinde verilmiĢtir bu servet, bu dünyalar 
dolusu servet. Yani servet benim değil mi, kim ne karıĢır diyordu. Mutlak 
mülkiyet iddia ediyordu. Geçici olduğuna bakmıyordu. Hiçbir servetin 
kalıcı olmadığı gerçeğini görmüyordu. Kendisine emanet edilmiĢ 
olduğuna inanmaya yanaĢmıyordu. Eğer emanet bilse, emanet olduğuna 
inansaydı, benim değil mi istediğimi yaparım diyebilir miydi.  

 
Senin değil ve istediğini de yapamazsın. Emanettir, ihanet edersen 

hainlerden olursun. Sadakat gösterirsen sadıklardan olursun. Akıbetinde 
ya hainlerin akıbeti, ya sadıkların akıbeti olur. Onun için servete, Ģöhrete, 
mala, mülke, güce, iktidara nasıl baktığınız önemli. Onların kimin elinde, 
sizde mi olup olmadığı, ele girmiĢ ya da elden çıkmıĢ olup olmadığı değil 
belirleyici olan, onlara nasıl baktığınız, onlara nasıl muamele ettiğiniz, 
onlara bir emanet olarak görüp görmediğinizdir.  

 
 



35-) Ve kalu nahnu ekseru emvalen ve evladen ve ma nahnu Bi 
mu'azzebiyn; 

 
Dahi dediler ki: "Biz hem servetimiz hem de evlatlarımız yönünden 

daha güçlüyüz... Biz azaba uğramayız!" (A.Hulusi) 
 
35 - Ve dediler ki «biz emvalce de daha çoğuz evlatça da, ve biz 

ta'zib olunmayız».(Elmalı) 
 
 
Ve kalu nahnu ekseru emvalen ve evladen ve ma nahnu Bi 

mu'azzebiyn iĢte geldi söylediğimiz. ĠĢte servetle, güçle, makamla 
ĢımarmıĢ olan bir mantığın söyleyeceği söz bu. Ne diyor?, ne diyorlardı? 
Biz servetle soy açısından sizden daha güçlüyüz. Bu durumda bizim 
cezaya çarptırılmamız söz konusu olamaz derler. Yani bunu kim 
söylüyor? Altta kalanların tepesine basarak yukarı çıkanlar söylüyor, altta 
kalanlara söylüyor. Tamam siz ceza görmelisiniz, dünyada da alttaydınız 
zaten, siz bizim vagonlarımızdınız. Yani siz bizi izliyordunuz, peĢimizden 
geliyordunuz, bize imreniyordunuz. Dolayısıyla siz dünyada da 
alttaydınız. Onun için burada da öyle olsanız bir Ģey lazım gelmez. Ama 
biz cezalandırılmayacağız. Çünkü servet sahibiyiz, soy sahibiyiz, boy 
sahibiyiz diyorlardı. 

 
Bu aslında her çağda geçerli bir mantığın ayan beyan fotoğrafıdır 

dostlar. Maddi baĢarı ve refahı doğru yolda olmanın kanıtı sayan akıldır 
bu iĢte. DünyevileĢmiĢ akıl yani, küstahlaĢmıĢ akıl. Davud ve Süleyman 
gibi aleme sultan olmakla, Zekeriyya ve Yahya gibi aleme Kurban olmak 
arasında ne fark var. Eğer mahiyet açısından bakarsanız her biri kendine 
verilen rolü, kendine verilen imkanlarla oynayan peygamberler bunlar.  

 
Varlıkla yokluk arasında mahiyet farkı yoktur. Varlıkla yokluk 

arasında sınav farkı vardır, araç farklı vardır. Yani biri varsıl, biri yoksul. 
Biri servete sahip, diğeri değil. Biri makama sahip diğeri değil. Bu ikisi 
arasında ki fark nitelik farkı değildir imtihanın aracının farkıdır. Ġmtihan 
aracı farklıdır. Biri verilerek sınanmıĢtır, diğeri verilmeyerek. Biri alınarak 
sınanmıĢtır biri verilerek. Biri servetle sınanmıĢtır, biri yoksullukla 
sınanmıĢtır o kadar. Herkes sınavını sınandığı Ģekliyle veriyorsa iĢte 
orada fark ortaya çıkacaktır.  

 
Onun için bu mantık bunu mahiyet farkı zanneden mantıktır, ki 

vahyin ilk muhatapları da böyle düĢünüyorlardı. Kendilerine hakikati  
getiren peygambere, Allah resulüne Ģöyle bakıyorlardı. Biz haksız 
olsaydık eğer Allah bizi desteklemezdi. Allah bizi destekliyor çünkü biz Ģu 



anda bölgenin en iyisiyiz, en zenginiyiz. Bu da Allah‟ın bizi desteklediğini 
gösteriyor. O halde sen bizi neye çağırıyorsun. Bunu demeye getiriyorlar.  

 
Oysa ki Kur‟an bu mantığı yerden yere vuruyordu. Çünkü bir 

insanın elinde servetin olması, gücün olması, iktidarın olması, insan 
gücünün kaynaklarının olması o insanın haklı olduğu, o insanın elindeki 
servetin helal olduğu anlamına gelmiyor. ĠĢte Ģu gelen ayette olduğu gibi: 

 
 
36-) Kul inne Rabbiy yebsütur rizka limen yeĢau ve yakdiru ve 

lakinne ekseren Nasi lâ ya'lemun; 
 
De ki: "Muhakkak ki Rabbim yaĢam gıdasını (rızkı), dilediğine 

geniĢletir veya daraltır (zenginlik kazanılmaz Allâh vergisidir)... Ne var ki 
insanların çoğunluğu (bu gerçeği) bilmezler." (A.Hulusi) 

 
36 - De ki rabbim rızkı dilediğine döĢer dilediğine sıkar ve lâkin 

nâsın ekserisi bilmezler. (Elmalı) 
 
 
Kul inne Rabbiy yebsütur rizka limen yeĢau ve yakdir de ki; 

Ģüphe yok ki benim rabbim dilediğine rızkı açar, dilediğine de kısar, az 
verir. ve lakinne ekseren Nasi lâ ya'lemun fakat insanların çoğu bunun 
hikmetini dahi bilemezler. 

 
Varsıllığı Allah‟ın ödülü, yoksulluğu cezası olarak görürler 

insanların çoğu. Oysa ki bu yanlıĢ, hatta bu yanlıĢın nasıl yanlıĢ 
olduğunu devamında ki ayetler bize verecekler. 

 
 
37-) Ve ma emvalüküm ve lâ evladüküm Billetiy tukarribüküm 

'ındeNA zülfa illâ men amene ve amile saliha* feülaike lehüm 
cezauddı'fi Bima 'amilu ve hüm fiyl ğurufati aminun; 

 
Size indîmizde kurb (Kurbiyet mertebesi - Allâh Esmâ'sı 

özellikleriyle Ģuurlu tahakkuk mertebesi) oluĢturacak olan, ne 
zenginliğiniz ve ne de evlatlarınızdır; sadece iman edip imanının gereğini 
uygulayan müstesna... ĠĢte onlara bu çalıĢmalarının getirisi kat kat 
arttırılır. Onlar yüksek mertebeler içinde güvendedirler. (A.Hulusi) 

 
37 - Halbuki ne mallarınız ne de evlâtlarınız değildir sizi 

huzurumuza yaklaĢtıracak olan, ancak iman edip salâh ile iĢ gören, iĢte 



onların amellerine karĢı kendilerine kat kat mükâfat vardır. Ve onlar 
Cennet ĢehniĢinlerinde emniyet içindedirler. (Elmalı) 

 
 
Ve ma emvalüküm ve lâ evladüküm Billetiy tukarribüküm 

'ındeNA zülfa sizleri bizim katımıza yakın kılacak olan ne servetinizdir, 
ne de soyunuz illâ men amene ve amile salihan fakat iman eden ve 
salih amel iĢleyen kimseler var ya feülaike lehüm cezauddı'fi Bima 
'amilu iĢte onları yaptıklarına karĢılık ödülün en katmerlisi beklemektedir. 
ve hüm fiyl ğurufati aminun ve onlar yüce köĢklerde huzur ve güven 
ortamında yaĢayıp gidecekler. 

 
Burada ayetin içinde, metinde gözüken bir nükteye dikkatinizi 

çekmeliyim. Ġlla istisna edatı, iman ve salih amelin mal ve evladı, Allah‟a 
yakınlaĢma aracı kılabilme imkanına atıf yapıyor. Yani tamam imanı ve 
salih ameli olmayan kimseye malı ve evladı hiçbir yarar saplamaz. Fakat 
Ġmanla, iyi, güzel, değerli, yararlı iĢ üretmekle kullanırsa soy ve serveti, o 
zaman bunlar yarar sağlar anlamı ayette açık. 

 
Yunus/26. ayeti de Lilleziyne ahsenül Hüsna ve ziyadeh. 

Yunus/26) der. Onlar için güzellerin en güzeli ve bir de fazlalığı var. Bu 
bir çok açıdan tefsir edilmiĢ ama, güzel dünyada verilen bu nimetler. 
Güzellerin güzeli bu nimetlerin ahiret nimetine vesile olacak Ģekilde 
kullanılması. Ziyadesi de ahirette üzerine eklenen ve bizim aklımızın 
alamayacağı sürprizler. Öyle tefsir edilmiĢ. 

 
 
38-) Velleziyne yes'avne fiy âyâtiNA mu'aciziyne ülaike fiyl 

azâbi muhdarun; 
 
ĠĢaretlerimizi (uyarılarımızı) geçersiz kılmak için koĢuĢturanlara 

gelince, iĢte onlar sürekli azapta tutulacaklardır. (A.Hulusi) 
 
38 - Âyetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarıĢ ederek çalıĢanlar 

ise hakkın huzuruna onlar azâb içinde ihzar edileceklerdir. (Elmalı) 
 
 
Velleziyne yes'avne fiy âyâtiNA mu'aciziyn ama ayetlerimizin 

amacını geçersiz kılmaya çalıĢan kimseler, ülaike fiyl azâbi muhdarun 
azabın içerisinde yaptıklarıyla yüzleĢecekler. Ayetlerimizin anlamını 
geçersiz, amacını geçersiz kılmaya çalıĢanlar buyruluyor. Yani ayetlerin 
amacı var, bu amacı geçersiz kılmaya çalıĢma, o amacı 



gerçekleĢtirmemek için uğraĢmak..! iĢte vahye karĢı yapılacak en büyük 
ihanet bu. 

 
 
39-) Kul inne Rabbiy yebsütur rizka limen yeĢau min 'ıbadiHi 

ve yakdiru leh* ve ma enfaktüm min Ģey'in feHUve yuhlifuh* ve 
HUve hayrur razikıyn; 

 
De ki: "Muhakkak ki Rabbim yaĢam gıdasını (maddi - manevî rızkı), 

kullarından dilediğine geniĢletir ve (dilediğine de) daraltır! Bir Ģey infak 
ederseniz (Allâh için karĢılıksız bağıĢlarsanız), O, onun yerine baĢkasını 
verir... "HÛ", yaĢam gıdasıyla besleyen mükemmel Rezzâk'tır." 
(A.Hulusi) 

 
39 - De ki hakikaten rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı hem 

döĢer hem sıkar ve her neyi hayra sarf ederseniz o ona halef de verir, 
hem o, rızık verenlerin en hayırlısıdır. (Elmalı) 

 
 
Kul inne Rabbiy yebsütur rizka limen yeĢau min 'ıbadiHi ve 

yakdiru leh de ki Ģüphe yok ki rabbimin isteyen kullara rızık vermeyi 
dilediği de olur, ya da onun rızkını açmayı dilediği de olur, onun yararına 
olarak kısmayı dilediği de olur. Neden onun yararına olarak diye 
çevirdim, burada ve yakdiru leh; lehu da ki lâm böyle bir yan anlamı 
içerir. Onun lehine olarak kısmak.  

 
Yukarıda ima etmiĢtim bunun hikmetini dahi anlamazlar ayetinde 

ima etmiĢtim. ĠĢte bu; Kıstığına ikram eder bazen. Bazen kuluna ikram 
etmek için nimetini kısar, serveti kısar. Bazen kuluna ikram etmek için 
gücü kısar, iktidarı kısar. Bu ne biçim Ģey demezsiniz herhalde. Çünkü 
servetin mi, yoksa onun yokluğunu mu. AĢırı güç ve iktidarın mı, yoksa 
onun ele geçmemesini sahibi hakkında hayırlı olduğunu Allah‟tan daha 
iyi kim bilebilir. Bütünü gören bir tek zat var O. Biz parçayı görüyoruz.  

 
Servet parçadır, serveti ister. Fakat eğer servet geçici lezzete 

karĢılık ebedi saadetini kendisine kaybettirecekse bu insana bütünü 
gösterseydiniz hala onu ısrarla istemeye devam edecek miydi? O halde 
insana kalan tek Ģey var; parçayı görüp bütünün taamını göremeyen 
insana düĢen bir Ģey var, bir tek Ģey; O da bütünü gören Allah‟a teslim 
olmak. Ona güvenmek. Zaten bunu yaptığı anda kurtulur. Bunu yaptığı 
anda güven ve huzur bulur, yoksa yok. Onun için insanın maddi durumu 
onun hakikatle iliĢkisinde hiçbir zaman referans olamaz.  

 



ve ma enfaktüm min Ģey'in feHUve yuhlifuh ama siz ne infak 
ederseniz, yani infak; iki Ģey için kullanılabilir. 

 
1 – Allah davası uğruna harcamak, 
 
2 – Allah rızası için harcamak.  
 
Allah rızası için bir yoksula vermek, birine vermek ya da Allah 

davasına vermek. Zaten o doğrudan Allah rızası için harcamaktır. Ġnfak 
bu, karĢılıksız vermek. Her ne verirseniz onun yerini o hemen doldurur. 
Bu ibare bunu söylüyor. Allah onun yerini doldurur. 

 
Ġlginç değil mi? Rasyonel bakıĢ Ģu; verdin mi azalır. Öyle değil mi, 

vermek çıkmaktır. Verilen azalır. Ama Kur‟an ın ürettiği kendine özgü 
rasyonellikte her zaman verilen azalmaz, bazen verilen çoğalır. 
Çoğalmanın tek ölçütü ölçülen ve tartılan Ģeyler değildir ey insanoğlu. 
Elle tutulup gözle görülür, özgül ağırlığı olan Ģey azalabilir. Ama elle 
tutulup gözle görülmeyen Ģeylerin çoğalıyordur. Zaten o elle tutulan 
Ģeyleri, elle tutulmayan Ģeylerle ürettin. Çünkü eğer insanda yaĢam 
sevinci olmasa, iç enerji olmasa, o huzur olmasa nasıl üretir, nasıl çalıĢır, 
nasıl çabalar. Verilenin yeri huzur olarak doldurulur, kanaat olarak 
doldurulur, iç enerji olarak doldurulur, bereketle doldurulur. Allah bereket 
vererek doldurur. 

 
ve HUve hayrur razikıyn zira O rızık verenlerin en hayırlısıdır. 
 
 
40-) Ve yevme yahĢüruhüm cemiy'an sümme yekulü 

lilMelaiketi ehaülai iyyaküm kânu ya'budun; 
 
O süreç ki, hepsini toplar, sonra meleklere: "Bunlar mı yalnızca size 

kulluk edenler idi?" der. (A.Hulusi) 
 
40 - O gün ki hep onları birlikte mahĢere toplayacağız, sonra 

Melâikeye diyeceğiz: Ģunlar size mi tapıyorlardı? (Elmalı) 
 
 
Ve yevme yahĢüruhüm cemiy'an sümme yekulü lilMelaiketi 

ama o haddini bilmezlere gelince bir gün onların tümünü bir araya 
getirecek ve ardından meleklere soracağız ehaülai iyyaküm kânu 
ya'budun bunların tapındıkları siz miydiniz? Böyle soracağız. Evet, bu 
ibareyi Ģöyle de çevirmek mümkün; Bunlar size mi tapınıyorlardı? 

 



 
41-) Kalu subhhaneke ente veliyyüna min dunihim* bel kânu 

ya'budunel cinne, ekseruhüm Bihim mu'minun; 
 
(Melekler) dedi ki: "Subhansın sen. Sensin Veliyy'miz, onlar değil... 

Bilakis onlar cinne tapıyorlardı; çoğunluğu onlara iman etmiĢti (tanrı 
olarak)." (A.Hulusi) 

 
41 - DemiĢlerdir: zati sübhanına arzı tenzih ederiz, sensin onlara 

karĢı ekserisi onlara inanmıĢlardı. (Elmalı) 
 
 
Kalu subhhaneke ente veliyyüna min dunihim melekler cevap 

verecekler; AĢkın olan zatını tenzih ederiz ki onlar değil, sen sin bizim 
veliymiz, sensin bizim sahibimiz. bel kânu ya'budunel cinne, 
ekseruhüm Bihim mu'minun hayır onlar öteden beri cinlere 
tapınıyorlardı, onların çoğu cinlere iman etmiĢti diyecekler. 

 
Ġlginç, Kur‟an da cin lafzının birden çok anlama geldiğinin en tipik 

örneklerinden biri bu ayet. Burada ki cin ile;  
 
Ve ma halaktül cinne vel inse illâ liya'budun. (Zariyat/56) 

ayetinde ki; Biz cinleri ve insanları sadece kulluk için yarattık buyrulan 
ayette ki cin aynı olamaz. Burada ki cin; gerçek ya da mevhum, gizli tüm 
güçler. Kendisine tapınılan gizli güçler. EĢyanın vehmedilen ya da gerçek 
gizli güçleri anlamına gelir. Ki tarih boyunca bazı insanlar, bazı toplumlar 
bir takım eĢyanın gizli güçleri olduğunu vehmetmiĢler. Bu evhamlarına 
tapınmıĢlar. Yada gerçekten görünmeyen varlıklara tapınmıĢlar. 
Meleklere tapınmaları da bu cümledendir aslında. Onlara tanrısal 
nitelikler yakıĢtırmıĢlar. 

 
ĠĢte burada bu dile getiriliyor. Belki bölge halkının içerisinde 

tefsirlerimizde nakledilen bazı rivayetlere bakılırsa cinlere özel olara 
tapan kabileler var. Özelde onlar dile getiriliyor. Ama hayır bu 
bölgeselleĢtirilecek bir Ģey değil, bu her çağda insan bilinmeyen güçlere 
karĢı, Allah‟a karĢı duyması ve beslemesi gereken hisleri besliyor olabilir. 
Onların hepsi bu ayetin kapsamında değerlendirilmeli. 

 
 
42-) Fel yevme lâ yemlikü ba'duküm li ba'dın nef'an ve lâ darra* 

ve nekulü lilleziyne zalemu zûku azâben narilletiy küntüm Biha 
tükezzibun; 

 



ĠĢte o süreçte, kimse kimseye ne bir fayda ve ne de bir zarar 
verebilir... (Nefsine) zulmedenlere: "Kendisini yalanladığınız o yanıĢın 
azabını tadın!" deriz. (A.Hulusi) 

 
42 - ĠĢte o gün bazınız bazınıza ne bir menfaate, ne de bir zarara 

mâlik olamaz ve o zulmedenlere deriz: tadın bakalım o yalan deyip 
durduğunuz ateĢin azâbını. (Elmalı) 

 
 
Fel yevme lâ yemlikü ba'duküm li ba'dın nef'an ve lâ darra 

derken Allah Ģöyle buyuracaktır; Sizden hiç biriniz bir diğerine bugün ne 
yarar ne de zarar verecek güce sahip değilsiniz. ve nekulü lilleziyne 
zalemu zûku azâben narilletiy küntüm Biha tükezzibun ve o gün 
haddini bilmezlere Ģöyle sesleniriz. Kendisini yalanlayıp durduğunuz 
ateĢin azabını haydi tadın bakayım. 

 
 
43-) Ve izâ tütla aleyhim ayatuNA beyyinatin kalu ma hazâ illâ 

racülün yüriydü en yesuddeküm amma kâne ya'büdü abaüküm* ve 
kalu ma hazâ illâ ifkün müftera* ve kalelleziyne keferu lil Hakkı 
lemma caehüm, in hazâ illâ sıhrun mubiyn; 

 
Âyetlerimiz onlara apaçık olarak okunup bildirildiğinde (zâlimler) 

dediler ki: "Bu, atalarınızın tapınageldiği Ģeyden sizi çevirmeyi 
amaçlamıĢ bir adamdır"... Yine dediler ki: "Bunlar, uydurulmuĢ bir 
yalandan baĢka bir Ģey değil"... Hakikat bilgisini inkâr edenler, Hak 
kendilerine geldiğinde: "Bu, ancak apaçık bir sihirdir" dediler. (A.Hulusi) 

 
43 - KarĢılarında açık beynineler halinde âyetlerimiz tilâvet 

olunduğu zaman o zalimler: «bu baĢka değil, sırf sizi atalarınızın taptığı 
ma'budlardan menetmek isteyen bir adam» dediler ve «bu (Kur'an) 
baĢka bir Ģey değil, sırf uydurulmuĢ bir iftira» dediler ve o küfredenler 
hak kendilerine geldiği vakit bu apâçık bir sihirden baĢka bir Ģey değil, 
dediler. (Elmalı) 

 
 
Ve izâ tütla aleyhim ayatuNA beyyinatin ve ayetlerimiz onlara 

açık saçık aktarıldığında dediler ki kalu ma hazâ illâ racülün yüriydü 
en yesuddeküm amma kâne ya'büdü abaüküm bu sizi atalarınızın 
öteden beri taptıklarından uzaklaĢtırmaya çalıĢan biridir, baĢkası değil 
diyecekler. 

 



Evet, hakikate nasıl ki servet ve güç referans olamazsa değerli 
Kur‟an dostları, atalar yolu da referans olamaz. Doğru yo ataların 
yürüdüğü yol değildir. Hakikat değerini kıdeminden almaz. Kaldı ki o 
zaten en kadim olandır. Çünkü el Hakk tan neĢ‟et eder. Onun için burada 
körü körüne taklit, tıpkı servet nasıl insanın hakta olduğunun belgesi 
değilse ataların izini takip etmekte insanın doğru yolda olduğunun 
referansı değildir diyor ayet. 

 
ve kalu ma hazâ illâ ifkün müftera bir de Ģunu eklediler; Bu 

Kur‟an uydurulmuĢ düzme koĢma bir Ģeydir. Bir kitaptır, metindir. ve 
kalelleziyne keferu lil Hakkı lemma caehüm, in hazâ illâ sıhrun 
mubiyn nihayet inkarda direnenler ayaklarına kadar gelen hakikat için bu 
açıkça büyüleyici bir sözdür, sözden baĢka bir Ģey değildir dediler. 

 
 
44-) Ve ma ateynahüm min kütübin yedrusuneha ve ma 

erselna ileyhim kableke min neziyr; 
 
Oysa onlara ders almalarını (sana itiraza kaynak) sağlayacak 

bilgileri vermemiĢtik. Senden önce onlara uyarıcı da irsâl etmemiĢtik. 
(A.Hulusi) 

 
44 - Halbuki biz onlara öyle ders alacakları kitaplar vermedik ve 

kendilerine senden evvel bir nezîr de göndermedik. (Elmalı) 
 
 
Ve ma ateynahüm min kütübin yedrusuneha ve ma erselna 

ileyhim kableke min neziyr halbuki biz onlara ne okuyup öğrenecekleri 
vahiyler, ne de senden önce bir uyarıcı göndermiĢ değildik. 

 
Razi‟nin alternatif yorumuna göre Ģu müteakip ayeti de bu 

bağlamda okuyup çevirelim; 
 
 
45-) Ve kezzebelleziyne min kablihim ve ma beleğu mı'Ģare ma 

ateynahüm fekezzebu Rusuliy* fe keyfe kâne nekiyr; 
 
Onlardan öncekiler de yalanlamıĢtı (genetik özellik)! (Oysa bunlar) 

onlara verdiğimizin onda birine bile ulaĢmamıĢlardır... (Buna rağmen) 
Rasûllerimi yalanladılar... ĠĢte bak, benim de onları inkârımın sonucu 
nasıl oldu! (A.Hulusi) 

 



45 - Onlardan evvelkiler de tekzip etmiĢlerdi, hem bunlar onlara 
verdiklerimizin onda birine ermediler, Resullerimizi tekzip ettiler de nasıl 
oldu inkârım? (Elmalı) 

 
 
Ve ma ateynahüm min kütübin yedrusuneha ve ma erselna 

ileyhim kableke min neziyr , Ve kezzebelleziyne min kablihim dahası 
onlardan öncekilerde yalanlamıĢlardı ve ma beleğu mı'Ģare ma 
ateynahüm oysa ki onlara verilen manevi nimetler bu ümmete verilenin 
onda birine bile ulaĢmamıĢtı. 

 
ĠĢte Razi‟nin alternatif yorumuna göre çevirdiğim metin bu. Onlara 

verilen nimetler, öncekilere verilenin 1/10 na ulaĢmamıĢtı. Bu Ģöyle de 
çevrilebilir; önceki helak edilmiĢ kavimlere verilen nimetlerin onda biri, bu 
vahye karĢı gelenlere verilmemiĢti. Yani öncekiler onların 10 katı nimete 
sahip oldukları halde helak oldular bunlar neylerine güveniyorlar Ģeklinde 
de anlaĢılabilir ama özellikle Razi‟nin bu alternatif yorumu daha makul 
geldiği için onu tercih ettik ve buna göre onlara verilen manevi nimetler, 
bu ümmete verilenlerin onda birine bile ulaĢmamıĢken onlar helak 
edildiler ve bu ümmete verilen bu kadar geniĢ nimete rağmen siz neden 
bu nimetleri görmezden geliyorsunuz. Neden bu nimete rağmen, bu 
manevi nimetlere rağmen inkarda direniyorsunuz anlamına ulaĢırız. 

 
[Ek bilgi; Yani, "Mekkeliler bizim daha önce o topluluklara 

verdiğimiz servet, güç ve Ģöhretin onda birine bile ulaĢmıĢ değildirler. 
Peygamberlerin kendilerine getirdikleri gerçeklere inanmayıp hayat 
tarzlarını bâtıl üzerine inĢa ettiklerinde servet ve güçlerinin onlara hiçbir 
Ģey kazandırmadığını ve nasıl kötü bir akıbete uğradıklarını görün." 
(Ebu‟l Âla Mevdudi)] 

 
fekezzebu Rusuliy* fe keyfe kâne nekiyr buna rağmen 

elçilerimizi yalanladılar ve sonuçta inkar nasıl olurmuĢ, yalanlamak nasıl 
olurmuĢ, tanımamak nasıl olurmuĢ gördüler. 

 
 
46-) Kul innema e'ızuküm Bi vahıdetin, en tekumu Lillâhi 

mesna ve fürada sümme tetefekkeru* ma Bi sahıbiküm min cinnetin, 
in huve illâ neziyrun leküm beyne yedey azâbin Ģediyd; 

 
De ki: "Size sadece bir tek öğüt veriyorum: Allâh için ister ikiĢer - 

birlikte ister kendi baĢınıza kaldığınızda Ģöyle bir derin düĢünün bakalım! 
Size sahip çıkanda bir cinnet söz konusu değildir... O ancak Ģiddetli bir 
azabın öncesinde sizin için uyarıcıdır!" (A.Hulusi) 



 
46 - De ki: size sâde bir tek nasihat edeceğim Ģöyle ki: Allah için 

ikiĢer üçer ve teker teker kalkarsınız, sonra da iyi düĢünürsünüz, 
arkadaĢınızda cinnetten eser yoktur, o yalnız Ģiddetli bir azâbın önünde 
sizi sakındıracak bir Peygamberdir. (Elmalı) 

 
 
Kul innema e'ızuküm Bi vahıdetin, en tekumu Lillâhi mesna ve 

fürada de ki; Bu surenin berceste ayetidir bu sevgili dostlar. Onun için bu 
ayet yüreklere kazılmalı.  

 
Size tek bir öğüdüm var ister baĢkalarıyla beraber, ister yalnız 

baĢınayken Allah‟ın huzurunda olduğunuzu asla unutmayın. 
 
Allah‟a karĢı esas duruĢa davet ediyor insanoğlunu ayet. Allah‟ın 

huzurunda ki esas duruĢunuzu bozmayın, klas duruĢunuzu bozmayın. 
Ġster baĢkaları ile birlikte, ister tek baĢınıza fark etmez. 

 
Bütün mesele bu aslında insanoğlunun tüm çabası bu. Allah‟a karĢı 

esas duruĢunu bozmamak, Allah‟a karĢı esas duruĢunu bozarsa eğer 
onu esas duruĢa getirecek bir yığın kul var. Kula kul edecek, kendilerine 
kul edecek, onu süründürecek bir yığın kul var. ancak kula kul 
olmamanın tek çözümü var, sadece Allah‟a kul olmak. 

 
sümme tetefekkeru* ma Bi sahıbiküm min cinneh sonra 

arkadaĢınızda delilikten eser olmadığını bir düĢünün. in huve illâ 
neziyrun leküm beyne yedey azâbin Ģediyd onun tek yaptığı 
önünüzde bekleyen Ģiddetli mahrumiyete karĢı sizi uyarmaktır. 

 
Yangını haber verene düĢman olunur mu? Ayet adeta bize bunu 

söylüyor. O size yangını haber verdi, kule nöbetçisidir, yanın kulesinin 
uykusuz nöbetçisi. Bu uğurda bir ömrünü uykusuz geçirdi. Sizin ona 
teĢekkürünüz böyle mi olmalıydı. Neden beni uyandırdın diye ortalığı 
velveleye vermekte haklı mısınız. Yanacaktınız sizi sallıyor ki 
uyandırayım diye. TeĢekkür etmeniz gerekmez mi. Aslında ima ettiği 
hakikat bu. 

 
 
47-) Kul ma seeltüküm min ecrin fe huve leküm* in ecriye illâ 

alAllâh* ve HUve alâ külli Ģey'in ġehiyd; 
 
De ki: "Sizden bir karĢılık istemiĢsem, o sizin olsun... Benim ecrim 

ancak Allâh üzerinedir... "HÛ" her Ģeye ġehiyd'dir." (A.Hulusi) 



 
47 - De ki: ben sizden ücrete dâir bir Ģey istersem o sırf sizin 

kendiniz içindir, benim ecrim ancak Allaha aittir ve Allah her Ģey'e Ģâhittir. 
(Elmalı) 

 
 
Kul ma seeltüküm min ecrin fe huve leküm de ki; sizden hiçbir 

ücret talep etmiĢ değilim. Fe huve leküm o sizin olsun, o sizde kalsın. in 
ecriye illâ alAllâh benim ücretimi takdir etmek sadece Allah‟a kalmıĢtır. 
ve HUve alâ külli Ģey'in ġehiyd zira o her Ģeye fazlasıyla Ģahittir, 
tanıktır. 

 
Peygamberler insanlığın mutluluk sakalarıdır, yürek yürek insanlara 

mutluluk taĢırlar. Allah‟ın insanlara canlı sadakasıdırlar. ĠĢte burada 
gördüğünüz gibi. 

 
 
48-) Kul inne Rabbiy yakzifü Bil Hakk* allâmul ğuyub; 
 
De ki: "Muhakkak ki benim Rabbim Hakk'ı Ģiddetle ortaya atar! 

Allam-ül Ğuyub'dur (her Ģeyin gaybını çok iyi bilen)!" (A.Hulusi) 
 
48 - De ki hakikaten rabbim hakkı fırlatır allâmül'guyubdur. (Elmalı) 
 
 
Kul inne Rabbiy yakzifü Bil Hakk de ki Ģüphesiz rabbim ebedi 

gerçekle onların baĢlarını parçalayacaktır. Ya da ebedi gerçeği onların 
baĢlarına çalacaktır. Böyle de anlaĢılabilir, Ģöyle de anlaĢılabilir biraz 
imaen serbest yorumla. ġüphesiz rabbim bu hakikati, vahyin hakikatini 
baĢınıza vura vura size öğretecektir. Çünkü yakzifu Bil Hakk hakkı 
baĢına çalmak, baĢına vura vura hakkı göstermek anlamları verilebilir. 

 
allâmul ğuyub o kimsenin bilmediği geleceğin nelere gebe 

olduğunu da bilendir. Bu aynı zamanda bir mucizevi haberdir. Allah‟ın bu 
hakikati zamanın baĢına çala çala nasıl geniĢlettiğine insanlık tarihi Ģahit 
olmuĢtur. 

 
 
49-) Kul cael Hakku ve ma yübdiül bâtılu ve ma yu'ıyd; 
 
De ki: "Hak açığa çıktı! Bâtıl ne yeni bir Ģey oluĢturabilir ne de 

eskiyi yeniden ileri sürebilir!" (A.Hulusi) 
 



49 - De ki: hak geldi, bâtılın önü de kalmaz sonu da, (Elmalı) 
 
 
Kul cael Hakk de ki ebedi gerçek gündeme gelmiĢtir artık. ve ma 

yübdiül bâtılu ve ma yu'ıyd artık sahte ve yalan ne yeni bir Ģey ortaya 
koyabilir, ne de geçmiĢi geri getirebilir. 

 
Hakikat güneĢ gibidir, yalan ve batılsa kar gibidir. GüneĢten nefret 

edenler, sermayesi buz olanlardır. Mevsimi yaklaĢtığı zaman, vakti 
geldiği zaman kimse güneĢin doğuĢunu engelleyemez. Yalan, sanal, 
sentetik imaj, imajınatif olan her ne sahte değer varsa onların hiç birisi 
değer üretemezler. Değer üretemediği gibi üretilmiĢ ve geçmiĢte kalmıĢ 
bir değeri de tazeleyemezler, bu güne taĢıyamazlar. Çünkü sahte bir 
değere sahip değildir aslında. Sahtenin değeri de sahtedir. Sadece 
muhatap aldandığı kadar ona değer yükler. ĠĢte bu ayet onu dile 
getiriyor. Sahteye birileri değer yüklüyorsa eğer onun değerli olduğundan 
kaynaklanmıyor bu. Ona değer yükleyenlerin ahmaklığından 
kaynaklanıyor demeye getiriyor. 

 
 
50-) Kul in daleltü feinnema edıllu alâ nefsiy* ve inihtedeytü fe 

Bima yuhiy ileyye Rabbiy* inneHU Semiy'un Kariyb; 
 
De ki: "Eğer (doğru inançtan) saparsam, bilincimin (yanıltıĢı) olur 

bu sapıĢ! Eğer hakikate erersem, Rabbimin bana vahyettiği iledir... 
Muhakkak ki O, Semi'dir, Kariyb'dir." (A.Hulusi) 

 
50 - De ki: eğer ben yanılırsam yalnız kendime kalarak yanılırım ve 

eğer hidayeti bulmuĢsam bilmeli ki rabbimin bana vahiy vermesiyledir, 
çünkü o yakındır, iĢitir, iĢittirir. (Elmalı) 

 
 
Kul in daleltü feinnema edıllu alâ nefsiy de ki; Eğer ben 

saparsam kendi aleyhime sapmıĢ olurum. ve inihtedeytü fe Bima yuhiy 
ileyye Rabbiy yok eğer doğru yoldaysam bu yalnızca rabbimin vahyi 
sebebiyledir, sayesindedir. inneHU Semiy'un Kariyb Ģüphesiz o her 
Ģeyi iĢitir, o kuluna Ģah damarından daha yakın olandır. 

 
 
51-) Velev tera iz fezi'u fela fevte ve ühızû min mekanin kariyb; 
 
Korku ve dehĢete kapıldıklarında bir görsen! Kaçacakları yerleri 

yoktur; çok yakından yakalanmıĢlardır! (A.Hulusi) 



 
51 - Görsen o telâĢa düĢtükleri vakit, artık kaçamak yoktur' yakın 

yerden yakalanmıĢlardır. (Elmalı) 
 
 
Velev tera iz fezi'u fela fevte ve ühızû min mekanin kariyb asıl 

sen onları Ģah damarlarından yakalanıp kaçacak bir delik bulamayınca, 
bulamayacakları bire halde dehĢetten panikledikleri zaman bir 
görmeliydin. Kıyametten bir sahneyi dile getiriyor. Hesap gününden bir 
sahneyi.  

 
Bir önceki ayetin sonundaki karıyb le kapalı bir ima ortaklığı var 

sanki bu ayette ki Karıyb in. ġah damarından, öz benliğinden, yani 
kaybettiği kendisinden daha yakın anlamına geliyor aslında o Karıyb. 

 
 
52-) Ve kalu amenna BiHĠ, ve enna lehümüt tenavüĢü min 

mekanin be'ıyd; 
 
"O'na (hakikatimizde olarak) iman ettik" dediler... (Öyle olsaydı) bu 

uzaklık nasıl oluĢurdu ki! (A.Hulusi) 
 
52 - Ve «iman ettik ona» demektedirler, fakat onlara uzak yerden el 

sunmak nerede? (Elmalı) 
 
 
Ve kalu amenna BiH bu panikleyen yarın hesap gününde 

panikleyen bu kiĢi, ki ta..! en yakın yerinden tutulacak, benliğinden 
kavranılmıĢ olacak. ĠĢte onlar o zaman biz ona inandık derler. Can 
damarından ele geçince inandık derler. ve enna lehümüt tenavüĢü min 
mekanin be'ıyd ama bunca uzak bir noktadan kurtuluĢa basitçe ulaĢmak 
nasıl ve nereden mümkün olacak. Yani artık iĢ iĢten geçti. Bunca uzak 
bir noktadan, yani dünyadayken mümkündü o. Hayatı yaĢıyorken 
mümkindi. ġimdi gördü, gayba iman edecekti. Gördükten sonra 
inanmanın bir anlamı yok. Sınav kağıtları toplanalı çok oldu. Cevap 
anahtarları verildi. Cevap anahtarını eline aldıktan sonra ben biliyorum 
demenin anlamı yok ki. 

 
 
53-) Ve kad keferu BiHĠ min kabl* ve yakzifune Bil ğaybi min 

mekânin be'ıyd; 
 



Daha önce o hakikati inkâr etmiĢlerdi! Hakikatten uzak olarak, 
gaybları hakkında ileri geri atıp tutuyorlardı. (A.Hulusi) 

 
53 - Halbuki evvel ona küfretmiĢlerdi, uzak yerden gayba taĢ 

atıyorlardı. (Elmalı) 
 
 
Ve kad keferu BiHĠ min kabl oysa ki onlar daha önceden de inkar 

etmiĢlerdi. ve yakzifune Bil ğaybi min mekânin be'ıyd ve dünya gibi 
çok uzak bir noktadan, ahiret gibi idrakin ulaĢamayacağı, aklı aĢan bir 
gerçeğe dil uzatmıĢlardı. Evet, onların büyük problemi bu. atılıp sıkılan 
gayb, ahiret burada, dil uzatılan gayb. Ahiret hakkında ki her tür 
spekülasyonu reddediyor bu ayet aslında. O hayat tam bir gayb 
hayatıdır. Yani idrakimizin almayacağı bir gerçek. 

 
 
54-) Ve hıyle beynehüm ve beyne ma yeĢtehune kema fu'ıle Bi 

eĢya'ıhim min kabl* innehüm kânu fiy Ģekkin müriyb; 
 
Daha önce benzerlerine yapıldığı gibi onlarla, iĢtahla arzuladıkları 

Ģey arasına engel konmuĢtur! Muhakkak ki onlar kendilerini huzursuz 
kılan kuĢku içindedirler.(A.Hulusi) 

 
54 - Artık kendileriyle arzularının arasına set çekilmiĢtir, tıpkı 

bundan evvel emsallerine yapıldığı gibi, çünkü hepsi iĢkilli bir Ģek 
bulunuyorlardı. (Elmalı) 

 
 
Ve hıyle beynehüm ve beyne ma yeĢtehun artık kendileriyle arzu 

ve özlemleri arasına bir set çekilmiĢtir. Bu gibilerin. Onlar artık umutlarını 
kaybetsinler. Çünkü iĢ iĢten geçmiĢtir. kema fu'ıle Bi eĢya'ıhim min 
kabl tıpkı kendilerinden önce geçip gitmiĢ kafadarlarına yapıldığı gibi, 
yoldaĢlarına yapıldığı gibi. innehüm kânu fiy Ģekkin müriyb çünkü 
ötekiler de korku ve endiĢeyle karıĢık bir kuĢku içinde helak olup 
gitmiĢlerdi. fiy Ģekkin müriyb ya gerçekleĢirse, ya doğruysa eğer 
endiĢesi taĢıyan bir kuĢku bu. Ama sonuçta bu “ya..?” gerçekleĢti. Yani 
eğer kuĢkularından biraz daha zorlasalardı gerçek olduğuna dünyada da  
inanabilirlerdi. Ama ya doğruysa dediler, fakat gereğini yapmadılar. 
Hesap vermeye gelince de veremediler. 

 
Rabbim imanımıza musallat edecek her tür kuĢkudan bizleri 

korusun. 
 



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